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“Nos Beaux-Arts ont été institués, et leurs types 

comme leur usage fixés, dans un temps bien distinct 

du nôtre, par des hommes dont le pouvoir d’action 

sur les choses était insignifiant auprès de celui que 

nous possédons. Mais l’étonnant accroissement de 

nos moyens, la souplesse et la précision qu’ils 

atteignent, les idées et les habitudes qu’ils 

introduisent nous assurent de changements 

prochains et très profonds dans l’antique industrie 

du Beau. Il y a dans tous les arts une partie 

physique qui ne peut plus être regardée ni traitée 

comme naguère, qui ne peut pas être soustraite aux 

entreprises de la connaissance et de la puissance 

modernes. Ni la matière, ni l’espace, ni le temps ne 

sont depuis vingt ans ce qu’ils étaient depuis 

toujours. Il faut s’attendre que de si grandes 

nouveautés transforment toute la technique des 

arts, agissent par là sur l’invention elle-même, 

aillent peut-être jusqu’à modifier merveilleusement 

la notion même de l’art.” 

Paul Valéry 



 

 

RESUMO 

 

A história do jornalismo é marcada pelos avanços da tecnologia. Muitas foram as mudanças no 

modo de presença da enunciação jornalística provocadas pelo surgimento de novos meios de 

comunicação, como o rádio, a televisão e, agora, a internet. Sites de divulgação de documentos 

sigilosos como o WikiLeaks, redes sociais, como o Twitter e o Facebook, têm trazido, cada vez 

com mais intensidade, novas formas de se pensar e de se fazer jornalismo. Existe hoje uma 

reconfiguração do discurso jornalístico impresso impulsionada pelos recursos da internet. 

Numa forma de hibridação, os atuais suportes midiáticos implicam em novas formas de 

manifestação e de presença. Com base nos pressupostos teóricos da semiótica de linha francesa, 

este trabalho tem por objetivo investigar nas edições impressas dos jornais Folha de S. Paulo e 

O Estado de S. Paulo, a existência de características discursivas provenientes dos discursos da 

internet e, assim, mostrar, sob uma perspectiva diacrônica, algumas das mudanças discursivas 

que reconfiguram o modo de presença desses dois jornais. 

 

Palavras-chave: jornalismo impresso, redes sociais, semiótica francesa, éthos, modo de 

presença.



 

 

ABSTRACT 

 

The history of journalism has been determined by technological advances. There were many 

changes in the journalistic kind of presence of the enunciation caused by the emergence of new 

media such as radio, television and now the internet. Websites that publish classified 

documents, like WikiLeaks, and social networks, like Twitter and Facebook, have brought with 

increasing intensity new ways of thinking and making journalism. The print journalism 

discourse has been undergoing a reconfiguration that is based on Internet resources. The current 

media vehicles imply new forms of manifestation and presence in a hybrid fashion. Drawing 

upon the French Semiotic theory, this paper aims to investigate in the print editions of the 

newspaper Folha de S. Paulo and O Estado de S. Paulo the existence of discursive features 

from the internet discourse, and thus show under a diachronic perspective some of the changes 

that reconfigure the discursive kind of presence of these two newspapers.  

 

Keywords: print journalism, social networks, French Semiotics, éthos, kind of presence.
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. O jornal e a construção da verdade 

 

O texto jornalístico se manifesta como aquele que reproduz a realidade, pois se propõe 

justamente a contar para os leitores os acontecimentos do mundo. Nesse sentido, os jornalistas 

noticiam fatos que “realmente ocorreram”, e os leitores, embora não tenham como verificar 

diretamente a veracidade de tais relatos, confiam que o discurso jornalístico os mantêm em 

contato com a realidade do mundo e do seu tempo. 

Porém, ao nos depararmos com textos jornalísticos, é preciso ter em mente que a 

informação fornecida pelo jornal é, antes de tudo, um evento discursivo, e não uma mera 

reprodução dos fatos e dos acontecimentos. O jornal não fala a respeito do mundo, mas procede 

à construção da realidade no texto e através do texto. 

Aristóteles definiu a comunicação como sendo “todos os meios disponíveis de persuasão” 

(1946, p. 1356a). Discutiu outros possíveis objetivos de quem fala, mas deixou claro que o 

objetivo de todo ato comunicativo é a persuasão, a tentativa de fazer outras pessoas serem 

afetadas, influenciadas, levadas a acreditar e a se identificar com os valores e com o ponto de 

vista de quem fala. A comunicação, com efeito, não pode ser entendida como uma mera 

transmissão de informações, um fazer-saber, mas sim, como um contrato fiduciário 

estabelecido com base num fazer-crer. 

Como um ato de comunicação, o texto jornalístico não poderia ficar fora dessa definição. 

Dessa forma, o jornal tem como principal objetivo persuadir o leitor de que os fatos são narrados 

realmente como se sucederam, de que são verdadeiros e de que o texto trata de um recorte da 

realidade. Contudo, o acesso ao “real” só existe através dos discursos, da linguagem, de uma 

visão de mundo. Qualquer jornalista, por mais criterioso que seja, submetido ou não aos valores 

da empresa onde trabalha, é incapaz tanto de eleger um acontecimento, quanto de transmiti-lo 

sem que o faça a partir de um ponto de vista e, consequentemente, de uma escala de valores.  

Além disso, muitos fatores interferem na produção do material jornalístico, como o 

posicionamento do jornal, o empenho do jornalista, as pressões do tempo, posicionamentos 

políticos e econômicos, o perfil do seu público alvo e, mais recentemente, as múltiplas 

possibilidades oferecidas pelas novas plataformas de suporte e veiculação de textos.  A notícia 
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não é um discurso qualquer, mas um discurso que está enraizado em determinados padrões 

linguísticos e éticos. É sim, um discurso regido pela realidade factual, porém a “realidade” e a 

“verdade” apresentadas pelo jornal são, sobretudo, efeitos de sentido, construídos por 

elementos discursivos, por mecanismos semióticos de persuasão que configuram o texto 

jornalístico.  

Com essa ideia de que o texto jornalístico diz a verdade, o jornal, como veículo de 

comunicação de massa, acaba configurando-se em um instrumento de enorme poder de 

formação ideológica, sendo capaz de manter opiniões ou impor novas. O fazer persuasivo do 

jornal, conduz o enunciatário-leitor à certeza de que o enunciador-jornalista sabe o que diz, à 

crença de que este detém o conhecimento e, portanto, pode falar. Essa crença é, então, resultado 

de uma astúcia enunciativa produtora de efeitos de verdade, uma estratégia de manipulação que 

possibilita um jogo de forças direcionado à tentativa de fazer o leitor crer numa determinada 

opinião ou posição ideológica daquele que transmite a notícia.  

Com o uso desses mecanismos discursivos que criam um efeito de verdade, o texto 

jornalístico consegue, em sua pluralidade, o seu objetivo persuasivo, sendo até, muito comum 

ouvirmos que tal fato é verdade, pois “deu no jornal”. Nesse contexto, a credibilidade do leitor 

no jornal de sua preferência é requisito básico para que se estabeleça um “contrato”, para que 

se instaure entre enunciador e enunciatário uma relação de cumplicidade e confiança. Esse 

contrato, entretanto, não é fundamentado em um acordo explícito, mas sim revelado através de 

“marcas” que se fazem presentes no discurso e de uma série de expectativas mutuamente 

partilhadas que influenciam a produção e o consumo do texto jornalístico. Assim, “dizer a 

verdade”, “separar fatos de opiniões”, “ter uma organização coerente”, “mostrar a realidade”, 

“ter um ar ponderado”, “ser empático”, “euforizar valores partilhados”, são alguns dos aspectos 

fundamentais para o contrato entre o jornal e seu público.  

Para a manipulação do jornal funcionar, é necessário que, além de se mostrar comprometido 

com a realidade, o jornal atraia um público que compartilhe do seu sistema de valores. Sendo 

assim, existe uma colaboração entre texto e leitor, em que, no processo de comunicação, o texto 

define o público e o público define o texto, ou seja, se constroem e constroem juntos o objeto 

jornal. Na enunciação do jornal, o enunciador projeta no texto, além da representação de si 

mesmo, uma representação do seu interlocutor, de modo que este se reconheça no texto e se 

produzam os efeitos desejados da identificação, da empatia, da persuasão e, por fim, do 

consumo. A eficácia do discurso, logo, está intimamente vinculada às imagens do enunciador 
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e do enunciatário criadas discursivamente. A imagem do enunciador é denominada éthos e a 

imagem do enunciatário, páthos. 

No momento em que o jornal “diz” as notícias, ele constrói uma imagem de si, uma 

determinada personalidade, um éthos. Para isso, não é preciso que o enunciador do jornal faça 

seu “autorretrato”, exponha suas qualidades, nem mesmo que fale explicitamente de si próprio. 

Seu estilo, sua linguagem, seus valores implícitos, sua apresentação do mundo são suficientes 

para construir uma representação de quem é o jornal. Assim, consciente ou inconscientemente, 

o enunciador produz em seu discurso sua própria imagem. A construção de uma imagem 

fundamentada em valores euforizados e compartilhados socialmente facilita a persuasão 

imposta pelo jornal. Um “bom caráter” do enunciador apresentado pelo texto jornalístico é 

fundamental para a adesão do enunciatário. 

O jornal, ao construir a realidade discursivamente, além de projetar uma imagem de si, leva 

em conta a imagem que possui de um leitor ideal, o páthos do enunciatário. A “voz” do jornal 

precisa estar bem adequada à realidade e aos valores do seu enunciatário, para que este venha 

aderir ao jornal. Assim, o leitor, além de ser persuadido a acreditar, deve também, em primeiro 

lugar, ser tocado sensivelmente, levado a querer saber. A adaptação do enunciador para com 

seu enunciatário é estabelecida de acordo com a formação ideológica em que o enunciatário 

está inserido. Isso significa que o leitor ao qual o jornal se dirige é quem vai definir aspectos 

do discurso, ou seja, para que haja persuasão, o enunciador-jornal deve levar em conta para 

quem ele está “falando”. O leitor vai consumir o jornal no qual ele reconheça uma imagem de 

si próprio. 

Nessa relação dialógica entre público e jornal, é que surgem as diferentes linhas editoriais, 

pois o jornal, ao mesmo tempo em que vende uma imagem para um determinado público, é 

também esse público que cria a imagem do jornal. Cada jornal constrói um enunciatário 

diferente, a partir de características discursivas. A imagem do enunciatário-leitor passa a ser 

considerada um coenunciador, na medida em que ela determina as escolhas do enunciador-

jornal. Por outro lado, o enunciatário adere ao discurso, porque nele se vê constituído como 

sujeito, identificando-se com um determinado éthos do enunciador.  

Num trabalho de graduação concluído recentemente, analisamos do ponto de vista da 

enunciação, como o texto noticioso é construído pelo enunciador para produzir uma série de 

efeitos de sentido que levem o enunciatário a ser persuadido. Investigamos alguns dos processos 

enunciativos pelos quais são construídos, no texto jornalístico, o éthos do enunciador, bem 

como, o páthos do enunciatário. Ao identificarmos como são instituídos esses atores da 
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enunciação, fomos capazes de entender um pouco melhor como o discurso jornalístico é capaz 

de definir um tipo específico de leitor e quais as estratégias que o jornal usa para afetá-lo 

afetivamente, fisgar sua atenção e estabelecer vínculos.  

Naquele trabalho, no transcorrer das análises, percebemos a existência de uma “força” que 

incide sobre as escolhas do ator da enunciação. Observamos que antes de o discurso entrar em 

ato, uma carga afetiva modaliza o sujeito da enunciação e, depois, se espalha e se imprime por 

todas as etapas da geração do sentido. É com base nessa constatação que, neste trabalho que 

aqui apresentamos, pretendemos dar mais profundidade ao estudo dos elementos que são as 

pré-condições para a geração dos discursos, que são responsáveis por impulsionar a geração do 

sentido, instaurar valores e, por fim, instituir um determinado modo de presença dos discursos, 

inclusive do nosso objeto de estudo, o discurso jornalístico.  

As marcas da enunciação deixadas no enunciado jornalístico nos coloca frente ao processo 

de sua produção. Nesse processo, a significação, com seus efeitos de verdade e de realidade, é 

formada, discursivamente, na tensão entre enunciador e enunciatário. Logo, a eficácia 

persuasiva do jornal está profundamente ligada à maneira como o sujeito da enunciação percebe 

o mundo.  

Interessa-nos, então, como objetivo geral neste trabalho, investigar como se dá o processo 

de percepção do mundo pelo sujeito da enunciação jornalística. Pretendemos investigar a 

disposição do sujeito da enunciação anterior às escolhas enunciativas, depreendendo, assim, o 

modo de presença da enunciação jornalística. 

A presença é “o primeiro modo de existência da significação” (FONTANILLE; 

ZILBERBERG, 2001, p. 123). Ela encontra-se no início de toda a geração do sentido e é durante 

essas primeiras mobilizações que o sujeito da enunciação desperta para que signifique o mundo 

de acordo com uma escala de valores que reside no escopo de sua percepção.  

 

 

1.2. O jornal e a instituição de um modo de presença 

 

Como dissemos, é de vital importância para o discurso jornalístico que ele construa, no ato 

de sua enunciação, um estatuto de realidade e de verdade por meio de estratégias discursivas e 

do estabelecimento de um contrato entre enunciador e enunciatário. Considerando que anterior 

ao processo de construção do discurso jornalístico é pressuposto um sujeito dotado de um corpo 
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e de sentidos, podemos dizer que, antes mesmo de se firmarem os contratos do sujeito da 

enunciação, há um espaço tensivo, um lugar em que se dão as operações que modulam esse 

sujeito perceptivo, um espaço onde atuam articulações da ordem do afeto e da ordem da 

cognição.  

É, justamente, na articulação tensiva, entre os processos sensíveis e inteligíveis, que o jornal 

irá configurar seu modo de presença. É nessa articulação que o objeto noticioso revela um 

determinado andamento e uma determinada tonicidade, bem como, uma determinada cobertura 

espacial e uma determinada temporalidade. 

O conceito de espaço tensivo é tributário dos estudos mais recentes da semiótica de linha 

francesa. Em suas primeiras formulações, a teoria semiótica de linha francesa, tinha seus 

estudos voltados para as questões do inteligível. Por meio do simulacro metodológico do 

percurso gerativo do sentido, desenvolveu-se uma teoria capaz de descrever a construção dos 

sentidos nos textos. Com o avanço da teoria, questões da ordem do sensível e do afeto foram se 

apresentando, cada vez mais, como um desafio a ser resolvido. E, nessa perspectiva, sem abrir 

mão das conquistas que a teoria adquiriu nos estudos da significação, mas com a proposta de 

explicar fenômenos ligados ao sensível, aos afetos e à percepção, surgiu, dentre as mais diversas 

tendências da semiótica atual, a vertente tensiva.  

De acordo com Claude Zilberberg, um dos principais autores dentro dessa linha teórica, a 

tensividade existe como um lugar imaginário onde ocorre a união entre a intensidade, ou seja, 

o sensível, e a extensidade, ou seja, o inteligível. O autor explica que: 

 

essa junção indefectível define um espaço tensivo de recepção para as grandezas que 

têm acesso ao campo de presença: pelo próprio fato de sua imersão nesse espaço, toda 

grandeza discursiva vê-se qualificada em termos de intensidade e extensidade (2011, 

p.67). 

 

A enunciação jornalística é, nesse sentido, uma práxis que convoca oscilações tensivas 

entre elementos sensíveis e inteligíveis, que formam a base de sua significação. Além disso, a 

tensividade é responsável por produzir e distribuir os valores do discurso, configurando, por 

fim, a eficácia persuasiva do jornal, como transmissor da verdade e da realidade. 

Os pressupostos da semiótica tensiva apresentam, assim, os meios de abordar o sentido, 

não apenas como representação, mas como o desdobramento espaço/temporal mais ou menos 

tenso e extenso de uma presença. Trazer para o nosso estudo um pouco dessa abordagem faz-
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se necessário uma vez que, quando falamos em discurso jornalístico na sociedade 

contemporânea, estamos nos referindo a um discurso que vem sofrendo transformações em sua 

constituição. Com o avanço da tecnologia, principalmente do recurso à internet, vemos dia após 

dia uma reconfiguração da maneira de se fazer notícia. Ou melhor, sob a égide dos avanços 

tecnológicos, vemos surgir um novo modo de presença do discurso jornalístico. 

Convém, agora, antes de apresentarmos os objetivos mais específicos de nossa pesquisa, 

trazer à luz algumas considerações relativas à influência que as novas tecnologias vêm 

exercendo sobre a comunicação contemporânea. Isto, porque esses objetivos emanam 

diretamente das características muito particulares que a atual “sociedade em rede” exerce sobre 

o discurso do jornalismo impresso.  

 

 

1.3. O jornal e a emergência das redes 

 

Gostaríamos de ressaltar, logo de saída, que as considerações a respeito da sociedade em 

rede que traremos para o nosso trabalho não têm a pretensão de voltarem-se a si mesmas, no 

sentido de fazer com que o discurso do jornal seja visto como meio exclusivo de conhecimento 

da, digamos assim, epistemologia da sociedade contemporânea. Na verdade, esperamos que, 

partindo dos textos jornalísticos, que analisaremos logo mais, seja possível observar os 

desdobramentos do próprio discurso jornalístico e entender um pouco melhor suas 

características. Assim, os estudos do contexto midiático atual, que ora apresentamos, aparecem 

como questões a serem aceitas ou refutadas a partir de suas evidências no texto.  

Essas questões se fazem importantes na medida em que trazemos para o nosso estudo um 

pouco do que já foi pesquisado a respeito dos avanços tecnológicos atuais. Certamente, ajudarão 

a orientar o nosso olhar analítico, além de revelarem um pouco do contexto de produção dos 

textos jornalísticos em estudo.  

Desde meados de 2011, temos presenciado uma eclosão simultânea e contagiosa de 

movimentos sociais por todo o mundo. Um fenômeno de abrangência global nunca visto antes.  

Com reivindicações peculiares a cada região, mas com formas de manifestação muito parecidas, 

vimos ditaduras serem derrubadas na Tunísia, no Egito, na Líbia e no Iêmen, protestos e greves 

na Espanha e na Grécia, revoltas nos subúrbios de Londres e a ocupação de Wall Street, nos 

EUA. No Brasil, vimos setores se mobilizarem desde insurgências contra a entrada da PM na 



15 

 

 

USP, contra os projetos higienistas no centro das capitais, por exemplo, a desocupação da favela 

do Pinheirinho e o “Churrascão da gente diferenciada”, no Higienópolis, até as manifestações 

que visavam reportar e dar transparência à ocupação da PM no Complexo do Alemão e, 

finalmente, as manifestações contra os aumentos nas tarifas de ônibus que culminaram na 

mobilização de milhares de pessoas por todo o território nacional.  (CARNEIRO, 2011, p. 7; 

SOUSA, 2013, p. 14). 

Por detrás de todo esse fenômeno e, comum a todas essas manifestações, estava uma nova 

maneira de difusão da informação: as redes sociais da internet. Embora em sua constituição 

original, redes como o Facebook, o Twitter, o Google+, o Orkut, o Tumblr, etc., não tenham 

sido pensadas como mecanismos de produção jornalística, ao conectar milhares de pessoas 

produtoras de conteúdo, essas redes assumiram uma forma de disseminação viral de informação 

e notícia, em que as mensagens são compartilhadas a milhares de outros emissores num tempo 

muito rápido e numa ampla abrangência espacial. 

A internet possibilita a troca de informação instantânea, durante 24 horas. Na internet, 

embora predomine o imediatismo e tudo se passe no aqui e agora, não há obstáculos ou 

distâncias, tampouco diferenças geográficas, distinção entre dia e noite, hoje e amanhã. Existe, 

com os recursos do universo online, uma ampliação espaço/temporal do corpo perceptivo do 

sujeito, ao mesmo tempo em que, “há o encolhimento do espaço público e o alargamento do 

espaço privado”, como explica a filósofa Marilena Chauí (2006, p.69). 

As possibilidades de “longo alcance”, “rapidez”, “conexão”, “fácil acesso”, “propagação 

ilimitada” e “descentralização da produção”, conferem à internet uma força capaz de influenciar 

muitas dimensões da vida em sociedade. Desse modo, para além da sua natureza tecnológica, a 

internet possui também um caráter muito forte de influência. Isso se deve ao fato de ter a 

capacidade de conceder aos seus discursos uma força de arrebatamento muito grande e uma 

abrangência, praticamente, onipresente. 

Com o seu caráter de novidade, devemos tomar cuidado para não atribuir à internet 

características que, na verdade, são propriedades dos textos. Características que a condição de 

texto lhes permite independente do ambiente em que são veiculados. Na verdade, podemos 

dizer que a internet mais do que possibilitar a presença de recursos textuais novos, deu maior 

alcance e consistência aos recursos já existentes. A força da internet tem mais a ver com a 

ampliação da visão e do alcance do sujeito da enunciação, com a possibilidade de alargar seu 

campo de presença e de agregar e misturar elementos discursivos diversos. 
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O recurso da conexão em rede é capaz de unificar em um único espaço digital não só 

elementos diversos de expressão, como o verbal, o visual e o sonoro, mas também, 

manifestações discursivas distintas, diferentes por sua origem (classes sociais, nacionalidades, 

etnias, religiões, Estados, centros de pesquisa, etc.), diversas por seu conteúdo e por sua 

finalidade (informação, educação, entretenimento, política, artes, religião), dando origem a uma 

cultura virtual (CHAUÍ, 2006, p.71). 

De acordo com Castells, no universo online,  

 

todas as mensagens de todos os tipos são incluídas no meio porque este fica tão 

abrangente, tão diversificado, tão maleável, que absorve no mesmo texto de 

multimídia toda a experiência humana, passado, presente e futuro (1999, p. 457). 

 

 Vemos que está no âmago da internet um funcionamento da ordem da mistura e da 

ubiquidade, uma vez que oferece mecanismos que valorizam a expansão e a participação. Esse 

regime da participação operado pela mistura e da ubiquidade operado pela expansão leva os 

discursos veiculados pela rede a produzirem novas formas de significação, bem como, a 

estabelecerem novas maneiras de contratos entre enunciador e enunciatário.  

São muitos os estudos que se debruçam sobre as mudanças que os discursos dos jornais, 

das histórias em quadrinhos, dos livros, do audiovisual, etc., sofrem ao adentrarem o universo 

online. Por exemplo, podemos citar Maingueneau (2010, p.46), que, ao analisar a questão da 

autoria de livros produzidos e editados pela internet explica que:  

 

é possível que a internet crie progressivamente novos procedimentos de rarefação e 

de certificação dos textos, que emergem de novas formas de coexistência e de 

interação com o mundo do impresso tradicional. A evolução constante das tecnologias 
e dos comportamentos sociais só pode suscitar uma instabilidade generalizada e 

duradoura. Um analista do discurso consequentemente é obrigado a tomar 

conhecimento das transformações da autoralidade que isso não deixará de provocar. 

 

Podemos citar também os estudos de Crestani (2010, p.6) sobre questões da oralidade no 

discurso jornalístico online. A autora diz que:  

 

o jornal online apresenta complexidade enunciativa maior que o jornal impresso, 

assumindo características de imprensa televisiva. O processo de enunciação do jornal 

online lembra características de um texto falado in statu nascendi (inacabado, 
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dinâmico, interativo, efêmero), inclusive materializando nos enunciados a 

participação efetiva do leitor como coenunciador, como parceiro explícito da troca 

interativa. Além disso, os recursos enunciativos utilizados na constituição das notícias 

online projetam efeitos de sentido - de realidade, verdade, subjetividade, oralidade, 

aproximação – mais intensos, mais aproximando o leitor dos fatos noticiados e, 

principalmente, do enunciador jornal. Há, portanto, mais apelo ao sensível, ao sentido 

sentido, neste jornal. O jornal online apresenta e “autoriza” uma enunciação mais 

marcadamente oralizada, mais enunciativa que os jornais tradicionalmente impressos.  

 

Levando-se em conta o poder de mistura e ubiquidade que os discursos assumem na 

internet, levantamos, neste nosso trabalho, uma tese que vai por um caminho não contrário, mas 

diferente dos exemplos que citamos acima. Ao invés de pensarmos nos efeitos de sentido que 

modificam os discursos tradicionalmente impressos que migram para o espaço online e que, 

então, tornam-se constituintes daquilo que entendemos por internet, será que podemos pensar 

que a internet pode influenciar o discurso off-line, como se, nesse caso, fossem as características 

da internet que migrassem para o impresso? 

Durante muito tempo pensou-se que, com a emergência da internet, o impresso estaria 

fadado à extinção. Entretanto, notamos que existe hoje uma interação cada vez mais complexa 

entre as novas e as antigas mídias. O que existe é, na verdade, uma nova configuração do 

discurso jornalístico impresso, com base em alguns dos recursos da internet. Podemos dizer que 

há uma forma de hibridação. Os atuais suportes midiáticos implicam em novas formas de 

manifestação e de presença do discurso jornalístico, o que ocasiona uma mudança na maneira 

como as pessoas se relacionam com o objeto noticioso. Essas mudanças que, inicialmente, se 

dão no universo online, são impulsionadas e envolvem, entre outras formas de discurso, o 

discurso jornalístico impresso.  

Existe uma infinidade de fatores que podem influenciar a práxis jornalística e por 

conseguinte o modo de funcionamento do seu discurso. Não obstante, a história do jornalismo 

é marcada pelos avanços da tecnologia. Muitas foram as alterações da prática jornalística 

provocadas pelo surgimento de novos meios de comunicação. Foi o que ocorreu na era do rádio, 

depois da televisão e agora na época da internet. A mídia tradicional, por mais rápida que seja, 

por mais fontes disponíveis que possua e por mais talentosos que sejam seus repórteres, possui 

um formato que, numa era conectada, a coloca sempre em desvantagem na cobertura dos fatos. 

Cada vez mais, as grandes novidades têm vindo de forma contínua por meio de plataformas 

online que, como já dissemos, facilitam o compartilhamento de informações de maneira 

instantânea, abrangente e acessível. Sites de divulgação de documentos sigilosos como o 
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WikiLeaks, redes sociais, como o Twitter e Facebook, têm trazido, cada vez com mais 

intensidade, novas formas de se pensar e de se fazer jornalismo. 

É com base nessas considerações que, mais especificamente, pretendemos como objetivos: 

• Investigar algumas das características discursivas que configuram o modo de presença 

do site WikiLeaks e das redes sociais Facebook e Twitter; 

• Investigar, nas edições impressas dos jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, 

a presença de características discursivas provenientes dos discursos da internet; 

• Mostrar, sob uma perspectiva diacrônica, algumas das mudanças discursivas que 

reconfiguram o modo de presença dos jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo. 

 

O presente trabalho inspira-se na consideração de que a experiência da linguagem tem uma 

dimensão central no entendimento da ação política. Baseia-se, ainda, na consolidação do papel 

da imprensa não só como relevante na conformação de ideias, mas também na importância do 

seu lugar enquanto reveladora e formadora do pensamento coletivo. Esperamos, ao buscarmos 

os objetivos expostos, contribuir para que se entendam melhor alguns dos fatores que 

determinam a eficácia persuasiva dos discursos jornalísticos. 

 

 

1.4. Procedimentos metodológicos e estrutura do trabalho 

 

Para que seja possível depreendermos o modo de presença da enunciação jornalística, 

examinaremos o sentido do texto jornalístico para além da aparência, ou seja, observaremos as 

relações entre enunciado e enunciação. Esperamos, dessa maneira, recuperar não só o que o 

texto diz, mas também, porque e como ele diz. Para isso contribui a semiótica francesa que, 

através da análise dos textos na relação do plano da expressão com o plano do conteúdo, observa 

o sentido como uma construção e um processo, isto é, considera o enunciado em relação à 

enunciação.   

Com a finalidade de reconstruir as condições de produção e apreensão do sentido, a 

semiótica oferece como instrumento de análise o percurso gerativo do sentido. Após este 

capítulo introdutório, no segundo capítulo, sobre os fundamentos teóricos, apresentaremos 

então, em primeiro lugar, uma síntese geral da teoria semiótica com foco no percurso gerativo 
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do sentido, aparato metodológico essencial a essa teoria. Explicaremos, em seguida, o que 

entendemos por enunciação, essa instância pressuposta a todo texto, que compreende o sujeito 

do dizer, que por sua vez se biparte entre enunciador, projeção do autor, e enunciatário, projeção 

do leitor. Examinaremos também o conceito retórico de éthos, primeiramente, do modo como 

foi formulado por Aristóteles e, em seguida, da forma como foi incorporado à semiótica por 

meio dos trabalhos de Maingueneau e de Fiorin. Para concluir esse capítulo, acolhemos alguns 

pressupostos teóricos do ponto de vista tensivo da semiótica, já que buscamos meios de 

obtenção da presença sensível. Explicaremos, dessa forma, as bases que regulam o estudo da 

tensividade, da forma como foram desenvolvidas, principalmente, por Claude Zilberberg. 

Cremos, assim, preparar o fundamento inicial para nos aprofundarmos no estudo do discurso 

jornalístico durante o capítulo seguinte. 

No terceiro capítulo, procederemos à análise dos jornais. Com o intuito de investigarmos 

as mudanças que características discursivas provenientes dos discursos da internet operam no 

jornalismo impresso, conforme nossa proposta de objetivos específicos, elegemos como corpus 

para análise das características discursivas da internet as redes sociais Facebook e Twitter, e o 

site colaborativo WikiLeaks. O nosso recorte seguiu como critério a grande evidência que essas 

plataformas possuem tanto no cenário midiático atual, quanto nas pesquisas acadêmicas 

relacionadas à mídia. Para constituição do corpus representante do jornalismo impresso, 

elegemos como material para a análise os jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo. 

Para que fosse possível evidenciar as influências discursivas da internet no discurso jornalístico, 

fizemos dois recortes temporais no estabelecimento desse corpus: selecionamos jornais 

veiculados entre os anos 2000 e 2005, para representarem o período livre da influência da rede, 

uma vez que esta ainda não possuía popularização o suficiente; selecionamos jornais veiculados 

entre os anos de 2010 e 2014, como material representativo do período em que a rede exerce 

algum tipo de influência, afinal, segundo a ComScore (http://www.comscore.com/por/ - acesso 

em 10/2/2014), foi só a partir de 2009 que o acesso as redes começou a aumentar 

significativamente. 

Com o corpus estabelecido, nesse terceiro capítulo, analisaremos, inicialmente as 

características discursivas das redes sociais Facebook e Twitter. Começaremos a análise pela 

página do evento de grande repercussão “Churrascão da gente diferenciada”, criada em maio 

de 2011. Em seguida, analisaremos algumas publicações dos jornais Folha de S. Paulo e O 

Estado de S. Paulo veiculadas em novembro de 2005. Nessa data, as publicações trouxeram 

notícias referentes ao cancelamento da construção da estação “Três Poderes” do metrô. 

http://www.comscore.com/por/
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Analisaremos, depois, algumas publicações da Folha de S. Paulo e do Estado de S. Paulo 

veiculadas em maio de 2011, que traziam como notícia o cancelamento da estação 

“Higienópolis” do metrô.  

Em seguida, analisaremos no Twitter e no Facebook a mobilização e repercussão dos 

protestos de junho de 2013. Após o levantamento das características discursivas que regulam 

esses discursos, analisaremos a maneira como o jornal procedeu na cobertura desse 

acontecimento. Faremos uma comparação com a cobertura de manifestações semelhantes, 

ocorridas em 2004 e 2005, feita por esses mesmos jornais. 

Por fim, analisaremos o discurso do site do WikiLeaks. A partir dessa análise, 

investigaremos, nas edições da Folha de S. Paulo e do Estado de S. Paulo veiculadas entre os 

anos de 2010 e 2012, a existência de recorrências discursivas provenientes do discurso do 

WikiLeaks. Faremos também uma comparação com edições similares temática e 

figurativamente, veiculadas entre 2000 e 2005. 

Após levantamento dos dados obtidos durante as análises dos enunciados provenientes do 

universo da internet, buscaremos nos jornais impressos atuais as recorrências que caracterizam 

aqueles discursos. Então, verificaremos se existem essas mesmas recorrências em jornais 

impressos mais antigos. Analisaremos as características do jornal impresso sob um ponto de 

vista diacrônico, comparando edições atuais com edições mais antigas, buscando evidenciar 

mudanças no seu modo de presença como objeto de significação.  

Ao buscarmos delinear um modo de presença do discurso jornalístico, estaremos no encalço 

do éthos do enunciador. Identificar o éthos significa buscar o ator da enunciação. O enunciador 

tomado como ator da enunciação “se define pela totalidade de sua obra” (GREIMAS & 

COURTÉS, 1983, p. 8). Ao ler um texto como uma unidade, o leitor entraria em contato, então, 

apenas com o éthos do narrador. Entretanto, de acordo com Norma Discini (2004), a totalidade 

(totus) em que se busca o caráter do enunciador é diferencial e construída de acordo com os 

propósitos da análise. Discini também diz que podemos recuperar o todo na parte, o que nos 

permite afirmar que o éthos também se encontra como elemento constitutivo de uma unidade 

(unus), ou seja, de um único texto.  

 

O unus pressupõe o totus, o “bloco inteiro”, a totalidade integral, a qual “destaca a 

absorção dos indivíduos isolados numa massa indivisível”. Estilo é, então, totalidade, 

enquanto unidade integral (unus) e enquanto totalidade integral (totus), sendo que um 
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termo pressupõe outro, numa relação de interdependência. É o recorte do leitor que 

decide o que é considerado unus ou totus (2004, p. 34). 

 

Dessa forma o totus da nossa pesquisa (a totalidade integral dos enunciados, considerando 

o que eles têm em comum) ficou constituído pelos enunciados divididos em três totalidades: os 

textos veiculados pela internet; os textos veiculados pelos jornais entre os anos de 2000 e 2005; 

e os textos veiculados entre os anos de 2010 e 2014. 

No quarto capítulo, apresentaremos nossas conclusões, momento em que faremos um 

levantamento minucioso das características discursivas provenientes dos discursos online que 

foram apropriadas pelo discurso do jornalismo impresso. Sintetizaremos, na sequência, todos 

os resultados obtidos em nosso estudo, buscando descrever como se reconfigura o modo de 

presença da enunciação jornalística. 

Explicar como se dão os processos perceptivos que configuram a disposição do sujeito da 

enunciação anterior às escolhas enunciativas é o fio condutor para o nosso trabalho. À medida 

que cumprirmos as etapas metodológicas em busca desse objetivo principal, os nossos objetivos 

mais específicos serão alcançados. 
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

2.1 Teoria semiótica de linha francesa 

 

Neste capítulo, apresentaremos um breve panorama da teoria semiótica de linha francesa, 

pontuando os pressupostos teóricos específicos que sustentarão nossas análises. Não é nossa 

pretensão realizar uma exploração minuciosa dessa teoria, pretendemos, na verdade, expor os 

aspectos essenciais que embasaram nossas reflexões no decorrer desta dissertação. 

A semiótica francesa, também conhecida como semiótica da escola de Paris, ou 

greimasiana, em homenagem a seu fundador, Algirdas Julien Greimas (1917-1992), tem como 

projeto científico o estudo do sentido. Apresenta-se como uma teoria da significação que busca 

desvendar os mecanismos de geração e apreensão do sentido nos diversos tipos de texto, 

postulando que os discursos são redes de relações e que a partir destas o sentido é gerado.  

Para a semiótica, o sentido é apreendido por meio das formas da linguagem e, mais 

concretamente, dos discursos que o manifestam. Nas próprias palavras de Greimas, em seu 

dicionário de semiótica, o verbete “semiótica”, como teoria, explica que o objetivo primeiro da 

semiótica é “explicitar, sob forma de construção conceptual, as condições da apreensão e da 

produção do sentido (GREIMAS; COURTÉS, 1983, p. 415).  

Dessa forma, a semiótica tem por objeto de estudo o texto e procura descrever e explicar o 

que o texto diz e como faz para dizê-lo. Um texto define-se como uma organização ou 

estruturação que faz dele um todo de sentido e como um objeto comunicativo que se estabelece 

entre um enunciador e um enunciatário. Entendido como um todo de sentido que visa à 

comunicação, o texto encontra-se permeado por valores culturais e por formações ideológicas 

da sociedade em que está inserido. Nas palavras de Barros,  

 

texto é o resultado da junção do plano do conteúdo, construído sob a forma de um 

percurso gerativo, com o plano da expressão, o texto é um objeto de significação e um 

objeto cultural de comunicação entre sujeitos (1990, p. 86). 

 

A semiótica procura analisar os sentidos do texto pelo exame dos procedimentos da 

organização textual e, ao mesmo tempo, dos mecanismos enunciativos de produção e de 
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recepção do texto. Faz-se, em primeiro lugar, uma análise do plano do conteúdo, que é 

concebido sob a forma de um percurso gerativo.  

 

 

2.1.1. Percurso gerativo 

 

De acordo com Fiorin, o percurso gerativo 

 

vê o texto como um conjunto de níveis de invariância crescente, cada um dos quais 
suscetível de uma representação metalinguística adequada. O percurso gerativo de 

sentido não tem um estatuto ontológico, ou seja, não se afirma que o falante na 

produção do texto passe de um patamar ao outro num processo de complexificação 

semântica. Constitui ele um simulacro metodológico, para explicar o processo de 

entendimento, em que o leitor precisa fazer abstrações, a partir da superfície do texto, 

para poder entendê-lo (1999a, p. 3). 

 

O percurso gerativo, esse simulacro metodológico, possui três níveis, e o sentido do texto 

depende da relação entre esses níveis. 

O primeiro nível é o das estruturas fundamentais. Esse nível é o mais simples e abstrato e, 

é nele que se encontram as categorias semânticas mínimas sobre as quais se constrói o texto em 

suas relações fundamentais. 

O segundo nível é o das estruturas narrativas. Nesse nível é onde a narrativa é organizada 

do ponto de vista de um sujeito. É o momento em que se conhece o sujeito responsável por 

realizar o que é descrito no nível fundamental. É nesse nível que acontecem as transformações 

de estado que sustentam a narrativa. 

O terceiro nível é o das estruturas discursivas. É o nível mais concreto do percurso. Nesse 

nível o texto é examinado como resultado da enunciação, como discurso. A narrativa é, 

portanto, assumida pelo sujeito da enunciação. 

O percurso gerativo do sentido simula o modo de produção do objeto-semiótico, seguindo 

uma sequência ordenada de estruturas semióticas que organizam a significação do texto. Essas 

estruturas funcionam como uma sintaxe textual, pois regulam a ordem entre os elementos da 

significação. Por sua vez, essas estruturas sintáticas devem ser preenchidas com elementos 

semânticos. Desse modo, podemos dizer que cada um dos níveis do percurso gerativo é 
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organizado de acordo com uma sintaxe, ou seja, relação entre os elementos, e de acordo com 

uma semântica, ou seja, carga de sentidos dos elementos e de suas relações. Temos então, a 

sintaxe e a semântica fundamental, a sintaxe e a semântica narrativa, e a sintaxe e a semântica 

discursiva.  

No primeiro nível do percurso encontram-se a sintaxe fundamental e a semântica 

fundamental. A sintaxe fundamental é o elemento sobre o qual se fundamenta o percurso 

gerativo do sentido, pois é responsável pela produção, funcionamento e apreensão das 

organizações sintagmáticas. Os termos de sua classificação se definem como intersecções de 

relações, enquanto que as operações são apenas atos que estabelecem relações, por conseguinte, 

é puramente relacional, simultaneamente conceptual e lógica. As operações sintáxicas 

fundamentais, chamadas de transformações, podem ser de dois tipos: a negação e a asserção. 

Surge daí uma oposição semântica mínima: a semântica fundamental. A Semântica 

fundamental define-se por seu caráter abstrato, e é a partir de uma oposição semântica que se 

constrói o sentido do texto.  

Neste nível, é proposta uma organização lógica da estrutura que articula a oposição 

semântica mínima. Essa organização é feita dentro do chamado “quadrado semiótico”. 

O quadrado semiótico é um modelo de representação da estrutura elementar, que a torna 

operatória. É uma ferramenta que organiza os termos em oposição. Tomemos como exemplo a 

oposição quente vs. frio. No quadrado semiótico teremos a seguinte representação:  

 

 

 

Nesse caso, com quente vs. frio, temos que quente se opõe a frio no eixo da relação entre 

contrários. Não-quente vs. não-frio, opõem-se no eixo dos sub-contrários. No eixo dos 

contraditórios, há uma relação de negação entre os termos não-quente vs. quente, e entre os 
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termos não-frio vs.  frio. Além disso, é previsto um termo complexo, que soma os contrários, e 

um termo neutro que soma os sub-contrários.  

No segundo nível do percurso encontram-se a sintaxe narrativa e a semântica narrativa. 

Segundo Barros, a semiótica propõe duas concepções complementares de narrativa: 

 

[...] narrativa como mudança de estados, operada pelo fazer transformador de um 

sujeito que age no e sobre o mundo em busca de valores investidos nos objetos; 
narrativa como sucessão de estabelecimentos e de rupturas de contratos entre um 

destinador e um destinatário, de que decorrem a comunicação e os conflitos entre 

sujeitos e a circulação de objetos. As estruturas narrativas simulam, por conseguinte, 

tanto a história do homem em busca de valores ou a procura de sentido, quanto à dos 

contratos e conflitos que marcam os relacionamentos humanos (1990, p. 20). 

 

No nível narrativo, as oposições do nível fundamental são assumidas como valores que 

circulam entre os sujeitos. A sintaxe narrativa é apresentada no esquema narrativo que se 

organiza em três percursos: da manipulação, da ação e da sanção. 

A Semântica narrativa é entendida como o momento em que os elementos semânticos são 

selecionados e relacionados com os sujeitos. Para isso, esses elementos inscrevem-se como 

valores nos objetos, no interior dos enunciados. São examinadas questões de modalização e de 

paixões. 

No terceiro nível encontram-se a sintaxe discursiva e a semântica discursiva. A sintaxe 

discursiva, por ser o patamar mais próximo da manifestação textual, apresenta estruturas mais 

específicas, mais complexas e com maior carga semântica. No nível discursivo, as relações 

entre enunciação e enunciado e entre enunciador e enunciatário são examinadas e, além disso, 

os valores narrativos são tematizados e figurativizados. É na sintaxe discursiva que as estruturas 

do nível narrativo convertem-se em estruturas discursivas, pois são assumidas pelo sujeito da 

enunciação. O sujeito da enunciação, no percurso de geração de sentidos, faz uma série de 

escolhas de pessoa, de tempo, de espaço, de figuras, de temas e formas de expressão e 

transforma a narrativa em discurso.  

A análise discursiva opera sobre aspectos como, projeções da enunciação no enunciado, 

recursos de persuasão utilizados pelo enunciador para manipular o enunciatário e a cobertura 

figurativa dos conteúdos narrativos abstratos.  

A semântica discursiva se constitui na disseminação de temas e figuras no discurso pelo 

sujeito da enunciação. Assim procedendo, o sujeito da enunciação assegura, graças aos 
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percursos temáticos, a coerência semântica do discurso e cria com a concretização figurativa 

do conteúdo, efeitos de sentido, sobretudo de realidade. Com a intenção de simular a realidade, 

existe o efeito de realidade ou de referente, que consiste nas marcas deixadas no texto para 

sugerirem que os fatos contados são acontecimentos ocorridos, que seus seres são de “carne e 

osso”, ou seja, que o discurso é uma cópia exata do concreto, do real. 

Existem dois procedimentos básicos para a criação desse efeito de realidade: a ancoragem 

e a debreagem interna. A ancoragem é um procedimento que consiste em atar o discurso às 

pessoas, espaços e datas que o enunciatário reconhece como reais ou existentes, preenchendo 

os atores, espaços e tempo do discurso com traços sensoriais que os iconizam, fingindo, assim, 

serem cópias da realidade. 

O outro procedimento, a debreagem interna, consiste no fato de o enunciador ceder a 

palavra a uma das pessoas do enunciado, através do discurso direto.  A debreagem interna 

proporciona ao enunciatário a ilusão de estar ouvindo o outro, ou seja, suas verdadeiras 

palavras. 

Já à sintaxe do discurso cabe explicar as relações entre os sujeitos da enunciação, bem como 

os efeitos de sentido que emanam dessas relações. Para melhor entendermos como se faz a 

análise da sintaxe discursiva, explicaremos agora, o que entendemos por enunciação. 

 

 

2.1.2. Enunciação 

 

A enunciação é uma instância pressuposta por todo enunciado. De acordo com Fiorin, 

(1999b), a enunciação é um ato singular realizado pelo “eu” (pessoa), “aqui” (espaço) e “agora” 

(tempo). O enunciado, por sua vez, é a materialização da enunciação, e esta depende da 

interação de sujeitos (enunciador e enunciatário) em contextos de espaço e tempo precisos. Por 

se tratar de um processo, a enunciação somente pode ser descrita pelas marcas que deixa em 

seu produto, o enunciado. É na enunciação que se produz o discurso e, ao mesmo tempo, se 

instauram os sujeitos da enunciação. Segundo Greimas, quando o sujeito da enunciação põe a 

linguagem em funcionamento, ele “constrói o mundo enquanto objeto ao mesmo tempo em que 

se constrói a si mesmo” (1983, p. 127). 

Embora seja nas estruturas discursivas, o patamar mais próximo da manifestação, que a 

enunciação revela-se mais fortemente, o processo de enunciação abrange toda a extensão do 



27 

 

 

percurso gerativo de sentido, de modo que, desde o nível mais profundo, iniciam-se as escolhas 

dos valores pelo enunciador.  

O linguista francês Benveniste, foi quem trouxe os estudos da enunciação para o campo da 

linguística. Benveniste define enunciação como “a colocação em funcionamento da língua por 

um ato individual de utilização” (2005, p. 82). A enunciação gera o enunciado, que pressupõe, 

então, um sujeito da enunciação. Alguém enuncia, alguém produz o discurso. Enunciar 

pressupõe um “eu” que realiza o ato de dizer num determinado tempo e num dado espaço. Esse 

ato de dizer, a enunciação, pressupõe então, um “eu”, no espaço “aqui” e no tempo “agora”. 

Nesse sentido Fiorin mostra que,  

 

como a pessoa enuncia num dado espaço e num determinado tempo, todo tempo e 

todo espaço organizam-se em torno do 'sujeito', tomado como ponto de referência. 

Assim, espaço e tempo estão na dependência do eu, que neles se enuncia. O aqui é o 

espaço do eu e o presente é o tempo em que coincidem o momento do evento descrito 
e o ato de enunciação que o descreve. A partir desses dois elementos, organizam-se 

todas as relações espaciais e temporais (1999b, p. 42).  

 

A enunciação é da ordem do acontecimento e não há acontecimento fora de um quadro de 

pessoa tempo e espaço. A enunciação pressupõe um sujeito que enuncia em um local e num 

determinado momento. Cabe dizer, entretanto, que esse “eu” que enuncia, o enunciador, não 

está sozinho. O enunciado é constituído numa relação verbal entre dois sujeitos. Enunciar 

pressupõe um “eu” que diz alguma coisa a um “tu”, dentro de uma competência linguística e 

discursiva. O discurso se constitui, assim, numa relação verbal entre enunciador e enunciatário.  

O “eu” e o “tu” são os chamados actantes da enunciação, constituem o sujeito da enunciação 

e são os participantes pressupostos de todos os enunciados. Ambos são o sujeito da enunciação, 

porque o “eu” produz o enunciado e o “tu” é levado em consideração pelo “eu”, funcionando 

como um “filtro”. O enunciador produz o texto para a imagem de um leitor ideal, que determina 

as diferentes escolhas enunciativas manifestadas no enunciado, enfim, o enunciatário é um 

coautor do texto. Nesse sentido, Greimas e Courtés explicam que,  

 

[...] o enunciatário não é apenas o destinatário da comunicação, mas também sujeito 

produtor do discurso, por ser a ‘leitura’ um ato de linguagem (um ato de significar) 

da mesma maneira que a produção do discurso propriamente dito. O termo ‘sujeito da 
enunciação’, empregado frequentemente como sinônimo de enunciador, cobre de fato 

as duas posições actanciais de enunciador e de enunciatário (1983, p. 150). 
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O enunciador e o enunciatário são o autor e o leitor do texto, o produtor e seu receptor. 

Porém, é importante ressaltar que, não são o autor e nem o leitor reais, de carne e osso, mas o 

autor e o leitor implícitos, ou seja, uma imagem do autor e do leitor construída pelo texto. Nas 

palavras de Benveniste é “na e pela linguagem que o homem se constitui como sujeito” (2005, 

p. 286). Podemos assim, afirmar que é através dos elementos encontrados no próprio texto, 

como marcas da enunciação, que podemos depreender esse autor e esse leitor.  

Ao construir o enunciado, o enunciador, prevendo a perfórmance do enunciatário, faz uma 

série de escolhas que propõem um contrato, o qual determina a maneira como esse leitor 

pressuposto deve interpretar a verdade do discurso. Para que se estabeleça esse contrato, é 

importante que haja uma compactuação entre enunciador e enunciatário, em que ambos devam 

compartilhar do mesmo universo de valores. Sobre essa questão, Fiorin afirma que, quando se 

produz um enunciado, “estabelece-se uma 'convenção fiduciária' entre enunciador e 

enunciatário, a qual determina o estatuto veridictório do texto” (1999b, p. 35). 

O enunciador constrói o enunciado com o objetivo de persuadir o enunciatário, é 

responsável pelos valores do discurso e leva o enunciatário a crer e a agir. Assim, é estabelecida 

uma relação de manipulação entre enunciador e enunciatário. Esta manipulação prevê que o 

enunciador propõe um contrato com o enunciatário, que estabelece como a verdade do discurso 

deve ser interpretada. A interpretação depende da aceitação deste contrato e da persuasão do 

enunciador, para que o enunciatário encontre as marcas de veridicção do discurso e as compare 

com seus conhecimentos de mundo. Não se trata, logo, de discursos verdadeiros ou falsos, mas 

sim da construção de efeitos de sentido de verdade ou de falsidade, como mostraremos mais 

detidamente adiante.  

Esses efeitos de sentido de verdade ou de falsidade, com claro objetivo persuasivo, podem 

ser encontrados no enunciado como marcas da enunciação. Como já vimos, a teoria semiótica 

entende a enunciação como uma instância pressuposta pelo enunciado, no qual deixa suas 

marcas explícitas ou implícitas. Fiorin, diz que o linguista “impossibilitado de estudar 

diretamente o ato da enunciação, busca ‘identificar e descrever os traços do ato no produto’”, 

ou seja, buscar no enunciado as marcas da enunciação (1999b, p.31). 

Nesse sentido, o procedimento básico de projeção da enunciação no enunciado é a 

debreagem, que pode ser enunciativa ou enunciva. A debreagem enunciativa ocorre quando o 

enunciador se projeta de alguma forma no enunciado, o que ocasiona uma impressão de 

proximidade da enunciação. A debreagem enunciativa projeta no enunciado a instância 

pressuposta da enunciação, ou seja, o “eu”, o “aqui” e o “agora” da enunciação. Essa projeção 
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produz um efeito de subjetividade, impregnado, assim, de parcialidade. Já a debreagem 

enunciva consiste em manter a enunciação afastada do enunciado, como se fosse apenas uma 

fotografia dos fatos, garantindo uma ilusão de objetividade e imparcialidade. Para fingir essa 

objetividade e imparcialidade, fabricando um efeito de distanciamento, mesmo o enunciado 

estando lá, como produto de um enunciador “eu”, que com certeza tem uma perspectiva acerca 

dos fatos que narra, existe como principal procedimento produzir o discurso em terceira pessoa, 

no tempo do “então” e no espaço do “lá”.  Sobre a manifestação dos sujeitos da enunciação no 

enunciado, Fiorin exemplifica: 

 

um enunciado como A terra gira em torno do sol pressupõe um Eu digo (A terra 

gira em torno do sol). Essa afirmação parece um truísmo já que, se existe um dito, 

há um dizer que o produziu. No entanto, é prenhe de consequências teóricas. Quando 

se projeta um eu no interior do enunciado, de tal forma que se diga Eu digo que a 

terra gira em torno do sol, haverá ainda assim uma instância pressuposta que terá 

produzido esse enunciado: Eu digo (Eu digo que a Terra gira em torno do sol. Isso 

implica que é preciso distinguir duas instâncias: o eu pressuposto e o eu projetado no 

interior do enunciado. Teoricamente, essas duas instâncias não se confundem: a do eu 

pressuposto é a do enunciador e a do eu projetado no interior do enunciado é a do 

narrador. Como a cada eu corresponde um tu, há um tu pressuposto, o enunciatário, 

e um tu projetado no interior do enunciado, o narratário (2004a, p. 118-119. O grifo 

é do autor). 

 

É importante, então, distinguir duas instâncias no procedimento enunciativo: o “eu” 

pressuposto e o “eu” projetado no enunciado e, respectivamente, um “tu” pressuposto e um “tu” 

projetado no enunciado. Estes “eu” e “tu” pressupostos à enunciação são denominados, 

respectivamente de enunciador e enunciatário. Da mesma forma que a instância da enunciação, 

o enunciador e o enunciatário são também elementos conceituais, papéis passíveis de 

figurativização apenas no nível mais concreto do enunciado. Quando manifestados no 

enunciado, instauram-se simulacros do enunciador e do enunciatário: o narrador e o narratário.  

De acordo com Fiorin,  

 

não é indiferente o narrador projetar-se no enunciado ou alhear-se dele; simular uma 

concomitância dos fatos narrados com o momento da enunciação ou apresentá-los 
como anteriores ou posteriores a ele; presentificar o pretérito; enunciar um “eu” sob a 

forma de um “ele”, etc. (FIORIN, 1998, p.54). 

 

O nível discursivo é o patamar mais superficial e concreto do percurso gerativo do sentido. 

Quando pretendemos analisar o fazer persuasivo do enunciador e o interpretativo do 
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enunciatário, precisamos recorrer à análise do texto em todas as instâncias do percurso de 

significação. Contudo, é certamente no nível das estruturas discursivas que as relações entre 

enunciador e enunciatário mais se evidenciam. 

O enunciador e enunciatário são os desdobramentos do sujeito da enunciação que cumprem 

os papéis actanciais de destinador e de destinatário do objeto-discurso. O enunciador coloca-se, 

nesse sentido, como destinador-manipulador, responsável pelos valores do discurso e capaz de 

levar o enunciatário, seu destinatário, a crer e a fazer. O fazer manipulador realiza-se no e pelo 

discurso, como um fazer persuasivo. Essa manipulação, como já dissemos, prevê um contrato 

fiduciário, em que são decididos os valores dos objetos a serem comunicados ou trocados. O 

contrato fiduciário entre enunciador e enunciatário é um contrato de veridicção, que determina 

o estatuto veridictório do discurso. 

 Cabe, agora, então, fazermos uma breve descrição do esquema de veridicção proposto pela 

semiótica. 

 

 

2.1.3. Veridicção 

 

Para a semiótica, a questão da veridicção diz respeito à enunciação, interna ao texto e que 

independe de autor, leitor ou referencial reais. De acordo com Lopes e Beividas,  

 

Greimas defende a ideia forte de que o mundo natural se deixa ver como 

macrossemiótica, suscetível, como tal, de ter sua existência aquilatada não como uma 

verdade positiva, dada, mas, assim como qualquer outra semiótica (verbal ou não), 

como uma verdade construída, operada pelas estratégias discursivas justamente 

destinadas a fazer parecer verdadeiro. (2007, p. 34). 

 

Nessa perspectiva, o mundo natural não é visto como um referente a ser pacificamente 

aceito como tal. Não há, então, verdade no mundo, mas sim um embate oscilante de discursos 

veridictórios que constroem seus efeitos de verdade. A verdade é, por conseguinte, entendida 

como um efeito de sentido, em que o enunciador não busca necessariamente a adequação ao 

referente, mas a adesão do enunciatário. O discurso, mobilizado por sua instância de 

enunciação, vai elaborar uma série de estratégias para estabelecer um fazer parecer verdadeiro 

que se pode chamar de fazer persuasivo. 
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Greimas e Courtés (1983) explicam que a categoria da veridicção é constituída pela 

colocação em relação de dois esquemas: o esquema parecer/não-parecer, chamado de 

manifestação, e o esquema do ser/não-ser, chamado de imanência. É entre essas duas 

dimensões da existência que atua o "jogo da verdade", conforme o diagrama das modalidades 

veridictórias: 

 

 

 

Como podemos ver, a constituição do diagrama das modalidades veridictórias se dá a partir 

da combinação dos valores de ser e parecer, e de suas negações. Essas combinações dão origem 

a uma segunda geração de termos complexos que demonstram que um critério de verdade 

depende de algumas trajetórias que conjugam também as noções de mentira, segredo e 

falsidade. Assim, temos: 

 o segredo como um efeito de sentido do que é e não parece;  

 a mentira como o que parece mas não é;  

 a verdade como o que é e parece; 

 o falso como o que não é nem parece.  

 

O contrato de veridicção determina as condições para o discurso ser considerado 

verdadeiro, falso, mentiroso ou secreto. Esse contrato estabelece os parâmetros a partir dos 

quais o enunciatário pode reconhecer as marcas da veridicção que, como um dispositivo 

veridictório, permeiam o discurso. Nesse sentido, para que o contrato veridictório tenha êxito, 

é fundamental que o enunciatário partilhe dos valores apresentados pelo enunciador. Somente 

a partir do momento em que se instaurar um crer comum, partilhado por enunciador e 

enunciatário, que defina tanto o valor do objeto em discussão quanto o que cada sujeito 
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considera valor, é que a relação fiduciária entre as partes se estabelecerá (GREIMAS; 

COURTÉS, 1983, p. 509). Assim, apresentar-se como um sujeito crível e digno de confiança é 

essencial para que o sujeito do fazer persuasivo obtenha a adesão do enunciatário. Quando 

falamos da maneira como o enunciador se apresenta, da imagem que esse sujeito constrói de si, 

falamos de éthos.  

 

 

2.2. Éthos 

 

Apresentaremos aqui a noção de éthos, tal como formulada pela Análise do discurso 

francesa, herdada pela semiótica por meio dos conceitos elaborados, principalmente, por 

Maingueneau.   

Como já dissemos anteriormente, a enunciação é uma instância linguística pressuposta a 

todo enunciado. Toda enunciação, pressupõe um sujeito “eu”, no espaço “aqui”, no tempo 

“agora” que se dirige a um “tu”. O “eu” e o “tu” pressupostos pelo enunciado são os actantes 

da enunciação, simulacros do autor e do leitor construídos no e pelo texto. Nos diferentes textos, 

os actantes tornam-se atores da enunciação, na medida em que são concretizados nos 

enunciados. Os atores tematizam e figurativizam os actantes da enunciação, mostrando uma 

imagem de quem é o enunciador, e, de quem é seu enunciatário. Dessa forma, dizer que os 

actantes do discurso criam uma imagem de si através do texto, significa também afirmar que o 

texto carrega as marcas do enunciador e do coenunciador no ato da enunciação. A imagem que 

corresponde ao enunciador depreendido do enunciado é o que entendemos por éthos. 

Todo discurso pressupõe a construção de uma imagem, da personalidade daquele que fala. 

“Por meio da enunciação revela-se a personalidade do enunciador” (MAINGUENEAU, 2001, 

p. 97). Para que o enunciador construa sua imagem, não é necessário que ele fale sobre si mesmo 

ou apresente suas características, suas qualidades e seus defeitos, pois o éthos é, na verdade, 

uma concretização do “eu” pela enunciação. De acordo com Fiorin, “o éthos explicita-se na 

enunciação enunciada, ou seja, nas marcas da enunciação deixadas no enunciado” (2004a, p. 

120). Com isso, analisar o éthos do enunciador, não significa buscar pelo autor real, de “carne 

e ossos”, mas sim, apreender um autor construído pelo discurso. É no momento da enunciação 

que são deixadas pistas acerca da imagem do sujeito que enuncia: seu estilo, sua visão de 

mundo, seu conhecimento acerca de determinados assuntos, sua capacidade linguística, seus 
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valores, etc. São essas pistas que permitirão ao enunciatário realizar a reconstrução da imagem 

do enunciador, do seu éthos.   

Para melhor discorrermos sobre o conceito de éthos, devemos retomar os estudos sobre a 

retórica feitos pelo filósofo grego Aristóteles, que sistematizou a retórica como a arte da 

persuasão. A retórica aristotélica é centrada no sujeito, no orador e na sua relação com o 

auditório. É, portanto, voltada à interlocução, à produção e à recepção de discursos orais. São 

as habilidades do orador em selecionar os meios para persuadir o seu interlocutor que estão em 

jogo, sendo a língua, seu instrumento. 

Para que o orador obtenha eficácia persuasiva em seu discurso, Aristóteles demonstrou os 

três pilares sobre os quais se constroem o discurso e a argumentação: o éthos, que consiste em 

agradar pela imagem de si projetada através da maneira de dizer. Designa o caráter do orador 

que empresta credibilidade ao discurso; o logos, que consiste em informar e convencer pela 

lógica de seus argumentos. É o conjunto de enunciados que conduzem à legitimação da 

conclusão da tese, são as provas derivadas da razão; e o páthos, que consiste em convencer pela 

criação de emoções, paixões e afetos na plateia, são as emoções do auditório suscitadas pelo 

orador. 

Dentre essas três bases para a argumentação do discurso, o éthos tem valor fundamental 

para a persuasão. Para Aristóteles, ao realizar seu discurso, o orador institui uma representação 

de sua pessoa, comunica uma mensagem sobre quem ele é para sua plateia, a qual aderirá ao 

seu discurso, caso se simpatize com tal imagem. Essa imagem é o éthos, e é construído pelo 

orador por meio de sua competência linguística, seu conhecimento de mundo e de sua própria 

apresentação.  

Aristóteles demonstra que o éthos do orador é fundamental para o exercício de persuasão. 

O éthos leva à persuasão, quando o discurso é organizado de tal maneira que o orador inspira 

confiança em seu público. 

 

A plateia confia sem dificuldade e mais prontamente nos homens de bem, em todas 

as questões [...] No entanto, é preciso que essa confiança seja resultado da força do 

discurso e não de uma prevenção favorável a respeito do orador (ARISTÓTELES, 

1946, 1356a).  

 

Nesse sentido, o éthos está relacionado ao aspecto moral que o orador, com intenção 

persuasiva, deixa transparecer em seu discurso. Aristóteles defende a tendência natural do ser 

humano para o bem, para o verdadeiro e para o justo, de tal forma que tendem a serem eficientes 
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os discursos em que o orador deixa transparecer sua verdadeira moralidade, sua benevolência e 

honestidade. 

O éthos precisa ser uma boa imagem do orador, precisa também, ter um valor moral, se 

mostrando justo, objetivo e estratégico. O filósofo grego demonstra que, aconselhar ou falar 

sobre algo verdadeiro e justo atrai mais facilmente a confiança e a adesão do público. Aristóteles 

considera que são muito importantes as virtudes positivas da ética porque o verdadeiro e o justo 

são naturalmente mais fortes do que os mentirosos e injustos. Quando um orador constrói um 

éthos de verdade, justiça, ponderação, virtuosidade e benevolência, está sendo íntegro no seu 

discurso, conseguindo assim, a conquista mais fácil do seu público.  

Em síntese, na retórica aristotélica, éthos é entendido como o conjunto de características de 

si mesmo que o orador busca construir em seu discurso. Éthos é o caráter que o orador deve 

assumir na interação com seus interlocutores para parecer sincero e suscitar a adesão. A sua 

credibilidade assenta-se no seu caráter, na sua honorabilidade, na sua virtude, isto é, na 

confiança que nele é depositada. Para Aristóteles, o éthos é a imagem que o orador deve 

apresentar a fim de inspirar confiança no auditório, e constitui, talvez, a mais importante das 

provas.  

Trazendo agora o éthos aristotélico para dentro dos estudos semióticos, podemos dizer que 

o éthos não se explicita no enunciado, mas sim, na enunciação. Para que o público confie no 

orador, este precisa ser digno de fé e confiança. Como o éthos está ligado à enunciação, essa 

confiança deve ser conquistada por meio do discurso que o orador constrói, e não por meio de 

uma previsão favorável a respeito do orador, tão pouco por autoafirmações. Dessa forma, não 

importa sua sinceridade ou sua real posição no mundo físico para poder causar uma boa 

impressão. O orador enuncia e mostra quem ele é.  

De acordo com Maingueneau o éthos liga-se diretamente ao tom que o discurso assume. 

Esse tom, por sua vez, estaria ligado a uma representação corporal e a um determinado caráter 

do enunciador. A Retórica aristotélica focava-se no discurso oral, refletia sobre os aspectos 

físicos do orador, seus gestos, bem como sua entonação. Maingueneau explica que em 

enunciados escritos não existe uma representação direta dos aspectos físicos do orador. 

Contudo, existem marcas que indicam determinado tom e levam o coenunciador a atribuir uma 

corporalidade e um caráter ao enunciador.  

 

Todo texto escrito, mesmo que o negue, tem uma “vocalidade” que pode se manifestar 
numa multiplicidade de “tons”, estando eles, por sua vez, associados a uma 

caracterização do corpo do enunciador (e, bem entendido, não do corpo do locutor 
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extradiscursivo), a um “fiador”, construído pelo destinatário a partir de índices 

liberados na enunciação. (2008, p. 18) 

 

Entendemos, a partir daí, que o éthos está relacionado não só a uma determinação cognitiva 

do enunciador, ou seja, a um caráter, que corresponde a um conjunto de traços psicológicos, 

mas também a uma corporalidade, atribuída ao enunciador por intermédio de um tom imprimido 

no enunciado no momento da enunciação. O tom permitirá ao coenunciador identificar no texto 

escrito, uma representação do caráter e do corpo do enunciador, fundamentada em estereótipos 

sociais. É daí que emerge uma instância subjetiva que desempenha o papel de fiador do que é 

dito, uma autoridade que assegura a incorporação do enunciatário ao enunciado. 

 

O caráter e a corporalidade do fiador provêm de um conjunto difuso de representações 

sociais valorizadas ou desvalorizadas, sobre as quais se apoia a enunciação que, por 

sua vez, pode confirmá-las. Esses estereótipos culturais circulam nos domínios mais 

diversos: literatura, fotos, cinema, publicidade etc. (MAINGUENEAU, 2001, p.99) 

 

O conceito de éthos extrapola aquele concebido pela Retórica de Aristóteles, pois o 

enunciador passa a ser visto não mais como dono do discurso, mas sim como um sujeito inserido 

numa formação ideológico-discursiva1, além de ser apenas parte do desdobramento do sujeito 

da enunciação (enunciador e coenunciador). 

 

O texto não se destina a ser contemplado, configurando-se como enunciação dirigida 

a um co-enunciador que é preciso mobilizar, fazê-lo aderir “fisicamente” a um 

determinado universo de sentido. O poder de persuasão de um discurso consiste em 

parte em levar o leitor a se identificar com a movimentação de um corpo investido de 
valores socialmente especificados. A qualidade do éthos remete, com efeito, à imagem 

desse “fiador” que, por meio de sua fala, confere a si próprio uma identidade 

compatível com o mundo que ele deverá construir no seu enunciado. Paradoxo 

constitutivo: é por meio de seu próprio enunciado que o fiador deve legitimar sua 

maneira de dizer. (MAINGUENEAU, 2001, p. 99) 

 

                                                
1 Por formação discursiva entendemos o conjunto de enunciados, que dizem respeito àquilo que pode ser dito em 

determinada época e a partir de uma formação ideológica, ou seja, de uma perspectiva sócio-histórica definida. De 

acordo com Fiorin, “uma formação ideológica deve ser entendida como a visão de mundo de uma determinada 

classe social, isto é, um conjunto de representações, de ideias que revelam a compreensão que uma dada classe 

tem do mundo. [...] essa visão de mundo não existe desvinculada da linguagem. Por isso, a cada formação 

ideológica corresponde uma formação discursiva, que é o conjunto de temas e de figuras que materializa uma dada 

visão de mundo. [...] assim como uma formação ideológica impõe o que pensar, uma formação discursiva 

determina o que dizer (1998, p. 32). 
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A imagem desse fiador é formada a partir de representações sociais estereotipadas. O fiador 

é uma imagem construída pelo co-enunciador com base em indícios textuais de diversas ordens. 

A imagem do enunciador é associada pelo enunciatário a uma cenografia, a um “mundo ético” 

ao qual o fiador pertence e ao mesmo tempo dá acesso. Maingueneau chamou de mundo ético, 

essa cenografia, esse conjunto de situações estereotípicas associadas a comportamentos 

ativados pela leitura. É essa cenografia a responsável por instaurar no processo enunciativo a 

incorporação da imagem do co-enunciador no discurso. 

O éthos é, para Maingueneau, um conceito fortemente relacionado ao diálogo entre 

enunciador e enunciatário (coenunciador). Constrói-se enquanto situação de enunciação e no 

processo de incorporação pelo enunciatário. A incorporação diz respeito ao modo pelo qual o 

enunciatário apropria-se da imagem do enunciador. Nesse processo, o enunciatário constrói 

imagens a partir de representações sociais suscitadas pelo éthos do enunciador. De acordo com 

Maingueneau,  

 
incorporação é a maneira como o interprete – audiência ou leitor – se apropria do 

éthos [...] podemos fazer render essa “incorporação sob três registros: 

- a enunciação da obra confere uma “corporalidade” ao fiador, ela lhe dá o corpo; 

- o destinatário incorpora, assimila um conjunto de esquemas que correspondem a 

uma maneira especifica de se remeter ao mundo habitando seu próprio corpo; 

- essas duas primeiras incorporações permitem a constituição de um corpo da 

comunidade imaginaria dos que aderem ao mesmo discurso (2008, p. 18. O grifo é do 

autor.). 

 

No processo de incorporação, a adesão do enunciatário ao éthos do enunciador é importante 

para a eficácia persuasiva. Para Fiorin,  

 

o enunciatário não adere ao discurso apenas porque ele é apresentado como um 

conjunto de ideias que expressam seus possíveis interesses, mas, sim, porque se 

identifica com um dado sujeito da enunciação, com um caráter, com um corpo, com 

um tom (2004a, p. 134). 

 

O éthos é depreendido no processo de interação, na enunciação, e é um fenômeno ligado às 

paixões do enunciatário, por isso, nem sempre a locutor do mundo real e o éthos do seu discurso 

são análogos. Vale lembrar, que o éthos é apreendido pelo coenunciatário não como uma 

imagem exterior à fala do enunciador, mas sim como uma noção discursiva que se constrói no 

próprio discurso do enunciador. 
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Nesse sentido, Maingueneau retoma a concepção de éthos da retórica clássica, mostrando 

que o éthos é instituído no ato discursivo, ou seja, na enunciação. Porém, não descarta a 

possibilidade da existência de um éthos pré-discursivo. Maingueneau explica que, “o éthos está 

crucialmente ligado ao ato de enunciação, mas não se pode ignorar que o público constrói 

também representações do éthos do enunciador antes mesmo que ele fale” (2008, p. 15). A 

partir dessa ideia, Maingueneau faz uma distinção entre o éthos pré-discursivo e o éthos 

discursivo. O éthos pré-discursivo é uma imagem prévia que o coenunciador faz do enunciador 

antes mesmo que ele enuncie. Já o éthos discursivo é aquele apreendido no e pelo discurso. O 

éthos discursivo subdivide-se em éthos dito, que consiste em o enunciador mostrar diretamente 

suas características; e em éthos mostrado, que não é explícito, mas sim a imagem construída 

através de marcas da enunciação no enunciado. O éthos dito e o éthos mostrado relacionam-se 

mutuamente, já que “é impossível definir uma fronteira nítida entre o ‘dito’ sugerido e o 

puramente ‘mostrado’ pela enunciação (MAINGUENEAU, 2008, p. 18). 

É pela interação de todos esses fatores (éthos pré-discursivo, éthos discursivo mostrado e 

éthos discursivo dito) que resulta o éthos efetivo. Em síntese, Maingueneau compreende o éthos 

como: 

- o éthos é uma noção discursiva, ele se constrói através do discurso, não é uma 

“imagem” do locutor exterior a sua fala; 

- o éthos é fundamentalmente um processo interativo de influência sobre o outro; 

- é uma noção fundamentalmente híbrida (sócio discursiva), um comportamento 

socialmente avaliado, que não pode ser compreendido fora de uma situação de 

comunicação precisa, integrada ela mesma numa determinada conjuntura sócio-

histórica determinada (2008, p. 17). 

 

Podemos concluir que éthos exerce uma função determinante na eficácia persuasiva de todo 

tipo de enunciado. Porém, a persuasão, bem como a construção do éthos, está associada à 

incorporação do enunciatário. A persuasão só se realiza efetivamente em função do 

coenunciador, que determina a forma como o discurso é construído. Em outras palavras, o 

enunciatário só reage (tanto positiva quanto negativamente) a um enunciador que desperta suas 

paixões. 
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2.3. Rearranjos da teoria 

 

A semiótica de Greimas constrói-se a partir da herança dos princípios da linguística 

estrutural lançados por Saussure e depois desenvolvidos por Louis Hjelmslev, da versão 

binarista do estruturalismo formulada por Roman Jakobson, da complexificação das estruturas 

elementares proposta por Viggo Brøndal, dos modelos antropológicos de Claude Lévi-Strauss, 

do estudo sistemático das estruturas narrativas desenvolvido por Vladimir Propp, da teoria dos 

actantes lançada por Lucien Tesnière e, num estágio mais avançado da teoria, agregou ao seu 

arcabouço teórico os estudos da fenomenologia na versão de Maurice Merleau-Ponty2.  

Temos aqui as bases do modelo tradicional da semiótica, conforme a apresentamos em seus 

princípios fundamentais, chamada hoje de semiótica standard. 

O percurso gerativo do sentido, como todo instrumental analítico, é um instrumental teórico 

arbitrário, abrindo-se para constantes aprimoramentos e reformulações. Num primeiro estágio 

de desenvolvimento da teoria, o nível narrativo foi mais bem explorado. Em seus primórdios, a 

semiótica debruçou-se sobre os estudos dos simulacros da ação do homem no mundo presentes 

nas narrativas. Elaborando, dessa forma, uma teoria da perfórmance.  

No exame das estruturas narrativas, a teoria partiu da ação, ou seja, da relação de produção 

e transformação do sujeito com o objeto, e chegou à manipulação, que é a relação entre os 

sujeitos. Essa mudança de abordagem se deve ao fato de que havia uma limitação em relação à 

aplicabilidade da teoria narrativa, pois ela analisava textos em que existia fundamentalmente 

uma ação. No entanto, as estruturas narrativas da ação não esgotam a organização discursiva 

do sentido. Ao lado do “inteligível”, há o “sensível”, um sujeito que vivencia. A semiótica passa 

então por certa reformulação teórica para tornar-se capaz de descrever os conteúdos passionais, 

que movem a ação humana e estão, por conseguinte, presentes na base de qualquer texto. 

Ao se compreender a limitação do alcance das aplicações, ao considerar que o estudo das 

dimensões pragmática e cognitiva dos discursos deixava de lado a dimensão dos sentimentos, 

das emoções e das paixões, a semiótica inicia uma investigação das modalizações do sujeito. A 

                                                
2 Para um maior aprofundamento sobre os fundamentos que compõem as bases do projeto semiótico desenvolvido 

por Greimas, ver: Zilberberg, Claude. Greimas e o paradigma semiótico. In.: Razão e poética do sentido. Edusp, 

2006, p. 91-126. Nesse capítulo, Zilberberg descreve como Greimas, num esforço de “arquivista” das “grandes 

autoridades”, compôs heranças que tendiam à autossuficiência. Enquanto fundava a semiótica, homogeneizou 

algumas das mais notáveis aquisições contemporâneas e instalou um patamar conceptual, enriquecido e expandido 

ao longo dos anos, com um centro organizador. Ao solidificar as bases do seu projeto cientifico, Greimas assegurou 

uma continuidade epistemológica para a seleção e garantia das aquisições posteriores. 
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semiótica passa, então, a se interessar pela paixão, vista como uma dimensão importante do 

discurso, como um arranjo de elementos discursivos.  

A teoria passou, consequentemente, a examinar questões relacionadas aos afetos, às 

paixões. Com o desenvolvimento do estudo das paixões, foi apontada a existência de uma etapa 

anterior ao nível fundamental no percurso gerativo: a etapa da percepção, das pré-condições do 

sentido.  A partir da publicação da obra Semiótica das paixões, em 1991, podemos perceber 

uma mirada da semiótica em direção à fenomenologia, introduzindo o corpo perceptivo no 

processo da semiose. Nesse livro, Greimas, em colaboração com Fontanille, inaugura a pesquisa 

sistemática do domínio do ser e postula uma instância profunda contendo, como pré-condições 

do sentido, modulações tensivas, isto é, ligadas à percepção. 

 

[...] É pela mediação do corpo que percebe que o mundo transforma-se em sentido – 

em língua –, que as figuras exteroceptivas interiorizam-se e que a figuratividade pode 

então ser concebida como modo de pensamento do sujeito.  

A mediação do corpo, de que o próprio e o eficaz são o sentir, está longe de ser 

inocente: ela acrescenta, por ocasião da homogeneização da existência semiótica, 

categorias proprioceptivas que constituem de algum modo seu “perfume” tímico, e 

até sensibiliza – dir-se-á ulteriormente “patemiza” – cá e lá o universo de formas 
cognitivas que aí se delineiam. [...] (GREIMAS; FONTANILLE, 1993, p. 13). 

 

Percebemos que há uma mudança de perspectiva em relação à estrutura do percurso 

gerativo clássico. O sujeito da enunciação é posto logo de saída, no plano mais abstrato do 

percurso gerativo. Consequentemente, já no nível profundo, iniciam-se as escolhas dos valores 

pelo enunciador. Dessa forma, a enunciação é vista como um lugar de mediação entre os níveis 

do percurso gerativo, como o ato inaugural da significação, a atualização do discurso. O 

discurso percorre um esquema de significação que vai, como já dissemos, dos elementos mais 

simples aos mais complexos. O propósito das estruturas elementares é identificar as primeiras 

articulações do sentido. 

A semiótica passa a examinar as pré-condições do aparecimento do sentido, os elementos 

tensivos que desencadeiam o discurso. Passa, então, a ser preciso considerar que o sentido opera 

sobre um continuum, introduzindo-se a instabilidade e o deslizamento sob a, até então 

assegurada, estabilidade do discurso. A linguagem passa a ser entendida como uma tensão 

permanente entre estabilidade e instabilidade, como uma relação de equilíbrio precário derivado 

de forças em constante oscilação. 
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Com o avanço da teoria, muitos estudos têm sido feitos nesse âmbito nos últimos anos, 

menos com a finalidade de substituir a semiótica standard, do que de propor novos modelos, 

novas maneiras de se abordar o sentido. Dentre eles, destacam-se os trabalhos de Claude 

Zilberberg, principalmente em relação à descrição e categorização do nível mais profundo da 

geração do sentido. Com uma metodologia menos fenomenológica e mais formal, Zilberberg 

traz novas formulações ao projeto semiótico de Greimas sob um ponto de vista tensivo, 

atribuindo não apenas mais consistência ao modelo original, como também preenchendo 

algumas das lacunas deixadas pelo percurso gerativo greimasiano.  

O aprofundamento no estudo da tensividade possibilita tratar de maneira sólida e coerente 

as questões relativas às paixões, ao sensível e à percepção. Ao apresentar uma ferramenta 

analítica capaz de operar sobre a tensividade do discurso, a vertente tensiva da semiótica 

permite que se estude a instabilidade da semiose, na medida em que instaura no continuum do 

sentido as noções de intensidade/extensidade, enquanto nível pré-fundamental.  

O esquematismo tensivo trouxe para a teoria conceitos que se mostram bastantes 

operacionais para a nossa proposta de pesquisa. Apresentaremos agora, então, um resumo 

desses conceitos, dos quais utilizaremos alguns no transcorrer das análises aqui apresentadas. 

 

 

2.4. O modelo tensivo 

 

O modelo tensivo, construído principalmente na obra de Fontanille e Zilberberg, Tensão e 

Significação (2001), e, posteriormente, desenvolvido de forma mais aprofundada por 

Zilberberg em Elementos de semiótica tensiva (2011), propõe uma categorização do nível 

profundo. 

 De acordo com Fontanille,  

 

a estrutura tensiva é um modelo que procura responder às questões deixadas em 

suspenso pelos modelos clássicos. Na verdade, ela situa a representação das estruturas 

elementares na perspectiva de uma semântica do contínuo. Além disso, articulando 

um espaço tensivo das valências e um espaço categorial dos valores, a estrutura 

tensiva conjuga as duas dimensões da significação: o sensível e o inteligível (2007, p. 

58). 
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Na abordagem do modelo tradicional, o sentido, que é organizado em uma rede de relações 

semióticas, em que cada um dos termos simples que compõem a categoria de base encontra sua 

definição em relação ao outro, era abordado de um ponto de vista que insistia nos termos 

simples, enfocando os elementos descontínuos que formam a relação (PIETROFORTE, 2008, 

p. 62). O quadrado semiótico reúne diferentes tipos de oposição, para delas fazer um esquema 

coerente. Todavia, ele apresenta as categorias de base como um todo acabado, que não está 

mais sobre o controle de uma enunciação viva. Ademais, em sua versão clássica, o quadrado 

semiótico transforma a categoria em um esquema formal que não mantém mais relação alguma 

com a percepção e a abordagem sensível dos fenômenos.  

O ponto de vista tensivo, por outro lado, vai se interessar por descrever as nuances, as 

complexidades e as oscilações ocorridas no discurso. Dessa forma, a principal característica da 

semiótica tensiva é introduzir o continuum à teoria. A significação é, assim, apreensível pela 

discretização operada sobre um continuum, que já num nível pré-fundamental constitui uma 

potencialidade de sentido. Levando em conta o estudo da continuidade, torna-se possível 

compreender determinados fenômenos linguísticos e textos, nos quais o contínuo e o gradual 

são tematizados.  

No modelo tradicional, no primeiro nível de geração do sentido, a semiótica define a 

categoria semântica mínima capaz de organizar a totalidade do discurso realizado. Como 

pudemos ver no exemplo quente em oposição a frio que apresentamos anteriormente. Sendo o 

sentido formado em uma rede de relações semióticas, cada um dos termos simples que 

compõem a categoria encontra sua definição em relação ao outro. Essa relação, por sua vez, 

pode ser abordada de um ponto de vista que insiste nos termos simples, enfocando os elementos 

descontínuos que formam a relação, ou de um ponto de vista que insiste na relação propriamente 

dita, enfocando a tensão que a constitui. Com efeito, seguindo nosso exemplo, quente e frio não 

são grandezas absolutas. Assim, o modelo tensivo prevê posições intermediárias, termos 

gradativos, como quente / morno / fresco / frio / glacial.  

O ponto de vista tensivo da semiótica é, nesse sentido, um modelo que analisa as gradações 

do sentido, um instrumental teórico capaz de medir a tensão a partir da qual todo discurso é 

produzido. Dessa forma, podemos dizer que o estudo da tensividade dos discursos busca a 

edificação de uma teoria sobre a natureza do sensível. Se, num primeiro momento as bases 

estruturalistas da teoria levaram-na a negligenciar a “elasticidade” inerente ao discurso, 

priorizando a ação e a cognição, o modelo tensivo busca conjugar as relações da estrutura, 
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levando em conta os diferentes graus de intensidade e extensidade, ou seja, os estados de alma 

e os estados de coisa, a emoção e a razão.  

Tratando do ponto de vista tensivo em relação ao ferramental analítico da semiótica 

standard, Zilberberg alerta para a problemática de se continuar trabalhando com unidades 

discretas:  

 

grandezas diferenciais, os semas prestam-se à análise do léxico e suas características, 

mas convêm mal à análise dos discursos. A solução imaginada por Greimas consiste, 

em nome do princípio de pertinência, ou de redundância, em privilegiar certos pares 

de semas com vocação antropológica, [natureza vs. cultura] e [vida vs. morte], porém 
essa preponderância é apenas de fato e não de direito. Por mais paradoxal que a 

iniciativa pareça, a resolução analítica dos afetos e das emoções que pontuam as 

vivências dos sujeitos requer unidades discretas (2010, p. 1). 

 

Com base nessa consideração, podemos dizer que, por trabalhar com unidades discretas, a 

análise tensiva irá sempre tender a uma formulação nos moldes do quadrado semiótico. 

Contudo, esse “reencontro ao quadrado”3 será feito com os ideais constituintes da tensividade4.  

O ponto de vista tensivo, então, para tratar da continuidade, que se estabelece por meio das 

tensões, propõe que a estrutura fundamental da significação possa ser descrita no espaço 

tensivo, formado entre dois eixos, o de intensidade e o de extensidade. De acordo com 

Zilberberg, a tensividade é um espaço imaginário em que a intensidade – ou seja, os estados de 

alma, o sensível – e a extensidade – isto é, os estados de coisas, o inteligível – unem-se uma à 

outra (2011, p. 169). 

Levando em consideração a herança dos estudos de Hjelmslev para a edificação das bases 

da teoria semiótica, Zilberberg postula que “entre as categorias hjelmslevianas e as categorias 

tensivas, surge um quiasmo, já que as categorias extensas são diretoras para Hjelmslev, quando, 

na perspectiva tensiva, a intensidade, ou seja, a afetividade, rege a extensidade” (2011, p. 18). 

Nessa perspectiva, então, não é o inteligível que prevalece sobre o sensível, contrariando o 

caminho da proposta anterior. O que ocorre, na verdade, é o inverso: a dimensão da intensidade 

                                                
3 Termo utilizado em aula do curso Semiótica Poética da FFLCH-USP pelo Prof. Dr. Ivã Lopes, ao tratar dessa 

questão. 

4 Para uma exemplificação desse reencontro, ver as análises operadas por Fontanille, em semiótica do Discurso, 

2007, p. 62-81, e por Fontanille e Zilberberg, em Tensão e significação, p. 36-37. No decorrer de suas análises, os 

autores subdividem o gráfico tensivo em quatro dimensões, tal qual os quatro domínios do quadrado semiótico 

padrão.  
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rege a dimensão da extensidade, os estados de alma regem os estados de coisas. Há, logo, a 

sobredeterminação do afeto em relação à cognição. 

As determinações intensivas e extensivas recebem o nome de valências. A associação de 

uma valência da dimensão da intensidade com uma valência da dimensão da extensidade produz 

o valor. Como as modulações tensivas estão no âmbito do afeto e da percepção do sujeito, o 

espaço da tensividade é anterior ao momento da enunciação. A enunciação parte da intersecção 

entre as valências para constituir os valores que serão projetados ao longo de todos os níveis do 

discurso.  

Na geração do sentido, embora o inteligível pareça predominar, ele é, na realidade, regido 

pelo sensível, pelo aparato perceptivo do sujeito. É nesse sentido que a intensidade e a 

extensidade são dispostas como funções graduais, sendo que a intensidade apresenta como 

funtivos básicos a tensão entre impactante e tênue, enquanto a extensidade, a tensão entre 

concentrado e difuso (ZILBERBERG, 2011, p. 67).  

As dimensões da intensidade e da extensidade articulam-se cada uma em duas 

subdimensões. A intensidade subdivide-se em andamento e tonicidade. O andamento diz 

respeito ao ritmo pelo qual um determinado objeto penetra no campo de presença de um sujeito.  

A tonicidade, por sua vez, diz respeito à força com a qual esse objeto entra nesse campo. A 

extensidade subdivide-se em temporalidade e espacialidade. A temporalidade diz respeito à 

duração de uma determinada presença sensível. A espacialidade refere-se ao 

aumento/diminuição do campo de presença do sujeito que percebe (ZILBERBERG, 2006a, 

p.4). 

Podemos perceber, mais claramente, que a intensidade, da ordem do sensível, diz respeito 

à força, à energia presente numa grandeza, uma qualidade. Já a extensidade, da ordem do 

inteligível, concerne ao alcance no tempo e no espaço do campo controlado pela intensidade, 

uma quantidade.  

A articulação entre a intensidade e a extensidade é chamada de correlação. A correlação é 

estabelecida, então, a partir de uma certa qualidade e de uma certa quantidade da presença 

sensível antes mesmo que algum sentido seja efetivamente definido. De acordo com Fontanille, 

 

quando se adota o ponto de vista do discurso, se é conduzido a buscar primeiramente 

– antes de se perguntar se os termos de uma categoria têm um valor universal qualquer 

– as qualidades sensíveis que determinam e orientam a manifestação da categoria. 

Todavia, é só na correlação entre duas dimensões sensíveis que as figuras se formam 

e se estabilizam (2007, p. 76). 
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Tomando-se então a dimensão da intensidade em correlação com a dimensão da 

extensidade, consideradas dimensões graduais, sua representação pode ser disposta no seguinte 

gráfico: 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

No espaço interno entre os dois eixos, que é o espaço tensivo formado pelas duas 

profundidades, todas as combinações entre intensidade e extensidade são possíveis. Existem, 

por sua vez, dois tipos de correlação: a conversa e a inversa. Se a intensidade diminui à medida 

que a extensidade aumenta, ou vice-versa, forma-se a correlação inversa entre a distribuição 

dos valores (quanto mais... menos; quanto menos... mais). Por outro lado, se ao aumento da 

intensidade corresponde o aumento da extensidade e, à diminuição de uma a diminuição da 

outra, temos uma correlação conversa, (quanto mais... mais; quanto menos... menos). 

 

 



45 

 

 

No caso das subdimensões, para aquelas pertencentes a uma mesma dimensão, a correlação 

é conversa. Assim, no eixo da intensidade, quanto maior a tonicidade, mais forte o andamento, 

e quanto menor a tonicidade, mais lento o andamento. Da mesma forma, no eixo da extensidade, 

quanto maior a espacialidade, maior a duração e quanto menor a espacialidade, menor será a 

duração. 

Entre as subdimensões pertencentes a dimensões distintas temos o seguinte esquema: o 

andamento rege a duração por uma correlação inversa: quanto mais elevada é a velocidade, 

menos longa é a duração e quanto menos elevada a velocidade, mais longa a duração, sendo 

“ser” um efeito de lentidão extrema. Por seu turno, a tonicidade rege a espacialidade por uma 

correlação conversa: quanto mais forte é a tonicidade, mais vasto é seu campo de 

desdobramento (ZILBERBERG, 2006a, p.4). 

 

Como dissemos, apresentamos aqui apenas um panorama geral da teoria semiótica 

francesa, que nos servirá de embasamento teórico para a condução do nosso trabalho. Na 

medida em que efetuarmos as análises detalharemos um pouco mais algumas categorias que se 

fizerem operantes. 
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3. ANÁLISE  

 

Neste capítulo procederemos às análises. Analisaremos os textos veiculados na internet e, 

assim, faremos um levantamento das categorias de significação que governam esses textos e 

conferem-lhes um determinado modo de presença. Considerando esse levantamento, 

analisaremos os jornais, em busca de recorrências das mesmas categorias. Para que possamos 

verificar as possíveis mudanças na presença do discurso jornalístico, confrontaremos a análise 

de uma edição anterior ao aparecimento das redes sociais e uma edição posterior a esse 

aparecimento. Começaremos a análise pelos discursos das redes sociais Facebook e Twitter, e, 

por fim, do site colaborativo de informações WikiLeaks. 

 

 

3.1. Facebook e Twitter 

 

Antes de darmos início às análises, achamos conveniente fazer uma brevíssima descrição 

dos sites Facebook e Twitter, visando a uma melhor contextualização. Da mesma forma 

procederemos ao analisarmos o WikiLeaks. 

 

Facebook 

O Facebook, originalmente thefacebook, é uma plataforma virtual de relacionamentos 

criada pelo americano Mark Zuckerberg, enquanto este era aluno de Harvard. A ideia da 

plataforma, a princípio, era oferecer uma rede de contatos entre alunos que estavam saindo do 

ensino médio e alunos que estavam entrando na universidade. Lançado em 2004, o Facebook é 

hoje a rede social com a maior base de usuários no mundo, totalizando 1,23 bilhão de usuários 

ativos, sendo 83 milhões de usuários brasileiros5. 

O usuário do Facebook interage dentro de sua rede de contatos, partilhando informações e 

conhecimentos.  Essa interação se dá essencialmente por meio de comentários, de perfis, da 

participação em grupos de discussão ou do uso de aplicativos e jogos.  

                                                
5 Segundo dados da revista Exame disponíveis em: http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/os-numeros-do-

facebook-dez-anos-apos-sua-criacao#5 – acesso em 10/08/2013.  

 

http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/os-numeros-do-facebook-dez-anos-apos-sua-criacao#5
http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/os-numeros-do-facebook-dez-anos-apos-sua-criacao#5
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Embora em seu projeto inicial o foco do Facebook fosse promover a interação e a criação 

de uma rede de contatos, o site, nas diversas atualizações que sofreu em sua interface, caminhou 

cada vez mais na direção de consolidar-se como uma ferramenta de divulgação de notícias6. O 

Facebook é hoje uma plataforma que, mais do que promover a interação e a formação de um 

networking, dissemina notícias, tanto de cunho pessoal, quanto de cunho público, de uma 

maneira muito rápida, eficiente e abrangente.  

 

Twitter 

O Twitter é uma rede social que opera por meio de uma plataforma denominada ferramenta 

de microblogging. Microblogging é o termo utilizado para referir-se a ação de postar pequenos 

textos em um blog pessoal. Nesse sentido, o Twitter oferece ao usuário a possibilidade de 

publicar, dentro de uma rede de contatos, textos de até 140 caracteres a partir da pergunta “O 

que você está fazendo?”. Fundado por Jack Dorsey, Biz Stone e Evan Williams, em 2006, O 

Twitter conta hoje com um total 240 milhões de usuários ativos, sendo 19,6 milhões de usuários 

brasileiros7.  

O Twitter é estruturado com seguidores e pessoas a seguir, em que cada usuário pode 

escolher quem deseja seguir e pode ser seguido. Há também a possibilidade de enviar 

mensagens em modo privado para outros usuários. A janela particular de cada usuário contém 

todas as mensagens públicas emitidas por aqueles indivíduos a quem ele segue. Mensagens 

direcionadas também são possíveis, a partir do uso da “@” antes do nome do destinatário. Cada 

página particular pode ser personalizada pelo Twitter através da construção de um pequeno 

perfil. 

A ideia inicial dos fundadores era que o Twitter fosse uma espécie de "SMS da internet", 

ou seja, uma plataforma para troca de mensagens curtas e rápidas. Entretanto, da mesma forma 

como ocorreu com o Facebook, cada vez mais o Twitter passou a ser usado como veículo de 

informação, proporcionando uma dinâmica às notícias que são originadas por pessoas que, na 

                                                
6 Em evento promovido para divulgar a, até então, última atualização na interface do Facebook, o próprio fundador 

e chefe executivo, Mark Zuckerberg, disse ter como objetivo oferecer a seus usuários o “melhor jornal 

personalizado do mundo”, conforme relata o jornal New York Times: “Mark Zuckerberg said at a news conference 

that he wanted Facebook to be ‘the best personalized newspaper in the world.’ And like a newspaper editor, he 

wants the front page of Facebook to be more engaging — in particular on the smaller screens of mobile devices.” 

– em http://www.nytimes.com/2013/03/08/technology/facebook-shows-off-redesign.html?_r=0 – acesso em 

10/08/2013. 

7 Segundo dados da revista Exame disponíveis em: http://exame.abril.com.br/tecnologia/album-de-fotos/numeros-

mostram-a-forca-e-as-fraquezas-do-twitter – acesso em 10/08/2013. 

http://www.nytimes.com/2013/03/08/technology/facebook-shows-off-redesign.html?_r=0
http://exame.abril.com.br/tecnologia/album-de-fotos/numeros-mostram-a-forca-e-as-fraquezas-do-twitter
http://exame.abril.com.br/tecnologia/album-de-fotos/numeros-mostram-a-forca-e-as-fraquezas-do-twitter
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maioria das vezes, estão presenciando o fato. Como exemplo, podemos citar o furo de 

reportagem dado pelo paquistanês Sohaib Athar, em 2011, ao transmitir ao vivo pelo Twitter, 

o ataque surpresa contra Osama Bin Laden: 

  

 

(https://twitter.com/ReallyVirtual – acesso em 10/08/2013) 

 

 

Sohaib Athar, nem sabia exatamente do que se tratava: “Helicóptero sobrevoando 

Abbottabadem (é um evento raro)”. No entanto, a notícia foi parar na rede social em primeira 

mão, antes de qualquer empresa jornalística divulgar, e antes, até mesmo, de o presidente dos 

Estados Unidos, Barack Obama, fazer o anúncio oficial.  

Outro exemplo que podemos citar é a ocupação do Complexo do Alemão no Rio de Janeiro 

pela polícia, em 2010, que resultou em diversas coberturas coletivas via redes sociais. Caso de 

destaque foi a atuação de Rene Silva, 17, morador do Alemão que, tuitou todo o evento, em 

tempo real, a partir do seu perfil @vozdacomunidade. Em dois dias, o @vozdacomunidade 

passou de 180 seguidores para 40 mil. 

 

 

 

 

  

https://twitter.com/ReallyVirtual%20-%20acesso%20em%2010/08/2013
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3.1.1. “Churrascão da gente diferenciada”: o valor da mistura 

 

Selecionamos, inicialmente, como material para nossa análise a página do evento 

“Churrascão da gente diferenciada”, veiculada no Facebook. 

 

(https://www.facebook.com/events/114458621971272/ - acesso em 20 de maio de 2011) 

 

 

 

 

CHURRASCÃO DA GENTE DIFERENCIADA  

Hora  Sábado, 14 de maio – 14:00 – 22:30 

Localização Em frente ao Shopping Higienópolis  

Avenida Higienópolis, 618 – A partir das 14h (A CONCENTRAÇÃO SERÁ 

NA PRAÇA VILABOIM) 

Criado por Danilo Saraiva 

 

https://www.facebook.com/events/114458621971272/
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Mais informações 

Nesta terça-feira (10), a associação do bairro de Higienópolis conseguiu 

que o governo impedisse as obras da estação Higienópolis, na avenida 

Angélica, acreditando que tal construção acarretaria na chegada de um 

“público diferenciado” ao bairro, promovendo a degradação de suas ruas 

sagradas e aumentando assim o número de ocorrências policiais. 

“Prevaleceu o bom senso”, declarou o presidente da entidade Defenda 

Higienópolis, o empresário Pedro Ivanow. 

Como nosso bom senso não é o forte, promoveremos agora um 

churrascão em frente ao shopping Higienópolis para mostrar que os ricos 

não chegam aos pobres, mas os pobres sim, facilmente chegam aos ricos. 

Leve farofa, carne de gato, cachorro, papagaio, som portátil, carro 

tunado e tudo o que sua consciência social permitir. Afinal, a rua é pública e 

o Higienópolis não está separado por muros.  

*Ps. Não se esqueçam dos sacos de lixo. Somos diferenciados, mas somos 

limpinhos. 
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No dia 11 de maio de 2011, após notícia de que o governo de São Paulo impediria a 

construção do metrô no bairro de Higienópolis, uma série de textos sobre o assunto passou a 

circular pela internet. Os ânimos foram exaltados, uma vez que era apontado que o governo 

cedera às pressões de moradores do bairro, considerado de alto padrão.  

Um desses manifestos reivindicando a volta da obra do metrô em Higienópolis foi o evento 

“Churrascão da gente diferenciada”. Em seu título, o evento retoma a frase de uma moradora 

do bairro de Higienópolis, publicada pela Folha de S. Paulo em 13 de agosto de 2010, época 

em que se iniciaram as manifestações dos moradores contra a construção do metrô no bairro: 

   

 

 

De forma humorada, aparentemente sem a pretensão de se tornar um grande evento, em 

apenas algumas horas após sua criação na rede social Facebook, o “Churrascão da gente 

diferenciada” já contabilizava mais de 40 mil pessoas que confirmaram presença no evento. 

Certamente, devemos considerar que a grande maioria dessas pessoas não participaria 

efetivamente do “churrascão”, contudo mais de 40 mil pessoas, em um tempo muito curto, 

viram a publicação sobre o evento, simpatizaram-se e confirmaram presença.  

A pergunta que fazemos agora é o que há nesse discurso que, em meio a tantos outros 

veiculados no mesmo período, foi capaz de atrair um número tão grande de pessoas? O que há 

no funcionamento desse discurso que o faz capaz de persuadir tanta gente, no sentido de fazer-

saber, fazer-crer e fazer-agir, em tão pouco tempo?  
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Ao buscarmos entender os recursos que a internet oferece a esse texto para disseminar os 

fatos, estamos, com um olhar semiótico, buscando quais são os elementos capazes de amplificar 

os efeitos de sentido do texto. Estamos analisando uma força amplificadora que, de certo, 

agrega-se ao objeto semiótico e confere-lhe um determinado modo de presença e de 

funcionamento. 

Gostaríamos de começar a análise olhando para o seu interdiscurso, para o texto com o qual 

o “Churrascão” dialoga. Temos nesse trecho do jornal Folha de S. Paulo uma debreagem 

enunciativa interna, quando o sujeito da enunciação concede a voz para um actante do 

enunciado. Devidamente ancorado, esse actante do enunciado é reconhecido pelo enunciatário 

como a “psicóloga Guiomar”. Temos a construção de um efeito de verdade, pois esses 

mecanismos da enunciação levam o enunciatário a reconhecer todo esse contexto como um 

recorte da realidade. A partir daí, tudo o que o actante do enunciado Guiomar disser, embora 

sob o controle do enunciador, será tomado pelo enunciatário como verdadeiro. 

Na fala de Guiomar é possível reconhecer um discurso que, sob um modo de proceder 

seletivo, funciona sob o regime da exclusão, que opera segundo valores de triagem. De acordo 

com Zilberberg, as operações de triagem configuram um valor de absoluto, que são valores 

“voltados para a exclusividade e a unicidade” (2006a, p. 14). A triagem feita por Guiomar 

constitui uma extração de ordem qualitativa. Guiomar admite-se exclusiva, e, por conseguinte, 

deixa evidente que não faz parte dos “drogados” e “mendigos”, componentes da “gente 

diferenciada” atraída pelo metrô. Notamos ainda que a triagem constituinte da fala de Guiomar 

é ressaltada pela articulação feita pelo enunciador da notícia ao longo do enunciado. Essa 

ampliação do valor de triagem pode ser observada na descrição do local em que Guiomar se 

encontra, a “tradicional Bacco’s Vinhos.” A escolha da palavra “tradicional”, evidencia o 

caráter de triagem, afinal, algo se torna tradicional por manter-se “puro” ao longo do tempo. 

Nesse sentido, esse enunciado noticioso encontra-se construído sobre uma tensão entre os 

valores da triagem, que são de absoluto, e os valores da mistura, que são de universo (2006a, p. 

18). Podemos dizer que os valores de absoluto, que são euforizados pelo actante Guiomar, são 

também os valores defendidos pelo sujeito da enunciação. Esses valores da triagem são os que 

recebem, consequentemente, maior carga afetiva. Dessa forma, as relações abstratas que 

sustentam o conjunto do edifício semiótico desse texto, se interpretarmos a intensidade como 

valoração afetiva e a extensidade como número de elementos admitidos no conjunto 

contemplado, podem ser representadas da seguinte forma: 
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Como a triagem pressupõe a exclusão, existe na fala de Guiomar, por meio de uma 

correlação inversa, a elevação de sua valência intensiva na mesma medida em que se diminui 

sua valência extensiva. Se levantarmos a hipótese de que “o quantum de afeto ‘disponível’ seria 

constante e divisível, de tal maneira que, se a operação de triagem se tornou impraticável, o 

quantum de afeto atribuído a uma única grandeza é máximo ou, por outras palavras, sublime” 

(ZILBERBERG, 2004, p.3).  

Assim, no discurso de Guiomar, por fundamentar-se num valor de triagem, há uma grande 

quantidade de carga afetiva e uma extensidade mínima. Ao constituir valores de absoluto, 

caminhar para a unidade, há uma melhor concentração da carga afetiva.  

A esse respeito, Fiorin explica que,  

 

quando se discursiviza a triagem da triagem, com vistas à pureza, afirma-se a 

superioridade da triagem sobre a mistura, preconizando os valores do absoluto, como 

fazem os discursos racistas [...] (2011b, p. 32). 

 

É possível afirmar então que, na fala de Guiomar, temos a construção de um discurso da 

segregação, um discurso classicista, autoritário, próximo ao discurso racista. Um discurso que, 

com vistas à pureza, exclui quaisquer possibilidades da voz do outro.  

Por outro lado, no discurso que compõe a descrição do evento “Churrascão da gente 

diferenciada”, há a operação da mistura, com valores de universo. Nesse texto, é o proceder 

seletivo que se desvaloriza, ao passo que a diversidade é valorizada, reinterpretando-se a 

extensidade como a variação entre o absoluto e o universal. Trata-se de um panorama em que 

atua uma lógica da mistura, que abre o conjunto das unidades admissíveis dentro do campo 

discursivo, acolhendo a multiplicidade e a heterogeneidade.  
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Com a pretensão de unir as pessoas em razão de um bem coletivo, qual seja a construção 

da estação Higienópolis de metrô, esse discurso fundamenta-se na ideia de que não deve haver 

privilégios em benefício de uma categoria exclusiva, no caso, os moradores que fazem parte da 

associação do bairro de Higienópolis e que não desejam se misturar com a “gente diferenciada”. 

O discurso do “Churrascão” euforiza a construção do metrô uma vez que construí-lo seria uma 

ação de mistura, de inclusão e não de triagem, de exclusão. 

Num olhar atento, notamos que o éthos inscrito nesse enunciado é o de um enunciador 

perspicaz, valendo-se de um tom jocoso com o intuito de manipular o enunciatário a aderir ao 

seu discurso. É um enunciador que constrói uma ironia a partir das situações que relata. O éthos 

desse enunciador demonstra habilidade e esperteza.  

O enunciador, ao defender um valor de mistura, articula o texto de modo a mostrar que a 

decisão do Defenda Higienópolis em evitar a “degradação de suas rua sagradas”, é incabível. 

Tampouco é uma atitude de “bom senso”, como alega o presidente da entidade. Logo, ao 

justificar a ação do churrascão pelo fato de não ter o bom senso “como forte”, nega-se na 

enunciação o que se afirma no enunciado. O conteúdo expresso tem sua presença discursiva 

enfraquecida, nega-se no enunciado que os indignados com o cancelamento do metrô tenham 

bom senso; por outro lado, o conteúdo que não é expresso é assumido, tem sua presença 

discursiva forte, afirma-se na enunciação que, pelo contrário, são os indignados que possuem 

bom senso de fato. O recurso retórico da ironia funciona nesse texto como instrumento 

persuasivo, fortalecendo os valores de universo euforizados.  

Dialogando com a voz do discurso de Guiomar, que aparece no uso do termo “gente 

diferenciada”, e dialogando com a voz de Pedro Ivanow, presidente da entidade Defenda 
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Higienópolis, que declara que com o cancelamento da estação “prevaleceu o bom senso”, o 

enunciador desse texto sobrepõe a sua voz e explicita o valor que defende: 

 

“Como nosso bom senso não é o forte, promoveremos agora um churrascão 

em frente ao shopping Higienópolis para mostrar que os ricos não chegam 

aos pobres, mas os pobres sim, facilmente chegam aos ricos”. 

 

Esse valor explicitado, todavia, é apresentado de tal forma que se esvai da subjetividade, 

afirma-se mais como algo compartilhado do que imposto. Com o recurso à pessoa subvertida, 

que ocorre quando, por meio de mecanismos de embreagem internos ao discurso, emprega-se 

uma pessoa com valor de outra (FIORIN, 1999b, p. 84), temos, nesse caso, o uso da primeira 

pessoa do plural em lugar da primeira do singular. Esse “nós”, cria um efeito de modéstia, em 

que se evita o realce da voz do “eu”, diluindo-se num “nós”. Em outras palavras, o enunciador 

desse texto mistura-se ao enunciatário, sua voz torna-se a mesma que a de seus leitores. Essa 

relação “eu/tu” que, nesse caso, configura-se como “eu + tu”, fundindo-se num “nós”, 

discursiviza-se como modo de presença, pautado por um ideal de solidariedade, de partilha, 

enfim, de mistura. 

Instituindo discursivamente a imagem de um enunciador um tanto debochado e irônico, um 

éthos jocoso, esse discurso apresenta o bairro Higienópolis como uma classe que deveria ser 

aberta, mas que se encontra fechada: “ruas sagradas”, “a rua é pública e o Higienópolis não 

está separado por muros”.  

De acordo com Discini,  

 

onde há ironia, certa sobrecarga de cumplicidade atravessa o sujeito da enunciação, 

diminuindo as distâncias entre enunciador e enunciatário. Onde há ironia é constituído 
um enunciatário que é capaz de flagrar a contradição entre dois acontecimentos (2004, 

p. 124).  

 

A partir dessa ideia, depreende-se o páthos de um enunciatário que também é astuto o 

suficiente para entender a crítica irônica e debochada construída pelo enunciador. É o páthos 

de um enunciatário que não aceita ser excluído, que compartilha de valores da mistura, que 

mantém o humor como forma de protestar. Há, na construção desse texto, um nivelamento entre 

os atores da enunciação. 
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Além dos recursos do nível discursivo, a própria base tensiva da mistura também cria uma 

aproximação: “os valores de absoluto despertarão sempre a suspeita de projetar um excesso de 

distância e os valores de universo, por sua vez, um excesso de proximidade” (ZILBERBERG, 

2004, p.15). Ao valorizar a mistura, e até mesmo militar por ela, o enunciador do texto 

“Churrascão da gente diferenciada” amplia seu alcance persuasivo, pois abre-se para a adesão 

de um enunciatário que se desdobra em vários, um enunciatário diversificado. Isso fica evidente 

quando o enunciador, numa relação metonímica, ao enumerar os diversos itens a serem levados 

para o “churrascão”, enumera, na verdade, a diversidade dos seus leitores:  

 

“Leve farofa, carne de gato, cachorro, papagaio, som portátil, carro tunado 

e tudo o que sua consciência social permitir.” 

 

Esse discurso opera com uma extensidade máxima, com um ideal de mistura entre as classes 

e propõe a luta por esse valor. Enquanto o discurso de Guiomar é da ordem da implicação, da 

lógica do previsível, se a então b: o metrô atrai uma “gente diferenciada” então não pode existir 

naquele bairro, o discurso do “Churrascão” é da ordem da concessão, comporta um inesperado, 

embora a, entretanto b: embora os ricos não cheguem aos pobres, é possível que os pobres 

cheguem até eles.  

Zilberberg explica que “se a implicação estende e anexa, a concessão, de certa forma libera” 

(2011, p. 98). Dessa forma, o caráter concessivo do discurso “Churrascão” efetua uma abertura, 

reforçando seu ideal de mistura, bem como, promovendo a alteridade. Por outro lado, o discurso 

de Guiomar opera um fechamento, configurando-se num discurso, em certa medida, intolerante. 

Grande parte da eficácia persuasiva do discurso do ‘Churrascão’ reside no fato de que “a 

conjunção entre contrários é heroica, superlativa e excitante, ao passo que a conjunção entre 

sob-contrários é prosaica, razoável e um tanto sem graça” (ZILBERBERG, 2004, p. 19). 

Numa síntese, podemos dizer que o discurso do “Churrascão”, publicado na rede social 

Facebook, opera segundo as categorias tensivas da mistura e da concessão. É também um 

discurso que euforiza a união, utiliza ironia e humor, constrói uma subjetividade que busca 

misturar-se com a alteridade e constrói uma aproximação entre enunciador e enunciatário, bem 

como, uma equivalência entre o éthos do enunciador e o páthos do enunciatário.  

A partir desse balanço preliminar, devemos parar e nos perguntar o que há de novidade na 

análise que temos feito até aqui. Vimos até então recursos que podem ser encontrados em 
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qualquer tipo de texto, recursos que não são exclusividade dos textos online. Contudo, em 

resposta a nossa questão, a novidade reside, na verdade, no aparato técnico oferecido pela 

Internet. Isto é, tendo sido constituída fundamentalmente sob a égide da conexão, a internet 

favorece de maneira máxima a interação e o livre trânsito de ideias. “Curtir”, “compartilhar”, 

“debater”, “responder”, fazem da internet o espaço da mistura por excelência. 

Os recursos técnicos constituintes da página do Facebook que abriga e veicula o enunciado 

do “Churrascão” passam a integrar esse enunciado, amplificando a presença discursiva dos 

valores de mistura e, consequentemente, favorecendo sua eficácia persuasiva. Além de poder 

ser acessada por qualquer pessoa em qualquer lugar, a página oferece a possibilidade de 

qualquer leitor divulgar esse texto. Os links “selecionar convidados” e “compartilhar”, 

dispostos na página de modo a serem facilmente acessados, impelem o enunciatário a divulgar 

o texto. Além disso, a opção “comentar”, que apresenta, de maneira imperativa ao enunciatário, 

a frase: “escreva alguma coisa”, bem como as opções de se publicar fotos e/ou vídeos e links 

para intertextos, levam o enunciatário a tornar-se, mais do que o coenunciador implícito, um 

coenunciador, efetivamente, explícito e atuante. 

Com isso, o enunciatário pode facilmente expressar-se e, assim, ampliar o valor de mistura 

construído no discurso do “Churrascão”, como vemos nessa publicação do dia 15 de maio de 

2011:  

 

 

(https://www.facebook.com/events/114458621971272/ - acesso em 20/02/2014) 

 

 

https://www.facebook.com/events/114458621971272/
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Ou na fotomontagem, publicada por um usuário na página do “Churrascão”, em 14 de maio 

de 2011, e que passou a circular pela rede como convite para o evento:  

 

 

(https://www.facebook.com/events/114458621971272/ - acesso em 20/02/2014) 

 

Nessa fotomontagem vemos o ex-governador de São Paulo, José Serra, participando de um 

churrasco. Na articulação desse enunciado, o actante Serra figurativiza o poder, a camada 

elitizada da sociedade. O churrasco, digamos bastante precário, e o lugar, uma laje sem 

acabamentos, figurativizam a camada mais pobre da sociedade, o popular. Da mesma forma 

como o texto do Churrascão, essa fotomontagem é irônica, pois é negado pela enunciação o que 

é afirmado no enunciado. Assim sendo, o efeito arrebatador desse texto consiste em afirmar no 

enunciado a participação do actante José Serra em um episódio que a enunciação mostra ser 

inconcebível. Trata-se de um texto parodístico, na medida em que as figuras construídas 

revelam figuras de base, que são subvertidas pelo contexto. Na junção desses elementos, o 

enunciador opera sob o valor da mistura, construindo um enunciado capaz de doar um alcance 

maior aos valores de universo sob os quais o enunciado “Churrascão da gente diferenciada” é 

construído. 

Com os recursos oferecidos pela internet, o enunciatário pode também ir contra esses 

valores, disforizando a mistura, e manifestar-se euforizando os valores da triagem, como vemos 

no comentário abaixo, do dia 12 de maio de 2011:  
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(https://www.facebook.com/events/114458621971272/ - acesso em 20/02/2014) 

 

Para Fontanille e Zilberberg,  

 

os grandes tipos de valores podem ser considerados como modos de existência do 

valor no interior das culturas individuais e coletivas e que esses se mostram, por isso 

mesmo, capazes de articular as modulações da presença e da ausência dos valores; os 

regimes de valores serão, então, reformuláveis em termos de densidade de presença 

para um sujeito sensível [...] (2001, p. 59). 

 

Com base nessa afirmação, é possível dizer que há, no discurso do “Churrascão da gente 

diferenciada”, uma arena de vozes diversas, operando com base em tipos de valores também 

diversos, existente graças ao recurso de “comentar” oferecido pela plataforma do Facebook.  

As diversas opiniões misturam-se livremente, buscando impor, cada uma delas, os regimes de 

valores os quais defendem, de acordo com a densidade de presença da triagem ou da mistura.  

Há, no entanto, devido a própria maneira de funcionamento da rede social, a tendência de 

a grande maioria dos atores que manifestam seus discursos rechaçar os discursos que operam 

sob o regime da triagem. Mesmo que, muitas vezes, exista a prática da intolerância, opera-se, 

predominantemente, uma espécie de regulagem para que se mantenha aberta a livre troca de 

ideias e valores. Assim, apesar de qualquer discurso, seja operado sob os valores da triagem ou 

da mistura, estar aberto ao embate, há uma diminuição na existência mais vigorosa das 

manifestações discursivas que operam com os valores de triagem. Ou seja, no funcionamento 

do discurso do Facebook, na tensão entre os valores de absoluto e os valores de universo, os 

valores de universo prevalecem em detrimento dos valores de absoluto. 

Exemplo da primazia da mistura nesse contexto, acontece quando o comentário acima, 

recebe, minutos após sua publicação, a seguinte resposta com a validação de 29 pessoas que 

“curtiram”:  
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(https://www.facebook.com/events/114458621971272/ - acesso em 20/02/2014) 

 

 

As características técnicas do suporte da internet, como a velocidade e a amplitude de sua 

divulgação, o seu caráter responsivo e a sua facilidade de criação e divulgação dos enunciados 

são fatores que amplificam as características tensivas do discurso, que alteram seu modo de 

presença e interferem na constituição do sentido. A questão que se nos apresenta agora é se um 

aparato técnico tem força o suficiente para reatualizar os valores dos discursos e, 

consequentemente, de uma cultura.  

Para que possamos trazer à luz elementos que nos auxiliem na resposta a essa  questão, 

procederemos agora à análise dos jornais. Momento este em que observaremos se as 

características do discurso online, evidenciadas durante a análise do texto “Churrascão da gente 

diferenciada”, são apropriadas como valores a serem divulgados pelo discurso do jornalismo 

impresso. 

Antes de analisarmos jornais mais atuais, para que possamos verificar a existência das 

recorrências semióticas do discurso online, achamos conveniente mostrar um discurso 

veiculado pelo jornal anteriormente à expansão das redes sociais no Brasil. Com esse 

procedimento, estabeleceremos um corpus que, diacronicamente, permitirá a visualização de 

eventuais mudanças discursivas. 

 Analisaremos, então, uma notícia veiculada no jornal O Estado de S. Paulo, no dia 1.º de 

novembro de 2005. Nessa época, de maneira semelhante ao cancelamento do metrô 

Higienópolis, o governo cedera às pressões de moradores e cancelara a construção da estação 

Três Poderes, localizada, também, num bairro nobre da cidade de São Paulo.  
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Quanto à localização no suporte do papel, essa notícia ocupa a página C4, sob a nomeação 

de Cidades/Metrópole. A notícia, localizada no canto inferior direito, divide o espaço da página 

com outras três notícias. Sem nenhuma chamada na primeira página e com essa localização, a 

notícia esvazia-se de impacto, o enunciador-jornal a trata em uma perspectiva de pouca 

relevância. Essa pouca relevância também é reafirmada por não haver mais nenhuma notícia 

sobre o assunto em qualquer outra edição do jornal.  

A notícia do Estado de S. Paulo constrói sua narrativa em torno do tema da desistência do 

governo em construir a estação Três Poderes. Embora a notícia seja assinada por “Mauro Mug”, 

durante sua narrativa, as marcas do “eu” que enuncia estão apagadas, ou seja, essa notícia é um 

enunciado enunciado.  Como já dissemos, numa notícia jornalística, há a intenção de 

objetividade, de manter a enunciação afastada do discurso, como se fosse apenas uma fotografia 

dos fatos, garantindo sua neutralidade e imparcialidade. Finge-se essa objetividade, fabricando 

uma ilusão de distanciamento da enunciação. 

Esse distanciamento é também apresentado no nível tensivo, na medida em que a notícia 

opera segundo a ordem da triagem, pois valores de absoluto projetam um excesso de distância 

(ZILBERBERG, 2004, p.15). A notícia segue um único percurso temático: a não construção do 

metrô. Apresenta uma debreagem interna, na fala do secretário dos Transportes Metropolitanos, 

Jurandir Fernandes, contudo essa fala repete o tema da notícia. Por meio do discurso indireto, 
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o enunciador apresenta a fala dos moradores da região que, por sua vez, reafirma e euforiza o 

tema do cancelamento do metrô.  

O enunciador, por meio de uma seleção mais rígida, articulou explicitamente apenas 

elementos que perfizessem um único caminho, fechando-se para qualquer outra voz, impedindo 

a relatividade e, por tanto, construindo um discurso sob uma rigorosa triagem. Temos uma 

operação que evidencia valores de absoluto, temos um enunciado em que a temporalidade e a 

espacialidade são mínimas, busca-se unicamente descrever o fato, o cancelamento da estação 

de metrô. Não há embates ou polemizações, mas busca-se objetividade e impessoalidade.  

O texto segue também a lógica da implicação, reafirmando ainda mais os valores de 

absoluto. Afinal, na lógica desse discurso, a obra da estação do metrô Três Poderes foi 

cancelada, então nada precisa ser feito, além de antecipar a estação Vila Sônia. Sobre a lógica 

da implicação, Zilberberg explica que, 

 

o discurso implicativo sustenta, em nome da razão e da estabilidade das classes em 

que acredita, que os contrários são distantes demais entre si para poderem ser 

aproximados e, ao cabo da aproximação, misturados um com o outro (2004, p. 18). 

 

O funcionamento implicativo do texto “Estado desiste da Estação Três Poderes do metrô 

e antecipa obras da Vila Sônia” opera o fechamento, impedindo que a lógica do cancelamento 

do metrô se desestabilize por causa de qualquer outro possível discurso.  

 

Vejamos agora de que forma as notícias sobre o cancelamento do metrô Higienópolis são 

construídas. Selecionamos a primeira notícia veiculada no jornal O Estado de S. Paulo sobre o 

assunto. Esse texto data do dia 12 de maio de 2011, um dia após a declaração oficial do 

cancelamento da estação pelo governo do estado.  
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Quanto à sua localização no suporte do papel, essa notícia ocupa toda a metade superior da 

página C5 do caderno Cidades/Metrópole. Com essa localização, notamos que o jornal, ao 

contrário da notícia sobre o cancelamento da estação Três Poderes analisada anteriormente, 

dedicou um grande espaço para seu texto, conferindo uma importância maior. Além desse maior 

espaço na disposição da página, essa notícia recebe também uma chamada na primeira página 

do jornal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A primeira página do jornal se propõe a orientar a visão do leitor através da sintetização de 

grande quantidade de informação, da seleção e supressão de assuntos e, principalmente, da 

hierarquização dos acontecimentos. É nessa página que o jornal deve despertar no possível 

leitor o desejo de querer saber e a satisfação de obter o conhecimento desejado, ou seja, deve 

levar o enunciatário a querer e dever entrar em conjunção com o objeto-valor “informação 

sobre a realidade”. Sendo assim, conceder um espaço para essa notícia na primeira página revela 

que o enunciador-jornal percebe esse fato como algo bastante relevante.  

Como parte da eficácia persuasiva do jornal, a notícia pressupõe objetividade, isto é, contar 

a verdade dos fatos tal como eles ocorreram. Entretanto, como sabemos, não existe uma 

objetividade pura, afinal, a própria escolha de um fato, a redação de um texto e sua edição 

constituem decisões bastante subjetivas, motivadas por um sujeito sensível antes de tudo.  

De acordo com Discini,  

 

todo enunciador se enuncia como um sujeito apaixonado, não somente por expressar 

raiva, suplício, regozijo amoroso, entre outros sentimentos, mas por apresentar-se 
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como o que sofre a relação perceptiva desencadeada por ele mesmo sobre o mundo e 

estabelecida por ele mesmo com esse mundo (2007, p. 206). 

 

Dessa maneira, embora haja estratégias de apagamento das marcas desse sujeito que 

enuncia, podemos recuperar no texto elementos que remetem ao nível tensivo, às disposições 

pré-fundamentais desse discurso, disposições que dizem respeito ao modo de percepção do 

sujeito apaixonado. Os valores assumidos pelo sujeito da enunciação já se projetam desde o 

nível tensivo. A colocação desses valores em discurso, por conseguinte, é elemento essencial 

na determinação do modo de ser desse sujeito, afinal, existem diversos rumos a serem seguidos 

ao longo do fazer discursivo, e o enunciador escolherá um. 

Nessa notícia, observamos que, mais do que o fato do cancelamento do metrô, o que 

realmente motiva o enunciador é a repercussão do assunto na internet, como podemos ver logo 

no título e no subtítulo: 

 

“Metrô: recusa de Higienópolis causa protestos na web 

Assunto era o mais comentado à noite no Twitter e internautas até de outros 

Estados já organizam churrasco na frente de shopping” 

 

Desde já, enxergamos a influência da rede no sentido de oferecer a pauta para esse 

enunciador-jornalista. Seria ingenuidade dizer que operar esse recorte ocasiona, em si, algum 

tipo de transformação no modo de funcionamento do discurso jornalístico. Porém, essa 

operação do jornal não é desprovida de significado e traz uma série de questões que interessam 

a nossa proposta de pesquisa.  

Com base no tratamento dado pelo jornal ao cancelamento da Estação Três Poderes, em 

notícia temática e figurativamente bastante semelhante a esta que ora analisamos, podemos 

levantar a hipótese de que, talvez, caso não houvesse tamanha repercussão na internet, o fato 

do cancelamento da Estação Higienópolis tivesse sido deixado de lado pelo jornal, ou não 

recebesse a grande atenção que recebeu.  Dizemos isso, pois não temos uma notícia do 

cancelamento em si, mas de sua repercussão. O jornal que antes recortava o mundo com uma 

presença mais densa dos moldes do fato, agora, recorta o mundo não só pelo fato, mas mais 

fortemente pelo viés da densidade da repercussão dos fatos.  
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De fato, uma das mais notáveis influências da rede no jornalismo diz respeito ao 

deslocamento da fonte. A rede oferece a oportunidade de múltiplas fontes, e, principalmente, 

do chamado crowdsourcing, ou seja, o público como fonte de notícia ou produtor de conteúdo 

(BRABHAM, 2008, p. 76). O cidadão que está em rede, também detém informação e está apto 

a transformá-la em notícia. Ele reconfigura a lógica dos critérios de noticiabilidade, muda a 

dinâmica da imprensa e inclui fatos que circulam na internet ao noticiário. Ele não só produz 

como valida e recomenda uma informação.  

Assim, recortar o mundo pelo viés da repercussão aponta uma mudança na maneira do 

enunciador-jornalista se posicionar no mundo. A rede oferece recursos que passam a ser 

incorporados pelo discurso jornalístico, os quais conferem diferentes possibilidades na 

produção dos efeitos de sentido buscados. 

Prosseguindo com a leitura da notícia, vemos delinear-se um sujeito que percebe a 

repercussão dos protestos na internet contra o cancelamento do metrô Higienópolis como uma 

presença de grande alcance espacial numa muito curta duração temporal: 

 

“Assunto era o mais comentado à noite no Twitter” 

“internautas até de outros Estados” 

“No Facebook, convite para ‘churrasco diferenciado em frente ao Shopping 

Higienópolis’[...] já tinha sido "aceito" por 16.473 pessoas até 19h30” 

“Internautas de outras cidades também comentaram” 

 

Não é, portanto, o fato em si, o cancelamento da estação, que singulariza e concede destaque 

ao acontecimento. É, na verdade, o coeficiente temporal e espacial da adesão ao protesto: a 

curta duração de tempo para que se alcançassem tantas pessoas, numa grande abrangência 

espacial.  

Além de ser afetado por essa característica, que, conforme já constatamos, é constituinte 

do discurso da internet, veremos que o enunciador do jornal buscará incorporar essa disposição 

tensiva aos seus próprios enunciados. Diferentemente do cancelamento da estação Três poderes, 

cujo fato resumiu-se a apenas uma única notícia, o cancelamento da estação Higienópolis 

obteve destaque no jornal O Estado de S. Paulo nas edições dos dias 13, 14, 15,17 e 21 de maio 

de 2011, e 4, 17 e 18 de junho de 2011, e na Folha de S. Paulo nas edições dos dias 12, 13, 14, 
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15, 17, 19 e 22 de maio, quando a Revista São Paulo tratou exclusivamente do assunto. Vejamos 

alguns exemplos das manchetes dessas edições: 

 

 

 

 

 

 

 

(OESP, 13 de maio de 2011, p. C6) 

 

 

 

 

 

 

 

(OESP, 14 de maio de 2011, p. A3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(OESP, 15 de maio de 2011, p. J6) 
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(OESP, 17 de maio de 2011, p. C3) 

 

 

 

 

 

 

(OESP, 18 de maio de 2011, p. C4) 

  

 

(FSP, 13 de maio de 2011, p. C2) 

 

 

(FSP, 13 de maio de 2011, p. C4) 
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(FSP, 17 de maio de 2011, p. C1) 

 

 

(FSP, 22 de maio de 2011, p. YB31) 

 

Ao observarmos essas manchetes, já podemos ter uma ideia do alcance espaço-temporal 

que o enunciador-jornal buscou dar ao assunto. O principal objetivo do enunciador-jornal é 

persuadir o enunciatário-leitor a entrar em conjunção com o objeto-valor “informação sobre a 

realidade”. Sendo as redes sociais um meio onde esse mesmo objeto-valor circula não só 

constantemente, mas de modo acessível e incessantemente atualizado, o jornal precisa de 

estratégias para manter-se ativo nessa dinâmica, uma vez que o suporte impresso não oferece 

as mesmas facilidades de produção e divulgação que o suporte online.  

O que observamos, nesse sentido, é que o enunciador-jornal, ao estender o alcance espaço-

temporal da notícia do cancelamento do metrô, busca, na verdade, simular o efeito de 

prolongamento do assunto, como se ele estivesse sendo constantemente atualizado no suporte 

impresso, tal como no suporte online, como acontece no espaço de comentários da página do 

Churrascão no Facebook, por exemplo.  

Na edição do dia 13 de maio, é interessante notar o título de um das notícias sobre o caso: 
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Esse título constrói-se por meio de uma debreagem enunciativa. Quando o narrador, 

projeção do enunciador no enunciado, diz “agora”, cria-se o efeito de retorno ao tempo e espaço 

da enunciação. Entretanto, mais do que isso, temos aqui uma continuação da notícia “Metrô: 

recusa de Higienópolis causa protesto na web”. Esse “agora”, explica que após protestos 

haverá, então, o metrô. De acordo com Zilberberg, “do ponto de vista enunciativo, o depois 

constatado explica ou faz compreender o antes suposto” (2011, p. 190). Cria-se, dessa forma 

uma dilatação, um alongamento do discurso do jornal, um discurso que se expande no tempo e 

consequentemente no espaço.  

No enunciado do dia 12 de maio, também vemos a incorporação dessa busca por 

abrangência espacial, na inclusão das “REAÇÕES NO TWITTER”: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O enunciador dessa notícia apropria-se de um discurso veiculado num dispositivo online e 

o incorpora como parte do seu próprio enunciado. Atitude que, por sinal, tornou-se recorrente 

no jornalismo impresso. Se voltarmos um pouco nosso olhar para o jornal Folha de S. Paulo, 
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veremos que na época do cancelamento da Estação Três poderes, esse jornal já utilizou um 

recurso bastante similar ao construir a notícia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(29 de outubro de 2005, p. C3) 

 

Vemos aqui a simulação de uma mistura de vozes. Há uma polemização, embora articulada 

pelo narrador. Todavia, esses dois fragmentos que receberam destaque no enunciado da Folha 

de S. Paulo, foram extraídos do próprio corpo da notícia. Dessa forma, esses fragmentos são 

percebidos pelo narratário como enunciados recolhidos durante a cobertura do fato pelo 

repórter, ou seja, possuem uma abrangência espaço-temporal restrita ao momento da cobertura.  

Se compararmos essa articulação com a maneira como a notícia do cancelamento do metrô 

Higienópolis é feita, ficará evidente o quanto recursos providos da internet amplificam a 

abrangência espaço-temporal do jornal: 
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(11 de maio de 2011, p. C1 e 12 de maio de 2011, p. C9) 

 

 

Ao colher essas vozes do Twitter, o enunciador da Folha de S. Paulo simula a divulgação 

de comentários espontâneos, pois provêm de manifestações livres dos usuários dessa rede 

social. Além disso, vemos o uso de vocabulário extremamente informal, como em:  

 

“Puta sensacionalismo do povo com essa história do metro de Higienópolis 

hein! Tudo inveja porque os caras tem grana! Hahahaha”  

 

Ao incorporar esse tweet ao enunciado, sobressai a imagem de um enunciador que simula 

não interferir na articulação do enunciado, pois, tal como em textos da internet, não houve 

restrição quanto ao uso de gírias: “caras”, “grana”, tampouco censura quanto ao palavrão 

“puta”.  

Essa apropriação amplia a abrangência espaço-temporal do jornal, cria um efeito de 

conexão, de que a notícia é uma continuação daquilo que circula no universo online e vice-



73 

 

 

versa. Voltando ao jornal O Estado de S. Paulo, esse mesmo recurso pode ser visto também na 

página A3 da mesma edição de 12 de maio de 2011:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de não estarmos tratando de uma extensão efetiva, mas sim de condições semióticas, 

é importante pensarmos que elementos exteriores ao discurso, como a globalização ou a 

tecnologia, podem alterar a maneira de se perceber escala e andamento (ZILBERBERG, 2011, 

p. 150). Decerto, não seria novidade nenhuma dizermos que a grande quantidade de informação 

produzida, a todo o momento, em razão do aparato técnico da internet, é um dos principais 

elementos na constituição da “aceleração da ‘vida’ que vem atingindo, umas após outras, as 

diversas isotopias da existência” (ZILBERBERG, p.10, 2010). Ubiquidade é termo que designa 

uma modalidade de difusão que surge no momento em que esse andamento acelerado rege a 

espacialidade. Tocado pelo impulso do deslocamento, o ubíquo dá, então, a impressão de estar 

presente por toda parte. Essa presença ubíqua, inerente aos discursos online, é perseguida pelo 

jornalismo impresso, afinal, o imediatismo e a abrangência são valores da nossa época e 

fundamental para a persuasão do jornal.  

Nesse espaço do enunciado-jornal, designado “VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR”, vemos a 

ampliação do corpo do jornal no tempo e no espaço. O jornal mostra que, além de sua existência 
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off-line, ele existe também online. Busca-se simular o mesmo efeito que os discursos da internet 

possuem: o efeito de ubiquidade. 

Outro aspecto importante de se notar nessa reconfiguração do enunciado-jornal, motivada 

pela maneira como o enunciador percebe o mundo, é a aproximação entre enunciador e 

enunciatário. Tal como vimos no discurso do “Churrascão”, há a presença explícita do 

enunciatário. O leitor é convidado a participar, atribuindo maior ou menor vigor aos valores 

primeiros, recriando o sentido ou construindo outros sentidos. O jornal, com o recurso do seu 

portal na internet, convida seu público leitor a participar de sua construção e traz essa 

participação para sua edição impressa. Constrói-se, assim, no discurso off-line, o ideal de 

participação e de conexão próprios dos discursos online. Na Folha de São Paulo, temos o 

seguinte exemplo dessa estratégia:  

 

 

(FSP, 15 de maio de 2011, p. A10) 

 

Ao longo da notícia “Metrô: recusa de Higienópolis causa protestos na web”, percebemos 

um enunciador que simula uma diversidade de vozes. Por meio de debreagens enunciativas de 

segundo grau, temos a fala dos internautas “Henrique Araújo” (“Tragam o metrô de 

Higienópolis a Fortaleza!”) e “Alessandro Bonassoli” ("Em Florianópolis, metrô seria 

salvação. Em Higienópolis, o povo não quer. Mundo doido."); temos a fala do secretário dos 

Transportes Metropolitanos, “Jurandir Fernandes” ("Quando assumi essa pasta, encontrei um 

projeto que tinha a Estação Angélica a 650 metros de outra, a Higienópolis/Mackenzie. Ficou 

desbalanceado e por isso refizemos os estudos técnicos. Quando os moradores vieram aqui, 
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disse a eles que já tínhamos desistido. Não teve relação nenhuma com pressão. [...] E quero 

manifestar minha indignação com pessoas que lutam para não ter um serviço como o Metrô, 

quando há um universo de outras pessoas que serão beneficiadas."); temos a fala do presidente 

da associação Defenda Higienópolis, “Pedro Ivanow” ("Nosso bairro tem uma grande 

população de terceira idade, que costuma fazer tudo a pé, então haveria uma 

descaracterização do bairro. Mas o fundamental é que perderíamos o supermercado que é o 

único local que temos 24 horas como loja de conveniência."; "Um dos pontos que a associação 

levantou era a pouca distância entre uma estação e outra. Higienópolis não é contra o metrô."; 

"parte da democracia."; "extremamente positivo."; "O metrô é uma necessidade enorme da 

cidade, principalmente nas regiões periféricas."), além dos tweets e de trechos do Facebook e 

do abaixo-assinado (“A mesma elite que elogia o metrô em cada esquina de Londres e Paris 

barra a chegada da estação em Higienópolis.”; Quando o trânsito parar por tantos carros nas 

ruas, acho que os moradores de Higienópolis mudarão de ideia ou comprarão helicópteros.”; 

Higienópolis não quer metrô. Nós, em Salvador, depois de 12 anos, temos 6km prontos que não 

funcionam. É mole?”; "preconceituosa."; "desejo de milhões de paulistanos"; "churrasco 

diferenciado em frente ao Shopping Higienópolis."; "ricos não chegam aos pobres, mas pobres, 

sim, facilmente chegam aos ricos." ;"farofa, carne de gato, cachorro, papagaio e som."; "desejo 

de milhões de paulistanos.").  

A respeito da debreagem, Fontanille explica que, 

 

a debreagem tem orientação disjuntiva. Graças a ela, o mundo do discurso separa-se 

do simples “vivido” indizível da presença. Com ela, o discurso certamente perde em 

intensidade, mas ganha em extensão: novos espaços, novos movimentos podem ser 

explorados, outros actantes podem ser postos em cena. Logo, a debreagem é, por 

definição, plural e apresenta-se como um desdobramento da extensão. Ela pluraliza a 

instância do discurso: o novo universo de discurso, que é assim descortinado, 

comporta, ao menos virtualmente, uma infinidade de espaços, de momentos e de 

atores (2007, p. 99). 

 

Com a farta utilização do recurso da debreagem, esse sujeito da enunciação desdobra seu 

discurso em outras diversas instâncias enunciativas. Essa é uma estratégia para simular um 

caráter pluralístico, um caráter universalizante, levando a cabo os valores da ordem da mistura. 

Se considerarmos a percepção desse sujeito como o primeiro ato de discurso, e a debreagem 

como certa “mudança de posição”, as várias alterações de isotopias (actoriais, espaciais, 

temporais, cognitivas, afetivas, etc.) aparecerão como manifestações, no nível superficial, das 
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operações de base (FONTANILLE, 2007, p. 99). As debreagens, portanto, revelam um sujeito 

que, no nível tensivo, apreende o mundo euforizando um valor de mistura e busca construir um 

enunciado condizente com essa sua concepção de mundo.  

Dizemos que há uma simulação da mistura, pois ainda que sejam os valores de universo 

euforizados pelo enunciador, as vozes projetadas nesse enunciado estão a serviço de um projeto 

discursivo do narrador, o enunciador inscrito no enunciado. Os diversos actantes convocados 

pelo narrador parecem assumir seu papel quando falam, porém, esse narrador articula essas 

vozes de tal forma que os embates são apagados.  

Enquanto que nos comentários que se seguiram ao texto do “Churrascão da gente 

diferenciada” as mais diversas vozes emergem, digamos, espontaneamente, pois cada 

enunciado pressupõe uma enunciação livre de uma regência superior que a controle, livre de 

qualquer orquestração, na materialidade do jornal essa lógica não é possível. Na internet, cada 

avatar é a representação de um sujeito, remete efetivamente à alteridade. Mesmo que não haja 

embates, as vozes estão marcadas como pertencentes a sujeitos diferentes, diversos. O jornal, 

então, por influência da internet, passa a apenas simular esse movimento, afinal, todas as vozes 

inscritas obedecem uma regência superior.  

No jornal, em todas essas vozes delegadas às instâncias enunciativas instaladas no 

enunciado, notamos que os valores ali inscritos também tendem a mistura. No texto do abaixo 

assinado é dito que “a obra é de desejo de milhões de paulistanos”, no texto sobre a página do 

churrascão é evidenciado seu caráter agregador, nas falas dos internautas há unanimidade na 

euforização dos valores de universo e disforização dos valores de absoluto: “Em Florianópolis, 

metrô seria salvação. Em Higienópolis, o povo não quer. Mundo doido”, “A mesma elite que 

elogia metrô em cada esquina de Londres e Paris barra a chegada da estação em 

Higienópolis”, e, até mesmo nas falas que deveriam representar os valores da triagem, ao se 

apresentarem concessivamente, como veremos mais adiante, temos a circulação de valores de 

universo, como na fala do secretário dos Transportes: “E quero manifestar minha indignação 

com pessoas que lutam para não ter um serviço como o Metrô, quando há um universo de 

outras pessoas que serão beneficiadas.", e na fala do presidente da Defenda Higienópolis, para 

quem piadas e protestos na internet são “parte da democracia” e “é extremamente positivo” o 

movimento de internautas pedir paradas em seus bairros. 

Para Fiorin,  
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quando se discursiviza a mistura da mistura, afirma-se que uma classe das classes é 

plausível e, por conseguinte, faz-se o elogio dos valores da difusão, dos valores do 

universo, como faz o discurso da miscigenação da cultura brasileira (2011, p. 33). 

 

Temos, então, a construção de um enunciado que convoca constantemente o “outro”. Mais 

precisamente, um discurso que simula constituir-se sob as perspectivas do outro. Um enunciado 

que revela um sujeito da enunciação que apreende o mundo como espaço da mistura, e 

preocupa-se em articular meios para mostrar esse valor da universalização.  

Como vamos percebendo, os efeitos de mistura desse enunciador-jornalista que afloram no 

nível discursivo já estão formulados nas categorias mais abstratas que regulam o campo tensivo 

desse texto. Do ponto de vista da extensidade, temos um enunciador arrebatado sensivelmente 

pela estranheza de algo que possui um alcance tão amplo, mas em tão pouco tempo. Temos 

também um enunciador que reconhece as divisões de classes, contudo as percebe segundo um 

valor de mistura, afinal, “toda operação de mistura pressupõe alguma operação de triagem 

anterior” (ZILBERBERG, 2004, p. 13).  Vemos que na constituição tensiva desse texto existe 

a urgência de recursos de compatibilização, ou seja, de concessões.  

Nos trechos abaixo podemos verificar o caráter concessivo que esse discurso assume em 

relação ao alcance espacial da repercussão do assunto na internet: 

 

“internautas até de outros Estados” 

 

“Apesar de a companhia negar veementemente que tenha cedido à pressão 

popular de moradores [...] o assunto à noite se tornou o mais comentado do 

Twitter brasileiro e foi discutido por pessoas também de outros Estados.” 

 

Nessas passagens há um comportamento da ordem do inesperado, vemos um embora não 

fosse provável, entretanto o assunto se alastrou. 

Zilberberg explica que “a concessão, a desmedida da concessão, intervém, desarrumando 

as compartimentações estabelecidas e transgredindo as interdições vigentes” (2004, p. 18). É 

nesse sentido que, em relação às concessões expressas nesse texto, aquilo que chama mais a 

atenção é o modo de presença que assumem as falas do secretário dos Transportes e do 

presidente da Associação Defenda Higienópolis, devido à maneira pela qual o enunciador as 
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dispõe no enunciado. Desses dois actantes do enunciado, por representarem a oposição em 

relação à construção do metrô Higienópolis, esperava-se, naturalmente, uma caracterização de 

antissujeitos, de operadores da triagem. Todavia, o enunciador recorta para seu enunciado as 

falas desses dois actantes de modo que os valores da mistura são apresentados:  

 

"E quero manifestar minha indignação com pessoas que lutam para não ter 

um serviço como o Metrô, quando há um universo de outras pessoas que 

serão beneficiadas." 

 

“Para ele, piadas e protestos na internet são ‘parte da democracia’. E é 

‘extremamente positivo’ o movimento de internautas pedir paradas em seus 

bairros. ‘O metrô é uma necessidade enorme da cidade, principalmente nas 

regiões periféricas.’” 

 

Constroem-se, sob a égide da concessão, enunciados que revelam certo grau de 

discordância, pois como quem veta a construção do metrô se indigna com quem luta para não 

ter esse mesmo metrô? Como alguém que encabeça um protesto contra a construção da estação 

no seu bairro se diz solidário com quem luta por ter esse metrô? Ao recortar o mundo dessa 

forma, o enunciador desse texto eleva a mistura a um grau máximo. Até mesmo onde a triagem 

deveria agir, operam-se valores da mistura. Essa estratégia revela também, mais do que um 

éthos que busca euforizar valores de universo, um páthos que busca esses mesmo valores. 

Observamos, também no jornal impresso, um alinhamento entre as imagens do enunciador e do 

enunciatário. 

Em síntese, essa notícia revela um sujeito da enunciação que percebe o mundo segundo 

valores da mistura. É um sujeito que constrói seu enunciado articulando a fala do outro, sempre 

afirmando o valor de universo. As características desse discurso revelam um pouco da 

influência que as propriedades dos discursos veiculados no universo online exercem nos 

discursos off-line, no nosso caso, o discurso jornalístico impresso. Além de servir como 

motivação para a notícia, vimos que características tensivas do discurso da internet são 

incorporadas ao discurso do jornal.  
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A partir dessa análise, vemos o jornal O Estado de S. Paulo, característico por construir 

uma imagem “altiva”, “austera”, “convicta” (DISCINI, 2004, p. 213), o éthos de um enunciador 

tradicionalmente feito a operações declaradas de triagem, passar a instituir a imagem de um 

enunciador mais aberto, cada vez mais operador de valores de mistura.  

Quanto ao jornal Folha de S. Paulo, cujas análises aprofundaremos mais adiante, 

caracterizada por uma “austeridade mais atenuada”, por “ironias”, “polêmicas” (DISCINI, 

2004, p. 213), como o éthos de um enunciador que comumente oscila entre valores de triagem 

e valores de mistura, observamos a imagem de um sujeito da enunciação que busca por uma 

maior abrangência extensiva, aumentando ainda mais a força dos valores de mistura.  

Mesmo quando a Folha de S. Paulo busca simular uma mistura de vozes por meio de 

fragmentos retirados do texto principal, como vimos em sua notícia do cancelamento da Estação 

Três Poderes, podemos ver que com o avanço dos recursos técnicos da internet, esse jornal 

procura aumentar sua abertura extensiva, provocando o efeito de atenuação nos valores de 

mistura das edições anteriores. Em outras palavras, numa perspectiva diacrônica, com a 

influência do discurso da internet, as edições anteriores da Folha de S. Paulo, já, muitas vezes, 

operadoras de valores de universo, têm, em relação às edições atuais, seus valores de mistura 

enfraquecidos, beirando aos valores de absoluto.  

Nessa perspectiva, Zilberberg diz que “as operações de mistura têm um limite, de certa 

forma, provisório: a uma dada altura, é preciso impedir qualquer adição suplementar, a fim de 

não obliterar, de não – desnaturar a identidade da mistura desejada” (2004, p. 14).  

Ao vermos a maneira pela qual o jornal tem atualmente perseguido os valores de universo 

e, por meio de estratégias enunciativas, produzido efeitos de mistura e ubiquidade, é possível 

delinearmos o modo de presença do sujeito da enunciação jornalística impressa dos dias de 

hoje. Esse modo de presença, como vimos, está diretamente ligado ao desenvolvimento de 

recursos técnicos do meio digital que são capazes de amplificar efeitos de sentido dos discursos 

que circulam nesse meio. Esse modo de presença origina-se, justamente, da necessidade de o 

jornal incorporar aos seus discursos essa “força extra”, característica constituinte da internet, 

para que, assim, mantenha suas notícias com aparência de novidade.  
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3.1.2. “Jornadas de junho”: a mudança de tom 

 

Ainda buscando investigar a maneira pela qual o discurso das redes sociais Facebook e 

Twitter influencia o discurso jornalístico, mostraremos, agora, como elementos discursivos 

provenientes dessas redes são capazes de impulsionar o jornal a realizar uma mudança radical 

no tom dos seus discursos, ou seja, buscaremos mostrar como características provenientes dos 

discursos online são capazes de redefinir o éthos do enunciador do discurso jornalístico.  

Serão objeto de análise, neste momento, notícias relacionadas aos protestos contra o 

aumento das tarifas de ônibus veiculadas em 2005. Depois, numa perspectiva diacrônica, 

faremos um estudo comparativo dessas notícias com outras que trataram dos protestos de junho 

de 2013, conhecidos como Jornadas de Junho, também desencadeados em razão do 

descontentamento popular com as tarifas de ônibus. Traçaremos o percurso do jornal, em 2013, 

que inicia sua abordagem com um tom semelhante ao apresentado em 2005, para, depois, sob 

o influxo da rede, modificar o seu tom completamente. Colocaremos em contraste, então, tanto 

notícias, quanto postagens online, bastante similares do ponto de vista temático-figurativo. 

Buscaremos, dessa forma, assegurar uma maior transparência na visualização da influência 

discursiva que as redes sociais impõem ao atual jornalismo impresso. 

Tomemos como ponto de partida a cobertura dos protestos de 2005 feita pela Folha de S. 

Paulo: 
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(3 de junho de 2005, p. C4) 

 

 

 

CERCO AO AUMENTO - Manifestantes promoveram quebra-quebra no 

quarto dia de protestos contra nova tarifa na capital 

 

Jovens ateiam fogo à Câmara de Florianópolis 

 

MARI TORTATO 

DA AGÊNCIA FOLHA, EM FLORIANÓPOLIS  

 

THIAGO REIS 

DA AGÊNCIA FOLHA  

 



82 

 

 

Parte dos 4.000 estudantes que participaram do quarto dia de protestos 

contra o aumento das tarifas de ônibus em Florianópolis promoveu ontem 

quebra-quebra na sede da Cotisa (consórcio das empresas de ônibus) e na 

Câmara Municipal, onde atearam fogo. 

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado e o incêndio foi 

controlado. A fachada de vidro da Cotisa foi quebrada e móveis e 

computadores foram destruídos no interior da empresa, que estima o prejuízo 

em R$ 10 mil. Prédios vizinhos à Câmara também tiveram os vidros 

quebrados por pedras arrancadas da calçada. 

Os estudantes protestam contra o aumento de 8,8% no preço da 

passagem determinado pela Justiça durante o feriado. 

Houve confronto com a Polícia Militar ontem à noite. A PM usou balas 

de borracha e bombas de efeito moral para conter os manifestantes. Os 

líderes admitem que perderam o controle do protesto. 

Nos dois primeiros dias, também houve confronto e três estudantes foram 

presos. Os líderes estudantis reclamam de repressão brutal. A PM, por sua 

vez, diz que 16 policiais ficaram feridos. 

Ontem, um policial, que fora flagrado por uma câmera de TV agredindo 

um dos manifestantes, foi afastado da operação. Segundo o subcomandante 

da PM no Estado, coronel Edson Souza, foi uma ação isolada, que não 

compromete o bom trabalho que a polícia está desenvolvendo. 

O confronto ontem teve início por volta de 19h20. Horas antes, um dos 

estudantes gritava em um megafone: "Sem vandalismo, pessoal". A 

preocupação dos líderes era anular a imagem negativa que atingiu o 

movimento na terça, quando houve depredação de carros particulares e 

populares reclamaram do tratamento hostil. 

Além da PM, a Polícia Rodoviária Federal também deslocou nove 

viaturas para a via expressa da BR-101, com o objetivo de proibir a entrada 

de ônibus com estudantes de outras localidades na capital. Não houve 

apreensão. 
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Em razão do protesto marcado para o final da tarde, a ponte que liga a 

ilha ao continente apresentou pouco movimento. Os moradores do estreito 

evitaram o centro temendo congestionamento, segundo motoristas de táxi. 

Nas lojas do centro, patrões liberaram funcionários para sair mais cedo e 

evitar o terminal depois das 18h. 

Foi o caso do salão de beleza Coticô, a 300 metros do terminal. "Metade 

do pessoal foi embora antes", disse a recepcionista Deise Majewski, 32. "O 

movimento está correto em um ponto. A passagem está cara, mas a 

manifestação é levada na brincadeira", disse a vendedora Sheila de Souza, 

33. 

O coordenador administrativo da Central de Polícia de Florianópolis, 

Silvio Gomes Filho, relacionou ao menos seis crimes que a Polícia Civil 

pretende enquadrar os líderes, como formação de quadrilha. A presidente do 

inquérito sobre os protestos, delegada Sandra Mara Pereira, disse já há nove 

líderes identificados para responder aos inquéritos. No grupo há um diretor 

e um professor de escola pública. 

 

 

 

Em 2005, após o aumento no valor da passagem do transporte público em Florianópolis, 

desencadeou-se uma série de manifestações populares, que foram duramente repreendidas pela 

polícia. As Revoltas da Catraca, como ficaram conhecidas essas manifestações, com seu cunho 

pacífico, tiveram a adesão de milhares de manifestantes, tornando-se referência para diversos 

movimentos relacionados aos sistemas de transportes coletivos urbanos em outras cidades 

brasileiras. (SOBRINHO; VASCONCELLOS, 2012, p. 84). É nesse contexto que a notícia 

“Jovens ateiam fogo à Câmara de Florianópolis” é produzida. 

Na notícia “Jovens ateiam fogo à Câmara de Florianópolis” o enunciador, em meio a toda 

complexidade que envolve os protestos em Florianópolis e dentre todos os pontos de vista 

possíveis, seleciona e ordena os elementos constituintes do seu texto, com base na oposição 

semântica mínima ordem vs. desordem. O termo abstrato “ordem”, que será euforizado durante 

a narrativa, está ligado à atuação da polícia na contenção da destruição praticada pelos 
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manifestantes. Os manifestantes, por sua vez, são, nesse texto, construídos como antissujeitos, 

dado que atuam como força contrária à aquisição e manutenção do objeto-valor “ordem”.  

Observamos, desde o título, que o enfoque dado pelo enunciador será aos atos dos 

manifestantes: “Jovens ateiam fogo à Câmara de Florianópolis”. Mesmo que, no primeiro 

parágrafo da notícia, o narrador afirme que somente “parte” dos 4000 estudantes participantes 

da manifestação promoveram atos de vandalismo, a notícia, por meio de uma evidente triagem, 

trata do protesto apenas sob a perspectiva do vandalismo.  

O sujeito sensível, ao posicionar-se sob a lógica da triagem, elimina dados que julga 

desnecessários ou prejudiciais ao seu raciocínio, uma vez que estes não são pertinentes à 

economia geral da demonstração que pretende fazer (BEIVIDAS; LOPES, 2012, p. 36). Em 

razão de a triagem só poder ser efetuada sobre o fundo de uma mistura, o enunciador dessa 

notícia exclui elementos, numa espécie de “depuração", resultando na representação de um 

ponto de vista em detrimento de outros. Vemos nessa notícia, então, delinear-se o éthos de um 

enunciador que confere maior densidade de sentido à construção da imagem dos manifestantes 

como operadores da desordem, mesmo tratando-se apenas de uma parte de desordeiros dentre 

a totalidade dos manifestantes. 

Conforme explica Tatit (2001, p. 176), os valores que caracterizam a tensividade no nível 

profundo instruem, no nível modal-narrativo, o estado passional do sujeito que, por 

conseguinte, instrui temas e figuras no nível discursivo. Nesse sentido, a isotopia temático-

figurativa dessa notícia, reflete o posicionamento tensivo desse enunciador, que opera uma 

triagem visando defender o valor da “ordem” e, portanto, atribuindo aos manifestantes o papel 

de antissujeitos, operadores da “desordem”: 

 

“Manifestantes promoveram quebra-quebra”; “Jovens ateiam fogo”; 

“promoveu ontem quebra-quebra”; “atearam fogo”; “A fachada de vidro da 

Cotisa foi quebrada”; “móveis e computadores foram destruídos”; 

“perderam o controle”; “16 policiais ficaram feridos”; “depredação de 

carros”. 

  

Com a repetição de traços semânticos relacionados ao vandalismo e à desordem, que, por 

sua vez, concernem à ação dos manifestantes, o enunciador dessa notícia produz uma tensão 

afetiva, concentrando sobre um único ponto todo o quantum de afeto. Toda a “desordem” 
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associa-se aos manifestantes. Tendo o quantum de afeto atribuído aos manifestantes atingido o 

seu máximo, nada sobra para ser atribuído a outro possível agente dessa desordem. É nesse 

sentido que os actantes policiais são apresentados como reguladores da “ordem”, como sujeitos 

capazes de “controlar” e “conter” a desordem.  

Essa dicotomia sujeito-polícia vs. antissujeito-manifestante fica mais evidente quando, 

mesmo com ações que poderiam colocar a polícia no papel de antissujeitos, visto que também 

reproduzem a “desordem”, o enunciador articula o enunciado de modo a justificar a ação dos 

policiais e revalidá-los como sujeitos operadores da “ordem”: 

 

 

Ação de um antissujeito 

 

Justificativa 

“A PM usou balas de 

borracha e bombas de 

efeito moral” 

 

“para conter os 

manifestantes” 

“Os líderes estudantis 

reclamam de repressão 

brutal” 

 

“A PM, por sua vez, diz 

que 16 policiais ficaram 

feridos” 

“um policial, que fora 

flagrado por uma câmera 

de TV agredindo um dos 

manifestantes” 

“foi afastado da operação. 

[...] não compromete o 

bom trabalho que a polícia 

está desenvolvendo.” 

 

 

Também é possível observar a disforização dos manifestantes através da fala escolhida pelo 

enunciador para representar os lojistas que, em decorrência das manifestações, foram liberados 

mais cedo do trabalho: 
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"o movimento está correto em um ponto. A passagem está cara, mas a 

manifestação é levada na brincadeira" 

  

Valendo-se de uma debreagem interna, criando um efeito de verdade, o enunciador escolhe 

uma fala que acentua o aspecto negativo da manifestação, dizendo que “é levada na 

brincadeira”. 

Vale ressaltar também que as fotos desse enunciado noticioso, normalmente usadas como 

meio de oferecer mais densidade figurativa à notícia, não retratam cenas de destruição, 

funcionando, por isso, apenas como ancoradores. Somos, nessa situação, levados a pensar se 

realmente havia toda a desordem narrada na notícia.  

Conquanto estejamos diante de um enunciado que se pretende verdadeiro e objetivo, 

valendo-se da enuncividade, de ancoradores da realidade e de efeitos de veridicção, há, no 

controle da enunciação, um enunciador que busca persuadir o enunciatário de que os fatos ali 

narrados são verdadeiros. As escolhas desse enunciador não são aleatórias, e revelam seu modo 

de se posicionar no mundo. Com base nessas escolhas, que sobressaem como marcas da 

enunciação no enunciado, vemos o éthos de um enunciador estrategista, que busca sobrelevar 

a euforização que atribui ao objeto-valor “ordem”, mesmo que para isso tenha que construir um 

enunciado com base numa narrativa que dispõe, arbitrariamente, um sujeito e um antissujeito, 

encobrindo possíveis falhas do sujeito-polícia e acentuando aspectos disfóricos do antissujeito-

manifestante.  

Na edição seguinte, última notícia sobre o assunto, veiculada pela Folha de S. Paulo na 

página C4, no dia 4 de junho de 2005, o tratamento dado ao fato é feito sob o mesmo ponto de 

vista da notícia do dia anterior, como podemos ver na manchete: 

 

 

Novamente, o enunciador da Folha de S. Paulo visou mais fortemente os atos dos 

manifestantes de um ponto de vista disfórico. 
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A “desordem”, cuja presença é marcada por uma alta intensidade concentrada em um único 

ponto, é instaurada no discurso por meio de um antissujeito que é construído como um obstáculo 

para a realização do valor eufórico da “ordem”. A isotopia da “desordem” apresentada nessa 

manchete já nos dá a dimensão da valoração negativa que esse enunciador atribui aos 

manifestantes:  

 

“depredações”, “atentado”; “dano a serviço público”; “ato violento” 

 

Em síntese, nas notícias da Folha de S. Paulo, foi possível perceber que esse jornal constrói 

o éthos de um enunciador que, por meio de estratégias da enunciação, articula o enunciado de 

modo a, ao mesmo tempo em que constrói efeitos de verdade e objetividade, persuadir o 

enunciatário de seu ponto de vista. Assim, é um enunciador que opera uma triagem, e atribui 

aos manifestantes o papel de antissujeitos, pois impedem a obtenção do objeto-valor “ordem”. 

O julgamento do sujeito da enunciação sobre o mundo pode ser entendido também como 

resultado da percepção sensível. Desse modo, vemos o modo de presença de um sujeito que, de 

maneira inflexível, defende seu ponto de vista, mesmo que precise manipular as informações. 

 

Vejamos, na sequência, como procede esse mesmo jornal, após a difusão da internet, ao 

tratar de um notícia bastante semelhante a essa que acabamos de analisar. 

Ao longo do mês de junho de 2013, uma série de manifestações populares ocorreu por todo 

o país. Esses protestos, que ficaram conhecidos como Jornadas de Junho, foram 

desencadeados, inicialmente, para contestar os aumentos das tarifas do transporte público nas 

principais capitais brasileiras. Atos semelhantes rapidamente começaram a se proliferar em 

diversas cidades do Brasil, constituindo-se no que alguns analistas denominaram de “Primavera 

Brasileira”, fazendo referência às manifestações ocorridas em outros países, a exemplo da 

Grécia, Egito, Espanha, etc. (SOUZA, 2013, p.33). 

A partir do momento em que o movimento se espalhou pelo território nacional, iniciou-se, 

além da insatisfação com as passagens de ônibus, uma diversidade de reivindicações. Passou a 

ser pauta dos protestos uma grande variedade de temas, como os gastos públicos com a Copa 

do mundo, a má qualidade dos serviços públicos e a indignação com a corrupção política em 

geral.  
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As manifestações realizadas foram recebidas pela imprensa de forma bastante negativa, 

tendo, nas ruas, a feroz repressão policial como principal forma de enfrentamento. A despeito 

disso, milhares de pessoas foram às ruas, constatando-se nos diversos atos a presença marcante 

da juventude, principalmente estudantes universitários.  

Vejamos o percurso que o jornal faz, começando por manter um tom semelhante ao 

construído em 2005, para, depois operar uma mudança radical. Analisemos a primeira notícia 

da Folha de S. Paulo sobre o assunto, veiculada na edição do dia 7 de junho de 2013: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta primeira página, recebe destaque a imagem. Por sua disposição e grande ocupação 

no suporte do papel, é essa foto que arrebata o olhar do enunciatário leitor e antecipa a 

manchete. A imagem figurativiza e ancora a manchete “Vandalismo marca ato por transporte 

mais barato em SP”, pois mostra uma multidão bloqueando uma avenida, levantando cartazes 
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e ateando fogo em catracas de papelão. Essa composição, aliando cores vibrantes, que geram 

um impacto visual e, construindo uma narrativa bastante tensa, revelam a estratégia do 

enunciador de arrebatar o enunciatário emocionalmente. 

Da mesma forma como observamos na análise anterior, é importante destacar que a verdade 

apresentada nesse enunciado é um efeito discursivo. Existe um enunciador no controle das 

escolhas do enunciado, que busca, por meio de efeitos de sentido, persuadir o enunciatário da 

realidade dos fatos ali narrados. Mais uma vez, observamos que o enunciador da Folha de São 

Paulo, em meio às mais diversas perspectivas que um fato como esse oferece, deposita toda a 

densidade de sentido na ação dos manifestantes, considerando-a como vandalismo. Temos, 

novamente, um enunciado construído sob a base da oposição semântica mínima ordem vs. 

desordem. 

No pequeno texto que acompanha a manchete e serve de síntese da notícia visando levar o 

enunciatário a querer ler a notícia completa, é mantida a isotopia da destruição e desordem 

associada aos manifestantes: 

  

 

“interditaram vias”; protagonizaram cenas de vandalismo”; depredação das 

estações”. 
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As duas vozes internas dispostas nesse enunciado, também fortalecem esse ponto de vista, 

afinal, Haddad “entende”, mas “lamenta”, e, Alckmin também “lamenta”.  

Já começa a delinear-se o éthos de um enunciador que opera um regime de seleção e 

exclusão, visando organizar o enunciado de modo a persuadir o enunciatário de que a verdade 

é que os manifestantes são vândalos, antissujeitos que impedem a obtenção do objeto-valor 

“ordem”. 

 

 

Na página C1 dessa edição, encontramos a seguinte notícia: 
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Protesto contra aumento de ônibus tem confronto e vandalismo em SP 

Manifestação liderada por estudantes reuniu ao menos 2.000 pessoas e 

fechou a avenida Paulista 

A PM utilizou balas de borracha e gás para tentar conter depredação; 

houve 15 detidos e 3 feridos 

 

DE SÃO PAULO 

 

Em protesto contra a elevação da tarifa de ônibus, metrô e trens em São 

Paulo, manifestantes entraram em confronto com a Polícia Militar, 

interditaram vias e provocaram cenas de vandalismo ontem à noite na região 

central. 

O ato levou à interdição de vias como 23 de Maio, Nove de Julho e 

Paulista na hora de pico. Estações de metrô foram depredadas e fecharam. 

No centro e na Paulista, quebraram placas, picharam muros e ônibus, 

atearam fogo, provocaram danos a um shopping e ao Masp. 

Os manifestantes são ligados ao Movimento Passe Livre, liderado por 

estudantes e alas radicais de partidos.  

Eles marcaram novo protesto para hoje às 17h no largo da Batata, em 

Pinheiros. 

O reajuste da tarifa de ônibus, metrô e trens, de R$ 3 para R$ 3,20, vale 

desde domingo e ficou bem abaixo da inflação. A alta dos ônibus foi de 6,7%, 

contra 15,5% do IPCA. O aumento foi decidido pelo prefeito Fernando 

Haddad (PT) e pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB). 

O ato, diz a PM, reuniu cerca de 2.000 pessoas --organizadores falavam 

em 6.000. 

Eles saíram em passeata às 18h do centro até a Paulista. 

Houve ao menos 15 detidos, incluindo Altino de Melo Prazeres, 

presidente do sindicato dos metroviários. Segundo a polícia, dois PMs e um 

manifestante se feriram. 
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A PM utilizou bombas de gás e balas de borracha. 

O Metrô disse lamentar os "fatos violentos" e que estuda responsabilizar 

autores. A assessoria de Haddad afirmou que "a prefeitura entende a 

manifestação", mas que lamenta que ela "tenha tomado proporções 

violentas". 

Organizadores argumentaram que não era possível controlar toda a 

multidão. 

 

 

Não é diferente o tom dessa notícia em relação ao tom da primeira página. É, nesse 

enunciado, construída a imagem de um enunciador que concentra toda o quantum de afeto na 

atitude dos manifestantes, descritos como vândalos e operadores da “desordem”, como 

podemos ver na figuratividade instalada pelo enunciador:  

 

“confronto e vandalismo”; “depredação”; “15 detidos e 3 feridos”; 

“confronto com a Polícia Militar”; “interditaram vias”; “cenas de 

vandalismo”; “interdição de vias”; “Estações de metrô foram depredadas e 

fecharam”; “quebraram placas”; “picharam muros e ônibus, atearam fogo, 

provocaram danos a um shopping e ao Masp”; “alas radicais de partidos”; 

“dois PMs e um manifestante se feriram”; “não era possível controlar toda 

a multidão”. 

 

É um enunciador que recorta esse fato colocando toda carga intensiva sob os manifestantes 

e, por conseguinte, esvaziando de afeto os demais atores do enunciado, como podemos ver em:  

 

“A PM utilizou balas de borracha e gás para tentar conter depredação” – há a justificativa 

do uso da força da PM: conter a depredação; 

 

“manifestantes entraram em confronto com a Polícia Militar” – os manifestantes são os 

agentes do confronto; 
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“O reajuste da tarifa de ônibus, metrô e trens, de R$ 3 para R$ 3,20, vale desde domingo 

e ficou bem abaixo da inflação” – justifica que o reajuste ficou “bem abaixo da inflação”, 

dando a entender que não há motivo convincente para a manifestação; 

 

“Segundo a polícia, dois PMs e um manifestante se feriram” – Vale-se da voz da PM para 

indicar a quantidade de feridos; 

 

“O Metrô disse lamentar os ‘fatos violentos’” – articula a voz do metrô, reforçando o 

estatuto de verdade aos “fatos violentos”; 

 

“Organizadores argumentaram que não era possível controlar toda a multidão” – na única 

voz atribuída aos manifestantes, é apresentada como “argumento”, enfraquecendo seu valor de 

verdade, dado que o uso da palavra “argumentar” evidencia a tentativa e a necessidade de se 

convencer.  

 

“O ato, diz a PM, reuniu cerca de 2.000 pessoas --organizadores falavam em 6.000.” – a 

maneira como essa oração é construída também esvazia o valor de verdade da contagem dos 

organizadores. Tanto pelo fato de o dado da PM ser disposto no início da frase, colocando-o 

em evidência, quanto pelo uso do verbo “diz”, que, no presente, traduz um efeito de verdade 

incontestável, enquanto que, para introduzir a contagem dos organizadores, é usado o verbo 

“falavam”, que, com o uso do pretérito imperfeito na terceira pessoa do plural, cria um efeito 

de imprecisão. 

 

Há nesse texto, assim como observamos nas notícias de 2005, a constituição de um sujeito 

e um antissujeito figurativizados pela polícia e pelos manifestantes respectivamente. Na página 

C4 dessa edição do dia 7 de junho de 2013, a criação dessa dicotomia fica ainda mais evidente 

ao olharmos as fotografias que compõem a notícia: 
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Sobre a fotografia, Barthes explica que “[...] toda imagem é polissêmica, implicando 

subjacente aos seus significantes, uma ‘cadeia flutuante’ de significados, dos quais o leitor pode 

escolher uns e ignorar outros”. Com base nessa afirmação, podemos ver claramente que, na 

fotografia que retrata a PM, a legenda, ao orientar a leitura da imagem, que é fundamentalmente 

polissêmica, busca caracterizar como uma “tentativa de conter a manifestação” a ação dos 
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policiais que ali aparecem usando armas e lançando bombas. Define-se o papel actancial da 

polícia como sujeito realizador da ação de promover e restituir o objeto-valor “ordem”. 

Por outro lado, nas imagens do vidro quebrado e do manifestante que “mexe em lixeira 

derrubada na Paulista”, embora não seja retratada nenhuma ação que efetivamente possa ligar 

os manifestantes ao vandalismo, é atribuído aos manifestantes o papel actancial de antissujeito, 

produtor da “desordem” e obstáculo ao estabelecimento da “ordem”. 

 

Nas edições que sucederam a essa do dia 7 de junho de 2013, a Folha de S. Paulo, manteve 

seu tom, euforizando a ação da polícia e disforizando a ação dos manifestantes, como podemos 

notar, por exemplo, na edição do dia 12 de junho de 2013, nas páginas A1, C1 e C5: 
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Ao recortar o mundo sobre o viés do vandalismo, a Folha de S. Paulo, no decorrer dos dias, 

assume o éthos de um enunciador mais preocupado em defender o objeto-valor “ordem” e 

atribuí-lo às forças capazes de conter os protestos, do que preocupado em assumir um tom 

neutro e imparcial perante os fatos.  

Essa imagem do enunciador, depreendida das marcas da enunciação deixadas no 

enunciado, está ligada à maneira como se dá sua percepção de mundo. Conforme o modelo 

tensivo da semiótica a maneira como o sujeito percebe o mundo é determinada pelo alcance 

espaço-temporal do ato perceptivo, que pode ser expresso tanto em termos de extensão dos 

objetos percebidos, quanto em termos de intensidade das percepções. No enunciado da Folha 

de S. Paulo, há um sujeito perceptivo que seleciona, em meio a inúmeras possibilidades, um 

ponto em que concentrará a intensidade perceptiva. De acordo com Fontanille e Zilberberg, 

esse regime de apreensão é denominado foco: 

 

[...] "focalizar" é selecionar, numa extensão aberta, a zona em que se exercerá a 

percepção mais intensa; é renunciar à extensão e ao número dos objetos, em prol da 
saliência perceptiva de alguns, ou de um único. Por conseguinte, no foco, a 

intensidade e a extensidade perceptivas evoluem de maneira inversa: quanto menos 

objetos se visam de uma só vez, mais bem estes são visados (2001, p. 130).  
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Por focalizar um ponto para concentrar sua percepção e, assim, renunciar a outros pontos, 

o enunciador da Folha de S. Paulo constrói um tom austero, inflexível em seu posicionamento. 

Afinal, o foco situa o sujeito perceptivo na posição de uma visada privilegiada.  

O ápice dessa focalização nas ações de vandalismo dos manifestantes e, por conseguinte, 

da consolidação da austeridade desse éthos é atingido, pela Folha de S. Paulo, no editorial 

“Retomar a Paulista”, veiculado na página A2, da edição do dia 13 de junho de 2013: 

 



98 

 

 
 



99 

 

 

O editorial é o espaço que representa o pensamento oficial do jornal, lugar em que se é 

permitido evidenciar as convicções ideológicas da instituição jornalística. Suas fontes são os 

acontecimentos mais relevantes do dia, principalmente os assuntos polêmicos. A opinião 

explícita do jornal é veiculada no editorial, que cumpre o papel de apresentar um determinado 

argumento ao leitor, na tentativa de persuadi-lo sobre a validade de sua opinião. Há entre o 

editorial e as notícias um contraponto, pois enquanto a notícia apresenta “objetivamente” a 

realidade factual, o editorial comenta, posiciona-se e contesta. Há no editorial uma relação 

particular com a transitividade dos fatos, representando, em certa medida, um apelo para que 

as coisas mudem, para que não se resumam a ser simplesmente o que são. 

Embora seja um texto opinativo, o editorial não recebe a assinatura do autor, é assinado 

pelo jornal. O editorial possui também um caráter de verdade, pois ao apresentar a opinião do 

jornal a respeito do assunto que trata, tem por finalidade fazer o leitor acreditar no seu ponto de 

vista.  

No editorial “Retomar a Paulista”, é instituída, no discurso, a imagem de um enunciador 

que impõe sua opinião impetuosamente, com a certeza de um sujeito que focaliza muito bem o 

objeto de que trata, no caso, a ação dos manifestantes vândalos. 

No primeiro parágrafo, o narrador, projeção do enunciador no enunciado, elenca uma série 

de dados para mostrar uma síntese da destruição causada pelos protestos:  

 

“Oito policiais militares e um número desconhecido de manifestantes feridos, 

87 ônibus danificados, R$ 100 mil de prejuízos em estações de metrô e 

milhões de paulistanos reféns do trânsito” 

 

Esses ancoradores, que conferem um efeito de realidade e reforçam o efeito de verdade, 

uma vez que simulam elementos do mundo real, são, ao final do parágrafo, atribuídos à ação 

dos manifestantes: 

 

“Eis o saldo do terceiro protesto do Movimento Passe Livre (MPL), que se 

vangloria de parar São Paulo” 
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Nesse momento, já se inicia a imagem negativa que será atribuída aos manifestantes.  

No quarto parágrafo, o narrador usará o termo “grupelho” para se referir aos manifestantes. 

Esse termo pejorativo, que designa grupos insignificantes, reforça o esvaziamento de qualquer 

valor positivo que a Folha de S. Paulo pretendesse fazer em relação aos manifestantes. Vejamos 

outros exemplos desse esvaziamento: 

 

“Sua reivindicação de reverter o aumento da tarifa de ônibus e metrô de R$ 

3 para R$ 3,20 --abaixo da inflação, é útil assinalar-- não passa de pretexto, 

e dos mais vis. São jovens predispostos à violência por uma ideologia 

pseudorrevolucionária, que buscam tirar proveito da compreensível 

irritação geral com o preço pago para viajar em ônibus e trens superlotados” 

 

Aqui, desqualifica-se a causa dos manifestantes, caracterizando-a como pretexto para 

violência; 

 

 

“Pior que isso, só o declarado objetivo central do grupelho: transporte 

público de graça. O irrealismo da bandeira já trai a intenção oculta de 

vandalizar equipamentos públicos e o que se toma por símbolos do poder 

capitalista. O que vidraças de agências bancárias têm a ver com ônibus?” 

 

Novamente, é associada a causa a um pretexto por vandalismo, destruição e desordem.  

 

 

“Os poucos manifestantes que parecem ter algo na cabeça além de capuzes 

justificam a violência como reação à suposta brutalidade da polícia, que 

acusam de reprimir o direito constitucional de manifestação.” 
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Interessante notar, nesse parágrafo, a maneira como o narrador qualifica os manifestantes 

e a maneira como explica a ação da polícia. Ao tratar dos manifestantes, é construída a imagem 

disfórica até mesmo dos manifestantes que têm um ideal ou que pensam sobre as ações (“que 

parecem ter algo na cabeça além de capuzes”), pois eles seriam responsáveis por justificar 

ações violentas em resposta à brutalidade da polícia. Ao falar da brutalidade da polícia, diz-se 

que esta é “suposta”, ou seja, não é comprovada. 

 

Sob o pretexto de “retomar” a Avenida Paulista, pois é “artéria vital da cidade”, esse 

narrador segue legitimando uma ação mais forte por parte da polícia, confirmando-se, mais uma 

vez, a divisão entre um sujeito-polícia defensor da “ordem” e um antissujeito-manifestante 

criador da “desordem”: 

 

“É hora de pôr um ponto final nisso. Prefeitura e Polícia Militar precisam 

fazer valer as restrições já existentes para protestos na avenida Paulista”; 

“No que toca ao vandalismo, só há um meio de combatê-lo: a força da lei” 

 

 

Nesse editorial o enunciador apresenta um modo de presença altivo e carregado de 

(des)afeto. Para esse sujeito, os protestos apresentam-se exclusivamente como vandalismo e 

desordem. No momento em que se opera a focalização, diminui-se a distância entre o sujeito 

da enunciação e o antissujeito/antiobjeto (manifestantes/desordem) resultando em uma 

intensificação dos afetos. 

Quando se acentuam, na Folha de S. Paulo, avaliações pejorativas em relação aos 

manifestantes, temos marcas de um modo próprio de referencialização da enunciação no 

enunciado. Vemos, nesse editorial e nas notícias analisadas, a recorrência de elementos 

discursivos que, nessa totalidade, constroem a imagem de um sujeito que não tem dúvidas sobre 

o próprio papel de participante e, não mero espectador, dos fatos. É um sujeito de voz ativa, 

que age em função do conseguir (ZILBERBERG, 2007, p. 22). 

 É um sujeito cujo olhar opera uma triagem capaz de separar aquilo que julga eufórico e 

deve ser buscado daquilo que julga disfórico e deve ser combatido. É o éthos de um enunciador 
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que rechaça as manifestações com contundência e, como sujeito perceptivo, demonstra ter 

trazido seu alvo para bem próximo de si, por meio de uma focalização.  

 

Com relação ao nosso propósito, que é o de investigar a influência do discurso online no 

discurso jornalístico impresso, podemos dizer que na análise que realizamos da Folha de S. 

Paulo, até aqui, os discursos anteriores ao advento das redes e os discursos posteriores a esse 

advento são totalmente semelhantes do ponto de vista do modo de presença desse sujeito. Com 

exceção da dilatação espaço-temporal que as notícias de 2013 receberam, da maior quantidade 

de imagens e da notada elevação de carga afetiva, podemos dizer que, até o momento, não 

houve uma influência dos discursos da rede. 

Contudo, nos adiantando, veremos que haverá uma mudança no modo de presença da Folha 

de S. Paulo. Convém, antes, no entanto, mostrarmos o discurso online que circulava 

concomitante aos discursos da Folha de S. Paulo que analisamos acima. 

 

No Twitter e no Facebook, o discurso que circulou no decorrer dos protestos era, em sua 

maioria, realizado por sujeitos que efetivamente estavam participando dos atos. Em tempo real, 

essas pessoas enviavam fotos e teciam comentários acerca das manifestações. Nesse sentido, 

cada avatar que compõe o enunciado das redes sociais é carregado de efeito de verdade, 

funcionando como ancorador de um sujeito legítimo do mundo, cada perfil funciona como uma 

representação da vida real. Além disso, por ser um espaço aberto, qualquer sujeito pode 

manifestar sua opinião sem ter que passar por nenhum tipo de seleção ou ordenação. Assim, os 

discursos que circulam nas redes sociais são percebidos como heterogêneos e capazes de cobrir 

os fatos de maneira abrangente, próxima e instantânea. 

Vejamos como operam esses discursos. Analisaremos agora publicações veiculadas no 

Twitter e no Facebook ao longo do mês de junho de 2013, retiradas dos endereços:  

 

https://twitter.com/search?q=%23protestosp&src=typd – acessado em 5/12/13.  

https://www.facebook.com/midiaNINJA?fref=ts – acessado em 5/12/13. 

https://www.facebook.com/estadao?fref=ts – acessado em 5/12/13. 

 

https://twitter.com/search?q=%23protestosp&src=typd
https://www.facebook.com/midiaNINJA?fref=ts
https://www.facebook.com/estadao?fref=ts
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Nesse enunciado, vemos uma narrativa completamente diferente daquela apresentada pela 

cobertura da Folha de S. Paulo. A imagem, embora seja um recorte de um todo mais amplo, 

não desmente a afirmação verbal de se tratar de um grande grupo de manifestantes agindo sem 

violência. Na verdade, a imagem figurativiza a “manifestação sem violência” e, em razão da 

instantaneidade da internet, traz em sua constituição o ideal de um registro real ao vivo. A 

imediaticidade, constituída devido ao rápido andamento numa espacialidade praticamente 

inexistente, é característica inerente ao discurso online. 

Observamos que, ao contrário da cobertura realizada pela mídia tradicional, o discurso 

sobre os protestos veiculado nas redes sociais vai buscar enfatizar o caráter pacífico das 

manifestações: 
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Como estratégia para realçar o caráter pacífico das manifestações, também veremos, na 

internet, discursos que irão realizar uma diferenciação entre os manifestantes pacíficos e os 

manifestantes vândalos, sendo estes apresentados como minoria: 

 

 

 

 

 

 

 

Outro tipo de discurso bastante divulgado nas redes sociais foi aquele que denunciava os 

abusos da polícia, buscando desfazer a imagem negativa dos manifestantes: 
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Valendo-se de um tom irônico, esse enunciado é construído de modo a rebater o discurso 

da grande mídia que, como vimos, atribuía aos manifestantes o papel de antissujeitos, vândalos, 

e, aos policiais, o papel de promotores da ordem. Esse enunciado é articulado de maneira a se 

inverterem os papeis, ao retratar a ação abusiva de um policial frente a manifestantes que, 

aparentemente, não ofereciam nenhum tipo de ameaça.   
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As redes sociais, desvinculadas de qualquer tipo de centralização, de linha editorial ou 

regulagem, atuaram como fiscalizadoras das ações da polícia durante os protestos, como 

podemos ver nas postagens acima. A possibilidade de os manifestantes terem um espaço para 

se expressar, resulta numa ruptura para a mídia tradicional. Desencadeia-se um contra-

programa, pois os “antissujeitos” têm, na rede, a possibilidade de resposta. Com essa autonomia 

responsiva, os manifestantes não podem mais ser regulados pelo sujeito jornalístico a sua livre 

vontade. Daí, a internet ser o espaço do sobrevir, do inesperado. 

Diferentemente do jornal, entretanto, não se buscou, nas redes sociais, a criação de um 

protagonista e um antagonista, visto que seus discursos são extremamente heterogêneos. Em 

muitos discursos, inclusive, a ação da polícia é defendida:  
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No discurso da internet não há uma focalização única. Por seu caráter amplo e heterogêneo, 

espaço da mistura por excelência, não se direciona o foco apenas para o vandalismo, tampouco 

apenas para os manifestantes pacíficos. Embora haja uma tendência em ressaltar o caráter 

pacífico e a ação abusiva da PM, o discurso veiculado na internet opera mais sob o regime da 

apreensão do que da focalização.  

De acordo com Fontanille e Zilberberg,  

 

“apreender” é fazer coincidir a extensão de um domínio fechado com o campo em que 

se exerce a intensidade ótima da percepção. No campo assim circunscrito, a 

intensidade e a extensidade perceptivas evoluem de maneira conversa: quanto maior 

o número de objetos apreendidos, mais se admite que seja intensa a percepção (2001, 

p.130). 

 

Na análise que fizemos da Folha de S. Paulo, observamos um sujeito perceptivo que 

constrói o discurso do ponto de vista do foco, relacionando-se com o objeto por meio da 

projeção de uma grande carga intensiva numa pequena extensidade. Nos discursos da internet, 

por sua vez, as mais diversas focalizações, por coexistirem juntas e sem uma ordenação 

pressuposta, concedem à rede uma maior intensidade perceptiva numa maior abrangência 

extensiva, operando, então, sob o modo de existência da apreensão. 

Quando, em qualquer postagem, há o espaço aberto para o debate, o modo de existência da 

apreensão faz-se bastante evidente, ligando-se ao sobrevir, pois qualquer informação pode 

irromper subitamente e agregar novos pontos de vista (ZILBERBERG, 2007, p. 18), como, por 

exemplo, nos casos abaixo: 
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Nesse enunciado, vemos, em meio a uma hegemonia de vozes que buscam afirmar que os 

protestos não são atos violentos, uma voz que se sobressai indignada com a existência de 

manifestações violentas. Essa mesma voz justifica a ação da polícia, colocando esse ator do 

enunciado na posição de injustamente taxado de ruim.  

 

 

 

 

 

 

Também contrariando os discursos contrários às manifestações violentas, irrompe esse 

enunciado, que busca ratificar manifestações mais agressivas.  

É possível notar que, a configuração das redes sociais e os recursos por elas oferecidos, 

fazem com que os discursos nela veiculados funcionem sob o modo de presença da apreensão. 

A apreensão, por conseguinte, está associada às operações de mistura, aos valores de universo 

(FONTANILLE E ZILBERBERG, 2001, p. 130). 

Esse valor de universo é realçado com o discurso de união, de não se levantarem bandeiras 

partidárias durante os protestos: 
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Também é realçado quando diversas pautas são acrescentadas como reivindicação: 

 

 

 

 

  

Em síntese, enquanto a Folha de S. Paulo edifica seu discurso sob a égide da triagem e da 

focalização, os discursos veiculados pelas redes sociais apresentam valores de universo, ligados 
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a operações de mistura. O discurso online é também um discurso que sincretiza o modo de 

existência da apreensão e a modalidade do sobrevir. Ora, essa configuração possibilita que 

entendamos o modo de presença dos discursos das redes sociais como aquele do acontecimento. 

De acordo com Zilberberg,  

 

o acontecimento é um sincretismo compreensível como interseção dos três modos 

seguintes: o sobrevir para o modo de eficiência; a apreensão para o modo de 

existência; a concessão para o modo de junção (2007, p. 24). 

 

O acontecimento, para o sujeito perceptivo, é aquela presença que se impõe de forma 

bastante abrupta e imprevista, desestabilizando esse sujeito e fazendo com que tenha que lidar 

com um índice muito alto de surpresa e assomo. Possui um caráter extremamente intenso e 

hiperbólico, causando impacto, ao invadir o campo de presença do sujeito (ZILBERBERG, 

2007). É nesse sentido que, os discursos veiculados nas redes sociais são capazes de invadir o 

campo de presença do sujeito-jornalista e desestabilizá-lo.  

Vejamos, então, que transformações implicam para o jornalismo impresso o acontecimento 

das redes sociais. 

 

No dia 13 de junho de 2013, mesma data da publicação do editorial “Retomar a Paulista”, 

a Folha de S. Paulo trouxe a seguinte imagem na primeira página: 
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Na narrativa desse enunciado, o actante “policial Wanderlei Vignolli”, ferido, vale-se da 

ameaça de sua arma para “evitar que fosse linchado”. É dito, inclusive, que o policial sentiu 

“medo de morrer”. Tal narrativa busca, além de justificar a ação do policial, estabelecer uma 

empatia com o enunciatário por meio da comoção.  

 Na edição do dia 14 de junho de 2013, na página C5, a mesma imagem foi veiculada. 

Porém, há, agora, uma nova contextualização e um novo sentido: 
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Nessa nova perspectiva, o policial é, agora, construído como antissujeito:  

 

“violento”; “foi para cima do garoto [da foto] e jogou ele no chão”; “não 

foi um herói” 

 

Além disso, na reportagem, é construído um discurso a favor do protesto. Por meio de uma 

debreagem interna, é cedido espaço para que o actante “fotógrafo Victor Dragonetti” afirme 

ser a favor dos protestos.  

Começamos a perceber que a Folha de S. Paulo, numa atitude que foge ao costume, 

republica uma imagem e muda completamente o sentido atribuído a ela. Podemos ver também, 

nesse modo de agir, uma atitude bastante semelhante aos discursos da internet, passíveis de 

serem constantemente reeditados. Muitos dos textos veiculados nas redes sociais, como no 

Facebook, por exemplo, são contínuos e inacabados, características proporcionadas pelo 

aparato técnico da rede. Essa configuração da rede permite que sejam feitas adaptações de 

acordo com os objetivos do enunciador. É esse mesmo recurso de adaptação e reedição, 

conferindo um efeito de continuidade e inacabamento, que vemos nesse enunciado da Folha de 

S. Paulo.  

Segundo Floch, “a semiótica não concebe que determinadas linguagens, as linguagens 

visuais, por exemplo, sejam mais ‘fiéis’ à ‘realidade’ que outras: um desenho, mesmo 

figurativo, é tão arbitrário quanto a palavra” (2001, p. 10). Nessa perspectiva, essa adaptação 

feita pela Folha de São Paulo, que delineia uma mudança de tom, nos mostra que a verdade 

construída no texto, está muito mais relacionada ao modo de presença desse sujeito, à sua 

tomada de posição, do que a qualquer referente. Essa tomada de posição, por sua vez, é, no 

atual jornalismo impresso, altamente influenciada pelos discursos online, pois esses discursos 

são da ordem do acontecimento. 

Nessa mesma edição do dia 14 de junho, na página A3, a Folha de S. Paulo publicou as 

seguintes cartas do leitor: 
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Temos aqui dois enunciados que elegem a maneira da Folha de S. Paulo abordar as notícias 

sobre os protestos como tema. Ambos sancionam a abordagem do jornal negativamente. Como 

temos visto em nossas análises, o discurso do jornalismo impresso tradicional é orientado por 

valores de absoluto, operados pela triagem. Por causa de sua materialidade, é também um 

discurso predominantemente monologal, ao contrário dos discursos veiculados na internet, em 

que enunciador e enunciatário podem fazer-se presentes instantaneamente, fomentando 

situações de diálogos e operando a mistura. Quando o jornal abre espaço para a publicação de 

vozes contrárias à sua postura jornalística, temos uma simulação de conexão, uma simulação 

da mistura e da polifonia. Simula-se, por conseguinte, a surpresa do sobrevir, apresentando-se 

como um espaço heterogêneo, difusor das mais diferentes vozes.  

Há, sem dúvida, uma mudança na postura do jornal. A Folha de S. Paulo começa a instituir 

o éthos de um enunciador mais pluralista e relativista e menos individualista e incisivo. Essa 

mudança de postura segue-se ao longo dessa edição do dia 14 de junho, como podemos ver na 

páginas A1, C2 e C3: 
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No processo discursivo, a eficiência persuasiva está diretamente ligada à imagem do 

enunciatário o qual o enunciador procura convencer. Daí, a importância do páthos do 

enunciatário. Com base em estereótipos sociais o enunciador dirige-se a um coenunciador, 

considerando suas crenças, valores, desejos, etc. Com o advento da internet, essa imagem de 

um enunciatário ideal toma corporeidade efetiva, uma vez que os discursos online são 

característicos por seu alto poder responsivo. Assim, atualmente, os possíveis leitores do jornal 

julgam e comentam os fatos o tempo todo. O leitor deixa de apenas receber a informação e se 

torna mais ativo, pois, além de interagir, ele pode produzir e distribuir informações. É, 

exatamente esse enunciatário responsivo que influenciou o jornal a operar uma mudança 

abrupta em seu ponto de vista, transformando, agora, o sujeito-policial, outrora euforizado, em 

antissujeito disfórico: 

 

“Polícia reage com violência”; “distúrbios começaram com a tropa de 

choque”; “reação violenta da PM” 

 

E, por outro lado, passando a euforizar as manifestações: 

 

“deve-se reconhecer que os protestos por vezes tonificam a democracia”; É 

preciso garantir que movimento reivindicatórios ocorram sem julgar o que 

os motiva” 

 

A mudança de ponto de vista desse enunciador modifica seu julgamento ético, refletindo, 

enfim, na identidade modal dos sujeitos. Assim, o acontecimento da internet invade o campo 

de presença do sujeito do jornal, influencia seu ponto de vista e, por fim, exerce uma mudança 

no seu discurso.  

A marca mais expressiva dessa mudança de tom da Folha de S. Paulo se dá na edição do 

dia 16 de junho de 2013, com a publicação do seguinte texto: 
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OMBUDSMAN 

SUZANA SINGER ombudsman@uol.com.br @folha_ombudsman 

facebook.com/folha.ombudsman 

 

Faroeste urbano 

 

Os protestos que tomaram a avenida Paulista deixaram um rastro de 

destruição, uma centena de feridos, duas centenas de presos e muita 

indignação em relação à mídia.  

A primeira onda de críticas acusava a imprensa de tratar a todos como 

"vândalos" e de destacar apenas os estragos provocados pelo que seria um 

pequeno grupo entre os milhares de manifestantes. 
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De fato, Folha, "Estado" e "Jornal Nacional" só tinham olhos para a 

destruição provocada pela turba. Não há dúvida de que a notícia principal 

era o ânimo incendiário de parte dos ativistas, mas o erro foi ter 

generalizado. Não se dimensionou qual era a parcela dos manifestantes que 

estava ali apenas para depredar nem se deu o devido destaque aos demais. 

A Folha abriu espaço para que os líderes do Movimento Passe Livre 

publicassem um artigo explicando "por que estamos nas ruas", mas não 

havia menção ao texto na "Primeira Página", que trouxe, por dois dias 

seguidos, a história do policial que, apesar de ferido, não atirou contra os 

manifestantes. 

Os que acreditavam que a Folha estava sendo injusta com o movimento 

ganharam um fortíssimo argumento com a publicação, na quinta-feira, do 

editorial "Retomar a Paulista". Os ativistas foram definidos como "jovens 

predispostos à violência por uma ideologia pseudorrevolucionária". 

O "grupelho", segundo o texto, "ciente de sua condição marginal e 

sectária", move-se por uma "intenção oculta de vandalizar equipamentos 

públicos e o que toma por símbolos do poder capitalista". 

"É hora de pôr um ponto final nisso", conclamava o editorial, em 

consonância com o "Estado de S. Paulo", que publicou no mesmo dia 

"Chegou a hora do basta". 

A diferença entre os dois textos era que a Folha indicava a "força da lei" 

para coibir o vandalismo ("investigar, identificar e processar os 

responsáveis"), enquanto o "Estado" incitava o governador Geraldo 

Alckmin a abandonar o que seria uma postura "excessivamente moderada" 

para deixar a polícia "agir com maior rigor". 

Tudo mudou na edição de sexta-feira. A Folha era toda crítica à ação 

policial, avaliada como "violenta". Havia flagrantes de abusos, depoimentos 

de feridos, o relato de que os distúrbios foram provocados pela Tropa de 

Choque e até uma foto de manifestantes "do bem" ajudando um senhor a 

fugir da confusão. 

O "Estado" noticiou a truculência policial, mas falou em "confronto" 

entre manifestantes e PM. 
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Em vez de elogios, a Folha recebeu uma segunda onda de críticas: o 

jornal só teria mudado de postura porque teve sete repórteres feridos, um 

dos quais gravemente. 

Essa acusação, de corporativismo, é injusta. A edição refletiu uma 

passeata diferente das anteriores, na qual os militantes estavam 

incrivelmente bem-comportados e a polícia, muito mais agressiva. 

Em editorial publicado ontem, o jornal acusou a PM de ter 

"protagonizado um espetáculo de despreparo, truculência e falta de controle 

ainda mais grave que o vandalismo e a violência dos manifestantes, que 

tinha por missão coibir". 

Mas a luta continua. Há um novo ato marcado; o movimento pode 

crescer e ganhar mais legitimidade -antes da pancadaria, o Datafolha já 

registrava que 55% dos paulistanos apoiavam os protestos. 

À reportagem cabe manter o prumo e se dedicar a explicar quem são 

esses jovens insatisfeitos, de onde vêm e o que os move. O leitor já percebeu 

que eles não são nem os "baderneiros marginais" dos primeiros protestos 

nem as "vítimas indefesas" do último ato. 
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Ombudsman é um termo utilizado para designar o representante dos leitores dentro do 

jornal. O espaço do ombudsman no jornal reserva-se para que se investiguem e se discutam as 

queixas dos leitores, realizando-se, assim, uma crítica interna. Além disso, cabe ao ombudsman 

não denegrir a imagem do veículo em que trabalha, mesmo que exercendo a crítica, afinal, antes 

da publicação do seu texto há o filtro do editor. Vale ressaltar que, hoje, a internet, embora não 

seja a única, é a principal fonte para a atuação do ombudsman 

Nesse texto, que ora analisamos, o enunciador, ao dar satisfações ao leitor, assume-se como 

representante da voz do jornal e, de maneira bastante inabitual, admite que a Folha de S. Paulo 

manteve um ponto de vista parcial sobre os protestos.  

 

“Não há dúvida de que a notícia principal era o ânimo incendiário de parte 

dos ativistas, mas o erro foi ter generalizado. Não se dimensionou qual era 

a parcela dos manifestantes que estava ali apenas para depredar nem se deu 

o devido destaque aos demais.” 

 

Esse enunciador admite também que o editorial “Retomar a Paulista”, com rispidez, 

endossou essa parcialidade: 

 

“Os que acreditavam que a Folha estava sendo injusta com o movimento 

ganharam um fortíssimo argumento com a publicação, na quinta-feira, do 

editorial ‘Retomar a Paulista’. Os ativistas foram definidos como ‘jovens 

predispostos à violência por uma ideologia pseudorrevolucionária’. 

O ‘grupelho’, segundo o texto, ‘ciente de sua condição marginal e sectária’, 

move-se por uma ‘intenção oculta de vandalizar equipamentos públicos e o 

que toma por símbolos do poder capitalista’. 

‘É hora de pôr um ponto final nisso’, conclamava o editorial” 

 

Ainda que esse enunciador busque reduzir sua sensação de “erro” e culpa, distribuindo 

essa força afetiva para outras mídias, como o jornal O Estado de S. Paulo, principalmente, (“De 

fato, Folha, ‘Estado’ e ‘Jornal Nacional’ só tinham olhos para a destruição provocada pela 
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turba”; “‘É hora de pôr um ponto final nisso’, conclamava o editorial, em consonância com o 

‘Estado de S. Paulo’”), prevalece o éthos de um enunciador que declara uma mudança no seu 

ponto de vista, e que faz isso como quem considera o páthos do enunciatário. É um enunciador 

que busca incorporar-se ao enunciatário: “Mas a luta continua”, definindo seu enunciatário 

como alguém que luta por mudanças e admitindo-se como um lutador também.  

Assumir essa nova postura indica uma intervenção concreta do enunciatário na produção 

do discurso jornalístico. A imagem que se tem do enunciatário é um filtro, não apenas como 

idealização, mas também, como um interventor real na construção do texto jornalístico. Com o 

advento das redes sociais, o enunciador-jornalista não pode abstrair os sujeitos sociais de sua 

função de enunciatário, pois a responsividade se dá em ritmo extremamente rápido e contínuo. 

No último parágrafo, fica evidente a mudança de perspectiva desse enunciador, que passa 

do foco para a apreensão, afirmando que cabe ao jornal um olhar sobre as diferentes 

perspectivas que o seu objeto oferece: 

 

“À reportagem cabe manter o prumo e se dedicar a explicar quem são esses 

jovens insatisfeitos, de onde vêm e o que os move. O leitor já percebeu que 

eles não são nem os "baderneiros marginais" dos primeiros protestos nem 

as "vítimas indefesas" do último ato” 

 

Com efeito, a Folha de S. Paulo vai, a partir daí, buscar instituir um éthos mais voltado aos 

valores de mistura, ao modo de existência da apreensão e ao modo de eficiência do sobrevir. 

Em editorial intitulado “Incógnita nas ruas”, veiculado no dia 19 de junho de 2013, essa 

reconfiguração do modo de presença do jornal, certamente influenciada pelos discursos das 

redes sociais, faz-se evidente: 
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Incógnita nas ruas 

Quando se iniciaram os protestos contra o aumento das tarifas de 

transporte em São Paulo, com seus episódios de vandalismo dos 

manifestantes e de violência policial, um equívoco comum foi subestimar a 

ressonância que o Movimento Passe Livre (MPL) poderia alcançar no meio 

social. 

O porte dos protestos dos últimos dias, por todo o país, e o caráter em 

geral pacífico das marchas deixaram patente que a depredação partiu de 

grupos minoritários. 

Por mais que a ação truculenta da Polícia Militar paulista, na quinta-

feira, tenha sido decisiva para engrossar a multidão nas ruas, está claro que 

a reivindicação de reverter os aumentos de tarifa se tornou o veículo de uma 

insatisfação profunda, ainda que difusa, sem dúvida insuflada pela mordida 

da inflação nos salários. 

"Não são só 20 centavos" foi uma das palavras de ordem da passeata de 

segunda-feira em São Paulo. De fato, eram muitas as bandeiras: de críticas 

aos gastos com a Copa à defesa de investigações pelo Ministério Público, 

passando por vagos pedidos por "mais direitos". 

Políticos, como seria de prever, tornaram-se alvos dos manifestantes. A 

presidente Dilma Rousseff (PT), os governadores Geraldo Alckmin (PSDB-

SP) e Sérgio Cabral (PMDB-RJ) e o prefeito de São Paulo, Fernando 

Haddad (PT), foram criticados nos maiores protestos. 

Nada disso torna menos irrealista a demanda maior do movimento, 

tarifa zero. Para tanto, em São Paulo, seria preciso agregar ao subsídio 

anual de R$ 1 bilhão outros R$ 4,6 bilhões --92% do que se arrecada com o 

IPTU. 

Com a capacidade de investimento do Estado --em todos os níveis de 

governo-- reduzida a quase nada por anos de estreiteza e inépcia na 

condução da economia, aumentar o subsídio ao transporte nessa proporção 

é impraticável. 
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Por outro lado, suspender o reajuste (em São Paulo, de R$ 3 a R$ 3,20) 

é decisão política extremamente custosa, na medida em que possa traduzir 

capitulação do poder público perante atos violentos. 

O tamanho das marchas se impôs como índice de mudança de qualidade 

dos protestos. Mal ou bem, a massa falou pela maioria e falou contra os 

poderes instituídos. 

São decerto condenáveis, até criminalmente, os atos de vandalismo e a 

depredação a palácios (a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro foi o pior 

exemplo). É positivo que o MPL tente isolar e conter manifestantes violentos, 

como diante da prefeitura paulistana. 

Registre-se também que, nos protestos desta semana em São Paulo, a 

Polícia Militar se redimiu dos abusos cometidos dias antes. Mesmo diante 

da ameaça de invasão do Palácio dos Bandeirantes (sede do governo 

estadual), logrou manter conduta apaziguadora. 

Continua válido, nesse sentido, o princípio de que os protestos deveriam 

obedecer a regras e itinerários negociados com a polícia, de maneira a 

evitar o colapso frequente da circulação urbana. 

As pessoas precisam trabalhar e chegar em casa. Não é justo que 

manifestações por mobilidade, a toda hora, as impeçam de ir e vir. Menos 

ainda que sejam expostas à violência, parta de quem partir. 

De resto, as marchas não são representativas da demografia brasileira. 

Pesquisa Datafolha entre os participantes constatou que a maioria tem 

diploma universitário (77%) e menos de 25 anos (53%). Ou seja, a adesão é 

maior entre jovens de classe média, se não de classe média alta. NÃO É 

GRUPELHO 

Isso não é razão para desmerecer o movimento, por certo. Não faltam 

exemplos, na história recente do Brasil, de transformações políticas 

iniciadas com manifestações desse segmento social --basta citar as eleições 

diretas e o impeachment de Fernando Collor. 
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Há muitas diferenças com as mobilizações dos anos 1980 e 1990, 

contudo. Esta agora tem muito de espontâneo e descentralizado, definindo-

se mais pelo recurso a meios tecnológicos (redes sociais e telefonia celular) 

do que pela liderança exercida por organizações. 

Até aqui, o movimento rejeitou a instrumentalização por partidos 

políticos (84% declararam ao Datafolha não ter preferência partidária). 

Mas só os ingênuos deixarão de reconhecer que leva água para correntes à 

esquerda do PT, como PSOL e PSTU --ou que possa, principalmente, vir a 

engrossar o apoio a Marina Silva e sua Rede. 

A fluidez e a desorganização dos protestos tornam sua pauta 

caleidoscópica, multifacetada e cambiante. Essa é a sua força, e também sua 

vulnerabilidade. 

Em primeiro lugar, a ausência de uma voz unificada torna a 

interlocução com o poder público muito difícil. Depois, a direção 

fragmentada abre inúmeras oportunidades para a ação de grupos 

arruaceiros. A falta de foco, por fim, tende a multiplicar as demandas, o que 

também serve para diluí-las. 

Não será surpresa se o movimento acabar por esvair-se e ser eclipsado 

na campanha eleitoral de 2014, cuja antecipação pode agora ser vista como 

um sintoma de falência da política atual, tão bem representada pelo 

comportamento do Congresso Nacional. 

Ninguém esperava que transcorresse assim, mas tal é a forma que 

assumiu a tantas vezes prognosticada insatisfação das classes médias com o 

que há de disfuncional no Estado brasileiro, após dez anos de PT no governo 

federal e quase duas décadas de PSDB no comando do principal Estado do 

país. 

Como na marcha de muitas cabeças em São Paulo, é difícil prever onde 

esse caudal irá desembocar. Nem os manifestantes sabem. 
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Desde o título, “Incógnita nas ruas”, observamos um enunciado que busca ser mais 

relativizador, sem afirmar veementemente tantas certezas. O enunciador busca posicionar-se do 

ponto de vista da apreensão, distribuindo seu olhar sobre as diversas faces das manifestações e, 

assim, tomando-as como objeto, ainda, indefinível, da ordem do sobrevir: 

 

“A fluidez e a desorganização dos protestos tornam sua pauta 

caleidoscópica, multifacetada e cambiante”  

 

“Como na marcha de muitas cabeças em São Paulo, é difícil prever onde 

esse caudal irá desembocar. Nem os manifestantes sabem” 

 

Endossando o discurso do ombudsman, nesse editorial, há um enunciador com um tom 

mais abrandado de voz. Esse abrandamento se faz evidente quando o enunciador se posiciona 

contrário a demanda por tarifa zero: 

 

“Nada disso torna menos irrealista a demanda maior do movimento, tarifa 

zero” 

 

Em comparação com o editorial “Retomar a Paulista”: 

 

“Pior que isso, só o declarado objetivo central do grupelho: transporte 

público de graça” 

 

É um enunciador que inclusive assume ter sido imparcial: 

 

“um equívoco comum foi subestimar a ressonância que o Movimento Passe 

Livre (MPL) poderia alcançar no meio social” 
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No decorrer do enunciado, constrói-se o éthos de um enunciador que busca ajustar sua voz 

à hegemonia das vozes populares veiculadas, como vimos, principalmente, nas redes sociais: 

 

“o caráter em geral pacífico das marchas deixaram patente que a 

depredação partiu de grupos minoritários” 

 

“a ação truculenta da Polícia Militar paulista” 

 

“‘Não são só 20 centavos’ foi uma das palavras de ordem da passeata de 

segunda-feira em São Paulo. De fato, eram muitas as bandeiras: de críticas 

aos gastos com a Copa à defesa de investigações pelo Ministério Público, 

passando por vagos pedidos por ‘mais direitos’” 

 

“Mal ou bem, a massa falou pela maioria e falou contra os poderes 

instituídos” 

 

“tem muito de espontâneo e descentralizado, definindo-se mais pelo recurso 

a meios tecnológicos (redes sociais e telefonia celular) do que pela liderança 

exercida por organizações” 

 

Em síntese, esse editorial evidencia a mudança radical de tom efetuada pela Folha de S. 

Paulo. Vimos o éthos de um enunciador operador da triagem e da focalização, um enunciador 

decidido do seu objetivo, ou seja, um enunciador que age sob a modalidade do conseguir, para 

então, tornar-se um enunciador orientado pela mistura e pela apreensão, e acometido pelo 

sobrevir. 

O modo de presença habitual do sujeito do jornal, repousado na confiança de sua atuação 

como veículo transmissor da verdade, é ocupado pela configuração dos discursos das redes 

sociais que invadem o campo de presença desse sujeito como um abrupto acontecimento. A 

percepção desse sujeito torna-se desregulada, forçando-o a operar um rearranjo e, assim, 

reorientar sua visão. Ao proceder dessa forma, o modo de presença do discurso que o acomete, 
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no caso o discurso online, torna-se internalizado pelo sujeito e passa a fazer parte do seu próprio 

modo de presença. Nesse sentido, a Folha de São Paulo apropriou-se de características 

discursivas provenientes das redes sociais e as associou ao seu próprio discurso como forma de 

ajustar-se às novas demandas. 

Outro exemplo evidente dessa apropriação podemos ver na primeira página do dia 18 junho 

de 2013, e na matéria “Contra o que você protesta?” veiculada no dia 20 de junho de 2013, nas 

páginas C6 e C7: 
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Nessa matéria, observamos a influência do discurso das redes sociais não só na sua 

constituição discursiva, com base nos valores da mistura, mas também na sua constituição 

estética, unindo no mesmo espaço, pequenos blocos formados por falas associadas a um avatar.  

 

No que diz respeito ao jornal O Estado de S. Paulo, observamos que esse jornal perfaz a 

mesma trajetória da Folha de S. Paulo, seguindo em direção a uma mudança de tom mais 

condizente com aquele propagado pelas redes sociais. Para evitar que apresentássemos análises 

muito semelhantes e soássemos redundantes, julgamos suficiente analisar apenas um jornal. 

Optamos, então, por aprofundar nossos estudos na mudança de tom efetuada pela Folha de S. 

Paulo. Todavia, a título de exemplo proveniente do jornal O Estado de S. Paulo, chama-nos a 

atenção o layout usado para tratar dos protestos antes de mudar seu tom, e o layout usado depois:  

 

 

 

(14 de junho de 2013, p. A14) 
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 Nesse enunciado, vemos em sua disposição, a presença de uma tarja com a frase “4° DIA 

DE VIOLÊNCIA: guerra no centro de SP”, e com a imagem da tropa de choque da PM. A partir 

daí, já é possível percebermos o tom áspero desse jornal em relação às manifestações. Essa tarja 

estendeu-se até o dia 18 de junho de 2013, quando O Estado de S. Paulo mudou completamente 

o tom de sua voz, percebido na alteração tanto da imagem, agora com manifestantes alegres, 

quanto da legenda: “O PAÍS NAS RUAS: Rotina alterada”.  

 

 

 

A partir dessa mudança também, o tom do Jornal O Estado de S. Paulo na sua página oficial 

no Facebook reflete a nova abordagem desse jornal, num claro ajustamento com o discurso da 

rede:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessa publicação do dia 18 de junho de 2013, o enunciador diz: “E não é que até a polícia 

resolveu admitir que somos muitos!”, incluindo-se como parte dos manifestantes.  
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3.2. WIKILEAKS  

 

O termo “wiki” tem sua origem no idioma havaiano, retirado da expressão “Wiki wiki”, 

que significa extremamente rápido. Esse termo foi adotado para definir sites que funcionam 

como um banco de dados o qual os visitantes podem editar, acrescentando a ele ou dele 

excluindo informações. Uma página wiki, então, constrói-se por meio da colaboração, 

facilitando a troca de ideias, de informações e de projetos. Dentre esse tipo de site, podemos 

citar como exemplos notáveis a Wikipedia, o Wikibooks, o Wiktionary e o WikiLeaks. 

O domínio WikiLeaks.org foi registrado em 4 de outubro de 2006 e foi mantido em segredo 

até sua primeira publicação em dezembro do mesmo ano. O site foi oficialmente apresentado 

ao público em janeiro de 2007. Idealizado pelo jornalista australiano Julian Assange em parceria 

com um grupo de colaboradores, o site tem por objetivo constituir uma fonte de divulgação de 

informações confidenciais ou consideradas de utilidade pública, como sugere o termo “Leak” 

que, em inglês, quer dizer vazamento.  

O WikiLeaks vem sendo objeto de uma série de controvérsias devido ao constante 

vazamento de informações sigilosas. A divulgação dessas informações, que são essencialmente 

de cunho político, acabou por atingir diversos governos e organizações pelo mundo afora. O 

funcionamento básico do site é o seguinte: qualquer pessoa que tenha em seu poder 

documentos, gravações, registros ou informações que julgue de interesse público pode enviá-

los ao WikiLeaks. O site, por sua vez, recebe as informações, garantindo o sigilo da fonte. Então, 

os jornalistas que fazem parte do site analisam, verificam a veracidade das informações, e 

divulgam no site a íntegra das informações, juntamente com análises.  

Vejamos, agora, como o discurso do site WikiLeaks é construído e, em seguida, de que 

maneira esse discurso influencia o modo de presença do jornalismo impresso. 
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3.2.1. O valor da divulgação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (http://www.wikileaks.org – acesso em 10/02/2014) 

 

 

Embora essa página da internet seja formada a partir de uma criação coletiva, ou seja, 

composta por diversos enunciados, os diferentes fazeres dos diversos sujeitos que atuam em 

sua produção estão subordinados a uma instância significante única, que permite que o produto 

seja apreendido como um todo de sentido (LANDOWSKI, 1992, p. 159-169). Podemos, com 

efeito, enxergar o site como um enunciado único.  

Além de ser o endereço oficial do WikiLeaks na internet, esse enunciado, representa, de 

maneira consistente, quais são os valores do WikiLeaks, qual é o seu caráter, seu éthos. 

Representa também a manifestação pragmática do site, pois é nesse espaço que ocorrem as duas 
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principais formas de atuação do WikiLeaks: o recebimento de documentos pelas suas fontes e a 

divulgação de materiais, os vazamentos. Na homepage do site, observamos um enunciado todo 

articulado de modo a euforizar os valores “divulgação” “transparência” e “mudança social”, 

além de, ao mesmo tempo, persuadir o enunciatário a querer entrar em conjunção com esses 

objetos-valor, os quais, o WikiLeaks, por sua vez, coloca-se como capaz de os oferecer.  

Na construção dessa página inicial, o olhar do enunciatário é arrebatado pela imagem de 

uma ampulheta, que, não só ocupa um generoso espaço da página, como também se sobressai 

em meio aos textos. Essa ampulheta, que representa a logomarca do WikiLeaks, cumpre bem o 

seu papel de sintetizar a imagem que o enunciador constrói de si no site como um todo, 

realçando os valores partilhados por esse enunciador: 

 

 

 

Há, na parte superior dessa imagem, um globo terrestre numa cor escura. Essa 

representação do planeta Terra “vaza” pelo centro da ampulheta, como podemos ver pelas 

gotas, e, essas gotas, então, reconstroem, na parte inferior da ampulheta, o mesmo globo 

terrestre, numa cor mais clara, entretanto. Na base da imagem, localiza-se o nome da 

organização. 

Se pensarmos no modus operandi do WikiLeaks e nos valores disfóricos culturalmente 

associados à cor escura, já podemos delinear a narrativa dessa logomarca. Podemos entender 

que o WikiLeaks, ao vazar os documentos, ao revelar a verdade pouco a pouco, de vazamento 

em vazamento, permite a recriação de um mundo mais transparente, no qual exista mais clareza 

em detrimento do atual mundo obscuro.  
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Essa narrativa torna-se mais evidente no momento em que é associada à autodescrição que 

o WikiLeaks faz, ao seguirmos no link “about”: 

 

WikiLeaks is a not-for-profit media organisation. Our goal is to bring 

important news and information to the public. We provide an innovative, 

secure and anonymous way for sources to leak information to our journalists 

(our electronic drop box). One of our most important activities is to publish 

original source material alongside our news stories so readers and historians 

alike can see evidence of the truth. 

[…] 

Publishing improves transparency, and this transparency creates a better 

society for all people. Better scrutiny leads to reduced corruption and 

stronger democracies in all society’s institutions, including government, 

corporations and other organisations. A healthy, vibrant and inquisitive 

journalistic media plays a vital role in achieving these goals. We are part of 

that media.” (https://www.wikileaks.org/About.html - acesso em 

10/02/2014). 

 

Essa autodescrição deixa bastante clara a imagem que o enunciador quer construir: um 

sujeito capaz de oferecer, por meio da transparência e da divulgação, “uma sociedade melhor 

para todas as pessoas8”. Se desdobrarmos esse enunciado, para que verifiquemos o modo 

próprio da enunciação se enunciar, teremos o seguinte desencadeamento de ideias: 

 

1- O WikiLeaks oferece uma maneira inovadora, segura e anônima para vazar notícias e 

informações importantes; 

2- O WikiLeaks prioriza a publicação de material original para evidenciar a verdade; 

3- O vazamento desse material melhora a transparência; 

4- A transparência cria uma sociedade melhor; 

5- Uma sociedade melhor está vinculada à redução da corrupção e ao fortalecimento da 

democracia em todas as instituições sociais; 

                                                
8 No decorrer das análises, recorreremos, algumas vezes, a livres traduções nossas, buscando uma melhor clareza 

na exposição das ideias. 

https://www.wikileaks.org/About.html
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6-  Trazer transparência e criar uma sociedade melhor é papel da mídia jornalística 

saudável, vibrante e curiosa; 

7- O WikiLeaks é uma mídia jornalística saudável, vibrante e curiosa capaz de oferecer 

transparência e criar uma sociedade melhor. 

 

Nesse enunciado é construída a imagem de um enunciador que busca convencer seu 

enunciatário a entrar em conjunção com o objeto-valor “sociedade melhor”, que, no entanto, só 

pode ser alcançado por meio da transparência e da divulgação proporcionada pelo WikiLeaks. 

No dicionário Aurélio, dentre as definições para a palavra “melhorar”, encontramos o 

seguinte significado:  

 

“4. Adquirir melhores condições; passar à situação mais próspera.” 

 

Com base nessa definição, o objeto-valor “sociedade melhor” prevê uma mudança, uma 

passagem de um estado a outro. Dessa forma, na base desse enunciado encontra-se a oposição 

semântica mudança vs. estagnação. É, então, a finalidade principal desse enunciador promover 

a adesão do enunciatário à ideia de uma mudança social. 

Voltando à ampulheta, observamos que essa logomarca figurativiza o ideal de mudança 

social que o WikiLeaks diz ser capaz de efetuar. Esse texto constrói, então, o percurso do sentido 

a partir da oposição semântica mudança vs. estagnação. A mudança é o termo eufórico, é o 

objeto-valor, enquanto que a estagnação é o termo disfórico. Afirmar a mudança implica em 

negar a estagnação. Para que se afirme a mudança, faz-se necessário passar pela competência 

do WikiLeaks.   

A representação do mundo que “vaza” é feita por um tom cromático mais escuro. Por outro 

lado, o mundo novo que se forma é representado cromaticamente por um tom mais claro. Nesse 

sentido, os sistemas semióticos manifestam diferentes etapas dessa narrativa, que está orientada 

da estagnação para a mudança, e são distribuídos de acordo com a categoria de expressão 

escuro vs. claro. Há, portanto, nessa imagem, uma relação semi-simbólica entre a categoria 

semântica mudança vs. estagnação e a categoria cromática claro vs. escuro.  

A partir daí, ao nos atentarmos ao layout da página do WikiLeaks, percebemos que tanto as 

letras, quanto as barras, são formadas por cores claras. Estende-se dessa forma o ideal de 

mudança para que todo o site o afirme. O site como um todo torna-se a figurativização do éthos 
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do WikiLeaks: a imagem de um operador de mudanças sociais por meio da transparência que 

proporciona ao mundo. 

Ao centro da homepage, encontra-se uma grande quantidade de unidades textuais, 

subdivididas em duas colunas: “Latest Releases” e “WikiLeaks Archives”. Na coluna Latest 

Releases, são apresentadas, em ordem cronológica decrescente, os últimos documentos 

lançados no site. Na coluna WikiLeaks Archives, são apresentados os demais documentos já 

anteriormente divulgados. Cada unidade textual apresentada nessas duas colunas é formada por 

um título em negrito, pela data e pela descrição. Essa formatação assemelha-se bastante à 

formatação de textos jornalísticos. Do ponto de vista da relação enunciador/enunciado, esses 

textos são predominantemente enuncivos. Essa maneira de dispor as unidades e o 

distanciamento da enunciação, conferem a esses textos um efeito de verdade jornalística, tal 

como a própria autodescrição do site atribui a si: “A healthy, vibrant and inquisitive journalistic 

media plays a vital role in achieving these goals. We are part of that media.” 

A construção de efeitos de sentido capazes de disseminar valores como “verdade”, 

“liberdade de expressão” e “transparência” pelo enunciador do WikiLeaks pode ser vista como 

um elo que faz a ligação entre o WikiLeaks e as práticas jornalísticas. Entretanto, além de uma 

ética mais frouxa do que a praticada pelas instituições jornalísticas tradicionais reguladas por 

certas imposições canônicas, os recursos da rede oferecem ao WikiLeaks uma quantidade 

inesgotável de fontes, de documentos, além de rapidez e fácil gestão dos arquivos. Dessa 

maneira, encontramos no WikiLeaks um instrumental técnico capaz de ampliar não só a 

visualização de seus enunciados, mas também os próprios efeitos de sentido buscados.   

Os títulos dos textos apresentados nas colunas “Latest Releases” e “WikiLeaks Archives” 

são links que direcionam o leitor para as páginas dentro do site, ou seja, para o espaço de 

disposição dos vazamentos realizados pelo WikiLeaks. 

A título de exemplo, podemos citar alguns dos temas tratados nesses documentos: 

O rei Abdullah, da Arábia Saudita, pede repetidamente aos EUA para atacar o Irã; desde 

2007, os EUA montaram um esforço secreto para remover urânio altamente enriquecido do 

reator de pesquisa do Paquistão; diplomatas americanos barganharam com outros países para 

ajudar a esvaziar a prisão da baía de Guantánamo, realocando detentos; os americanos estariam 

preocupados com o uso da informática e ataques pela internet na China; o então presidente da 

Venezuela, Hugo Chávez, estaria transformando o seu país em “outro Zimbábue”, segundo um 

diplomata francês; o departamento de Estado americano pediu aos funcionários de embaixadas 
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e missões diplomáticas uma relação de dados pessoais sobre funcionários da ONU ligados ao 

Sudão, Afeganistão, Somália, Irã e Coreia do Norte. 

Numa olhada atenta pelos conteúdos apresentados pelo WikiLeaks encontramos, em sua 

maioria, matérias que de uma forma ou de outra já ecoam na mídia tradicional. Como temos 

observado na análise da construção desse site como objeto semiótico, o que o enunciador do 

WikiLeaks faz, na verdade, é criar um efeito de sentido de “revelador”, euforizando valores 

como “transparência”, “verdade” e “mudança social”, os quais são amplificados por força de 

sua plataforma digital. Há essa amplificação, pois, como já pudemos ver nas análises anteriores, 

a rede oferece uma dilatação espaço-temporal sem limites, possibilitando um alargamento do 

poder de revelação, bem como, a possibilidade de obter tantas fontes, quantas forem as pessoas 

conectadas ao site.  

Esse atributo técnico da rede, que permite essa dilatação espaço-temporal em correlação 

com os valores do site, torna-se parte constitutiva do modo de presença do enunciado 

WikiLeaks. Sendo assim, essa dinâmica pode ser reconhecida como uma correlação conversa 

no nível tensivo da geração do sentido desse texto:  

 

  

 

A mediação que o WikiLeaks realiza é, antes de tudo, um trabalho de produção discursiva. 

Mais do que revelar documentos secretos, o que o WikiLeaks faz é um jogo entre as modalidade 

veridctórias, constituindo-se como um sujeito do fazer-parecer-verdadeiro aquilo que existe de 

modo discreto ou secreto em dadas formações ideológicas. A eficácia persuasiva desse 
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enunciador está, pois, ligada às operações que ele realiza no sentido de fazer parecer ser aquilo 

que é, mas não parece.  

O enunciador do WikiLeaks constrói a imagem de um sujeito capaz de revelar os segredos, 

e, por mais que a maioria das divulgações não sejam totalemente novas, há todo o emprego de 

estratégias discursivas capazes de criar efeitos de verdade, novidade e revelação. Esse sujeito 

da enunciação articula recursos linguísticos e discursivos, com o objetivo de persuadir o 

enunciatário-leitor a aceitar a realidade, não só de seu relato, mas principalemnete, dos 

documentos divulgados. Opera-se, portanto, um fazer-crer por meio de um, como já dissemos, 

fazer-parecer-verdadeiro. 

O trabalho de produção de efeitos de verdade e de realidade em conjunto com o recurso da 

expansão espaço-temporal oferecido pela internet, e a valorização dessa expansão, permitem 

que o WikiLeaks seja percebido como uma voz da transparência, da divulgação, uma voz que 

quanto mais poder de abrangência tiver, mais será capaz de afirmar sua conjunção com os 

objetos de valor “divulgação”, “transparência” e “mundo melhor”. 

Continuando a leitura da autodescrição apresentada no site, em determinado momento, há 

as seguintes passagens: 

 

“Publishing the original source material behind each of our stories is the way 

in which we show the public that our story is authentic. Readers don’t have 

to take our word for it; they can see for themselves.”  

 

“To determine the truth of our statements on this, simply look at the 

evidence.” 

 

Nesses trechos, percebemos o grande destaque que esse enunciador atribui aos documentos 

que veicula. Esse enunciador busca, por meio do seu discurso, elevar o poder de ancoragem dos 

documentos.  
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Para esse sujeito, portanto, os documentos são autodescritores da realidade, textos que 

mostram a verdade como ela é, são referenciais exatos. Para que se entre em contato com a 

verdade, “basta olhar para a prova”, os documentos são e parecem reais. 

Esse enunciador aumenta o poder de verdade dos documentos, tornando-os mais fortes do 

que suas próprias palavras: “Readers don’t have to take our word for it; they can see for 

themselves.”  Esse sujeito da enunciação reduz-se a uma condição de operador que, por meio 

de sua atuação, apenas revela documentos que são a verdade em si, que não podem ser 

questionados enquanto reais. Nesse modo de agir, verificamos que esse enunciador, para ser 

aceito como verdadeiro, cria estratégias discursivas para que o discurso do WikiLeaks pareça 

como não sendo o discurso do sujeito, mas sim como o puro enunciado de relações necessárias 

entre as coisas, apagando, o máximo possível, todas as marcas da enunciação. 

No entanto, como podemos ver, o que existem são estratégias discursivas. Mesmo na 

apresentação dos próprios documentos, vemos que existe um tratamento feito pelo enunciador 

com vistas a fazê-lo parecer verdadeiros: 

 

 

https://wikileaks.org/plusd/cables/07BRASILIA1670_a.html - acesso em 10/02/2013 

 

https://wikileaks.org/plusd/cables/07BRASILIA1670_a.html
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https://wikileaks.org/plusd/cables/06BRASILIA1960_a.html - acesso em 10/02/2013 

 

Nesses dois exemplos, o que temos não são os documentos reais, mas sim simulacros. Há 

nesses dois simulacros de documentos todo um tratamento que lhes confere um efeito de 

verdade. O que acontece, na verdade, é que ao publicar o conteúdo sigiloso, o WikiLeaks faz 

todo um tratamento desse texto, usando uma formatação específica, escolhendo um tipo de 

letra, empregando marcações, dispondo o texto numa espécie de ficha, enfim, o texto é 

publicado de modo a simular ser um documento real.  

Existe sim uma informação nesses textos. Contudo, com o objetivo de persuadir da 

realidade e da verdade dessa informação, há uma série de escolhas que criam efeitos de verdade 

e de realidade. Uma vez aceita como verdadeira pelo enunciatário, essa informação tem o 

potencial para ser transmitida exponencialmente, pois qualquer internauta pode analisá-la, 

divulgá-la, compartilhá-la, etc. O WikiLeaks estabelece um estilo enunciativo da divulgação, 

em oposição ao estilo enunciativo da retenção, conforme a proposta de Zilberberg: 

 

para o estilo retensivo é a intensidade que é pertinente, exatamente pelo fato de evitar 

sua decadência, ao passo que, para o estilo da divulgação, é a extensidade, cuja 

ampliação é favorecida no atual momento pela instantaneidade e pela gratuidade da 
informação, que detém a “acentuação de sentido” (2007, p. 15). 

 

Ressaltando seu modo de presença da ordem da divulgação, o enunciador do WikiLeaks faz 

as seguintes declarações:  

https://wikileaks.org/plusd/cables/06BRASILIA1960_a.html
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“By making the documents freely available, we hope to expand analysis and 

comment by all the media. Most of all, we want readers know the truth so they 

can make up their own minds.” 

 

“By definition, intelligence agencies want to hoard information. By contrast, 

WikiLeaks has shown that it wants to do just the opposite. Our track record 

shows we go to great lengths to bring the truth to the world without fear or 

favour.” 

 

Toda essa estratégia discursiva operada pelo enunciador do WikiLeaks, além dos efeitos de 

sentido que produzem, funcionam como índices das percepções, ideologias e pontos de vista 

do sujeito da enunciação. Em síntese, podemos dizer que o enunciador do WikiLeaks, ao buscar 

persuadir o enunciatário de que suas narrativas são verdadeiras, articula elementos discursivos 

que criam efeitos de verdade e de realidade de modo bem parecido como o faz o discurso 

jornalístico. A maior diferença está no grande destaque que esse enunciador confere aos 

documentos, apresentados como provas autênticas dos fatos, como elementos capazes de 

comprovar a verdade por si só. Juntamente com esse trabalho discursivo em torno dos 

documentos, está a possibilidade de amplificação espaço-temporal oferecida pela internet. Com 

base nesses recursos, o Wikileaks institui seu modo de presença, como um revelador da verdade, 

sem limites espaciais ou temporais. 

 

 

 

Vejamos, agora, como o jornal vai procurar incorporar as estratégias discursivas, 

provenientes do WikiLeaks, para a composição do seu próprio discurso.  

Iniciaremos as análises verificando como o fenômeno WikiLeaks foi recebido pelo 

jornalismo impresso. Tomemos como ponto de partida a edição da Folha de S. Paulo, do dia 

18 de abril de 2010, que, em notícia veiculada na página A20, trata do primeiro contato desse 

jornal com o site WikiLeaks:  
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Na notícia intitulada “Site exibe ataque dos EUA a civis em Bagdá e incomoda governo” 

temos um texto que revela a primeira percepção que a Folha de S. Paulo teve do site WikiLeaks.  

Notamos que, para o jornal, definir o WikiLeaks é ainda tarefa bastante imprecisa: “espécie 

de Wikipedia de arquivos vazados”; “analistas ainda não sabem ao certo como avaliar a 

proposta”.  

Esse enunciado começa sua narrativa descrevendo o conteúdo do vídeo “Assassinato 

Colateral” veiculado pelo WikiLeaks.  Tanto o conteúdo do vídeo, quanto os efeitos da sua 

divulgação, chamam a atenção do enunciador dessa notícia: 

 

“Corpos no chão, feridos se arrastam, soldados riem e dizem: ‘Olha só 

aqueles babacas mortos’” 

 

Na maneira como é resumido o conteúdo do vídeo, colocando em oposição os “feridos que 

se arrastam” e os “soldados que riem”, e, na escolha da fala para compor esse resumo: “Olha 

só aqueles babacas mortos”, revela-se o forte arrebatamento emocional que o vídeo provocou 

no enunciador-jornal. Arrebatamento este que também pode ser visto no uso do adjetivo 

“brutais”, no período: “divulgou no início do mês as imagens brutais feitas pelo helicóptero”. 

Convém lembrar que, no WikiLeaks, da mesma forma como os documentos recebem um 

tratamento com a finalidade de se criarem efeitos de sentido, o vídeo em questão também recebe 

intervenções. Sem a necessidade de um maior aprofundamento9, convém dizer que o vídeo 

“Assassinato Colateral” recebe todo um trabalho de edição, com o uso de citações, de legendas 

e de cortes que reforçam a imagem negativa da ação do exército americano e, por conseguinte, 

evidenciam uma aversão ao governo dos EUA.  

Esse enunciador também percebe o site como um operador de concessões. Como, por 

exemplo, ao dizer: 

 

                                                
9 Para um estudo mais completo do vídeo Assassinato Colateral, ver: FRANCESCUTTI, P.; SERRA, M.; 

PASCUAL, O. G.; MAGALLÓN, R. El fenómeno WikiLeaks entre la teoría de la información y la comunicación 

estratégica. In: Revista de Occidente, N° 374-5, Madrid, julho-agosto 2012, p. 197-211. 
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“forçando até o secretário da Defesa dos EUA, Robert Gates, a se explicar” 

 

A ideia de inclusão contida no advérbio “até” faz essa sentença funcionar numa lógica da 

concessão. Embora o secretário da Defesa dos EUA não devesse se explicar por causa de um 

site, entretanto se explicou por causa do WikiLeaks.  

Para Zilberberg,  

 

a concessão dramatiza a veridicção, já que o enunciatário é convidado a ratificar a 

apresentação concessiva estabelecida pelo enunciador: ‘embora as aparências estejam 

contra mim, estou dizendo a verdade’ (2011, p. 66).  

 

Essa construção demonstra a força que o WikiLeaks teve ao arrebatar esse enunciador da 

Folha de S. Paulo. Também podemos ver essa força, no momento em que o enunciador da 

Folha de S. Paulo, na voz do narrador, faz a seguinte declaração: 

 

 “O site diz ter recebido o vídeo de um militar anônimo. A Reuters o pedia 

por via legal havia mais de dois anos, em vão.” 

 

Ao enunciar que a própria agência à qual o fotógrafo assassinado pertencia não obteve os 

vídeos de maneira legal, e que o WikiLeaks, pelo contrário, mesmo atuando à margem da 

legalidade, não só conseguiu, como também divulgou o vídeo para o mundo, esse enunciador 

demonstra perceber o WikiLeaks como uma presença bastante forte, capaz de subverter a ordem 

legal das coisas. O site é percebido por esse sujeito como uma ferramenta mais eficiente do que 

o próprio caminho legal, que pressupõe relações de poder. 

Mesmo ao incluir vozes que questionam a autenticidade das informações veiculadas pelo 

WikiLeaks, a Folha de S. Paulo articula seu enunciado de tal maneira que esvazia a eficiência 

desses questionamentos:  

 

“O Pentágono admitiu que o vídeo é autêntico, e Gates foi confrontado pela 

imprensa devido ao WikiLeaks várias vezes nas últimas semanas. 

Inicialmente, afirmou que o material é ‘doloroso de assistir’. Depois, lançou 
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dúvidas sobre o site: ‘Esses vídeos mostram a situação através de um 

canudinho de refrigerante, sem contexto ou perspectiva’. 

 

Ainda que essa voz questione a autenticidade do vídeo, por ser descontextualizado, a 

admissão da veracidade e do impacto doloroso do vídeo assumidos pelo Pentágono e pelo 

secretário da Defesa são, não só colocados no início da sentença, mas também apresentados 

como cronologicamente predecessores, reforçando a densidade de autenticidade e assomo do 

vídeo e esvaziando a densidade do questionamento. 

Nessa notícia, observamos um enunciador arrebatado euforicamente pelo site WikiLeaks. 

Embora sinalize ainda bastante imprecisão ao descrever o site, o enunciador da Folha de S. 

Paulo demonstra percebê-lo como um operador de concessões, fazendo da presença do 

WikiLeaks um percurso ligado ao sobrevir e, por isso, mais afetivo. É o WikiLeaks percebido 

por esse sujeito como um assomo que irrompe seu campo de presença, um acontecimento. É 

um objeto que, não obstante já tenha demonstrado parte da sua organização, ainda precisa ser 

compreendido: “A Folha enviou diversos e-mails, telefonou e deixou recados para contatos 

sugeridos pelo site”.  

Podemos dizer que, na notícia “Site exibe ataque dos EUA a civis em Bagdá e incomoda 

governo”, o WikiLeaks, percebido pelo enunciador da Folha de S. Paulo como um 

acontecimento operador da concessão e com um modo de eficiência da ordem do sobrevir, 

figura como uma presença intensa que irá perdurar. Afinal, de acordo com Zilberberg, “o que 

nos toca persiste e se projeta sobre as coisas seguintes. O intenso tem então uma qualidade 

própria – que é de persistir além da duração de sua causa”. 

Nesse sentido, assistimos, no decorrer das suas edições, uma Folha de S. Paulo que irá 

procurar alongar ao máximo suas avaliações sobre o WikiLeaks. Esse prolongamento faz-se 

necessário para que se dissipe o quantum afetivo do acontecimento, o sujeito, então, se 

reestabeleça e retome sua capacidade avaliativa: 

 

(27 de junho de 10, p. A13) 
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(2 de dezembro de 2010, p. A15) 

 

 

Tomando esses dois enunciados como exemplo, vemos a busca pelo jornal em definir o 

WikiLeaks no decorrer de mais ou menos 6 meses.  

Na edição do dia 28 de julho de 2010, na página A12, é possível observar uma outra 

abordagem da Folha de S. Paulo em relação ao WikiLeaks, agora da perspectiva dos 

documentos:  
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O que nos chama a atenção nesse enunciado é sua forma de expressão. Notamos a cópia de 

um documento, o uso de ícones, a estrutura com tópicos e cores bastante similares à própria 

composição do site WikiLeaks.  

Zilberberg explica que, o sujeito arrebatado por um acontecimento, que satura de alguma 

forma o processo, “apreende e é ele mesmo apreendido por aquilo que o apreende, pois 

apreender um acontecimento, um sobrevir, é, antes de tudo, e talvez principalmente, ser 

apreendido pelo sobrevir” (2007, p.22). 

Observamos, dessa forma, que o sujeito da Folha de S. Paulo, na busca por depurar o 

quantum de afeto que o WikiLeaks o envolveu, apreende o site de tal forma, que incorpora sua 

estrutura para si, apagando-se como sujeito, enfim, tornando-se apreendido. 

Como vemos, elementos constituintes do discurso do WikiLeaks, amplificados pelos 

recursos online, ao elevarem o WikiLeaks à condição de acontecimento, tornam-se capazes, não 

só de influenciar a percepção do sujeito da enunciação jornalística, mas, acima de tudo, são 

capazes de impor uma incorporação. 

Esse processo de incorporação feito pelo sujeito da enunciação da Folha de S. Paulo se dá 

de forma contínua, como podemos ver nos exemplos abaixo: 

 

 

(1 de dezembro de 2010, p. A4) 

 

 

Nesse enunciado, é oferecido um link para o site WikiLeaks e outro para uma seção especial 

da Folha de S. Paulo. Há a incorporação do site WikiLeaks no enunciado, uma vez que se cria 
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um elo de ligação entre a notícia e o site, simulando-se uma operação da internet. Cria-se 

também um efeito de ubiquidade, pois o tempo e o espaço se dilatam, fazendo com que a notícia 

seja percebida como algo durativo. Essa duratividade é reforçada pela aspectualização verbal 

da oração que introduz os links: “As informações estão surgindo no site da entidade”.  

 

No dia 7 de dezembro de 2010, na página A11, a Folha de S. Paulo declara ter acesso a 

todos os telegramas que o WikiLeaks possui sobre o Brasil.  
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Ora, ter acesso a todos os telegramas sobre o Brasil e poder veiculá-los, significa operar da 

mesma forma que o WikiLeaks, significa incorporar para si o modo de funcionamento do site.  

Convém assinalar que, além de iniciar uma incorporação do funcionamento do WikiLeaks 

para o seu próprio funcionamento, a Folha de S. Paulo, cada vez mais, foi aumentando seus 

canais de comunicação com o público, simulando, como já vimos, o modo de funcionamento 

da internet:  
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Nesses enunciados é evidente a busca por um ideal de conexão, por uma simulação da 

ubiquidade como aquela encontrada na internet. No jornal impresso, há uma demarcação espaço 

temporal inerente: as novidades só podem ser veiculadas no dia seguinte, pois uma vez 

publicada, a notícia não pode ser alterada. Há, também, um número limitado de emissores, pois 

apenas os jornalistas produzem informação. Na internet, por outro lado, os emissores são 

incontáveis, pois todos podem produzir informação, e essas informações podem ser alteradas a 

qualquer momento, de qualquer lugar. Há, na internet, discursos caracterizados pela mistura e 

pela constante atualização.  

O que o jornal faz, ao simular essa conexão com o mundo virtual, é criar um efeito de 

conexão, de atualização, de heterogeneidade e de mistura. O jornal passou a usar inclusive os 

ícones similares ao da rede, aumentando ainda mais a verossimilhança. 

No WikiLeaks, uma característica bastante marcante é a possibilidade de as informações 

não precisarem, necessariamente, ser entregues a um jornalista, pois elas permanecerão 

disponíveis para qualquer pessoa. O ideal de conexão é o que aumenta sua densidade de 

verdade, pois simula-se a ausência de um sujeito. Esse ideal aumenta também o alcance das 

informações. São esses ideais que a Folha de S. Paulo busca incorporar ao seu discurso. Outro 

exemplo dessa reformulação do modo de presença da Folha de S. Paulo podemos ver quando, 

ao final de suas notícias produzidas com base em dados do WikiLeaks, o jornal disponibiliza a 

seguinte possibilidade ao leitor: 

 

 

 

 

 

 

O ponto máximo dessa incorporação se dá quando, na edição do dia 18 de setembro de 

2011, na página A12, a Folha de S. Paulo anuncia a criação do seu próprio canal de divulgação, 

o Folhaleaks. Arrebatada pelo poder que o WikiLeaks tem para criar grandes fluxos de 

informação por meio da colaboração, o jornal assimila por completo os valores e o modo de 

funcionamento desse site, passando a disponibilizar um canal de idêntico funcionamento: 
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A Folha de S. Paulo realiza uma incorporação do modo de funcionamento do WikiLeaks. 

Não só trabalha com os dados do site, mas, agora, possui seu próprio mecanismo de receber 

documentos e denúncias. Vemos que o modo de presença desse jornal, passou a assemelhar-se 

gradativamente a alguns aspectos que definem o modo de presença do WikiLeaks, atingindo por 

fim uma total incorporação.  

A ligação entre jornal impresso e canal na internet, traz para o jornal atributos da rede. 

Criam-se efeitos de conexão, de mistura, de heterogeneidade, de ubiquidade. Todos esses 

efeitos provenientes de recursos da rede, como já dissemos, tornam-se amplificadores dos 

efeitos discursivos.   

É possível notar também que a criação do Folhaleaks busca dar destaque ao uso de 

documentos como evidencias da realidade e, da mesma forma que o WikiLeaks, esse modus 

operandi é visto como operador de valores de divulgação e de revelação:  

 

“o Folhaleaks foi criado para ampliar o acesso da sociedade a informações 

relevantes, estreitando ainda mais a relação dos leitores com a produção de 

reportagens de interesse público” 

 

Há um ideal de descentralização da produção, porquanto qualquer pessoa pode enviar 

documentos ou sugestões relevantes. Contudo, tanto no WikiLeaks, quanto no Folhaleaks, 

existem filtros para as divulgações. No WikiLeaks há a formatação dos documentos e na Folha 

de S. Paulo a triagem antes da divulgação.  

Outro ideal afirmado pela Folha de S. Paulo é o de “transparência”. Ao longo das notícias 

originadas a partir do Folhaleaks, o enunciador da Folha de S. Paulo vai buscar euforizar o 

valor da transparência, colocando-se, do mesmo modo que o WikiLeaks, como capaz de oferecer 

esse valor, de revelar as coisas como realmente são. Como exemplo, podemos citar a coluna 

veiculada no dia 13 de novembro de 2011, na página A11: 
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Vimos até aqui o trajeto que o sujeito da enunciação do jornal Folha de S. Paulo fez, desde 

sua primeira percepção do site WikiLeaks, até a incorporação dos procedimentos discursivos 

desse site para seu próprio discurso. Vimos, na verdade, um processo bastante evidente dessa 

assimilação, afinal, o jornal deixou patente sua ligação com o site. A hipótese que levantamos 

agora é a da possibilidade de recursos discursivos provenientes do modo de presença do sujeito 

da enunciação do WikiLeaks serem assimilados pela Folha de S. Paulo em notícias que não se 

remetam diretamente ao site. Vamos procurar notícias que, de modo menos evidente, tragam 

efeitos discursivos provenientes do discurso do WikiLeaks. 

Para que possamos visualizar mais nitidamente essa influência, e para mantermos nossa 

proposta metodológica, ou seja, comparar as mudanças em um ponto de vista diacrônico, 

analisaremos, portanto, uma notícia de denúncia anterior à existência do WikiLeaks e outra 

notícia posterior. 

Vejamos, então, a notícia “Pitta transferiu US$ 1 milhão da Suíça”, veiculada na página 

A11, da Folha de S. Paulo, no dia 23 de março de 2004: 
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Pitta transferiu US$ 1 milhão da Suíça 

LILIAN CHRISTOFOLETTI 

DA REPORTAGEM LOCAL  

 

Em menos de três meses, o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta 

transferiu aproximadamente US$ 1 milhão de uma conta em Zurique, na 

Suíça, para outras contas no exterior. Desse total, US$ 92 mil foram 

depositados em nome da "offshore" Yukon River, em Nova York. Outros US$ 

930 mil foram sacados em março de 1999 e transferidos para Guernsey, 

paraíso fiscal do canal da Mancha. 
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O nome da Yukon River não é novo. Em maio de 2000, a ex-mulher de 

Pitta, Nicéa, afirmou à Folha que a Yukon, com sede nas Ilhas Virgens 

(paraíso fiscal no Caribe), era uma sociedade do ex-prefeito com o 

especulador financeiro Naji Nahas. 

Pitta, prefeito de São Paulo entre 1997 e 2000, sempre negou possuir 

contas no exterior. No último ano de seu governo, afirmou que, se tivesse 

algum dinheiro no exterior, "o primeiro que chegasse poderia pegar e usar". 

Nahas também diz que a sociedade nunca existiu. 

Os extratos e a titularidade da conta em nome de Pitta estão 

documentados nos papéis bancários enviados pela Suíça à juíza da 14ª Vara 

da Fazenda Pública, Simone Casoretti, e repassados a promotores, 

procuradores e senadores da CPI do Banestado, que investigam possíveis 

crimes de evasão de divisas, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. 

A Folha teve acesso ao procedimento sigiloso de abertura da conta nº 

40.248 em nome da Cutty International Limited no Multi Commercial Bank 

de Zurique. Um documento intitulado "Identificação dos beneficiários" 

revela que a Cutty tem como seus responsáveis Celso Pitta e Nicéa. 

De acordo com extratos da conta nº 40.248, a Cutty fez quatro 

transferências importantes entre dezembro de 1998 e março de 1999, que 

alcançam US$ 1 milhão. 

A primeira movimentação, de dezembro de 1998, aconteceu cerca de 20 

dias depois de estourar em São Paulo o escândalo da "máfia dos fiscais" -

esquema de cobrança de propina envolvendo secretários municipais, 

vereadores e agentes públicos. 

 

O caminho 

Nas duas primeiras transferências internacionais feitas pela Cutty, no 

final de 1998, foram enviados cerca de US$ 92 mil para uma conta em nome 

da Yukon. 
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Além da versão apresentada por Nicéa, de que a Yukon é de Pitta e de 

Nahas, o Ministério Público trabalha com a hipótese de se tratar de uma 

"offshore" com "conta-ônibus" nos EUA -modalidade de conta usada por 

doleiros para remeter dinheiro de diferentes clientes para o exterior. 

Segundo os documentos da CPI do Banestado, a Yukon River recebeu 

aproximadamente US$ 63 milhões de mais de 23 contas diferentes mantidas 

nos EUA. 

No início de 1999, a Cutty repassou cerca de US$ 1.600 para outra 

"offshore", cujo nome é mantido em sigilo. A quarta e última transferência é 

de março daquele ano e serviu para esvaziar e encerrar a conta conta em 

Zurique. US$ 930 mil foram enviados para o paraíso fiscal de Guernsey, para 

uma conta também em nome da Cutty. 

Guernsey é vizinha da ilha de Jersey, onde o ex-prefeito Paulo Maluf 

(PP) teve bloqueados cerca de US$ 200 milhões - ele nega possuir contas no 

exterior. 

Maluf e Pitta, segundo os procuradores Pedro Barbosa e Denise Abade 

e os promotores Sílvio Marques e Sérgio Turra Sobrane, alimentaram as 

contas no exterior com dinheiro de superfaturamento de obras públicas. Não 

há, porém, nenhuma condenação no Brasil contra os dois por desvio de 

dinheiro em obras. Ambos sempre negaram as acusações. 
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Esse texto trata das denúncias de corrupção envolvendo o ex-prefeito de São Paulo, Celso 

Pitta. Como sabemos, o objetivo principal do discurso jornalístico é persuadir o enunciatário de 

que os fatos ali narrados são verdadeiros. Por isso, há nessa notícia toda uma articulação de 

elementos que dão credibilidade a ela, graças à criação de efeitos de verdade.  

No contexto dessa notícia, havia ainda uma série de especulações em relação ao 

envolvimento do ex-prefeito Celso Pitta com o esquema de lavagem de dinheiro. Tendo como 

ponto de partida as denúncias realizadas por sua ex-mulher, não havia ainda evidências 

concretas que o incriminassem, considerando, ainda, que Pitta negava as acusações. Podemos 

dizer que, nesse contexto, a incriminação de Pitta funcionava de acordo com o regime 

veridictório do segredo: algo que é, mas não-parece. Todas as evidências apontavam para a 

incriminação, contudo não havia nenhuma comprovação efetiva.  

Nesse enunciado, assumindo um caráter de denúncia, vemos um enunciador que busca 

apresentar provas efetivas para a incriminação de Pitta e, assim, ao revelar esse segredo, 

estabelecer o regime veridictório da verdade, mostrando que as denúncias de corrupção são e 

parecem reais. Para assim se estabelecer, esse enunciador revela a existência de documentos 

que comprovam a titularidade de uma conta bancária em nome de Pitta: 

 

“Os extratos e a titularidade da conta em nome de Pitta estão documentados 

nos papéis bancários enviados pela Suíça à juíza da 14ª Vara da Fazenda 

Pública, Simone Casoretti, e repassados a promotores, procuradores e 

senadores da CPI do Banestado, que investigam possíveis crimes de evasão 

de divisas, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. 

A Folha teve acesso ao procedimento sigiloso de abertura da conta nº 40.248 

em nome da Cutty International Limited no Multi Commercial Bank de 

Zurique. Um documento intitulado "Identificação dos beneficiários" revela 

que a Cutty tem como seus responsáveis Celso Pitta e Nicéa.” 

 

Há a afirmação de que a Folha de S. Paulo teve acesso “ao procedimento sigiloso”, 

comprovando os nomes dos titulares. Com base nessa afirmação, todos os fatos relatados, todos 

os dados apresentado ganham estatuto de verdadeiros. Há um enunciador que sabe o que diz e 

que apresenta dados reconhecíveis como reais.  
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Analisemos, na sequência, a notícia “Papéis revelam gastos de Dilma em viagens”, 

veiculada na página A10, na edição do dia 17 de junho de 2013 da Folha de S. Paulo: 
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Papéis revelam gastos de Dilma em viagens 

FERNANDA ODILLA 

DE BRASÍLIA 

 

Com 81 m², a suíte presidencial do hotel Beverly Hills em Durban (África 

do Sul) estava de portas abertas para a presidente Dilma Rousseff na reunião 

dos Brics em março. 

De tamanho equivalente a duas residências do principal programa 

habitacional do governo, o Minha Casa, Minha Vida, a suíte foi considerada 

pequena demais pelos diplomatas do Itamaraty. 

Diante das "reduzidas dimensões" da suíte com varanda "igualmente 

bastante acanhada", que seria paga pelo governo sul-africano, a comitiva 

optou pelo Hilton. 

Mesmo com ajuda financeira dos anfitriões que bancaram parte das 

diárias de 5 dos 74 quartos reservados, US$ 94,1 mil saíram dos cofres 

públicos para custear a hospedagem, segundo revelam documentos do 

Itamaraty que, por determinação do governo federal, passarão a ser 

mantidos sob sigilo até o fim do mandato de Dilma. 

A Folha teve acesso a correspondências que tratam de viagens 

internacionais de Dilma trocadas entre a diplomacia brasileira de Brasília e 

das embaixadas de países visitados pela presidente até abril. 

Reclassificados como "reservados", os papéis mostram pedidos de 

reserva de hospedagem, veículos e equipamentos, detalham gastos da 

comitiva e trazem até roteiros turísticos em paradas técnicas previstas para 

descanso da equipe e reabastecimento do avião presidencial. 

 

EXIGÊNCIAS 

Os documentos revelam que a lista de exigências do Itamaraty às 

embaixadas é sempre grande: cerca de 17 veículos, incluindo um blindado 

para Dilma, furgão sem banco para equipamentos e caminhão-baú para a 
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bagagem; uma média de 55 quartos em hotéis; material de escritório, além 

de telefone e internet para as cerca de 80 pessoas da comitiva oficial. 

Às vezes, as exigências são feitas até mesmo para as paradas técnicas, 

quando Dilma aproveita para passear. 

Na volta de Moscou, em dezembro de 2012, Dilma, a filha e quatro 

ministros pararam em Marrakech, no Marrocos. O relatório da diplomacia 

mostra que a presidente foi à medina, andou pela praça principal e foi 

reconhecida por brasileiros, antes de ir ao hotel de propriedade da 

monarquia local para o tradicional chá de boas-vindas. 

A parada técnica em Atenas, onde visitou museu e o Parthenon antes de 

ir à China (abril de 2011), custou US$ 121,3 mil só em hospedagem e diárias 

de servidores. 

No caminho para a Índia (março de 2012), a presidente parou em 

Granada (Espanha), onde também fez turismo. Para o jantar de trabalho de 

presidente e comitiva, a embaixada pediu € 4.000. 

A lista de gastos das viagens presidenciais no exterior inclui US$ 3.009 

com serviço de bordo na volta do velório de Hugo Chávez, em Caracas, e € 

9.457 para instalação de linhas telefônicas na suíte presidencial e no quarto 

da ajudante de ordens em Paris, em dezembro. 

Há ainda pedido de US$ 1.970 para pagar gastos com fotocópias em 

Cannes, durante encontro do G20 em 2011, e de € 1.920 para o serviço de 

café e água no escritório de apoio do escalão avançado na visita a Cádiz, na 

Espanha. 

A viagem deste ano à Itália para a inauguração do papado de Francisco, 

quando a presidente preferiu um hotel a ficar na embaixada e gerou 

polêmica, teve alguns gastos não divulgados pela Presidência anteriormente. 

Foram pagos € 64,6 mil euros só com aluguel de veículos -€ 11 mil para 

o Audi blindado com motorista que conduziu Dilma por quatro dias. A 

empresa contratada anuncia que oferece uma "experiência de luxo em 

Roma". 

 



164 

 

 

Da mesma forma como a notícia “Pitta transferiu U$ 1 milhão da Suíça”, a notícia “Papéis 

revelam gastos de Dilma em viagens” trata, com base no acesso a documentos sigilosos, de 

denúncias que envolvem políticos e uso indevido de dinheiro público. Temos nesse enunciado 

a denúncia dos gastos abusivos realizados pela presidente Dilma Rousseff e sua comitiva.  

De princípio, o que nos chama a atenção é o layout dessa notícia. Notamos o uso de cores 

claras idênticas às usadas no site WikiLeaks. Também nos chama a atenção o título da seção: 

“transparência”, mesmo valor que encontramos na construção do site WikiLeaks e depois no 

Folhaleaks. Tal formatação da notícia não nos impede de remetê-la ao WikiLeaks. 

 Ao compararmos os dados, que funcionam como ancoradores da realidade, apresentados 

nesse enunciado com os dados apresentados no enunciado analisado anteriormente, veremos 

que há, nessa notícia mais recente, um grau maior de certeza, uma vez que os dados não são 

relativizados, como no enunciado mais antigo. O sujeito da enunciação da Folha de S. Paulo, 

no texto “Pitta transferiu U$ 1 milhão da Suíça”, na maioria das vezes que apresenta dados, 

relativiza-os, por meio de advérbios, como “aproximadamente”, ou locuções adverbiais, como 

“cerca de”. Já no texto “Papéis revelam gastos de Dilma em viagens”, os dados são apresentados 

sem a antecedência de nenhum advérbio:  

 

“[...] US$ 94,1 mil saíram dos cofres públicos [...]” 

“[...] custou US$ 121,3 mil só em hospedagem e diárias de servidores [...]” 

“Para o jantar de trabalho de presidente e comitiva, a embaixada pediu € 

4.000 [...]” 

“[...] inclui US$ 3.009 com serviço de bordo [...]” 

“€ 9.457 para instalação de linhas telefônicas na suíte presidencial [...]” 

“[...] US$ 1.970 para pagar gastos com fotocópias [...]”  

“[...] € 1.920 para o serviço de café e água no escritório de apoio do escalão 

avançado [...]” 

“Foram pagos € 64,6 mil euros só com aluguel de veículos [...]” 

“[...] € 11 mil para o Audi blindado com motorista que conduziu Dilma por 

quatro dias [...]” 
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Por mais que os dados sejam apresentados por um sujeito que pode não ter exata certeza 

sobre eles, há nesse enunciado um enunciador preocupado em criar um efeito de verdade exata, 

tal qual a realidade. Não dizemos que isso seja algum tipo de novidade para o discurso 

jornalístico. Dizemos apenas que a maneira de enunciar desse enunciado mais recente faz com 

que, diacronicamente, aquele enunciado mais antigo perca densidade nos seus efeitos de 

verdade.  

Na maneira como o sujeito da enunciação da Folha de S. Paulo trata os documentos que 

serviram de fonte para as denúncias, também podemos ver essa variação na densidade dos 

efeitos de verdade. Devido à incorporação de estratégias discursivas recorrentes do universo 

online, os enunciados mais antigos, sem o uso desses recursos, perdem em densidade ao serem 

comparados com os mais atuais. No texto “Papéis revelam gastos de Dilma em viagens”, da 

mesma forma como no texto “Pitta transferiu U$ 1 milhão da Suíça”, o enunciador se vale do 

acesso que teve a documentos sigilosos para consolidar a verdade do seu enunciado: 

 

“A Folha teve acesso a correspondências que tratam de viagens 

internacionais de Dilma trocadas entre a diplomacia brasileira de Brasília e 

das embaixadas de países visitados pela presidente até abril. 

Reclassificados como "reservados", os papéis mostram pedidos de reserva de 

hospedagem, veículos e equipamentos, detalham gastos da comitiva e trazem 

até roteiros turísticos em paradas técnicas previstas para descanso da equipe 

e reabastecimento do avião presidencial” 

 

Entretanto, de maneira diferente, nesse enunciado mais recente, há um sujeito-enunciador 

que se preocupa em mostrar o documento ao leitor: 
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Há nesse enunciado um grande efeito de referencialidade. Os fac-símiles sugerem-se como 

cópias exatas de documentos reais, que, por sua vez, são evidencias da realidade. Há uma 

estratégia discursiva que aumenta significativamente a intensidade do parecer-ser. 

Também não podemos dizer que essa estratégia seja algo novo. Contudo, em pesquisa 

quantitativa, valendo-se do mecanismo de busca oferecido pelo acervo online da Folha de S. 
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Paulo (http://acervo.folha.com.br/ - acesso em 15 de fevereiro de 2014), constatamos que, entre 

os anos 2010 e 2013, foram dedicadas 138 páginas para a publicação de fac-símiles; enquanto 

que, entre os anos 2000 e 2003, foram dedicadas 93 páginas. Vemos aí, um aumento bastante 

expressivo no uso de fac-símiles. 

A estratégia de simular a publicação dos documentos que servem de fonte para as notícias 

confere mais densidade aos efeitos de verdade. Essa estratégia faz com que o referente torne-se 

perceptível aos olhos do leitor. Por outro lado, por mais que um texto esteja bem assentado 

sobre efeitos de verdade, o não uso dessa estratégia já revela um decréscimo da sua força 

persuasiva. Por isso, dizemos que, diacronicamente, esse recurso, atualmente mais utilizado por 

clara influência da internet, intensifica os efeitos de sentido buscados pelo enunciado. 

Como vimos na análise do WikiLeaks, o funcionamento da internet e os recursos por ela 

oferecidos colocam em cheque algumas questões relativas à ética da divulgação. É, no discurso 

do WikiLeaks, afirmado como valor eufórico a ideia de que tudo precisa ser divulgado, 

transparente. O jornal se apropria desse valor e, como temos visto com a Folha de S. Paulo, 

busca maneiras de assumir esse tipo de funcionamento discursivo, seja criando seu próprio 

canal de divulgação ou incorporando estratégias ao seu discurso. Há, consequentemente, uma 

supervalorização da divulgação. 

De acordo com Zilberberg, “para o estilo da divulgação, é a extensidade, cuja ampliação é 

favorecida no atual momento pela instantaneidade e pela gratuidade da informação, que detém 

a “acentuação de sentido” (2007, p. 15). Vemos aqui que o estilo da divulgação possui 

características que já são inerentes à internet. É nesse sentido que, o jornal impresso também 

busca estratégias para criar efeitos de instantaneidade, e elevar a extensidade de seus 

enunciados. No que tange à gratuidade, não podendo deixar de ser um produto comercial, o 

jornal vai buscar reforçar o seu ideal de serviço público. Por exemplo, podemos citar o texto 

abaixo, veiculado no dia 21 de outubro de 2012, na página 10 da Revista São Paulo, que 

acompanha o jornal nas edições de domingo: 

 

http://acervo.folha.com.br/
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Criando uma aproximação com o enunciatário, tanto pela enunciatividade gerada ao 

projetar um “você” no enunciado, quanto por abrir espaço para a manifestação efetiva do 

enunciatário, esse enunciador institui a imagem de um sujeito preocupado com o bem comum, 

que quer e pode fazer, um sujeito altruísta.  

Esse tom altruísta, de um sujeito capaz de oferecer melhorias, similar ao éthos do 

enunciador do WikiLeaks, está diretamente ligado a elementos de conexão com o enunciatário, 

que também é produtor de conteúdo, e com a capacidade de divulgação, posto que “a divulgação 

de um conteúdo precioso é significativa e experimentada como partilha altruísta” 

(ZILBERBERG, p. 15). 

Interessante notar a maneira como o jornal O Estado de S. Paulo também se apropria 

gradativamente de elementos provenientes do modo de presença do WikiLeaks. Construindo 

esse mesmo ideal de divulgação e de transparência, esse jornal, inicialmente percebe o 

WikiLeaks como um modo de presença “revelador”, para depois perceber a si mesmo como 

“revelador”. Vejamos essa trajetória por meio das manchetes: 
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(5 de dezembro de 2010, p. A1) 

 

 

 

 

(7 de dezembro de 2010, p. A10) 

 

 

 

 

(5 de janeiro de 2011, p. A3) 

 

 

 

 

(24 de fevereiro de 2011, p. A16) 
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(19 de junho de 2011, p. A3) 

 

 

 

(28 de fevereiro de 2012, p. A12) 

 

 

Usando o recurso da busca no acervo online do jornal O Estado de S. Paulo 

(http://acervo.estadao.com.br/ - acesso em 25 de fevereiro de 2014), verificamos que, entre os 

anos 2000 e 2003, o termo “Estado revela”, apresentou 34 menções. Já no período de 2010 a 

2013, o mesmo termo foi mencionado 107 vezes. Foi possível constatarmos que, na medida em 

que o sujeito da enunciação do jornal O Estado de S. Paulo percebe o WikiLeaks como 

“revelador”, passa a incorporar essa característica como seu próprio atributo. O jornal passa a 

atribuir a si mesmo o papel de “revelador”:  

http://acervo.estadao.com.br/
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(6 de fevereiro de 2011, p. A4) 

 

 

 

(30 de abril de 2011, p. A12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(17 de julho de 2011, p. A7) 
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(21 de agosto de 2011, p. A12) 

 

 

 

(18 de outubro de 2011, p. A4) 

 

 

(8 de novembro de 2011, p. A4)  
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Em notícia do dia 28 de outubro de 2011, veiculada na página A10, o jornal assume papel 

de principal revelador de uma notícia que já vinha sendo divulgada na internet.  
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Nessa notícia o jornal, não só cita o termo “Estado revela”, ou semelhante, seis vezes, como 

também se diz “revelador” de um vídeo que já fora disponibilizado no Youtube um mês antes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(http://www.youtube.com/watch?v=Iqezcspnl-I – acesso em 30 de fevereiro de 2014) 

http://www.youtube.com/watch?v=Iqezcspnl-I
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Nessa mesma notícia o enunciador simula um link para o vídeo e um link para uma 

entrevista, mesmo sem haver a possibilidade efetiva de se acessar esses links a partir da 

materialidade do jornal. Simula-se, contudo, apenas um efeito de conexão.  

 

 

 

 

Em síntese, percebemos dois jornais que, arrebatados pelo modo de presença do WikiLeaks, 

iniciam uma alteração nos seus próprios modos de presença. Cada um a sua maneira busca 

incorporar recursos provenientes da plataforma online e, assim, amplificarem o efeito de sentido 

de verdade e produzirem um efeito de conexão. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta última etapa, buscaremos apresentar uma síntese de tudo o que foi exposto e 

analisado. É possível, agora, fazer um levantamento dos resultados obtidos, de modo que 

possamos fechar o raciocínio desenvolvido ao longo deste estudo. 

Nosso trabalho teve como principal objetivo investigar, numa totalidade representativa das 

edições impressas dos jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, a existência de 

características provenientes dos discursos da internet e, dessa forma, mostrar, numa perspectiva 

diacrônica, algumas das mudanças discursivas que reconfiguram o modo de presença desses 

dois jornais.  

Para que pudéssemos conferir embasamento à análise, foi exposto um capítulo contendo 

nossa fundamentação teórica. As análises foram conduzidas à luz da teoria semiótica 

desenvolvida por A. J. Greimas e seus seguidores. Quando nos propomos a buscar o modo de 

presença da enunciação jornalística, entramos no universo da percepção, da disposição do 

sujeito da enunciação anterior às escolhas enunciativas. Nesse sentido, os estudos da 

tensividade realizados, principalmente, por Zilberberg nos trouxeram valiosas contribuições. 

Após breve apresentação de um panorama geral da teoria semiótica, procuramos segmentar 

da maneira mais operacional possível nosso corpus de análise, constituído pelo discurso 

jornalístico e pelo discurso da internet. Em um objeto bastante complexo executamos alguns 

recortes, e fixamos nossa trajetória de análise.  

Definimos, então, para que buscássemos recorrências provenientes dos discursos das redes 

sociais Facebook e Twitter, a página do evento “Churrascão da gente diferenciada” como 

material de análise. A partir dessa análise, examinamos nos jornais impressos notícias, 

veiculadas em 2005, referentes ao cancelamento da estação “Três Poderes” do metrô, e notícias, 

veiculadas em 2011, sobre o cancelamento da estação “Higienópolis” do metrô.  

Em seguida, analisamos no Twitter e no Facebook discursos referentes aos protestos de 

junho de 2013, conhecidos como “Jornadas de junho”. Analisamos, na sequência, a maneira 

como o jornal procedeu na cobertura desse acontecimento, comparando-a com a cobertura de 

manifestações semelhantes, ocorridas em 2004 e 2005.  

Por fim, analisamos como é construído o discurso do site do WikiLeaks. A partir dessa 

análise, investigamos como o jornal se apropria de características desse discurso. 
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Seria ingenuidade dizermos que a internet é o único fator que impõe mudanças ao discurso 

do jornalismo impresso. Sabemos que são incontáveis e de ordens diversas os fatores que 

interferem na produção jornalística. Entretanto, é praticamente impossível descartar a 

influência dos avanços tecnológicos no âmbito da internet não só no que tange ao jornalismo, 

mas também nos múltiplos setores das atividades humanas.  O poder de aderência que as novas 

tecnologias têm na sociedade contemporânea leva estudiosos, como Castells (1999, p. 68), por 

exemplo, a considerar a existência de uma “Revolução Tecnológica” de impacto semelhante à 

Revolução Industrial.  

No decorrer das nossas análises foi possível constatarmos um pouco do poder de aderência 

e influência das novas tecnologias. Vimos surgir um novo modo de presença do discurso 

jornalístico ocasionado sob a égide dos avanços tecnológicos. As mudanças discursivas que, 

inicialmente, se dão no universo online, são impulsionadas e acabam por envolver o discurso 

jornalístico impresso. 

Vimos na análise “‘Churrascão da gente diferenciada’: o valor da mistura”, um discurso 

jornalístico que, além de adotar como motivação para a notícia os discursos veiculados na rede, 

incorpora características tensivas, também provenientes da rede, para seu próprio discurso. O 

jornal O Estado de S. Paulo, tradicionalmente marcado por um éthos operador de triagens, 

“austero” e “convicto”, passa a instituir a imagem de um enunciador mais aberto, e mais 

operador de valores de mistura. A Folha de S. Paulo, por sua vez, caracterizada por instituir a 

imagem de um enunciador que oscila entre valores de triagem e valores de mistura, busca por 

uma maior abrangência extensiva, aumentando ainda mais a força dos valores de mistura já 

existentes em seus enunciados.  

Na análise “‘Jornadas de junho’: a mudança de tom”, observamos uma mudança radical no 

tom assumido pelo sujeito-enunciador do discurso jornalístico. Vimos, sob a influência de 

discursos veiculados pelo Facebook e pelo Twitter, um enunciador, que habitualmente operava 

com mais vigor a triagem e a focalização, modificar seu ponto de vista e sua maneira de 

perceber o mundo e, então, tornar-se um enunciador orientado pela mistura e pela apreensão, 

acometido pelo sobrevir. Os discursos das redes sociais, caracterizados pelo acontecimento, 

invadem o campo de presença do sujeito da enunciação jornalística e, de modo abrupto, impõem 

um ajustamento, uma reconfiguração no modo de presença usual desse sujeito. Ao buscar 

reorientar seu ponto de vista, o modo de presença do discurso que o acomete torna-se 

internalizado pelo sujeito e passa a fazer parte do seu próprio modo de presença. Nesse sentido, 
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o jornal apropriou-se de características discursivas provenientes das redes sociais e as integrou 

ao seu próprio discurso. 

Ao analisarmos a influência do WikiLeaks, observamos que os recursos oferecidos pela 

internet, ao amplificarem os valores dos discursos, colocam em contestação algumas questões 

relativas à ética da divulgação. Afinal, no discurso do WikiLeaks é afirmado como valor 

eufórico a ideia de que tudo precisa ser divulgado. O jornal vai, então, se apropriar desse valor 

e buscar maneiras de assumir esse tipo de funcionamento discursivo. A Folha de S. Paulo, por 

exemplo, não só incorporou ao seu discurso estratégias provenientes do WikiLeaks, como 

também criou seu próprio canal de divulgação. 

Sendo a eficácia dos discursos dependente de um acordo tácito ante um contrato de 

veridicção, haverá sempre uma instabilidade nesse acordo, uma vez que   

 

o discurso humano, qualquer que seja o ambiente expressivo como plano de sua 

manifestação (verbal ou não), acaba se revelando como lugar “frágil” onde os valores 

de verdade, falsidade, segredo, mentira se apresentam em equilíbrio mais ou menos 

instável (LOPES; BEIVIDAS, 2007, p. 35 ). 

 

Podemos dizer que, mudanças históricas e sociais, como o avanço tecnológico que nos 

dispusemos a investigar, são elementos que podem aumentar essa instabilidade no acordo entre 

enunciador e enunciatário. Como vimos em nossas análises, o desenvolvimento dos recursos 

técnicos do meio digital são capazes de amplificar os efeitos de sentido dos discursos que 

circulam nesse meio. Por conseguinte, o enunciador do discurso jornalístico irá criar estratégias 

para simular esses recursos e, assim, incorporar aos seus enunciados essa “força extra”, afinal, 

cada vez mais, as redes também atuam como divulgadoras de informação e de notícias.  

Por mais que um texto jornalístico esteja bem alicerçado sobre efeitos de verdade, o não 

uso de estratégias provenientes dos discursos online já revela um decréscimo da sua força de 

persuasão. Na atualidade, a eficácia persuasiva do jornal está ligada, certamente, à sua 

capacidade de produzir efeitos de verdade, contudo esses efeitos de verdade estão ligados à 

capacidade de o jornal produzir efeitos de conexão. Na medida em que os recursos da internet 

amplificaram os efeitos de sentido em seus discursos, o jornal impresso passou a necessitar de 

meios que também amplificassem seus efeitos de sentido. O jornal passa, assim, a simular uma 

elevação do poder de mistura, a alterar completamente seu tom e seu ponto de vista e a 

amplificar suas estratégias de divulgação.  
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É inerente ao jornal, da mesma forma como o é a qualquer discurso, a construção de efeitos 

de verdade para que haja a adesão do enunciatário. Todas as escolhas do sujeito da enunciação 

jornalística, desde suas primeiras percepções, até a efetiva discursivização, revelam seu modo 

de presença. Nesse estudo que, aqui apresentamos, pudemos perceber que o atual jornalismo 

impresso da Folha de S. Paulo e do Estado de S. Paulo, para uma efetiva persuasão, busca a 

amplificação dos seus efeitos de sentido e, por grande influência dos discursos online, institui 

seu modo de presença alicerçado em valores de verdade e de conexão.  
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