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SANTANA, C. S. Da sociedade em processos de mediatização: variações
enunciativas na construção do impeachment de Dilma Rousseff nos jornais Folha
de S. Paulo e O Estado de S. Paulo. Dissertação (Mestrado em Comunicação e Cultura
Contemporâneas) – Faculdade de Comunicação, Universidade Federal da Bahia,
Salvador, 2019.
RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo analisar como os jornais digitais Folha de São
Paulo e O Estado de São Paulo construíram modalidades discursivas na cobertura do
processo de impeachment da então presidente do Brasil, Dilma Rousseff, período de
tramitação do processo na Câmara dos Deputados. A discussão aqui empreendida voltase à circulação e aos processos de mediatização como fontes de modalidades
enunciativas jornalísticas. As zonas de contato entre o jornalismo e público têm sido
dinamizada pela atual circulação de discursos mediáticos através de circuitos interativos
e dinâmicas de interfaces. O jornalismo é convocado a adotar estratégias discursivas
com seu público alvo condizentes com o regime de circulação emergente. Neste
movimento, instauram-se formas de enunciar e de distribuir conteúdos distintas. Tem-se
toda uma produção enunciativa pensada a partir das expectativas moventes e
repercussões/compartilhamentos por parte do leitorado. Com o intuito de compreender
este fenômeno, empreendeu-se neste trabalho uma análise da construção do
acontecimento mediático impeachment de Dilma Rousseff, com intuito de identificar as
modalidades enunciativas utilizadas pelos jornais analisados. Foram consideradas
matérias significantes dos dois jornais como corpus de análise, tendo em vista
ferramentas teórico-metodológicas da análise do discurso e mediatização. A enunciação
foi classificada em autorreferencial, co-referencial, descentralização, dialogia e
atorização. Os resultados indicaram que a enunciação dos jornais analisados utiliza-se
da construção enunciativa autorreferencial, descentralizada e dialógica. A enunciação
co-referencial só está presente no Estadão. A atorização não foi encontrada no corpus
analisado.
Palavras-chave: Enunciação. Mediatização. Discurso jornalístico. Impeachment. Dilma
Rousseff.

SANTANA, C. S. From the society in processes of mediatization: enunciative
variations in the construction of the impeachment of Dilma Rousseff in the
newspapers Folha de S. Paulo and O Estado de S. Paulo. Thesis (Master in
Communication and Contemporary Culture) – Faculty of Communication, Federal
University of Bahia, 2019.
ABSTRACT
The objective of this dissertation is to analyze how two digital newspaper, Folha de São
Paulo and O Estado de São Paulo, constructed different discursive modalities in the
coverage of the process of impeachment of the former Brazilian president, Dilma
Rousseff, period of processing in the Chamber of Deputies. The processes of
mediatization have dynamized the contact zones between journalism and its target
audience, as the current circulation of media products has expanded the range of
interactive circuits and dynamic interfaces. Journalism is forced to adopt new discursive
strategies, to establish new standards or contracts of reliability with its target public in
order to follow the regime of circulation of the information. In this movement, forms of
enunciating and of distributing contents different from what had until then were
established. There is an enunciative production thought out of the moving expectations
and repercussions / sharing by the reader, of the instance of recognition. In order to
understand this phenomenon, an analysis of the construction of Dilma Rousseff's media
impeachment event was undertaken in order to identify the enunciative modalities used
by the newspapers analyzed. The enunciation was classified as self-referential, coreferential, decentralization, dialogy and performance. The results indicated that the
enunciation of the newspapers analyzed uses the self-referential, decentralized and
dialogical enunciative construction. The co-referential enunciation was only present in
one of newspapers. The performance was not found in the analyzed corpus.
Keywords: Enunciation. Mediatization. Journalism discourse. Impeachment. Dilma
Rousseff.
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1.

INTRODUÇÃO
Nos estudos sobre meios de comunicação e sociedade, as mensagens dos meios

de comunicação sempre tiveram, em maior ou menor medida, prioridade em grande
parte das pesquisas (Braga, 2015). Trata-se, a despeito de críticas quanto aos limites
deste tipo de pesquisa, de estudos de fundamental importância, na medida em que é
através da enunciação colocada em um suporte que se desvela um posicionamento por
parte de determinada instância de produção de mensagens em relação a um tema, o que
pode ser sopesado a um momento histórico e/ou político em particular. Ademais, o
estudo da enunciação não só revela o posicionamento daquele que fala, mas também a
imagem daquele a quem se dirige a mensagem, bem como a relação que, no e pelo
discurso, é construída a partir dos jogos de interações e zonas de afetações múltiplas
entre os agentes envolvidos no processo de comunicação.
Como Eliseo Verón (2005) pontuou, todo discurso é, por natureza, social, nasce
e evolui dentro da semiose social, da complexa rede de construção de sentido
engendrada nas relações humanas.

Torna-se impossível pensar em um discurso à

margem de uma cultura, de um contexto social, político e econômico. Todo discurso é
produzido por uma instância de produção, que se dirige a uma instância de
reconhecimento em busca de uma relação mais ou menos estável. Deste modo, em um
processo de análise, é possível encontrar pista em um discurso de operações da instância
de produção, rastros “deixados” na enunciação relacionados a um contexto de produção
em específico.
Neste sentido, o jornalismo é um domínio privilegiado de análise, tendo em vista
a rede complexa de construção de discursos sociais à que é responsável e movimenta.
Com efeito, o jornalismo, enquanto esfera de visibilidade pública, é um domínio em que
mutações socioculturais, cenários políticos, econômicos e tecnológicos ganham
contornos e podem ser observados. Em matéria de discurso, o jornalismo oferece amplo
recurso para se compreender de que maneira os discursos sobre os principais temas de
uma época são construídos, o posicionamento daqueles que emitem a mensagem e a
imagem que se tem dos destinatários das mensagens.
O jornalismo, vale dizer, não espelha a sociedade, tampouco tenta se aproximar
disto. Trata-se, quando muito, de um entre tantos empreendimentos de construções
discursivas/narrativas sobre o que ocorre no cotidiano; em suma, sobre os
11

acontecimentos. Neste processo, tem um lugar privilegiado. Nos últimos anos,
principalmente com o advento da internet, o jornalismo viu-se em um cenário em que
uma profusão de discursos surgiu, colocando o privilégio do lugar do jornalismo em
destacar acontecimentos cotidianos em outro lugar. Neste cenário, o jornalismo buscou
criar estratégias em resposta ao regime circulacional de mensagens emergente.
Com efeito, a emergência de novos enunciadores, bem como canais e fluxos de
informação, reestruturou as formas de apresentação do discurso jornalístico. A bem da
verdade, este fenômeno tem afetado não apenas o jornalismo, mas toda a produção de
discursos sociais (Castro, 2017, 2018). Assim, há um rearranjo no cenário de
apresentação do jornalismo, que se ver obrigado a acompanhar os passos de um público
errante, que não se prende apenas a uma plataforma, mas perambula por diversas, em
um caminho convergente, entre mídias.
Assim, os produtos mediáticos tornaram-se convites para o público entrar no
processo de circulação através de repostas, re-mediações e compartilhamentos, em um
fluxo comunicacional contínuo. Trata-se, como assinalou bem Carlón e colegas (2012),
do momento da “primazia” da instância de reconhecimento, na medida em que os
produtos cada vez mais se voltam à instância de reconhecimento enquanto figura
atuante no processo comunicacional. Deste modo, toda a produção é pensada a partir
das expectativas moventes e repercussões/compartilhamentos por parte da instância de
reconhecimento.
Os processos de mediatização, particularmente o advento da internet, lançaram
os meios de comunicação clássicos em uma “corrida evolutiva” e inovacional nas
ofertas de produtos mediáticos. Este cenário reclamou, da parte dos meios de
comunicação, “novas estratégias através das quais a mídia jornalística tece novos
padrões de confiabilidade” (Fausto Neto, 2006, p.02) com seu público alvo, envolvendo
relações inéditas entre produtores e receptores de mensagens. As mudanças dizem
respeitos, particularmente, às formas de interação entre empresas de jornalismo e
público alvo, o que irá ensejar em modalidades enunciativas jornalísticas.
As mudanças na enunciação jornalística, dentro da perspectiva da mediatização,
remetem a transformações ocorridas no jornalismo, enquanto instituição, e a circuitos de
interação entre empresas de comunicação e público alvo. Eis que, neste processo, a
partir da nova arquitetura mediática, o dispositivo de enunciação jornalístico altera sua
relação com a produção de sentido mediático (Fausto Neto, 2005, 2006, 2007a; Verón,
2004). Se a mediatização refere-se à inter-relação entre mudanças nas mídias, de um
12

lado, e as mudanças na cultura e na sociedade, de outro (Hepp, 2014), o jornalismo, ao
se reestruturar a partir da nova arquitetura mediática, modifica suas estratégias
enunciativas ao tratar dos acontecimentos.
A enunciação jornalística contemporânea é o resultado da incidência dos
processos de mediatização e de circulação sobre as regras e estratégias através das quais
os meios de comunicação organizam e desenvolvem suas ofertas discursivas (Fausto
Neto, 2007b). Se é através da enunciação – mas não apenas delas, como veremos com o
conceito de posicionamento discursivo - que as empresas de jornalismo se põem em
contato com seu público alvo, é compreensível que, assumindo que o público alvo
detém um novo estatuto enquanto consumidor/produtor de mensagens – a enunciação
sofra mutações. A enunciação jornalística que nos propomos analisar, portanto, é um
investimento de adaptação do jornalismo em relação à arquitetura mediática atual.
Efetivamente, os processos de mediatização têm influenciado o exercício e
rotinas produtivas do jornalismo, desde formatos audiovisuais a jornais impressos
(Becker e Teixeira, 2009), de modo que o emergente regime circulacional de produtos
mediáticos alterou a relação da instituição jornalística com os demais campos sociais,
com o seu público alvo e consigo mesma (Hjarvard, 2014). Surgem, então, novas
estratégias pelas quais o jornalismo constrói padrões de confiabilidade com o seu
público, o que ocorre, inevitavelmente, a partir de uma mudança nos regimes dos
contratos de leitura, entendidos aqui como “operações discursivas e enunciativas que
tratam de pactuar as possibilidades de oferta/ instância de reconhecimento de sentidos
emanados dos dispositivos jornalísticos” (Fausto Neto, 2006, p. 2).
Assim, tendo em vista a discussão que empreendemos até aqui, apresentamos
nossos objetivos nesta pesquisa:

Objetivo Geral:
Analisar as estratégias discursivas dos jornais digitais Folha de São Paulo e O
Estado de São Paulo na construção do processo de impeachment de Dilma Rousseff,
período de tramitação na Câmara dos Deputados (de 17 de março a 18 de abril de 2016),
com o intuito de compreender as variações na enunciação dos dois suportes, tendo em
vista os processos de mediatização e circulação.

Objetivos Específicos:
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a) Identificar as mudanças na concepção de instância de produção e instância
de reconhecimento pelo viés dos processos de mediatização da sociedade e
da cultura;
b) Examinar abordagens cujo objetivo é estudo da produção do sentido
mediático, trazendo uma releitura de conceitos-chave e aportes teóricometodológicos que norteiam esta pesquisa;
c) Analisar os jornais digitais Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo a
fim de compreender e sistematizar as estratégias discursivas dos dois jornais
na construção do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff,
observando possíveis convergências e variações do posicionamento
discursivo.

Deste modo, analisaremos a construção do acontecimento Impeachment de
Dilma Rousseff em dois jornais digitais, O Estado de S. Paulo e a Folha de S. Paulo,
doravante denominados Estadão e Folha, respectivamente. Nossa intenção é
compreender como os dois jornais constroem suas modalidades enunciativas e
engendram processualidades enunciativas relacionadas aos processos de mediatização
da enunciação jornalística - que é, como dissemos, uma resposta à nova arquitetura de
circulação de discursos. Paralelamente, fazemos uma análise do posicionamento
discursivo destes jornais, bem como os principais enquadramentos construídos.

Corpus e estratégia de análise

Nosso corpus é composto por matérias jornalísticas sobre o impeachment da
então presidente Dilma Rousseff nos jornais digitais Folha e Estadão. Consideramos
apenas matérias publicadas nas páginas principais dos dois jornais, a página A4, espaço
geralmente reservado a manchetes ou, no mínimo, a matérias com chamada na capa.
Como veremos à frente neste trabalho, as modalidades enunciativas ligadas aos
processos de mediatização constroem-se, entre outros, a partir destas matérias
significantes, de modo que é possível, através dela, compreender as implicações dos
processos de circulação e mediatização na enunciação jornalística. O período
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compreendido neste trabalho foi o da tramitação do processo do impeachment na
Câmara dos Deputados, de 17 de março a 18 de abril de 2016.
No cômputo geral, foram analisadas 28 matérias do Estadão e 25 matérias da
Folha. Levamos em consideração em nossa análise diferentes matérias significantes,
como textos, imagens, diagramação, posicionamento na página, como proposto por
Verón (2004). As matérias foram obtidas através de buscas nos respectivos acervos dos
jornais analisados, dentro do período de tramitação do processo de afastamento na
Câmara dos Deputados, com as seguintes palavras-chave: Dilma Rousseff,
Impeachment.
A escolha do impeachment da então presidente do Brasil, Dilma Rousseff,
justificou-se pelo fato da cobertura do impeachment ser um momento-chave para
análise do posicionamento discursivo dos jornais analisados. Um momento propício
para os jornais reforçarem seus contratos discursivos com os leitores. De fato, a atenção
do país se voltou para o processo de impedimento e foi uma construção de forte disputa
de sentido entre os que acreditavam se tratar de um golpe e entre aqueles que não
acreditavam se tratar de um golpe. Como um acontecimento mediático de grandes
proporções, a investimento na construção das matérias foi grande.
Para analisar discursivamente um corpus heterogêneo como as matérias dos dois
jornais analisados, como evidenciamos acima, foi necessário levar em conta operações
de natureza diferente, mas que estão imbricadas na construção de um campo de efeito
de sentido. Tornou-se imprescindível elaborar uma abordagem que levasse em conta as
principais características do material analisado, integrando a configuração percebida das
matérias analisadas.
Em relação à enunciação, usamos modalidades propostas por Fausto Neto
(2005) e Demétrio Soster (2015) para fins de codificação e categorização do corpus, que
são: autorreferencalidade, co-referecialidade, dialogia, descentralização e atorização,
categorias posteriormente discutidas neste trabalho. No que diz respeito à análise do
discurso, utilizaremos, como ferramenta analítica, a proposta do contrato de leitura de
Verón (2004)), a partir da qual tentaremos examinar como traços do contrato de leitura
são construídos, tendo em vista as mudanças na enunciação jornalística. Em suma,
buscaremos compreender, de um lado, de que maneira os processos de mediatização
tornam possíveis modalidades enunciativas, ao mesmo tempo em que, de outro,
buscaremos examinar quais possíveis mudanças em traços do contrato de leitura.
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No que diz respeito à análise quantitativa, sobretudo em relação à análise de
enquadramento, construímos uma grade analítica no Excel, em que os dados foram
posteriormente analisados a partir das funcionalidades da tabela dinâmica, função nativa
do próprio Excel. Usamos estatística descritiva na análise dos dados recolhidos.

Estrutura do trabalho

Este trabalho está dividido em quatro capítulos. No primeiro, trataremos do
regime de circulação de mensagens, e como isto, em uma perspectiva diacrônica,
influenciou a forma pela qual a instância de produção percebia a instância de
reconhecimento. Neste movimento, evidenciaremos o papel da mediação e da
mediatização no processo de comunicação, tendo em vista a relação entre instância de
produção e instância de reconhecimento, que vai se modificando à medida que novos
circuitos são criados e dinamizados.
No segundo, apresentaremos os principais operadores teórico-metodológicos que
fundamentaram esta pesquisa. Os estudos relativos à enunciação, particularmente o
dispositivo de enunciação proposto por Verón (2005), nos deram a base para analisar a
relação dos jornais analisados com seus leitores. Por meio do conceito de
posicionamento discursivo proposto por Giovandro Ferreira (2006), buscamos
compreender as estratégias do suportes analisados na esfera pública, empreendimentos
que extrapolam os limites dos produtos oferecidos. Trouxemos também a discussão em
torno da noção de dispositivo, acontecimento e enquadramento.
No terceiro, analisamos a construção do acontecimento mediático impeachment
nos dois jornais analisados, tendo em vista o posicionamento discursivo dos jornais
enquanto empresas de comunicação. Na ocasião, examinamos também os principais
enquadramentos dado pelos jornais ao impeachment. Por fim, no quarto capítulo
analisamos as estratégias enunciativas da Folha e do Estadão em relação ao
acontecimento impeachment, tendo em vista modalidades enunciativas ligadas aos
processos de mediatização da enunciação jornalística.
Na conclusão, discutimos os resultados e refletimos sobre possíveis
desdobramentos na relação entre jornal e leitores, processos de circulação e
mediatização.
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2.
BREVE HISTÓRICO
CIRCULAÇÃO DISCURSIVA

DAS

TRANSFORMAÇÕES

NA

Ao se tratar de circulação, a primeira coisa que vem à mente é o processo pelo
qual determinado discurso passa do pólo de produção para o pólo de reconhecimento.
Se A pretende enviar uma mensagem a B, o percurso desta mensagem é, comumente,
chamado circulação da mensagem. Nestes termos, a circulação seria algo como um
ponto de passagem, automático quase, espécie de intervalo, em que um ponto se
comunicaria com outro, de quando se fecharia o circuito de comunicação tão logo a
mensagem fosse recebida. Contudo, no decorrer dos estudos em comunicação (Carlón e
Fausto Neto, 2012; DeFleur, 1976; Fausto Neto, 2010a, 2011), percebeu-se que, para
além de ponto de passagem ou intervalo entre dois pontos, a circulação situava-se em
uma zona de diálogo entre instância de produção e instância de reconhecimento.
Assim, circulação compreende um espaço amplo de relações entre instância de
produção e instância de reconhecimento de mensagem. Na verdade, considerada
determinada arquitetura comunicacional, trata-se de como os agentes de um processo de
comunicação mobilizam-se a partir de estruturas e dinâmicas de interfaces e como esse
processo incide nas ações – em seus diferentes níveis, seja institucional, seja discursiva
– destes mesmos agentes. A circulação, portanto, gestada em uma arquitetura
comunicacional, além de espaço primordial de contato entre os diferentes atores no
processo de comunicação, pressupõe também uma estruturalidade na medida em que
condiciona as ações daqueles que se comunicam.
Assim, a circulação é o espaço em que é possível se pensar em zonas de contato
entre instância de produção e instância de reconhecimento de mensagens mediáticas,
tendo em vista produção e instância de reconhecimento como dois pólos produtores de
sentido. O “desnível” entre estes dois pólos – isto é, as implicações possíveis da
emissão de uma mensagem de um ponto a outro -pode ser chamado circulação. Cabe
salientar que a circulação pode adquirir diferentes formas, bem como efeitos em
potencial, consoante ao tipo de produção ou aparato técnico utilizado. Portanto,
circulação “é o conceito oriundo de um modelo que posiciona o discurso entre seu
engendramento e seus efeitos (Ferreira, 2006, p. 05).
Instância de produção e instância de reconhecimento de mensagens conformam
seus discursos/ações de acordo com a estrutura e as bordas da circulação, que, por sua
vez, é condicionada pelos processos de mediatização. Paralelamente, os processos de
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mediatização, particularmente a mediatização da enunciação jornalística, têm se
mostrado como uma resposta às novas configurações interacionais entre os dois pólos
envolvidos no processo de comunicação. Se, portanto, as bordas da circulação são
expandidas e/ou tensionadas pelos processos de mediatização, tem-se uma nova
arquitetura mediática de interações, o que incidirá na circulação mesmo dos discursos e
produtos mediáticos.
Os processos de mediatização, ao dinamizar as zonas de contato da circulação,
incidem nas práticas jornalísticas, particularmente no âmbito discursivo. Com efeito, no
que diz respeito à enunciação jornalística,“chamam atenção o registro de novas
estratégias através das quais a mídia jornalística tece novos padrões de confiabilidade”
(Fausto Neto, 2010b, p. 2) com seu público alvo, processo que se dá a partir de
mudanças nos contratos de leituras. Assim, a circulação é um espaço primordial de
investigação sobre as formas pelos quais instância de produção e instância de
reconhecimento de mensagens mediáticas se relacionam, criar estratégias de ação e se
mobilizam a partir de zonas de interfaces.
A construção das relações entre os agentes envolvidos no processo de
comunicação pressupõe a circulação, que, por sua vez, considera as mediações tecnodiscursivas envolvidas no processo de comunicação. O que é interessante apontar, ao
nosso ver, é como diferentes reflexões sobre a relação entre instância de produção e
instância de reconhecimento consideram estas interações. Como veremos no decorrer
deste trabalho, trata-se de um percurso que perpassa desde um pensamento meramente
tecnocrático e mediocêntrico a relações complexas entre os atores envolvidos no
processo de comunicação.
Portanto, a partir de agora empreenderemos uma discussão sobre as relações
entre meios de comunicação e sociedade.

Dos meios à mediação

Nas teorias da comunicação, a discussão sobre a passagem de uma concepção
centrada nos meios de comunicação para a noção de mediação passa, inevitavelmente,
pela formação de sociedades de grande porte, com o advento daquilo que, em um
primeiro momento, denominou-se multidão ou massa. Os meios de comunicação de
massa seriam aparelhos pelos quais um emissor poderia emitir uma mensagem para um
número virtualmente incontável de receptores, operando em larga escala, sem as velhas
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barreiras da comunicação face a face. Em seus primórdios, não faltou entusiasmo com a
dimensão e cobertura dos meios de comunicação de massa, seja por conta da
potencialidade econômica, seja pelo viés político, tudo parecia convergir a um meiotermo no qual a emissão teria uma vantagem decisiva frente à instância de
reconhecimento (McQuail, 2000).
De concepções iniciais em torno das multidões, enquanto mola propulsora do
pensamento tecnicista e determinista de algumas vertentes das teorias da comunicação,
em que se tinha, em geral, uma idéia unívoca e transmissional do processo
comunicacional, à discussão das relações complexas entre os agentes no processo de
comunicação, há um grande hiato, que tentaremos delinear neste trabalho. Este
itinerário passa, inevitavelmente, pela noção de multidão ou massa, o que enseja,
posteriormente, pensar em uma sociedade de massas. Então, tem-se a noção de
mediação, que, embora se atenha ao processo comunicacional, propõe uma discussão
muito mais ampla, evidenciado o papel ativo e transformador da instância de
reconhecimento. Ao final, apresentaremos discussões sobre os processos de
mediatização da cultura e da sociedade. O percurso mostra desdobramentos de uma
discussão antiga acerca da relação entre meios de comunicação e sociedade.
Faremos, portanto, o seguinte itinerário neste capítulo: primeiro, trataremos das
concepções sobre as multidões, em sua rebelião tão propalada nos meios intelectuais
europeus, a partir dos seguintes desdobramentos: estudos voltados à compreensão dos
indivíduos em “situação de massa” e discussão sobre a sociedade de massas. Em um
segundo momento, empreenderemos uma discussão em torno do surgimento dos meios
de comunicação de massa, uma discussão fundada, inevitavelmente, no pensamento
acerca das multidões, das massas e dos indivíduos em situação de massa. Como passo
seguinte, traremos sobre reflexões que tentam superar uma visão determinista nas
teorias da comunicação, discussões centradas na ideia de mediação, que pressupõe uma
instância de reconhecimento ativa e propositiva. Ao final, tratamos dos apontamentos
sobre os processos de mediatização da sociedade e da cultura.
Antes de mais nada, vale dizer, embora as primeiras discussões sobre as massas
tenham se restringido, antes de tudo, à especulação filosófica e, quando muito, ao
preconceito de classe, os primeiros pensadores da sociedade de massas lançaram luz ao
fenômeno inicial das multidões. Naturalmente, pode-se acusá-los de equívoco no
direcionamento, que são, comprovadamente, conhecidos e reconhecidos (Barbero,
2006). Mas, certamente, estes autores possibilitaram o nascimento da centelha que se
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estenderia além, até os dias atuais, em busca de um maior entendimento do fenômeno
das sociedades modernas.

Multidão

A multidão só ganha importância quando se faz perceber nos grandes centros
urbanos, em meados do século XVIII. Os espaços anteriormente destinados a poucos
estavam, subitamente, superlotados, o que pôs em xeque o ideal de modernidade até
então defendido pela burguesia da época. O contexto de alta taxa de migração das zonas
rurais às zonas urbanas e o aumento da taxa de natalidades nas cidades só contribuiu ao
cenário de mudanças sociais na qual as multidões irrompem, tornam-se visíveis e
começam a ser objeto de uma atenção mais acurada. É notório que, nos círculos
intelectuais europeus, o advento da multidão, em um primeiro momento, causou furor,
com publicações sobre o fenômeno que se tornaram, dentro de um período curto de
tempo, em referências sobre o tema, tamanha era ansiedade para se compreender do que
se constituía os grandes aglomerados chamados ora de multidão, ora de massa (Barbero,
2006; Conh, 1952; Ortega y Gasset, 1987)
Surge, neste contexto, a ideia de multidão como grandes agrupamentos de
indivíduos. Em sua maioria representada pela nova classe trabalhadora, a multidão era
composta, sobretudo, por trabalhadores fabris que se dirigiram aos centros urbanos
europeus. Instalados em comunidades à margem dos centros das cidades, muita das
vezes estacionados em pequenas comunidades ao lado das indústrias e fábricas nas
quais trabalhavam, estas pessoas representavam a mão de obra emergente e
imprescindível dos processos de industrialização. Logo, o fenômeno da multidão
transformou, paulatinamente, a paisagem das cidades européias, uma transformação que
ganhou grandes proporções e logo se impôs como objeto de atenção.
A princípio, partir de observações e análises apressadas, o fenômeno da multidão
foi logo tachado pela burguesia como marca do retrocesso: a massa era composta por
membros da in-cultura, bárbaros, indivíduos incultos que degeneravam os costumes e os
valores morais. Segundo Barbero (2006), a concepção inicial de multidão relacionava-se
com um “medo da turba”, uma repulsa aos trabalhadores pobres. De acordo com o
autor, a reflexão inicial em torno da multidão colocou em evidência um menosprezo
histórico das minorias aristocráticas em relação ao povo (Barbero, 2006), o que nem de
longe se traduzia em termos fidedignos daquilo que constituía o fenômeno da multidão.
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Enquanto objeto de interesse científico, uma frente é aberta pela psicologia em
1895, com a publicação de Psicologia das Massas, do francês Gustave Le Bon, que
trata da psicologia das multidões. Em determinado momento, torna-se premente estudar
as massas enquanto objeto científico, com o rigor e método adequado, para se
compreendê-la e, naturalmente, tirar-se conclusões a respeito. Não foi à toa que
diferentes autores e pensadores se debruçaram sobre o fenômeno. No que diz respeito ao
estudo de Le Bon, não se trata de um estudo sobre grande aglomerados de pessoas em si
mesmo, mas da análise de um estado psicológico tornando possível pelo fenômeno das
multidões. Segundo Le Bon, a multidão é regida por um comportamento massivo,
distinto do comportamento individual.
[...] em situação de massa, não importa as diferenças entre os
indivíduos componentes, pois todos eles, pelo fato de se terem
transportados em uma multidão ficam de posse de algo como uma
mentalidade coletiva, que o faz sentir, pensar e agir de maneira
totalmente diversa da que cada qual sentiria, pensaria e agiria em
estado de isolamento (Le Bon, 1980, p. 43)

De acordo com Le Bon (1980), enquanto o comportamento em multidão é
associado ao estado impulsivo, irracional e ao bárbaro, o comportamento do indivíduo
isolado é ligado à civilidade, ao racional e ao estado de equilíbrio. A massa seria uma
regressão a um estado primitivo, situação em que os valores e inibições morais estariam
em suspenso, de modo que uma “alma coletiva” impunha-se aos demais estados
psicológicos. Na massa, o indivíduo, portanto, comportar-se-ia de maneira totalmente
distinta se comparado a um estado de isolamento. Haveria, pois, duas situações
possíveis: uma dentro da multidão e outra de isolamento. Isolamento, vale salientar, não
significa necessariamente o indivíduo sozinho, mas, antes, em um estado psicológico
distinto daquele em multidão. Assim, pela primeira vez, estaria comprovado
cientificamente que a multidão era danosa à sociedade moderna, sobretudo ao ideal de
modernidade defendida pela burguesia.
Freud (2011), ao seu turno, em uma empresa semelhante, concordou com Le
Bon: em multidão surge uma situação psicológica específica. O que Freud apontou
como equívoco na reflexão de Le Bon foi a separação entre indivíduo fora e dentro da
multidão, de modo que Freud não acreditava que o indivíduo se tornasse tão diferente
quando estivesse em situação de multidão ou vice e versa. Para Freud, o ser humano não
seria tão volúvel. Assim, de acordo com Freud, em situação de massa ocorreria um
processo de identificação entre o ego e o super-ego, este materializado na figura de um
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líder. O líder funcionaria como um superego idealizado, algo a ser perseguido. Todo
este processo dizia respeito a impulsos que existiam antes de qualquer situação em
aglomeração e que encontravam amplo espaço de atuação na multidão.
Scipio Sighele (1954), sociólogo italiano, de igual modo, volta-se para a
multidão onde encontra um aglomerado propenso mais uma vez à sugestão, à sedição e
à desordem. Segundo Sighele, haveria uma “alma da multidão”, um comportamento
comum que regeria os indivíduos em situação de massa, um movimento de apagamento
das individualidades em direção a uma unidade constituída pela multidão. A separação
entre indivíduo em situação individual e em situação de massa é evidente, assim como
propôs Le Bon. “Não podemos pôr em dúvida que muitíssimas vezes o resultado total
dado por uma reunião de homens é bem diferente daquele que deveria resultar da
simples soma de cada um deles [...]” (Sighele, 1954, p. 27). Tudo, por conseguinte,
conspirou para uma subestimação inicial dos agrupamentos coletivos nos que diz
respeito às suas qualidades e potencialidades.
Após a compreensão inicial, há uma inflexão na discussão sobre as multidões
para a noção de massa. Na verdade, em uma rápida revista dos autores que tratam do
tema, são poucas diferenças em relação aos termos massa e multidão, de modo que estes
dois termos se confundem. No mais, a massa não é mais de algo que irrompe de súbito,
como a multidão no século XVIII, mas algo já entranhado nas sociedades
desenvolvidas. Como explicar Conh (1973), a multidão representava algo nocivo à
sobrevivência da “sociedade civil”. Contudo, quando não há possibilidade de se pensar
em sociedade sem se levar em consideração as massas, tem-se a noção de massa e,
consequentemente, sociedade de massas.

Se antes situavam-se fora, como turbas que ameaçam com sua
barbárie a"sociedade", as massas se encontram agora dentro:
dissolvendo o tecido das relações de poder, erodindo a cultura,
desintegrando a velha ordem. Estão se transformando de horda
gregária e informe em multidão urbana, transformação que, embora
seja percebida em ligação com os processos de industrialização, é
atribuída antes de tudo ao igualitarismo social, no qual se vê o germe
do despotismo das maiorias (Barbero, 2006, p. 44)

Sociedade de massa, por conseguinte, é uma conformação do inevitável: as
massas tornaram-se parte da sociedade. Contudo, no plano da representação, não se
perdeu de vista as pré-noções acerca dela, quanto ao seu atomismo, à vulnerabilidade e
à manipulação. Deste modo, o termo massa “designa uma coletividade de grande
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extensão, heterogênea quanto à origem social e geográfica dos seus membros, e
desestruturada socialmente” (Conh, 1952, p. 17). Não obstante, esta massa amorfa é o
que domina político e culturalmente as democracias, o que é, de fato, uma das principais
preocupações dos primeiros teóricos das massas em relação ao futuro das sociedades: a
massa teria tomado as rédeas da sociedade para destruí-la. A despeito disso, a massa não
teria uma organização social definida, vez que seria formada por um grande número de
indivíduos que estão separados, desligados, apesar de que formem um grupo
homogêneo. A massa é uma espécie de representação da multidão, uma noção na qual
foi possível reunir as concepções acerca das multidões.
Em seu livro “A rebelião das massas”, Ortega e Gasset (1987) lança-se a um
estudo metafísico da massa. Segundo Ortega e Gasset, pertenceria à massa todo aquele
“que não atribui a si mesmo um valor – bom ou mau – por razões especiais, mas que se
sente ‘como todo mundo’ e, certamente, não se angustia com isso, sente-se bem por ser
idêntico aos demais” (Ortega y Gasset, 1987, p. 38). Mais à frente, Ortega e Gasset trata
do errático “homem-massa”, a unidade mínima da massa, um ser sem projeto, à deriva,
um tipo que, a despeito de suas poucas qualidades, governa os dias de sua época,
irrompera desordenadamente aos centros das grandes cidades e inesperadamente
triunfara. Não obstante, o paradoxo: sem laços gregários firmes, o homem-massa é
frágil e vulnerável à sugestão, facilmente manipulável e avesso a complexidades. No
emaranhado das cidades, o homem-massa convive com seus semelhantes sem percebêlos, estão separados, atomizados.
Portanto, a idéia de sociedade de massas está fundada na concepção de massas
enquanto indivíduos anônimos e separados, e é desta concepção que se tem uma relação
linear entre meios de comunicação, de um lado, e receptores, de outro - envoltos em um
processo de circulação que, por definição, não existe ou é ignorado. Assim, a noção de
sociedade de massa possibilita, e veremos isto mais à frente, pensar em uma relação
simplória e reducionista entre meios de comunicação e público. Não à toa que, em
algumas teorias da comunicação, há uma ideia da instância de reconhecimento enquanto
massa inerme, vulnerável e atomizada. Sociedade de massa, por conseguinte, refere-se a
uma relação entre o indivíduo e a ordem social circundante. Particularmente, seria uma
situação na qual o indivíduo ocupa uma posição de isolamento psicológico, na qual seus
laços gregários são frágeis ou inexistentes (De Fleur, 1976). Massa é tudo aquilo que
não pensa em si mesmo, apesar de que se ache na posição de igual, composta por
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figuras antagônicas aos homens cultos, seres desprovidos de um conhecimento
aprofundado e complexo (Ortega y Gasset, 1987).
Assim, as primeiras discussões sobre os meios de comunicação de massas
fundam-se nesta sociedade, em menor ou maior medida. Naturalmente, isto viria a
influenciar a compreensão da relação entre emissor e receptor, bem como a idéia de
circulação. Com efeito, a circulação se resumiria a um ponto de passagem entre a
mensagem emitida por determinado emissor a uma instância de reconhecimento
desconhecida, vulnerável e pouco resistente. Com os processos de mediatização, como
veremos, noção de circulação passará por grandes transformações, assunto que
trataremos em tempo neste trabalho.

Sociedade dos meios

Quando Gutenberg, a partir da prensa, imprimiu sua famosa Bíblia de Mazarino,
marcou-se o início da produção em massa de informação, o que ensejou um processo de
circulação de informação inédito e sem precedentes. Neste movimento, como em muitos
outros da história humana, aconteceu aquilo que Ellul (1968) preconizara: a inovação
técnica deixa, em determinado momento, de ser apenas um instrumento e torna-se
estruturante, torna-se chave configuradora da própria realidade. Gutenberg lançou as
raízes com as quais a imprensa revolucionou as sociedades ocidentais. O advento da
prensa é algo próximo à revolução na comunicação com o domínio, por parte dos
sumérios, do alfabeto fonético, com a escrita cuneiforme em argila, e, mais à frente,
com o papiro, na Grécia (Giovannini, 1987).
À medida que a sociedade cada vez mais se complexifica, a capacidade de
difundir formas simbólicas aumenta, geralmente acompanhada de progressos
tecnológicos, como a prensa de Gutenberg, e de revoluções no interior de instituições
políticas e econômicas. A vontade humana de derrubar barreiras espaciais e temporais
remonta a épocas nas quais se eram usados meios “rústicos” de comunicação, que nos
levou posteriormente ao telégrafo, ao radiotelefone e, algo mais próximo, ao rádio como
conhecemos hoje (De Fleur, 1976). Com Gutenberg, surgiram as primeiras tipografias.
O advento de meios de comunicação independentes fortaleceu a secularização das
sociedades, desestabilizou instituições antes tidas como inabaláveis, pontecializou como
nunca antes a transmissão de informações, consolidou um espaço de discussão pública e
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moldou uma nova forma de viver em quase todos os setores societários (Thompson,
1998).
Com o advento da imprensa escrita e, posteriormente, o rádio e a televisão,
surgem os primeiros meios de comunicação caracterizados como de massa
Aparentemente, tanto a imprensa escrita quanto o rádio ou a televisão são
marcadamente “monológicos”, pelo menos é o que percebemos nos apontamentos da
sociedade dos meios, na medida em que o processo de comunicação se estrutura,
aparentemente, em um fluxo único: dos emissores para os receptores. Surgem, neste
momento, teorias da comunicação voltadas aos efeitos dos meios de comunicação nas
pessoas. Pergunta-se: o que os meios fazem com as pessoas? “Consideram-se os meios
de comunicação a variável independente que afeta a variável dependente, o indivíduo.”
(Hjarvard, 2014, p. 14) Naturalmente, dentro das processualidades destes meios, há
formas de interação com que a instância de reconhecimento pode interagir, à maneira
que lhes é disponibilizado, com os emissores das mensagens (Thompson, 1998; Verón,
2004). Todavia, trata-se de um diálogo entre as partes envolvidas no processo de
comunicação que não é levado em consideração nos apontamentos sobre as sociedades
dos meios. Ao menos, efetivamente.
Em tempo, teorias da comunicação que priorizam os meios em relação à
instância de reconhecimento são conhecidas como teorias mediocêntricas da
comunicação, teorias, mormente, fundamentadas em uma discussão em torno do
protagonismo dos meios de comunicação frente à instância de reconhecimento (Ferreira,
2016). A relação entre emissores e receptores, materializada no processo
comunicacional, é a mola propulsora destas teorias, uma vez que é a partir do processo
comunicativo, com capacidade supostamente irradiadora e transmissional, que nasce
uma perspectiva centrada no medium e seu protagonismo em relação aos receptores
(Fausto Neto, 2010b; Santana, 2016). Sujeitos isolados e vulneráveis constituem a
raison d´être das teorias mediocêtricas na medida em que os efeitos são, quando não
imediatos, aceitos sem muita resistência pela instância de reconhecimento.
O modelo matemático de informação, proposto por Shannon e Weaver,
compreende um processo comunicacional marcadamente transmissional. Uma fonte
reproduziria, em um ponto dado, uma mensagem para outro ponto, de modo que esta
mensagem seria recebida de forma exata ou mais próximo possível daquela proposta
pela fonte. Shannon e Weaver criaram uma fórmula de rendimento informacional em
que a velocidade da transmissão de mensagens seria potencializada ao mesmo tempo em
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que seriam diminuídas as distorções que pudessem interferir na comunicação. O ruído,
definido como qualquer coisa que atrapalhe a mensagem em obter êxito, é justamente a
idéia de uma circulação limitada à linearidade. Nada mais natural, o modelo matemático
da comunicação foi pensado para ser aplicado em dispositivos eletrônicos.
O modelo matemático influenciou as teorias da comunicação, particularmente as
mediocêntricas, de tal maneira que a lógica de troca de mensagens entre dispositivos
técnicos (fonte e decodificador) foi mantida sem muitas mudanças nos processos entre
meios de comunicação e sociedade. Assim, tem-se um processo de circulação de
mensagem meramente transmissional, em que a circulação limita-se a um espaço de
passagem de mensagens de um ponto a outro. O que interessa ao matemático é a
dinâmica do mecanismo, pouco importando o processo de significação e circulação de
mensagens entre destinatários e emissores (Mattelart, 2006).
Ao seu turno, a Teoria Hipodérmica afirma que uma mensagem transmitida
pelos meios de comunicação será necessariamente aceita pela instância de
reconhecimento. Tem-se, como plano de fundo, uma perspectiva psicológica da ação, de
cariz behaviorista causa-efeito, consoante aos estudos do médico russo Ivan Pavlov.
Pergunta-se na teoria hipodérmica, questão que irá nortear outras teorias da
comunicação: quais efeitos têm os meios de comunicação em uma sociedade de massa?
(Wolf, 1999). Quase uma sociedade orwelliana cujos meios de comunicação,
onipresentes e onipotentes, controlam os indivíduos a partir de ações reguladoras: fazer
como pensar e o que pensar.
A noção de sociedade dos meios diz respeito à idéia do protagonismo dos meios
de comunicação em relação à instância de reconhecimento. Tratam-se de concepções
que se fundam, inevitavelmente, nas idéias sobre multidões e massas, de modo que o
protagonismo dos meios de comunicação só, e somente só, impõem sua lógica se existir
uma instância de reconhecimento inerme, a qual é representada pelas massas. Assim, as
idéias acerca das multidões e massas tornaram possível a idéia de sociedades dos meios.
No entanto, em um movimento, sobretudo no interior das teorias da
comunicação, os estudos da instância de reconhecimento ganharam força, quebrando ou
enfraquecendo alguns paradigmas dominantes em relação aos meios de comunicação,
ao colocar à vista uma perspectiva antropocêntrica em detrimento de uma perspectiva
mediocêtrica. Passa-se dos meios para as mediações (Ferreira, 2007). Não se trata de
desconsiderar o papel privilegiado dos meios de comunicação na contemporaneidade,
tampouco cair no equívoco, a que alertara Carolina Escosteguy (2001), de superestimar
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a instância de reconhecimento frente aos meios de comunicação, ou fazer vistas grossas
para a marginalidade da instância de reconhecimento quando comparada ao aparato
técnico-discursivo dos meios de comunicação tradicionais. Não se pode, portanto,
esquecer os limites desta independência e o campo hegemônico mediático.
É pensar que não existe separação radical entre técnica e sociedade, tampouco
um processo comunicacional unilateral, sem resistência ou sem um processo de
negociação do outro lado. Agora, o esforço pode ser resumido em compreender como
“se constrói a relação social na e pela máquina, isto é, no domínio do pensamento
comunicacional, nos e pelos meios de comunicação” (Ferreira, 2007, p. 37). Ter em
conta o complexo jogo envolvido no processo de comunicação.

Mediação

No processo de formação das sociedades industriais, torna-se necessário
distinguir dois processos distintos, a saber: mediação e mediatização. Por ora, nos
interessa somente a mediação, de modo que, no tópico seguinte, trataremos dos
processos de mediatização. A mediação se aproxima das teorias mediocêntricas na
medida em que, como postulou Roger Silverstone (1999), propõe-se a examinar o
movimento de significado de um texto a outro, de um discurso a outro, de um evento a
outro. Dito de outro modo, o problema ainda perpassa o processo comunicacional.
Entretanto, vale salientar, não se trata mais de um simples pensamento tecnocrático,
mas de uma comunicação de natureza representacional e funcional a partir de um
dispositivo tecnológico, próximo ao conceito de meio de comunicação de Verón (1995),
que considera um meio como “um dispositivo tecnológico de produção/instância de
reconhecimento de mensagens associado a determinadas condições de produção e a
determinadas modalidades (ou práticas) de instância de reconhecimento de tais
mensagens” (Verón, 1995, p. 4). Portanto, não é levado em conta somente a passagem
de informação, mas as relações engendradas pelo uso de determinado meio de
comunicação.
Jesus Martin-Barbero (2006) é um dos principais contribuintes do conceito de
mediação. Para Barbero, os estudos de comunicação devem ter em vista não apenas os
meios – isto é, uma perspectiva voltada somente aos efeitos dos meios de comunicação mas devem levar em consideração os processos culturais, sociais e econômicos da
mediação que determinam tanto emissor quanto receptor no processo comunicacional.
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Por instância de reconhecimento, entende-se “as estruturas de construção de sentido às
quais o receptor está vinculado. A história pessoal, a cultura do seu grupo, suas relações
sociais imediatas” (Martino, 2014, p. 4) que interferem na apreensão e relacionamento
com os meios de comunicação. O papel do receptor é totalmente reconfigurado, uma
vez que, para Barbero, falar em instância de reconhecimento passa longe de pensar em
determinismo, submissão ou reprodução apenas, mas em produção questionadora da
centralidade mediática.
Sociedade de massa, para Barbero (2006), é justamente o lugar onde é possível,
como nunca antes, a circulação cultural, um espaço em que, pela primeira vez, os
diferentes extratos sociais dialogam, trocam informações e comunicam. O fluxo de
informação, iniciado pelo livro, ganhou fôlego inédito com meios de comunicação
como o rádio e o cinema, propiciando um cenário de troca contínua entre os diferentes
atores da sociedade, enquanto potenciais produtores/receptores de produtos mediáticos.
Portanto, segundo Barbero, sociedade de massa não pressupõe determinismo mediático,
mas um processo interacional, de diálogo, comunicação e, sobretudo, circulação.
Barbeiro usa o conceito de hegemonia, conceito formulado pelo filósofo
marxista italiano Antonio Gramsci. Barbero busca evidenciar o papel ativo da instância
de reconhecimento na apreensão das mensagens e símbolos da cultura. Hegemonia seria
“os controles dos elementos responsáveis pela formação do senso comum” (Martino,
2014, p. 74). Gramsci dava importante papel, nesse cenário, aos meios de comunicação,
uma vez que estes são, pela ocupação privilegiada na criação de consenso na sociedade,
um dos principais responsáveis pelos instrumentos de criação do senso comum.
Contudo, hegemonia não seria algo dado e estanque, mas um espaço de disputa. Por
conseguinte, a cultura massiva, tornada possível pelos meios de comunicação, é um
espaço de constante disputa hegemônica, sem determinismo ou protagonismo dos meios
de comunicação frente à instância de reconhecimento.
Para Barbero, a cultura é o espaço no qual as classes sociais disputam sua
representatividade cultural por meio de práticas de apreensão de sentido que lhes são
única. As classes populares, longe de submissas ou relegadas a resistir aos assédios da
cultura dominante através dos meios de comunicação, são capazes de materializar e
expressar seu modo de viver e pensar através de estratégias de filtro e reorganização da
cultura hegemônica. O conceito de hegemonia estende a luta de classes e o conflito
pelo poder político a um novo patamar, que não só se daria na plataforma política, mas
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em diferentes linhas de frente na esfera cultural, sobretudo aquelas atinentes à apreensão
do sentido.
O conceito de mediação propõe novos contornos à instância de reconhecimento
e aos meios de comunicação. O pensamento de Barbero marca uma mudança nos
estudos da comunicação, especialmente em relação às teorias mediocêntricas da
comunicação, colocando o centro das atenções nos aspectos culturais da instância de
reconhecimento das mensagens midiáticas, superando uma perspectiva de mediação
midiática unicamente. As mídias detêm papeis sociais na sociedade, ao passo que é
dado um novo vigor à instância de reconhecimento. Barbero é muito cuidadoso não
toma partido entre os apocalípticos ou integrados (Eco, 2015). Ao contrário, Barbero
tenta demonstrar quais possibilidades são tornadas possíveis a partir de interação entre
uma instância de reconhecimento ativa e os diversos discursos da sociedade dos meios,
a despeito da marginalidade histórica à qual a instância de reconhecimento foi imposta.
A mediação também foi objeto de reflexão na Europa. O professor de literatura
inglesa, Richard Hoggart, ilustra muito bem esse novo cenário, em sua pesquisa The
uses of literacy, uma linha estrutural dos estudos em instância de reconhecimento, em
que Hoggart pretende estudar as influências da cultura de massa difundida pelos meios
de comunicação sobre as classes populares na Inglaterra. Neste trabalho, Hoggart revela
que as classes populares não são apenas submissas, mas também oferecem resistência
aos conteúdos dos meios de comunicação. É também na Inglaterra que surge o campo
dos Estudos Culturais (cultural studies), materializado no Centre of Contemporary
Cultural Studies (CCCS), fundado em 1964, na Universidade de Birmingham
(Hohlfeldt, 2008; Mattelart, 2006)
O grupo do CCCS entendia a cultura como um duplo conceito inovador: (1) a
cultura não diz respeito à homogeneidade, a um modo monolítico, mas, muito pelo
contrário, tem corpo de maneira singular nas diversas formações sociais de maneira
diferenciada; (2) falar em cultura é levar em conta intervenções ativas através de
discursos e representações, e não só reprodução passiva. Uma resposta aos meios
tradicionais, bem como à nova formação societária a partir das negociações entre
emissores e receptores, os estudos culturais entendem cultura não apenas como simples
prática, mas a soma de hábitos e consumo de uma terminada sociedade (Wolf, 1999).
A compreensão da comunicação dos pensadores do CCCS é que o popular é o
espaço primordial da cultura de massa. Se milhões de pessoas assistem a TV, leem
literatura popular, não é admissível, de acordo com os pesquisadores do CCCS, a
29

condenação dos meios de comunicação ao esquecimento, mas totalmente plausível um
olhar crítico sobre esses instrumentos comunicacionais, além do entender o papel ativo
da instância de reconhecimento. O receptor produz mensagens, tem, em certa medida,
autonomia na interpretação e, por consequência, atua na mensagem e a utiliza
(McQuail, 2000). A televisão não se sustentaria só pela classe dominante. Não se trata
mais dos efeitos, mas os usos na instância de reconhecimento dos produtos mediáticos
que são o centro de interesse na análise cultural dos meios de comunicação. A hipótese
dos usos e gratificações (uses and gratifications), de cariz sociológico funcionalista, é
um passo ilustrativo nesse sentido. Não se trata de se perguntar o que a mídia faz com
os indivíduos, mas o que as pessoas fazem com os meios de comunicação.
Michel de Certeau (1998), em outra frente, propõe uma inflexão no pensamento
sobre o consumo de produtos: “É preciso interessar-se não pelos produtos culturais
oferecidos no mercado dos bens, mas pelas operações dos seus usuários” (Certeau,
1998, p. 14). Certeau propõe-se a pensar a instância de reconhecimento enquanto pólo
ativo na apreensão de sentido, muito embora Certeau não tenha se dedicado
necessariamente

aos

estudos

de

Comunicação.

Para

Certeau,

instância

de

reconhecimento pressupõe apropriação (ou reapropriação), trata-se de uma maneira de
praticar, de modo que pensar em determinado produto apenas ao nível da emissão ou
produção é insuficiente para se compreender seu real sentido relacional com a instância
de reconhecimento. “A presença e a circulação de uma representação não indicam de
modo algum o que ela é para seus usuários. E ainda necessário analisar a sua
manipulação pelos praticantes que não a fabricam.” (Certeau, 1998, p. 41).
Portanto, mediação, em geral, refere-se a situações comunicativas específicas e
corrente: a classe trabalhadora e seu uso da TV, os imigrantes e seu uso dos programas
radiofônicos voltados para o público imigrante, o político e o uso do blog para fins
estritamente políticos. Nisto, busca-se identificar as influências socioculturais dos
receptores em relação com os meios no processo comunicacional. A mediação, como
evidenciado, volta-se ou para os desdobramentos das mensagens mediadas sobre a
instância de reconhecimento ou, pelo contrário, no uso das mensagens mediáticas por
parte da instância de reconhecimento, que atua ativamente no processo comunicacional.
Assim, o conceito de mediação atém-se, sobretudo, ao processo de comunicação, a
atividades

comunicacionais

regulares

(Hjarvard,

2014).

Como

nas

teorias

mediocêntricas, a mediação preocupa-se com o processo de comunicação, a “ação de
fazer ponte ou fazer comunicarem-se duas partes, mas que implica diferentes tipos de
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interação” (Sodré, 2011, p. 21). No entanto, é qualitativamente diferente na medida em
que considera as diversas relações possíveis entre pólo emissor e receptor da mensagem.
Para Thompson (1998), em Mídia e Modernidade, mediação diz respeito a
interações e ações que envolvem a maximização qualitativa das relações sociais através
do espaço e do tempo. Thompson propôs três tipos de interações, que são: (1) interação
face a face; (2) quase- interação mediada e (3) interação mediada. A primeira interação
acontece, obviamente, em um contexto de co-presença, com um mesmo sistema de
referência espaço-temporal, enquanto que os outros dois tipos de interação são
estendidos e amplificados no espaço e tempo, possibilitando uma interação à distância
no espaço e no tempo. Para Thompson, a interação mediada é dialógica, em dois fluxos,
e possibilita igualdades nas oportunidades de fala e ação entre os participantes. Um
exemplo de um tipo de mídia que enseja uma mediação dialógica é o telefone.
A quase-interação mediada, por outro lado, está relacionada à comunicação para
um número indefinido de pessoas, diferente da relação dialógica da interação mediada, e
é por natureza monológica. “Ela é uma situação estruturada na qual alguns indivíduos se
ocupam principalmente na produção de formas simbólicas para outros que não estão
fisicamente presentes, enquanto estes se ocupam em receber formas simbólicas
produzidas por outros a quem eles não podem responder” (Thompson, 1998, p. 80).
Como exemplo, temos a televisão, que pouco permite interação entre seus espectadores,
muito embora cresçam as estratégias de vários programas televisivos de implicar cada
vez mais os telespectadores no processo. Com o advento da internet, especialmente a
World Wide Web 2.0, essa tendência se fortaleceu, com novos dispositivos, inclusive
aqueles móveis, de interação online. Para McLuhan (2007), ao seu turno, seriam o que
ele chama de meios quentes, uma vez que “os meios quentes não deixam muita coisa a
ser preenchida ou completada pela audiência.” (McLuhan, 2007, p.38)
Para Hjarvard, mediação diz respeito ao uso da mídia voltado para a produção de
sentido. São estudos que buscam as influências socais e culturas da mídia a partir do
circuito da comunicação, das mensagens ou simplesmente do processo comunicacional.
Faz-se a distinção entre sociedade dos meios e sociedades em processo de mediatização,
enquanto duas etapas qualitativamente distintas. Nas sociedades dos meios, predomina a
mediação, a mídia opera como instância de representação de outras instituições, de
modo que os meios de comunicação não têm independência enquanto campo ou
instituição, com agentes e capital simbólico a serem perseguidos. Nas sociedades em
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processo de mediatização, os meios de comunicação adquirem estatuto de instituição
semi-autônoma, em que os interesse mediáticos se sobrepõem a outros.
De acordo com Hjarvard, nos estudos sobre mídia e sociedade, é necessário
superar uma discussão centrada na mensagem ou no processo de comunicação. Devemse levar em conta, antes, as formas pelas quais os meios de comunicação estruturam e
organizam os diferentes setores da sociedade, bem como as relações sociais. Como a
mediação interessa-se, sobretudo, pelo processo de comunicação, torna-se premente
recorrer a outro termo, a meditiatização, “para denotar a transformação estrutural de
longo prazo e larga escala das relações entre os meios de comunicação, a cultura e a
sociedade.” (Hjarvard, 2014, p. 26)
A partir de agora, vamos tratar agora dos processos de mediatização, que
propõem uma discussão que ultrapassa os estudos em mediação, mas sem querer excluílos ou deixá-los de lado. Vale salientar, a mediatização não exclui a mediação, muito
pelo contrário, os dois fenômenos ocorrem simultaneamente dentro da sociedade
mediatizada. Assim como é importante dizer que, embora os assuntos aqui tratados
estejam colocados à maneira de uma linha do tempo, não se trata de uma flecha à frente,
uma fase que sobrepõe a outra, mas de uma organização unicamente didática e
operacional.

Da mediação à mediatização

São duas as principais tradições em mediatização, a institucional e a
socioconstrutivista.

Estas

duas

linhas

de

pesquisas

diferem,

sobretudo,

metodologicamente. Como pontuou Hepp (2014), enquanto a mediatização institucional
está interessada nos meios de comunicação tradicionais, ditos massivos, a tradição
socioconstrutivista volta-se a práticas de comunicação cotidiana. A temporalidade de
ambas as linhas de pesquisa também diferem na medida em que a tradição institucional
situa os processos de mediatização no século XIX, nas sociedades pós-modernas, ao
passo que a tradição socioconstrutivista reclama uma perspectiva estendida no tempo,
sem se limitar a um período específico.
Na tradição institucional, busca-se examinar como a mídia torna-se parte
integrante do funcionamento de outras instituições através do avanço de sua lógica,
denominada lógica da mídia (Hjarvard, 2014). Assim, analisa-se como a lógica da
mídia altera a percepção e forma de apresentação de outros campos sociais e instituições
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(Hepp, 2014; Jensen, 2013). Dito de outro modo, como determinadas instituições
incorporam a lógica midiática às suas. Altheide e Snow (1979) introduziram, pela
primeira vez, o conceito de lógica da mídia, que diz respeito às formas mediáticas de
apresentação, distribuição e circulação de recursos e materiais simbólicos, mas
especificamente “como o material é organizado, o estilo em que é apresentado, o foco
ou a ênfase em determinadas características de comportamento [...]” (Altheide e Snow,
1979, p.10). Para tanto, tem-se a mediatização como um processo situado nas
sociedades pós-industriais, um processo histórico da alta modernidade, em que “os
meios de comunicação alcançaram a semiautonomia como instituição social e
integraram-se decisivamente no funcionamento de outras instituições” (Hjarvard, 2014,
p.30).
A tradição sociocontrutivista, por sua vez, entende a mediatização como um
processo analítico entre as mudanças nos meios de comunicação, em seu sentido lato, e
as mudanças na sociedade e cultura (Hepp, 2014). Não se trata de uma perspectiva
centrada nos meios de comunicação clássicos, mas nos diferentes dispositivos
tecnológicos tornados meios de comunicação que afetam não só determinados áreas da
vida societárias, mas diversas, “em diferentes regiões, em diferentes áreas culturais [...]
com diferentes resultados, por exemplo, na escola, no trabalho, nas discussões políticas
ou no shopping” (Krotz, 2014, p.136). Com isto, há apropriações, interpretações e
resistências que não são necessariamente relacionadas aos meios de comunicação
tradicionais (Hepp, 2014; Jensen, 2013)
Apresentaremos, aqui, as duas principais tradições em mediatização, a saber: a
perspectiva institucional e a perspectiva socioconstrutivista. Tentaremos evidenciar os
principais pontos e delinear propostas de alguns dos principais autores de cada
perspectiva. Além do mais, situaremos nosso objeto de estudos nos estudos de
mediatização.

Perspectiva institucional

O principal nome desta linha de pensamento é o norueguês Stig Hjarvard (2014).
Hjarvard interessa-se pela mediatização da cultura e da sociedade, no período que
compreende as sociedades pós-industriais, de modo que sua preocupação maior é
compreender de que forma as instituições sociais mudaram a partir do advento, e
posteriormente (oni)presença da mídia, entendida como uma instituição semiautônoma.
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Leva-se em conta, sobretudo, as mudanças em instituições, na cultura e na sociedade a
partir da centralidade da mídia na dinâmica societária (Hjarvard, 2014; Jensen, 2013).
A ideia de Hjarvard (2014, 2012) é que a sociedade e a cultura não podem ser
mais pensadas sem levar em conta a presença constante da mídia, tampouco as
instituições, que estão atravessadas pela lógica mediática. A mídia tornou-se estrutural.
“Nestas circunstâncias, nossa tarefa [...] é tentar entender as maneiras pelas quais as
instituições sociais e os processos culturais mudaram de caráter, função e estrutura em
resposta à onipresença da mídia” (Hjarvard, 2012, p. 54). Embora o foco maior seja a os
meios de comunicação clássicos, Hjarvard não se limita a tratar apenas da mídia
convencional em seus trabalhos, mas de um grupo maior de instrumentos tecnológicos
de comunicação, a exemplos de mídias interativas, que permitem uma participação
maior na circulação de mensagens e engajamento em diferentes formas de comunicação
(Hjarvard, 2014; 2013). Isto é, as instituições e/ou campos são atravessados pela lógica
da mídia, como escreveu Fausto Neto (2008): “[...] a vida e dinâmicas dos diferentes
campos são atravessadas, ou mediadas, pela tarefa organizadora tecno-simbólica de
novas interações realizadas pelo campo das mídias” (Fausto Neto, 2008, p. 90).
A mídia se constituiu como instituição social com regras de funcionamento e
valores próprios, “definições sobre sua própria natureza, hierarquias, conhecimento
acumulado, discurso de autolegitimação social e deontologia específica” (Gomes, 2004,
p. 51), de modo que os meios de comunicação, se pensarmos na teoria dos campos de
Bourdieu (2004, 2007), têm um capital simbólico próprio, que é perseguido pelos seus
atores, no caso os jornalistas. Assim, interesses externos, pelo menos em teoria, são
enfraquecidos dentro do campo, que é agora regido pelas suas próprias regras.
Hjarvard propõe um estudo do que ele chama de “lógica da mídia” em outras
instituições, isto é, em que grau uma determinada instituição incorporou a lógica
mediática à sua. Neste sentido, Hjarvard propõe estudos de médio alcance em que se
pesquise a influência da mídia em outras instituições, como a política, a ciência, etc.
Entende-se a mediatização como um processo histórico da alta modernidade, em que
“os meios de comunicação alcançaram a semiautonomia como instituição social e
integraram-se decisivamente no funcionamento de outras instituições” (Hjarvard, 2014,
p.30).
O processo de mediatização, na perspectiva institucional, é uma relação
dialógica entre meios de comunicação e outras instituições. Portanto, “a midiatização
não concerne à colonização definitiva pela mídia de outros campos, mas diz respeito, ao
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invés disso, à crescente interdependência da interação entre mídia, cultura e sociedade”
(Hjarvard, 2014, p.25). A colonização da mídia a outros campos só não ocorre por conta
de “uma espécie de resistência inercial — ou seja, por uma manutenção estagnada de
práticas e lógicas anteriores de cada campo social” (Braga, 2015, p. 17).
Trata-se de pensar, dentro da corrente institucional, que houve uma mudança a
partir da dependência, por outras instituições, da lógica da mídia, entendida como o
modus operandi mediático.
O termo “lógica da mídia” não sugere a existência de uma
racionalidade universal, linear ou única por trás de todas as instâncias
midiáticas; deve ser compreendido como uma abreviatura conceitual
para os vários modus operandi institucionais, estéticos e tecnológicos
adotados pelos meios de comunicação, incluindo a forma que
distribuem os recursos materiais e simbólicos e operam com a ajuda
de regras formais e informais (Hjarvard, 2014, p.36)

Hjavard (2014) descreve duas formas de incidência da mediatização em outras
instituições ou campos: a mediatização de forma direta e a mediatização de forma
indireta. A primeira remete a uma interação que antes não era mediada e adquire uma
forma mediada através da utilização de um meio. Um exemplo, fornecido pelo próprio
Hjarvard, é o serviço de transações bancárias on-line a partir de dispositivos móveis,
que antes ou era efetuada no banco ou no caixa eletrônico. Em relação à forma indireta,
tem-se que ela ocorre “quando uma dada atividade para ser cada vez mais influenciada
[...] pelos símbolos e mecanismos mediáticos” (Hjarvard, 2014, p.41). Quando, por
exemplo, a rede de fastfood Mc Donalds não oferece simplesmente uma experiência de
alimentação, mas uma variada gama de produtos que se entrecruzam, como filmes e
animações,

bonecos

e

brindes.

As

duas

formas

de

mediatização

atuam

concomitantemente, sendo às vezes difícil diferenciá-las. São, portanto, mecanismo de
análise, que podem trabalhar em conjunto.
Se as instituições são modificadas a partir do processo de mediatização, com a
mídia, enquanto instituição, não é diferente. Os meios de comunicação, ao mesmo
tempo que são agentes de transformação, são implicados pelo efeitos da sociedade
mediatizada. O campo jornalístico, a título de ilustração, sofre mutações que incidem
não só em suas estruturas institucionais, como também através de novas modalidades de
enunciação, como assinalou Fausto Neto (2006) e Demétrio Soster (Soster, 2008, 2015).
Deste modo, a mediatização, de acordo com a perspectiva institucional, caracteriza-se
por uma dualidade, uma vez que a mídia intervém em variados contextos
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constitucionais e, ao mesmo tempo, é mediatizada enquanto instituição (Hjarvard,
2014).
Portanto, de acordo com Hjarvard, são profundas as mudanças na sociedade e
cultura através dos processos de mediatização de vários setores societários. A questão
não é mais reconhecer os meios como principais mediadores de outros campos na
organização das interações sociais, mas “de constatar que a constituição e o
funcionamento da sociedade [...] estão atravessados e permeados por pressupostos e
lógicas do que se denominaria “cultura da mídia” (Fausto Neto, 2006, p.91).
Estuda-se, na perspectiva institucional, como a mídia interfere na sociedade e na
cultura, sobre a interação social dos indivíduos dentro de uma determinada instituição.
Winfried Schulz (2004 apud Hjarvard, 2012) elenca quatro tipos de processos em que
os meios modificam a interação social: (1) os meios estendem as possibilidades de
interação no espaço e tempo; (2) os meios substituem atividades que antes eram feitas
em contatos face a face; (3) os meios fomentam a fusão de atividades (enquanto o
indivíduo está em uma reunião, em um contato face a face, ele pode usar o celular em
interações mediadas); (4) diferentes instituições têm que se adaptar às rotinas dos meios
de comunicação. Temos, portanto, diferentes ações diretas e indiretas, consoante ao que
foi proposto por Hjarvard (2014). Uma dada instituição pode sofrer interferências
múltiplas, todas ao mesmo tempo.
A teoria do meio, particularmente aqui os trabalhos de Meyrowitz (1985), trata
dos temas levantados pela perspectiva institucional. Meyrowitz elenca três categorias,
que estão presentes no dia a dia, que dizem respeito à mudança qualitativa na interação
social acarretada pelos meios de comunicação, a saber: grupos de identidade,
socialização e hierarquia. Grupo de identidades são grupos de referências (relação nós e
eles), em que pessoas estão unidas a partir do que elas sabem uma das outras - quanto
mais conhecimento de determinado grupo – Meyrowitz usa a noção de back region de
Goffman (1985), maior o sentimento de pertença. Socialização, por sua vez, são etapas
a que todo indivíduo envolve-se para se atingir um objetivo, a passagem da infância
para a vida adulta, por exemplo. Em relação à hierarquia, trata-se das desigualdades no
nível de informação entre indivíduos, como políticos e eleitores.

De acordo com

Meyrowitz, estes três domínios das relações sociais estão em processo de mutação por
conta dos processos de mediatização.
Segundo Meyrowitz, com o fluxo cada vez maior de informação em circulação,
indivíduos adquirem facilmente informações de diversos grupos, ocasionando certo
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desequilíbrio e um fenômeno em que pessoas, ao tomarem conhecimento de
determinadas comunidades, antes desconhecidas ou distantes culturalmente, sintam-se
parte e queiram participar dela. Os meios de comunicação colocariam em evidência
informações de diferentes grupos, aspectos culturais e costumes, geralmente não vistas,
tornando público o privado, de modo que comumente mostram informações da back
region de diversos grupos. Infere-se, portanto, que o grande fluxo de comunicação
também afeta o processo de socialização, uma vez que, a rigor, as informações do
processo de socialização deveriam ser liberadas por etapas, em doses homeopáticas e
graduais. Contudo, com a consolidação dos meios de comunicação, as etapas de
socialização sofrem interferência, na medida em que se acelera ou, por outro lado,
retarda-se o processo de socialização de acordo com a liberação de informações sobre
comportamentos de back region. Igualmente, a hierarquia sofre interferência através do
fluxo constante de informação, tornando a linha tênue entre aqueles que detêm menor
ou maior informação. Na escola, a título de exemplo, o papel de único emissor de
conhecimento desempenhado pelo professo está em xeque, vez que, cada vez mais, os
estudantes têm acesso a informações via celulares, o que são insumos para eventuais
questionamentos.
A perspectiva institucional busca, portanto, examinar a influência do campo
mediático, com sua lógica, em outras instituições, a “análise dos relacionamentos entre
a mídia, como instituição, e as outras instituições sociais” (Hepp, 2014, p.48). Os meios
de comunicação são instituições, para Hjarvard (2014), semi-independentes. Contudo,
antes da consolidação enquanto instituição, a mídia passou por um processo gradual na
consolidação de seu papel como instituição semiautônoma, precondição para a lógica da
mídia se impor a outras esferas.
Apresentamos os principais pontos da perspectiva institucional da mediatização,
sobretudo a partir das contribuições de Stig Hjarvard. Partiremos, neste momento, para
uma perspectiva diferente de mediatização, muito por conta da localização do processo,
o objeto e sua aplicação, e com a qual trabalharemos neste trabalho.
Perspectiva socioconstrutivista

As raízes da tradição dos estudos em mediatização de caráter socioconstrutivista
remontam ao interacionismo simbólico, à sociologia do conhecimento e à teoria da
mídia (Hepp, 2014). Nos últimos anos, outras matérias trouxeram importantes
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contribuições a esta linha de pesquisa, a exemplo da antropologia e semiologia. Em
linhas gerais, podemos dizer que a perspectiva socioconstrutivista é caracterizado por
“um processo lento e gradual que se desenvolve em dois eixos profundamente
interligados” (Gomes, 2011, p. 1), a saber: (1) o eixo temporal sob a ótica diacrônica e
(2) uma dimensão qualitativa, uma vez que a interação entre meios de comunicação e
sociedade/cultura se amplifica à medida que novos dispositivos tecnológicos vão sendo
inseridos na dinâmica das relações sociais, quantitativo e qualitativamente (Gomes,
2011; Verón, 2014)
Trata-se de um conceito estendido, de longo prazo, da história da humanidade,
descrita como um processo “durante o qual os meios de comunicação tornaram-se cada
vez mais desenvolvidos e usados de diversas maneiras” (Krotz, 2014). Em uma de suas
empresas intelectual, Verón (2013) tentou refazer o caminho histórico dos dispositivos
técnicos nas sociedades, com suas múltiplas implicações na sociedade e nas relações
sociais, tendo em vista os processos de mediatização, desde os rolos e os códices até a
mídia tradicional. Krotz (2014), ao seu turno, buscou compreender em que medida as
mudanças nos meios de comunicação afetam a vida social e a vida cultural nas suas
mais diversas esferas, desde jogos a idas a shoppings.
Pedro Gomes (2011) pensa em um processo composto de quatros estágios na
complexificação da relação entre os meios de comunicação e os indivíduos, são eles: (1)
logosfera - período da linguagem encerrada no espaço e tempo, uma composição
anterior à escrita, tribal e mística; (2) grafosfera – advento da escrita, a linguagem não
está mais limitada pelo espaço e o tempo; (3) midiosfera – surgimento dos meios de
comunicação clássicos, sobretudo a televisão e (4) ciberesfera, cujas principais
características são modeladas pelas inovações das comunicações eletrônicas e pela
cibercultura.
Os períodos são divididos em níveis qualitativos de interações mediáticas, que
vão conformando, cada uma à sua maneira, um novo bios societário (Sodré, 2011). Não
fica claro se Gomes acredita, como Meyrowitz (1985), consoante à Teoria do Meio, que
cada época é conformada por um meio de comunicação ou se se trata de um processo
cumulativo. Ademais, evita-se tratar o desenvolvimento dos meios de comunicação
como “passos” qualitativos, um atrás do outro, com um tipo de mídia substituindo
outro. “A perspectiva da substituição negligencia a análise das práticas sociais efetivas e
parece cega à abertura de novos planos de existência, que são acrescentados aos

38

dispositivos anteriores ou os complexificam em vez de substituí-los.” (Levy, 1999, p.
211).
A TV não substituiu o rádio, mas remodelou o sistema mediático de tal maneira
que ensejou novos usos e relações com as outras mídias pré-existentes.

Enquanto o rádio, antes da disseminação da TV, foi importante fonte
de notícias, após a consolidação da presença da TV, não o era mais
relevante para tal propósito para muitas famílias. Em vez disso, a
música e a transmissão de informações práticas pelo rádio se tornaram
centrais, e o rádio se tornou um meio de companhia das pessoas em
suas vidas diárias (Krotz, 2014, p.142). [tradução nossa]

Por conseguinte, um meio de comunicação não se sobrepõe a outro, mas
conforma uma nova ambiência a partir de novos usos, abrindo a possibilidade de novas
conformações, arranjos e relações. Para Krotz (2014) mediatização refere-se a um
conceito abrangente dos meios de comunicação enquanto agentes de mudanças no
tecido social, ao mesmo passo que podem ser “remodelados” em alguns aspectos nesta
interação, em uma relação dialética. Krotz entende o processo de mediatização como
um metaprocesso (meta process), equiparado à globalização, individualização, etc. As
mudanças nos meios e as consequentes reações da sociedade e da cultura, então, fazem
parte de um processo do metaprocesso intitulado mediatização. Portanto, o estágio de
mediatização de cada época seria um sub-processo (sub-process) de um metaprocesso.
Krotz (2014) tenta compreender qual a conexão entre mudanças na mídia, de um
lado, e a mudança na sociedade e na cultura, do outro. Mídia, para Krotz, é uma
entidade situacional e estrutural. Isto significa que um simples instrumento tecnológico
não é por si só um meio de comunicação, mas só se torna um quando é utilizado como
“um espaço de experiências e torna-se parte integrada à sociedade por instituições
sociais, normas, regras, expectativas individuais e coletivas” (Krotz, 2014, p. 154).
Trata-se, portanto, na construção da mídia, de uma relação dialógica. Não se trata aqui,
como já assinalamos, da mídia tradicional simplesmente, mas de um leque muito maior
de ferramentas comunicacionais tornadas meios de comunicação. Os ambientes
mediáticos dos indivíduos são, pois, reconfigurados a partir do uso. Assim, mudanças
de percepção e de sentido mudam e novas práticas se tornam possíveis.
Portanto, mediatização está sempre vinculada a um período histórico cultural
determinado, com usos e relações particulares entre sociedade e meios de comunicação,
isto é, a mediatização adquire diferentes funções e formas, justamente por se constituir
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em um metaprocesso e não estar restrita a uma época (Hjarvard, 2014). Trata-se de uma
perspectiva ampla à medida que compreende os diferentes modos que variadas culturas
lançam mão dos meios de comunicação a partir de um contexto cultural determinado e
condicionante.
Krotz (2014) compreende a mediatização como um processo que remete ou
cobre os primórdios da humanidade, em que os meios de comunicação foram
construídos, desde o início, a partir de interações sociais e culturais dos indivíduos
usando tecnologias de comunicação. Por conseguinte, como um metaprocesso, a
mediatização atinge diferentes épocas e períodos da história humana. Nota-se, pois, que
as investidas de Krotz têm forte embasamento na teoria da ação e nos estudos culturais.
(Hepp, 2014). “Em tal perspectiva de longo prazo, a história da humanidade pode ser
descrita como um processo durante o qual os meios de comunicação tornaram-se cada
vez mais desenvolvidos e usados de diversas maneiras” (Krotz, 2011 apud Hepp, 2014).
Mediatização, nesse sentido, pode ser analisada em nível micro, meso e macro.
Pode-se perguntar sobre as mudanças nas formas de comunicação e interação no dia a
dia das pessoas, debruçar-se sobre as diferentes ambiências mediáticas de diferentes
grupos, etc. Mais ainda, mudanças que dizem respeito ao nível macro, como se
perguntar quais as formas e usos dos meios pelos governos democráticos, por exemplo.
“O intuito desse tipo de pesquisa é investigar a inter-relação entre a mudança da
comunicação mediática e a transformação sociocultural como parte das práticas de
comunicação cotidianas” (Hepp, 2014, p.49).
Em linhas gerais, a tradição sociocontrutivista entende a mediatização como um
processo analítico entre as mudanças nos meios de comunicação, de um lado, e as
mudanças na sociedade e cultural, de outro (Hepp, 2014). Não se trata, portanto, de uma
perspectiva centrada na mídia mainstream, mas nas inter-relações entre as partes
envolvidas nos processos de mediatização. A mediatização a que a tradição
socioconstrutivista está falando afeta não só determinados áreas da vida societárias – as
instituições, a título de exemplo -, mas diversas, “em diferentes regiões, em diferentes
áreas culturais [...] com diferentes resultados, por exemplo, na escola, no trabalho, nas
discussões políticas ou no shopping” (Krotz, 2014, p.136).
As mudanças ocorridas no campo político, estudadas por Hjarvard em uma
perspectiva institucional, são avaliadas pela tradição socioconstrutivista como uma
soma de fatores decorridos de mudanças nos meios de comunicação e, respectivamente,
mudanças na sociedade e cultura. A própria participação política se tornou mediatizada,
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muito por conta de novas formas de participação proporcionadas pelos avanços
tecnológicos mediáticos: “novos acessos à informação, novos contatos entre políticos e
eleitores, websites de acompanhamento de proposta políticas” (Krotz, 2014, p.138),
portanto uma nova ambiência criadora de novas relações a partir dos meios, em que
tanto os autores políticos quanto os eleitores estão envolvidos.
Dentro dessa perspectiva, Hepp (2014) propôs um instrumental empírico de
análise da mediatização. Com efeito, em defesa de uma perspectiva transmidial, Hepp
lança mão de dois conceitos, o de mundo midiatizado e configurações comunicativas,
com o objetivo de instrumentalizar pesquisas em mediatização. Mundo midiatizado
refere-se a fragmentos do mundo, agrupamentos ou vida social, pequenos mundos
sociais, que dependem constitucionalmente, em sua forma atual, da dinâmica mediática.
Ao se debruçar sobre um grupo ou mundo social, o pesquisador, a partir do mundo
midiatizado, é capaz de construir análises empíricas, a um nível analítico satisfatório.
Na impossibilidade de investigar os processos de mediatização em sua totalidade, podese, por exemplo, examinar o mundo midiatizado da política, do jornalismo, etc,
enquanto “realidades parciais de tempo socialmente construídas” (Hepp, 2014, p.53).

O conceito de mundos midiatizados, assim, oferece uma abordagem
para investigar empiricamente a midiatização ao definir uma
perspectiva de investigação – ou seja, a perspectiva do enquadramento
temático de um mundo midiatizado. Ao mesmo tempo, o conceito não
é tão restrito que só possa ser concebido como um microconceito de
interação em certo lugar; podemos usá-lo em vários níveis ou escalas
e, portanto, fazer pesquisa de midiatização neles (Hepp, 2014, p.54)

Configurações comunicativas, um conceito proposto inicialmente por Nobert
Elias e adaptado aos interesses da pesquisa em comunicação, seriam ”padrões de
processos entrelaçando o que existe ao longo de várias mídias e em um “enquadramento
temático” que orienta a ação comunicativa” (Hepp, 2014, p.54). Dito de outro modo, a
ideia de configuração comunicativa compreende, em um processo diacrônico e
sincrônico, um propósito comunicativo que vai se construindo a partir de usos de
mídias. Ao articular a proposta da configuração comunicativa à de mundo midiatizados,
tem-se não só a visão de um agrupamento social específico, às voltas com os processos
de mediatização e circulação de mensagens, mas também a configuração comunicativa
específica do grupo, isto é, a forma pela qual, em determinado momento, o grupo se
configura comunicativamente, o que remete, naturalmente, a um processo cumulativo.
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Deste modo, “as mudanças nos mundos midiatizados se tornam pesquisáveis pelas
mudanças das configurações comunicativas” (Hepp, 2014, p.56).
Configuração comunicativa não remete a um meio de comunicação apenas, mas
a vários. A análise de terminado domínio poderia revelar uma configuração
comunicativa a partir de várias mídias. As configurações comunicativas compreendem
quatro tópicos: (1) cada configuração comunicativa é composta por atores; (2) tem um
enquadramento temático; (3) são caraterizadas por formas de comunicação e (4) e um
conjunto de mídia pode ser identificado. Infere-se que um conjunto de mídia, ao se
institucionalizar e se reificar, suscitam influências em determinado mundo mediatizado
(HEPP, 2014).
Como a configuração comunicativa compreende tanto a mudanças na mídia
quanto mudanças na cultura e sociedade, torna-se eficaz analisar uma determinada
configuração comunicativa, que diz respeito a formas de comunicação específica de um
agrupamento social. Além do mais, em um aspecto diacrônico, pode-se analisar uma
configuração comunicativa X em relação a uma configuração comunicativa Y, em um
período determinado de tempo. Ou, se se preferir, uma análise de uma configuração
comunicativa em um grupo, como já se disse. Portanto, há possibilidades de pesquisas
diacrônias e sincrônicas.

Figura 1 - Pesquisa de mediatização diacrônica e sincrônica. Fonte: (Hepp, 2014, p.58)
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Os conceitos de mundos midiatizados e configurações comunicativas, portanto,
podem ser utilizados para se avançar em análises empíricas nos estudos de
mediatização, uma vez que captam tanto mudanças na comunicação ou nas mídias
quanto mudanças nos domínios ou campos analisados. Na verdade, como veremos, há
uma carência de operados analíticos em mediatização, de modo que se torna urgente a
construção de um instrumental empírico de análise, o que ocorrerá, naturalmente, a
partir do avanços dos estudos teóricos.
Verón (2013) tentou, ao seu turno, em seu livro Semiosis II, evidenciar etapas da
história da humanidade a partir do conceito de mediatização enquanto perspectiva
socio-histórica e semioantropológica. Um antigo partidário da ideia de mediatização a
partir das sociedades industriais como um novo estágio da humanidade, Verón se
convenceu de que o conceito de mediatização se estendia para além do que ele pensara.
Ele concluiu que se tratava de uma perspectiva histórica de longo prazo, “um resultado
operacional de uma dimensão nuclear de nossa espécie biológica, mais precisamente,
sua capacidade de semiose.” (Verón, 2014, p.14). Esse móbil ativador humano teria tido
origem em uma variedade de contextos na história da humanidade.
Em um primeiro momento, a preocupação acerca da mediatização por Verón
estava às voltas com o “problema de transformação das sociedades industriais e sobre o
papel dos meios de comunicação ditos ‘de massa’ nesta transformação” (Verón, 1984,
p.12). Contudo, no decorrer do percurso intelectual, Verón mudou de ideia. Em relação
àqueles que circunscrevem, como Hjarvard (2014), o raio de ação da mediatização na
modernidade tardia, Verón opõe-se e é “a favor da perspectiva histórica de longo prazo
da mediatização [...] quanto mais longa, melhor, e isso justifica a qualificação de tal
perspectiva como antropológica” (Verón, 2014, p.14).
Segundo Verón (2014; 2013), a marca que distingue o ser humano é o
desenvolvimento de fenômenos mediáticos, que são a “exteriorização dos processos
mentais na forma de dispositivos materiais.” (Verón, 2014, p.14). Quando determinado
pensamento é exteriorizado e materializado em um dispositivo tecnológico, eis um
fenômeno mediático. Podemos, por conseguinte, elencar aqui uma gama de exemplos de
fenômenos mediáticos, tais como livros, jornais, revistas e até uma pintura rupestre.
Com efeito, Verón traz, em seu percurso, como exemplo, desde pedras até aos meios de
comunicação tradicionais, de modo que os fenômenos mediáticos abrangem um longo
período de tempo da humanidade durante o qual foram produzidos diversos fenômenos
mediáticos. Na verdade, como é evidente, esta tradição remete aos primórdios da
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humanidade. Verón propõe-se a pensar, então, nas conseqüências do advento dos
fenômenos mediáticos, sobretudo porque é por meio dos fenômenos mediáticos que se
dá a semiose, isto é, o processo de construção de sentido, o imbricado processo de
significação.
Verón elencou três principais conseqüências das implicações da exteriorização
dos fenômenos mediáticos, quais são: a autonomização das mensagens, a persistência
no tempo e o a questão do acesso. No que diz respeito aos dois primeiros pontos, tratase da reificação do sentido através dos fenômenos mediáticos, que adquire um caráter
não-evanescente, ou seja, uma natureza de persistência no tempo, porque material e
resistente. O sentido, pois, não está mais atrelado à evanescência da consciência, mas
materializado em materiais dotados de sentidos, que são os fenômenos mediáticos,
marca distintiva de nossa espécie. A questão do acesso trata da circulação do sentido, a
arquitetura comunicacional na qual a mensagem circula entre os polos da comunicação
(Verón, 2014; 2013). A questão é como a circulação, enquanto espaço onde os
fenômenos mediáticos transitam entre diferentes pólos e redes são reposicionados,
questionados, realocados e posto em movimento para outras direções, acrescidos de
outras características, e de que maneira este processo influem na construção do sentido
nas sociedades. Avançando, como este processo implica não em novos arranjos na
construção do sentido, mas na economia, na política, na religião, etc.
Um outro fator que Verón aponta como conseqüência da exteriorização de
fenômenos mediáticos são as alterações de escala (alteraciones de escala). “Devido às
suas qualidades de autonomia e persistência, o fenômeno mediático produz sempre, em
maior ou menor grau, uma descontextualização” (Verón, 2013, p.238), que produz uma
defasagem (despacio) entre a instância de produção e a instância da instância de
reconhecimento, inserido na dinâmica da circulação do sentido. Em outras palavras,
quer se dizer que, no momento em que processos cognitivos ganham forma material,
eles estão situados em um espaço e tempo definidos, mas pela autonomia e persistência
no espaço-tempo, é de se esperar que indivíduos tenham contato com estas formas
materiais em um espaço temporal diverso daquele no qual eles remontam origem.
Portanto, uma descontextualização, uma alteração de escala no espaço e tempo. A
leitura da bíblia, escrita há mais de mil e seiscentos anos atrás, um programa gravado há
alguns dias atrás, a ida ao museu para ver quadros, todos são exemplos de alterações de
escalas no espaço e tempo a partir da autonomização e persistência temporal dos
fenômenos mediáticos.
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A emergência dos fenômenos midiáticos propriamente ditos (um
instrumento de pedra talhada, uma pintura em um muro de uma
caverna ou inscrições em uma tábua de argila) implica que os
discursos, pela primeira vez, podem ficar marcados pelo momento
espaço-temporal de sua produção: nesse momento surge uma história
à qual se articulará sucessivamente as alterações de escalas espacial e
temporal (Verón, 2013, p.238) (grifo do original) [tradução nossa].

Portanto, nesse sentido, a mediatização, segundo Verón, pode ser tida como uma
“sequência histórica de fenômenos mediáticos sendo institucionalizados em sociedades
humanas e suas múltiplas consequências” (Verón, 2014, p. 15). Verón (2013)
identificou os momentos históricos da mediatização como complexos, ou seja, “não
admitem interpretações em termos de sequências lineares de causa-efeito, são
multidimensionais, ou seja, alteram os mundos sociais e suas relações; e provocam,
principalmente, a aceleração do tempo histórico” (Verón, 2013, p.45). Trata-se de uma
tentativa de compreender o papel social histórico dos dispositivos técnicos. (Ferreira e
Andrade, 2015)
Em uma tentativa de agregar as duas perspectivas de mediatização, a saber, a
tradição institucional e a tradição sociocontrutivista, Hepp (2014) propõe, in nuce, a
seguinte definição de mediatização como um “conceito usado para analisar a interrelação (de longo prazo) entre a mudança da mídia e da comunicação, por um lado, e a
mudança da cultura e da sociedade, por outro, de uma maneira crítica.” (HEPP, 2014,
p.51). Hepp (2014) busca, pois, um movimento de conciliação entre as duas principais
perspectivas de midiatização, o que não é, definitivamente, algo fácil de se fazer.
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socioconstrutivista, na medida em que o sentido obtém sua autonomia ao se materializar
em fenômenos mediáticos, no nosso caso os jornais digitais. Apesar da perspectiva
histórica da corrente socioconstrutivista, “é possível [...] um olhar sincrônico, dentro
dessa diacronia de transformações, considerando cada novo fenômeno midiático e suas
ondas.” (Ferreira e Moura, 2018, p. 1)
Portanto, os estudos das variações enunciativas, tendo em vista os processos de
mediatização e circulação de discursos, estão mais próximos, ao nosso ver, da
perspectiva institucional, muito embora seja possível examinar este fenômeno à luz da
perspectiva institucional.
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Assim, terminamos este capítulo, ao evidenciar os estudos em mediatização a
partir de suas duas principais tradições. No próximo capítulo, trataremos dos operadores
teórico-metodológicos que nortearam este trabalho. Tendo em vista a discussão
empreendida aqui, compreenderemos como os processos de mediatização reorganizam
as estratégias de enunciação dos meios de comunicação.
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3.
A PRODUÇÃO DO SENTIDO MEDIÁTICO: FERRAMENTAS
TEÓRICO-METODOLÓGICAS
Neste trabalho, propomo-nos a analisar a enunciação jornalística, tendo como
corpus a cobertura do jornal Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo sobre o
impeachment da então presidente da república Dilma Rousseff, período de tramitação
na Câmara dos Deputados. Queremos saber de que maneira, e com quais formas, os
processos de mediatização incidem na enunciação jornalística em relação à construção
do Impeachment de Dilma Rousseff. Deste modo, a partir de agora, iremos nos debruçar
sobre os principais operadores teórico-metodológicos que norteiam e dão forma a este
trabalho.

Análise do discurso

Desde os anos 60, a discussão em torno dos discursos estava se desenvolvendo a
partir um novo campo de pesquisa denominado “estudos do discurso”. O termo “análise
do discurso” foi introduzido por Zellig S. Harris (1909-1992), um linguista
estruturalista, em um artigo cujo nome é sugestivo: “Discourse Analysis”. Nesta
primeira aparição, Harris daria o tom pelo qual seguiria os estudos acerca dos discursos,
na medida em que ele enfatizava a relação entre regularidades textuais e fenômenos de
ordem social (Maingueneau, 2015)
Assim, e isso será uma tendência, ao se afastar dos estudos lingüísticos da
primeira semiologia, de forte matiz estruturalista, que privilegiavam análises textuais
sem levar em consideração propriamente o contexto no qual os textos estavam
inseridos, a análise dos discursos busca considerar o texto em relação aos processos
sociais com os quais foram construídos. Nos estudos lingüísticos da primeira
semiologia, “dava-se uma análise de um determinado texto sem ultrapassar seus limites –
portanto, sem avanços no que concernem aos aspectos extratextuais.” (Ferreira e Santana,
2015, p. 2). No interior da própria lingüística, os estudos pragmáticos propuseram uma
inflexão ao caráter contextual da fala, o que possibilitou um maior desenvolvimento da
análise do discurso enquanto domínio de estudos (Maingueneau, 2015).
47

Análise do discurso se interessa, portanto, por objetos empíricos (os textos, os
discursos, etc.) e pelo contexto, que ultrapassa e se relaciona com o texto. Isto implica que,
além de um discurso estar situado em um tempo-espaço específico, ele é posto em
movimento por um sujeito, seja um sujeito individual, seja um sujeito coletivo. “O discurso
só é discurso se estiver relacionado a um sujeito, a um eu, que se coloca ao mesmo tempo
como fonte de referências pessoais, temporais, espaciais (EU-AQUI-AGORA) e indica qual
é a atitude que ele adota em relação ao que diz e a seu destinatário” (Maingueneau, 2015, p.
24). O sujeito a que a AD se refere, vale dizer, não é um indivíduo, ou, se se trata da
pragmática, de uma entidade psicológica, mas sim de um “efeito de uma estrutura social
determinada, pela qual sofre um assujeitamento na historicidade do discurso – produto
histórico.” (Seixas, 2009, p. 117)..
É da lingüística textual que a AD inspira-se, ao considerar, de um lado, a dimensão
organizacional do texto, e, do outro, aquilo que a ultrapassa: as condições de produção e
presença de um sujeito enunciador no e pelo discurso. Por conseguinte, leva-se em conta
como o contexto relaciona-se com o sentido do texto, em suma, como o contexto interfere
na significação de determinado texto (Andrade, 2016). São, então, análise de discursos,
como Verón (2004) defende, uma vez que “o que é produzido, o que circula e o que produz
efeitos dentro de uma sociedade são sempre discursos (evidentemente, tipos de discurso,
cujas classes devem ser identificadas e cuja economia de funcionamento deve ser descrita)”
(Verón, 2004, p. 61).
Assim, um analista do discurso se interessa, entre outras coisas, pela maneira em
que o sentido se constrói por meio de discursos em determinada sociedade. O discurso, por
conseguinte, se constituiria a partir da conjugação entre texto e contexto (Maingueneau,
2015). Em termos gerais, entre enunciado e enunciação. Com efeito, “AD se fundamenta na
oposição entre enunciado – o texto realizado – e enunciação - o ato de produção do texto.”
(Seixas, 2009, p. 116). É Émile de Benveniste (1999), com a idéia de aparelho formal de
enunciação, que enfatiza o movimento de apropriação individual da língua numa situação
específica, abrindo caminho para estudos sobre a enunciação.
Eliseo Verón foi, no contexto latino americano, um dos autores mais proeminente da
análise do discurso. Para Verón (2004), a AD deve se interessar pelos discursos sociais, que
são considerados pacotes discursivos construídos através de textos a partir dos quais podem
ser encontrados visões, teses, valores e apreciações acerca do mundo. O objeto da análise
discursiva é o sentido materializado no espaço-tempo, produtos de ordem simbólica diversa,
analisados com o objetivo de compreender a produção e consumo do sentido colocado em
circulação na sociedade.
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Verón analisou produtos mediáticos, particularmente os jornalísticos. Verón
entendia os produtos jornalísticos como um campo privilegiado para a análise das mudanças
sociais (Verón, 2004). A produção desses discursos, conforme proposto no conceito de
semiose social, possui uma lógica de funcionamento interdiscursiva: “toda análise de
discurso implica um certo dispositivo que é, se podemos dizer assim, um fragmento de
tecido semiótico ‘arrancado’ do fluxo da produção social de sentido” (Verón, 2004, p. 73).
Em outras palavras, o discurso não pode ser visto de forma isolada, pois está articulado aos
demais discursos que circulam. Essas relações interdiscursivas integram tanto as condições
de produção quanto as de reconhecimento de um discurso
Por outro lado, as empresas jornalísticas estão inseridas num universo concorrencial,
no qual disputam a atenção do público para vendê-la aos anunciantes. Esta disputa também
integra os elementos que impõem constrangimentos às estratégias discursivas: os jornais
buscam diferenciar-se dos concorrentes justamente por meio dos “modos de dizer”.
Segundo Charaudeau (2010), enquanto instância que exerce o papel de produzir
informações sobre os acontecimentos, os jornais estão submetidos a um duplo
tensionamento: conquistar a sua legitimidade, convencendo o público da sua capacidade de
produzir informação de qualidade e, ao mesmo tempo, seduzir os leitores, muitas vezes
lançando mão de narrativas dramatizadas.
Na tensão entre os polos de credibilidade e de captação, quanto mais
as mídias tendem para o primeiro, cujas exigências são as da
austeridade racionalizante, menos tocam o grande público; quanto
mais tendem para a captação, cujas exigências são as da imaginação
dramatizante, menos credíveis serão (Charaudeau, 2010, p. 93).

A AD, portanto, enquanto ferramenta metodológica, integra-se, no que cabe a
este trabalho, à analise da enunciação. Trataremos agora da enunciação, que preferimos
separar em um outro tópico de discussão.

A separação aqui feita é meramente

ilustrativa.

Enunciação

A análise da enunciação permite uma melhor compreensão do fenômeno
histórico, social e cultural dos discursos analisados, posto que evidencia o que um
discurso tem de distintivo em relação a outros: suas maneiras de dizer. Com efeito, o
que distingue diferentes meios de comunicação está antes no domínio da enunciação do
que do enunciado, do conteúdo. “A ordem do enunciado é a ordem do que é dito
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(aproximadamente poder-se-ia dizer que o enunciado é da ordem do ‘conteúdo’); a
enunciação diz respeito não ao que é dito, mas ao dizer e suas modalidades, aos modos
de dizer”(Verón, 2005, p.216). Assim, enquanto conteúdo é o que é dito, um assunto
qualquer, a enunciação diz respeito à forma pela qual determinado tema, conteúdo, é
construído, posto em movimento pela enunciação.
Em uma zona de concorrência entre meios de comunicação, observa-se certa
regularidade no atinente ao conteúdo. Os meios de comunicação, dentro de uma mesma
faixa de horário, de concorrência ou publico alvo, dizem, geralmente, as mesmas coisas,
relatam os mesmos temas ou causos, de modo que, ao nível do conteúdo, torna-se difícil
diferenciá-los. No nosso caso, temos a construção do impeachment da então presidente
Dilma Rousseff, um conteúdo bem definido, que foi tratado, podemos dizê-lo, por todos
os meios de comunicação ditos de massa brasileiro. No entanto, a enunciação, enquanto
forma de dizer determinado conteúdo, pode ser utilizada como parâmetro na
diferenciação de diferentes meios de comunicação. Ora, é evidente que, embora tratem
dos mesmos temas, o que diferencia os meios de comunicação são suas marcas
enunciativas, suas maneiras de dizer. Na verdade, a enunciação é um “projeto” de
determinado meio de comunicação, de modo que seu sucesso ou fracasso perante os
leitores irá determinar a vitalidade da empresa enunciativa, com reverberações
financeiras/empresariais.
Assim, no que diz respeito às modalidades do dizer, temos um cenário
heterogêneo e diversificado. Inseridos num universo concorrencial, no qual disputam a
atenção do público para vendê-la aos anunciantes, os meios de comunicação buscam
diferenciar-se através da enunciação (Verón, 2004). A sobreoferta de discursos sobre os
mesmos conteúdos faz com que os meios de comunicação busquem uma distinção, o
que se dá, ao menos em um dos seus níveis, pela enunciação, envolta no paradoxo de
convencer e seduzir.
Analisar, pois, a enunciação de determinado meio de comunicação ou, o que é
melhor e mais profícuo, compará-la com outra, é cotejar dois posicionamento frente ao
mesmo conteúdo, pelo que podemos aferir de que maneira empresas de comunicação
distintas constroem seu objeto e com quais investimentos discursivos. Assim, podemos
fazer aproximações, convergências, separações, concorrências; enfim, uma sorte de
análises que nos levem a informações elucidativas sobre as estratégias discursivas do
meio de comunicação/empresa jornalística. Segundo Verón (2005), uma economia
discursiva só pode ser analisada se comparada a outra, uma vez que um texto não pode
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ser analisado em si mesmo, “mas apenas em relação a invariantes do sistema produtivo
de sentido” (Verón, 2005, p.62), isto é, comparado a outro discurso. A título de
exemplo, como se segue neste trabalho, de que maneira um mesmo tema, o
impeachment da presidente Dilma Rousseff, foi construído por diferentes meios de
comunicação? É uma pergunta a ser respondida.
Como postulado por Veron (2004), todo discurso constrói o dispositivo de
enunciação, que estabelece: (1) a imagem de quem fala, isto é, o lugar que o emissor
reclama para si no e pelo discurso; (2) a imagem daquele(s) a quem o discurso é
endereçado, portanto o lugar que o enunciador atribui discursivamente ao co-enunciador
e (3) uma proposta de relação no e pelo discurso. Da relação entre um suporte e sua
leitura, emerge o que Verón chama de contrato de leitura, composto, de um lado, pelo
discurso do suporte, e, de outro, pelas leituras deste mesmo discurso. No caso dos meios
de comunicação, os meios propõem o contrato, que poderá ser validado ou rechaçado
pelos leitores. (Verón, 1985, 2004).
Verón (2004) buscava entender como os meios de comunicação, em um
ambiente de concorrência, comportavam-se ao nível discursivo, pelo que propôs uma
metodologia que se interessasse pelas estratégias enunciativas dos meios de
comunicação. Daí sua afirmação de que qualquer discurso, seja ela qual for, pressupõe
um dispositivo de enunciação, que não apenas comporta a “imagem” do emissor, mas
daquele a quem o discurso se dirige, ao mesmo tempo em que é proposta uma relação
entre esses dois enunciadores. Através do discurso, portanto, o enunciador cria uma
relação com o co-enunciador.
Posição didática ou não, transparência ou opacidade, distância ou
diálogo, objetividade ou cumplicidade, partilha de valores no nível do
dito ou no plano das modalidades do dizer; forte articulação dos níveis
ou discursos montados “em paralelo”, grau e tipo de saber atribuídos
ao leitor: por meio das escolhas efetuadas em relação a essas
dimensões (que, é claro, admitem graus) e muitas outras, constrói-se o
contrato de leitura: apresenta-se um enunciador que propõe um lugar a
um destinatário (Verón, 2004, p.233).

Surge, a partir do discurso, o enunciador, entidade discursiva, diferente do
emissor real propriamente dito, como, em nosso caso, são as empresas de jornalismo
Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo. Dito de outro modo, a imagem a que o
enunciador cria para si não é a imagem do emissor real, tampouco a imagem criada para
a instância de reconhecimento é a do receptor real. Tratam-se, antes, de operações
teóricas ou “mentalinguísticas”, na medida em que se constroem no e pelo discurso,
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enquanto modalizadores de operações de sentido. O enunciador a que nos referimos é
um sujeito discursivo, construído a partir do discurso e só existe nele. Ao mesmo tempo
em que se constrói um enunciador, constrói-se a figura do co-enunciador, semelhante ao
enunciador em seu caráter teórico e metalingüístico (Fisher e Verón, 1987). Nisto, é
proposta uma relação a partir do discurso.
A construção do enunciador dá-se através de diferentes matérias significantes
dentro do jornal, desde texto a imagens, até a diagramação. Todos estes elementos, de
acordo com Verón (2005), operam juntos na construção do sentido, de modo que podem
ser considerados parte da enunciação. Para analisar, portanto, determinado enunciador,
tornar-se necessário levar em consideração diferentes elementos dentro do jornal na
construção do sentido. O dispositivo de enunciação é esse conjunto de matérias
significantes.
O dispositivo de enunciação, de qualquer suporte, pressupõe, ao menos, três
níveis: (1) aquele relativo à construção de um público “ideal” para o qual o discurso é
destinado; (2) aquele atinente à questão do posicionamento de determinado discurso em
relação aos concorrentes, portanto em relação a outras empresas de comunicação e (3)
um nível que diz respeito aos anunciantes, na medida em que, uma vez formado um
público específico para determinado suporte, o movimento natural é tentar
comercializá-los (Moura, 2014; Verón, 2004). O investimento discursivo em um
enunciador e um co-enunciador ideal, bem como a relação engendrada, tem por fim
alvos econômicos claros: enunciadores que angariam audiência para ser vendida a
anunciantes.
Verón sugere uma análise semiológica para se identificar, em um discurso, a
posição do enunciador e co-enunciador. Nisto, elenca pontos a serem considerados em
qualquer análise que se proponha semiológica: (1) tendo em vista que os meios de
comunicação estão inserido em um universo de concorrência, torna-se necessário
analisar ao menos dois suportes, de modo que a análise seja comparativa, que se busque
analisar ao menos duas economias discursivas, (2) identificar regularidades discursivas
nos suportes analisados, pelo que serão invariantes, modalidades de discursos que se
repetem e que dão pistas da posição do enunciador e co-enunciador e (3) analisar as
relações entre essas invariantes construídos no e pelo discurso, isto é, a análise deve
levar em conta o conjunto discursivo, as relações que são construídas a partir dos
diferentes elementos do suporte.
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Em relação ao primeiro ponto, Verón enfatiza a análise comparativa, tendo em
vista que, segundo ele, só é possível analisar determinada economia discursiva se
comparada a outra. No que diz respeito ao segundo ponto, trata-se de identificar
regularidades enunciativas que se repetem e se tornam traços do contrato de leitura de
determinado meio de comunicação. No terceiro ponto, Verón propõe que se crie uma
estratégia de análise para examinar como as diferentes matérias significantes do jornal
se relacionam na construção do sentido.
Maingueneau (2015), ao seu turno, defende que todo discurso se dá em uma
interatividade constitutiva, vez que o discurso sempre está voltado a outro enunciador,
esteja ele presente ou ausente. Assim, Maingueneau elenca pontos constitutivos do
discurso/enunciação: (1) o discurso é orientado em função de uma perspectiva assumida
pelo ethos do enunciador; (2) o discurso é uma forma de ação sobre outrem, uma vez
que não se trata apenas de uma representação; (3) o discurso é uma organização para
além da frase, que coloca em movimento estruturas de ordem outra que as da frase.
Maingueneau (2002) apontou que as estratégias de diferenciação de
enunciadores dão-se pela construção do que ele chamou de ethos discursivo. O ethos é
uma representação construída pela instância de reconhecimento a partir da enunciação
de um enunciador. Como explica Clarissa Moura (2014), através do discurso “o locutor
busca construir uma imagem positiva de si objetivando a adesão dos interlocutores ao
seu discurso – portanto, convencê-los de que ele é digno de fé”(Moura, 2014, p. 54). A
imagem construída pelo ethos diz respeito a um efeito de discurso, e não
necessariamente ao locutor real. O discurso, afirma Maingueneau, mobiliza as
afetividades da instância de reconhecimento: movem-se paixões, evidencia-se apreço a
costumes, à moral etc. tudo milimetricamente construído pelo ethos discursivo a fim de
assegurar a simpatia do público. Por conseguinte, em relação ao contrato de leitura
proposta por Verón, temos que os processos de distinção enunciativos se dão através do
ethos do emissor. Podemos dizer, por exemplo, que cada jornal analisado neste trabalho
construiu, para si, determinado ethos, e como isto implica na relação com os leitores.
Antoine Culioli (2010), por sua vez, pensa a enunciação a partir de uma noção
abstratizante, no qual o enunciado, ao contrário do que postulara Émile Benveniste –
para quem “a enunciação é essa colocação em funcionamento da língua por um ato
individual de utilização (Benveniste, 1999, p. 83) -, é uma organização de formas,
composto por dispositivos enunciativos, marcas de uma cadeia de operações cujo valor
representativo não é dado, mas construído. Culioli se afasta de uma perspectiva
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pragmática à medida que toda sua organização de formas está no campo do enunciativo.
O enunciador não se utiliza de um ato individual, como algo exterior às operações
enunciativas, mas se constrói nas e pelas operações enunciativas.
A construção do co-enunciador também se dá pelo enunciado, mas Culioli
avança, ao postular que:
[...] o enunciado é em realidade uma origem subjetiva que se constrói
necessariamente como intersubjetivo, isto é, nós sempre construímos
um co-enunciador que não é necessariamente de carne e osso. O
falante, por outro lado, é uma pessoa física, e o locutor também, e com
“emissor” e “receptor” se coloca o acento no aspecto que eu chamaria
de “cabeado”, como se em verdade algo fosse simplesmente
transportado. (Culioli, 2010, p.25) [tradução nossa]

Culioli se interessa pela atividade modalizante do sujeito enunciador. As
atividades modalizantes seriam as relações construídas no e pelo texto que evidenciam a
atividade de determinado sujeito enunciador (uma modalidade enunciativa), portanto a
relação entre enunciador e co-enunciador. Culioli distingue quatro modalidades (Ms),
que constituem um sistema cuja chave é fornecida pela intervenção do enunciador na
relação inter-sujeitos e que indicam diferentes julgamentos sobre o enunciado. São elas:
M01 – Apresenta-se uma fórmula lingüística, afirmativa ou negativa, como validável,
ou seja, como referenciável. M02 - Apontam o “necessário”, o “possível” (“é necessário
que...”); M03 - Dimensão afetiva, apreciativa, valorativa centrada sobre o EGO. (“eu
penso que...”).; M04 – Coloca em relação o enunciador e o co-enunciador a partir de
marcas e marcadores que estão na fronteira da linguística e da para-linguística. (Culioli,
2010; Fisher e Verón, 1987)
As modalidades M01 e M02 estão centradas em uma espécie de julgamento,
implicando procedimentos que apelam à co-referenciação: o enunciado é posto como se
fosse percebido da mesma maneira pelo co-enunciador; enquanto na M03 a
referenciação equivale à validação pelo Ego, sendo que as três modalidades têm origem
num enunciador único. Ao contrário de outras teorias sobre enunciação, Culioli propõe
modos de validação centrados na subjetividade, em detrimentos de apontamentos
objetivos acerca da enunciação. Por fim, a M04 põe em relação o Ego e o Alter, o
enunciador e o co-enunciador, co-presentes e co-temporaneos – como a injunção
(ordens/ imperativo... ), na qual há marcas do co-enunciador (pela segunda pessoa ou
pelo modo do verbo) e por marcadores que estão na fronteira da linguística e da paralinguistica, como a exclamação (Veron e Fisher, 1987)
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Veron e Fisher (1987) defendem que, quando se tratam de fenômenos
discursivos, a presença simultânea das diferentes modalidades seja regra, na medida em
que a enunciação se constrói por meio da descrição de encadeamentos discursivos (que
conservam a correlação entre modalidades). Para Verón e Fisher, portanto, as proposta
de Culioli, embora situado em um quadro propriamente lingüístico, são ferramentas
úteis para compreender suportes de operações discursivas compostas de matérias
significantes diversas, lingüísticas e não lingüística, como os jornais e programas de
televisão.
A relação entre enunciador e co-enuciador, de acordo com Culioli, é pautada por
processos de regulação e ajustamento, que instaura aproximações de alteridade, em
caráter intersubjetivo. Não se trata, entre os sujeitos discursivos, em falar de contextos
para os enunciados, mas sim de modalidades enunciativas que criam determinados
contextos, o que Culioli irá chamar de valor referencial do enunciado. O Enunciado
sempre está em relação a um co-enunciador em potencial, em um círculo semiótico.
Nisto, são mobilizados diferentes “enunciações, compostas de matérias significantes
diversas, sejam verbais, não verbais, icônicas, diagramação, ângulo, etc.
Segundo Culioli (2010), enunciado é um surgir, fazer aparecer, que passa de um
estágio a outro, que sai do campo abstrato do dizível para o campo concreto do dito.
Como postulara Verón (2005), o enunciado é da ordem do dito, mas o que Culioli
coloca é justamente as operações abstratas nas quais se desenham o processo
enunciativo, a questão da intersubjetividade enunciativa. Enunciar pressupõe
intersubjetividades vez que o enunciador pressupõe, constrói um outro em seu discurso.
Tanto o discurso mediático quanto as análises feitas por Culioli se aproximam na
medida em que ambas perspectivas têm uma instância de produção que se endereça a
um co-enunciador em potencial, em situação de reconhecimento. “Alguém produz um
texto de maneira que seja reconhecido por outros como algo que foi produzido para ser
reconhecido como interpretável” (Culioli, 2010, p. 31).
O sentido, segundo Culioli, é um desencadear no outro (co-enunciador,
reconhecimento, etc.) uma representação, de maneira tal que provoque uma conduta
determinada, manifesta ou não. Um enunciador ativa representações em um coenunciador por intermédio de um enunciado, que não é senão um ordenamento de
marcadores enunciativos (Culioli, 2010). Os modos de dizer podem ser colocados nos
seguintes termos: modos de mostrar, de interagir e de seduzir.
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O processo de circulação, por outro lado, tornou-se fundamental para se
compreender as mudanças nas estratégias enunciativas das organizações jornalísticas,
uma vez que é através dela – da circularidade tecnodiscursiva – que se estabelecem
novas práticas de interações entre organizações de comunicação e o público em geral.
Com efeito, só se pode falar em circulação, em termos atuais, se se leva em conta a
conversão de dispositivos tecnológicos em meios de comunicação, os quais,
conseqüentemente, alteram as fronteiras de interação entre instância de produção e
instância de reconhecimento (Fausto Neto, 2010b; a)

Modalidades enunciativas

Ao tratar da mediatização da enunciação, a primeira pergunta que surge é: de
qual mediatização estamos falando. Se se trata da perspectiva institucional ou da
sócioconstrutivista, duas tendências da mediatização anteriormente abordadas neste
trabalho. Como afirmamos no capítulo anterior, os estudos relativos modalidades
enunciativas jornalísticas aproximam-se mais, ao nosso ver, da perspectiva
socioconstrutivista, na medida em que se busca apreender como os processos de
mediatização incidem em determinada época, momento, com agentes e dispositivos
específicos, consoante aos postulados de Verón (2014) e Krotz (2014).
Ademais, nos interessamos pela perspectiva socioconstrutivista pelo fato de que
os processos de mediatização, examinados de um ponto de vista estritamente sincrônico
- tendo em vista naturalmente sua construção diacrônica, mas não levada em
consideração por questões metodológicas -, acentuam o desnível entre empresas de
comunicação e publico alvo, o que enseja, de ambas as partes, rearranjos na produção
de discursos mediáticos (Cingolani, 2018; Ferreira e Andrade, 2015). As modalidades
enunciativas trabalhadas neste trabalho, por conseguinte, fazem parte um processo
maior (metaprocesso) da mediatização.
Assim, o jornalismo, enquanto instituição, também se implica na dinâmica
criada pelos processos de mediatização, particularmente através das mutações no fazer
jornalístico por conta de novas tecnologias de comunicação e dinâmica de interfaces
com seu público alvo. Em busca de se adequar a este cenário, em que o lugar do
jornalismo e do público são rearranjados, e até mesmo pouco claros, evidenciam-se
formas de enunciar outras, um movimento tido como uma resposta à estrutura da
circulação na contemporaneidade. É, por conseguinte, a partir da circulação que se torna
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possível modalidades de dizer inéditas, tendo em vista as relações entre enunciadores e
co-enunciadores.
Neste ponto sensível, volátil, dentro da dinâmica da circulação tecnodiscursiva,
tem-se a modalidades enunciativas jornalísticas que dialogam com os processos de
mediatização contemporâneos. Soster (2013, 2015) e Fausto Neto (2005, 2007a)
defendem que a mediatização pode ser observada no discurso jornalístico por meio de
cinco modalidades: a autorreferencialidade, a co-referencialidade, a descentralização, a
dialogia e a atorização. Na prática, estas cinco modalidades da enunciação operam
concomitantemente e se imbricam umas com as outras. No entanto, ao diferenciá-las,
tem-se um sentido mais claro de cada uma. Além do mais, são transformações que
dizem respeito às práticas jornalísticas em relação ao público, indicadores das
possibilidades ensejadas pela nova circularidade tecnodiscursiva.
A autorreferencialidade é o movimento jornalístico, por meio da enunciação, de
(re)afirmar a realidade mediática em detrimento de outras, a partir de suas próprias
operações. Assim, autorreferencialidade acontece “quando o dispositivo faz referência a
si próprio em sua oferta de sentido, seja por meio da explicitação de suas operações seja
pelo uso de marcas textuais como estratégia, entre outras, de oferta de credibilidade
(Piccinin e Soster, 2012, p. 122). Trata-se de um novo registro simbólico, na medida em
que o jornalismo passa a falar de sua própria atividade enunciativa (Fausto Neto et al,
2008; Luhmann, 2005).
Por outro lado, a co-referencialidade dá-se quando a instituição jornalística
referencia seus pares para validar seu próprio discurso e o discurso jornalístico em geral,
criando uma circularidade e intercâmbio de sentido entre o sistema jornalístico como
um todo. A co-referecialidade, portanto, só é possível por conta da ambiência
tecnomidiática dos dias atuais, em que uma gama variada de meios de comunicação,
desde clássicos a emergentes, faz circular as mensagens e informações (Becker e
Teixeira, 2009; Piccinin e Soster, 2012).
A descentralização concerne à influência de operações em rede de diferentes
mídias nas práticas dos jornalistas, cenário tornado possível pela atual circulação e
arquitetura mediática, em que cada vez mais o aparato tecnológico opera a partir de uma
estrutura de rizoma. Assim, há uma ruptura na hierarquia entre as instituições
mediáticas, uma vez que não existe, ao menos nos moldes do passado, uma hierarquia
na distribuição de conteúdos, como do jornal televisivo em relação aos outros formatos
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ou como das mídias clássicas em relação às novas plataformas baseadas na internet, mas
relações de afetações múltiplas entre mídias (Piccinin e Soster, 2012; Soster, 2008).
A dialogia diz respeito ao “diálogo” entre o campo do jornalismo e outros
domínios, dentro dos limites mediáticos de operação, para o fortalecimento daquele,
enquanto campo e organização empresarial. Deste modo, a estetização de mensagens
mediáticas aos moldes literários é um intercâmbio entre jornalismo e literatura.
(Piccinin e Soster, 2012). Por fim, a atorização ocorre, segundo Fausto Neto (2006),
quando o jornalista passa de mediador de acontecimentos para ator nas processualidades
sistêmicas, integrando e alterando a construção do acontecimento mediático.
Assim, como evidenciado, a enunciação é um campo aberto da investigação,
profícuo porque é partir dele que se constroem estratégias de diferenciação de meios de
comunicação em situação de concorrência. Na enunciação, encontram-se pistas, rastros,
deixados pelo sistema produtivo de determinado discursos, que podem se identificados,
sistematizados e analisados.

Posicionamento Discursivo

Giovandro Ferreira (2006), ao levar em consideração o que é proposto por Eliseo
Verón (2005) na noção de contrato de leitura, afirmou que a relação entre jornais e
leitores ultrapassa a dimensão do produto em si. Segundo Ferreira, a dimensão do
produto não é capaz de abarcar todas as estratégias de empresas jornalísticas em relação
com seu leitorado. Na verdade, o contrato de leitura seria apenas uma das investidas
estratégicas do jornal junto ao leitorado e não-leitorado, dentro do que Ferreira chamou
de “contrato de comunicação”. De acordo com Ferreira, o contrato de leitura seria
insuficiente para se compreender a totalidade das estratégias entre empresas jornalísticas
e leitorado, pelo que Ferreira apontou a necessidade de se criar um conceito que
ampliasse o entendimento da gama de ação do contrato.
Assim, Ferreira formulou o conceito de posicionamento discursivo, que
pressupõe, em seu arcabouço teórico-metodológico, não apenas o contrato de leitura no
leque de estratégias da organização jornalística, mas estratégias das empresas e
organizações jornalísticas na esfera pública. A partir do contrato de leitura de Verón, da
teoria dos campos sociais de Pierre Bourdieu e do círculo semiológico de Paul Ricoeur,
Ferreira propõe estudar o posicionamento discursivo, que é o posicionamento das
organizações e empresas jornalísticas enquanto marcas no “mercado discursivo” ou
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mercado editorial, e que ultrapassa o interior dos produtos jornalísticos em si. “Neste
sentido, os jornais construiriam duas principais estratégias no interior do “mercado
discursivo”: uma no interior do suporte de imprensa e outra por meio do
posicionamento institucional” (Moura, 2014, p. 56)
Portanto, para Giovandro Ferreira, o contrato de leitura é apenas parte do
contrato de comunicação, que precisa ser levado em consideração em sua amplitude de
ações. “O contrato de leitura é, assim, um dos ‘contratos’ propostos pelos jornais. Existe
um outro, onde suas marcas não se encontram necessariamente na relação construída
entre os sujeitos discursivos no interior do suporte de imprensa.” (Ferreira, 2006, p. 9).
Ferreira, então, propõe que, em uma análise semiológica de um produto jornalístico,
leve-se em consideração também o posicionamento institucional das instituições na
esfera pública, como gerenciamento de marcas e estratégias de marketing em diferentes
plataformas com vista a uma imagem positiva na esfera pública.
Assim, parte-se do pressuposto que as empresas jornalísticas buscam gerenciar
sua imagem para além dos seus produtos. Com efeito, organizações e empresas
jornalísticas buscam, cada vez mais, inserir-se na esfera pública enquanto marcas, em
que os produtos são apenas o ponto final de uma cadeia maior de estratégias. Portanto, é
necessário, de quando se analisa o produto em si mesmo, ter em conta o posicionamento
institucional da empresa jornalística, pelo que poderemos compreender melhor a relação
proposta no interior dos produtos através do contrato de leitura.
A empresa enquanto tal é igualmente uma presença na relação aos
leitores e não leitores de seus suportes de imprensa. Atualmente, o
planejamento estratégico das empresas busca uma relação múltipla
com o público, a começar pela gestão de sua própria imagem. O
planejamento da comunicação organizacional ou empresarial com
seus inúmeros públicos (externo, interno, fornecedores...) ocupa cada
vez mais um espaço no planejamento geral das empresas (Ferreira,
2006, p.10)

Como Verón (2004) apontou, em um ambiente de concorrência, os meios de
comunicação tentarão construir estratégias de diferenciação em relação aos outros meios
de comunicação, o que se dará, segundo Verón, pelo dispositivo de enunciação, ou o
contrato de leitura, no interior dos suportes. O que Ferreira sugere é que, além de se
levar em consideração os suportes, leve-se em consideração o posicionamento das
empresas jornalísticas na esfera pública. A esfera pública, por conseguinte, é uma arena
em que a luta pela audiência se estende para além dos produtos oferecidos.
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Assim, em nosso caso, é necessário levar em consideração o posicionamento da
Folha e do Estadão, para além daquilo que é estabelecido em seus produtos – no que nos
compete, os jornais digitais. Torna-se necessário estabelecer critérios analíticos destas
duas empresas de jornalismo em seu posicionamento extra-discursivo, na esfera pública,
enquanto empresas que buscam, a todo o momento, gerenciar e criar uma imagem
positiva frente aos seus leitores e não-leitores (potenciais leitores). As estratégias extradiscursivas de determinada organização jornalística pode incidir no contrato de leitura,
pelo que não podemos desconsiderar o posicionamento discursivo da empresa
jornalística ao analisarmos seus produtos, por meio da análise do contrato de leitura.
O contrato de leitura é, então, o lugar onde é possível analisar a relação
estabelecida entre o suporte e seus leitores. Para além disto, o posicionamento
discursivo avança no campo das estratégias das empresas jornalísticas junto ao seu
público alvo, em uma dimensão que ultrapassa a relação estabelecida no produto, mas
que se relaciona de algum modo com ele. Portanto, o posicionamento discursivo tem
dois eixos de ação: o posicionamento institucional da empresa e as estratégias
construídas no interior do suporte. Ademais, como defende Ferreira (2006), ambos
eixos devem ser analisados em uma perspectiva diacrônica e sincrônica, de modo que o
duplo percurso analítico seja levado em consideração (Ferreira, 2006; Moura, 2014)

Os traços e pistas do posicionamento não estão mais somente na
materialidade do jornal, uma vez que o produto não será mais o único
elo estabelecido com os leitores. Nas sociedades contemporâneas, em
processo de mediatização, cada vez mais as empresas e os grupos de
comunicação, enquanto tais, estão presentes na vida dos
leitores/telespectadores, pois conquistaram seu espaço na esfera
pública e no mercado editorial (Andrade, 2016, p. 119)

No interior de um mercado editorial, a empresa jornalística buscará sua
especificidade em relação aos concorrentes, e zelará e organizará a imagem da empresa,
assim como o faz em seus produtos, a partir de estratégias discursivas. Há, no campo
das estratégias, uma discursiva, que se dá a partir do suporte, bem como uma
extradiscursiva, que leva também as investidas das empresas de comunicação na esfera
pública. Portanto, ao se estudar o posicionamento discursivo de determinada
organização ou empresa jornalística, buscar-se-á analisar incoerências e coerências em
dois níveis: através de estratégias no interior do produto e estratégias para além do
produto (Andrade, 2016; Ferreira, 2006; Moura, 2014)
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Dispositivo

É a partir de diferentes plataformas, dentre as quais o jornal, que é possível a
construção do sentido na relação entre empresas de comunicação e os leitores.
Naturalmente, o sentido não está solto no espaço, mas posto em uma materialidade, que
ultrapassa a designação de entidade técnicas apenas, como se fosse algo apartado do
sentido em si mesmo (Porto e Mouillaud, 2002). Os discursos circulam a partir de
dispositivos. Presente tanto na produção quanto no reconhecimento, o dispositivo
configura os conteúdos apresentados em determinada materialidade, ordena e guia os
usos dos elementos apresentados. Em suma, dirige e orienta a apreensão do sentido. O
dispositivo, portanto, “[...] imprime certo aspecto a seus conteúdos e comanda os usos
que dele podemos fazer” (Maingueneau, 2002, p. 78).
Maurice Mouillaud (2002) aproxima a noção de dispositivo à de um envelope de
uma carta. Segundo Mouillaud, o envelope não é indiferente ao conteúdo que guarda
dentro de si. Muito pelo contrário, ele determina os passos a serem seguidos na
apreensão do sentido.

O envelope não está indiferente à carta que contém; ele me prepara
para esperar um correspondente (ou para interrogar-me a respeito de
sua identidade, o que permanece uma espera), para mobilizar esse ou
aquele interesse (ou desinteresse), para acordar o ethos (favorável ou
desfavorável) com o qual vou ler a carta. Em resumo, o dispositivo
prepara para o sentido (Porto e Mouillaud, 2002, p. 15)

Como afirma Charaudeau (2015), qualquer dispositivo configura a mensagem e,
com isso, “contribui para lhe conferir um sentido. Seria uma atitude ingênua pensar que
o conteúdo se constrói independentemente da forma, que a mensagem é o que é
independentemente do que lhe serve de suporte.” (Charaudeau, 2015, p. 105). Para
Charaudeau, em cada situação de comunicação particular associa-se um dispositivo, que
irá se constituir, ao fim e ao cabo, nas condições matérias do suporte. Portanto, em cada
ato comunicativo haverá um dispositivo que articulará os vários elementos envolvidos
formando um conjunto estruturado “pela solidariedade combinatória que os liga”
(Charaudeau, 2015, p. 104)
O jornal, portanto, é um dispositivo na medida em que ordena os textos e
elementos semióticos inscritos neles em sua extensão, duração e apresentação. Ademais,
limitam a apreensão do sentido. Neste sentido, as páginas dos jornais não apenas
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interpretam os acontecimentos, digamos assim, mas dão forma ao próprio
acontecimento a partir de sua configuração enquanto dispositivo. Com efeito, a
formatação, como parte do dispositivo, comanda a ordem dos elementos e dos
enunciados, bem como a postura do leitor ao apreendê-los e resignificá-los. O
dispositivo, pois, “[...] tem uma forma que é sua especificidade, em particular, um modo
de estruturação do espaço e do tempo (Porto e Mouillaud, 2002, p. 35).
É partir do dispositivo que se é possível a manifestação do sentido, de modo
material, enquanto fenômeno mediático. Como Verón (2013) aponta, o sentido só existe
em manifestações materiais, onde, e somente ali, podemos examiná-lo, através de
análises, encontrar traços ou pistas que nos permita localizá-lo no fluxo de produção de
discursos. Embora localize determinado conteúdo ou sentido no espaço-tempo, o
dispositivo não se limita ao papel de contextualização de determinado conteúdo. Pelo
contrário, é como se os textos estivessem inscritos em uma matriz que prepara o sentido
para potenciais investigadores ou leitores.
No que diz respeito ao dispositivo jornal, Mouillaud aponta que há, de modo
fragmentado, elementos heterogêneos que, juntos, formam a unidade do jornal, o que
fica a cargo da diagramação. O nome do jornal, títulos, citações, imagens, todos são
elementos do dispositivo jornal, que, unidos, dão forma e unidade ao dispositivo.
Segundo Mouillaud, em um ambiente de concorrência, o nome do jornal estabelece uma
marca em relação aos outros jornais. É a partir do nome que o jornal adquire uma
unidade no mercado. Além do mais, o nome do jornal é algo como um pacto implícito
firmado entre o jornal e seu leitorado, uma vez que, a partir dele, criam-se expectativas
quanto ao seu conteúdo e enunciação. O jornal seria um dispositivo pelo qual os leitores
enxergam o mundo, uma espécie de, nas palavras de Maurice Mouillaud, “olho
mágico”.
Os títulos, por sua vez, são uma região-chave, de acordo com Mouillaud, na
medida em que através deles que o pacto estabelecido entre suporte e leitores ganha
mais visibilidade, com enunciados já esperados pelo leitor na sua apreensão rotineira de
sentido. Com efeito, ao referir-se às notícias, as principais vitrines dos jornais, os títulos
evidenciam a qualidade e natureza da informação oferecida aos leitores. Como Verón
(2004) afirmou, em uma leitura rotineira, a maioria dos leitores leem usualmente apenas
os títulos dos jornais, de modo que a leitura da notícia em si depende, ao menos em
parte, do título enquanto porta de entrada ao aprofundamento do texto. Assim, em
relação aos materiais do dispositivo jornal, os títulos têm papel fundamental.
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A discussão sobre dispositivo, como se vê, é distinta daquela proposta, por
exemplo, por Michel Foucault (1999) ou Giorgio Agamben (2009). Foucault, em sua
noção de dispositivo, pensava em termos de instituições, muito embora a noção de
dispositivo faucaultiana não se limitasse a elas. Tanto Foucault quanto Agamben
estavam interessados na relação entre indivíduos e elementos históricos, como
instituições, processos subjetivação e de regras através das quais as relações de poder se
concretizam no sentido de controlar e orientar os gestos e pensamentos dos homens. No
entanto, podemos, com cuidado, aproximar, na medida do possível, a noção de
dispositivo com a qual estamos trabalhando da de Foucault e Agamben. Para Foucault,
dispositivo cumpre um papel eminentemente estratégico, ao compreender uma formação
que, num dado momento, respondeu a uma urgência no tecido social. Dispositivo,
portanto, comporta “um conjunto de estratégias de relações de força que condicionam
certos tipos de saber e por ele são condicionados” (Foucault, 1999, p. 142)
No que nos compete, dispositivo, enquanto espaço que configura o sentido,
ordena, estrutura e apresenta os diversos conteúdos do jornal, é, também, um conjunto
de estratégias que condicionam a apreensão do sentido. O dispositivo, ao condicionar o
conteúdo, também é condicionado, em uma relação de reciprocidade. Como Charaudeau
(2015) aponta, “não há, como está consagrado na lingüística e como o sabem e dizem
todos os poetas, forma sem conteúdo, significante sem significado, mensagem sem
suporte” (Charaudeau, 2015, p. 105). Assim, dispositivo, dentro do que estamos
trabalhando, é este conjunto de estratégias de diagramação que ordena, estrutura e
apresenta os diversos conteúdos do jornal.
Agamben, ao seu turno, repensa a noção de dispositivo. Dispositivo origina-se
do termo latim dispositio, que, por sua vez, tem como raiz etimológica a palavra grega
Oikonomia, que significa, em tradução livre, administração da casa (oikos), gestão.
Portanto, o dispositivo serviria para administrar ou coordenar uma casa, regras ou, o que
nos interessa, elementos dentro de um espaço. Ademais, como defende Agamben, o
dispositivo compreende um processo de subjetivação, na medida em que, através de
suas operações, produz seu sujeito. Assim, de acordo com Agamben, dispositivo seria
“qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar,
determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as
opiniões e os discursos dos seres viventes” (Agamben, 2009, p. 40)
Então, a par das contribuições e voltando-se mais uma vez ao dispositivo jornal,
dispositivo diz respeito às formas estratégicas pelas quais determinado suporte orienta e
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determina a apreensão do sentido. Assim, dispositivo é um conceito caro à análise do
discurso, uma vez que compreende as relações de determinado conteúdo e seu suporte,
enquanto espaço configurador de sentido. É imprescindível que, qualquer que seja
análise discursiva, qualquer que seja o suporte – seja na internet, impresso, etc – leve-se
em consideração o dispositivo como configurador de relações semiótico-discursivas.

Acontecimento

Em 1972, Edgar Morin (1972), então editor da Revista Communications, no
número 18º do periódico, reuniu diferentes autores para discutir a questão do
acontecimento. De acordo com Morin, as reflexões sobre acontecimento ficaram em
suspenso durante um longo período nas Ciências Sociais. Não obstante, a noção de
acontecimento é matéria de estudo dos mais variados campos e domínios do
conhecimento, de modo que há uma infinidade aberturas em relação à noção.
Como aponta Charaudeau (2009, 2015), acontecimento pode ser qualquer coisa
que irrompa, em seu sentido fenomenológico, à apreensão dos sentidos. Além do mais,
acontecimento pode ser considerado como algo insólito, novidade, dado da natureza,
uma provocação propriamente humana, etc. Acontecimento, por conseguinte, sem uma
delimitação clara, pode se referir a qualquer coisa.
A despeito disso, em relação ao acontecimento, tem-se que ele situa-se, ao
menos, em dois domínios: seu estado bruto, enquanto acontecimento em si mesmo e
ainda não traduzido em uma linguagem, e seu estado mediado, de quando se media
determinado acontecimento através de linguagens e aparatos técnicos, particularmente,
ao que nos interessa aqui, um acontecimento mediado pelos meios de comunicação.
Interessamo-nos pelo acontecimento mediado, de quando o acontecimento em si se
transforma, de seu estado bruto, a um acontecimento construído a partir dos
constrangimentos técnicos de natureza jornalística.
Assim, segundo Charaudeau (2015), há mundo-objetos que são construídos, a
partir de mediações, em objeto-sentidos, de quando se traduz um acontecimento bruto
em determinada linguagem. Os objetos do mundo só ganham sentido a partir da
linguagem, e isto não quer dizer que estes mesmos objetos não existam para além da
linguagem. O que Charaudeau afirma é que esses objetos só adquirem sentido, adentram
na semiose social, na medida em que são estruturados e dotados de sentido pela
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linguagem. Em suma, pelos discursos. Portanto, o discurso situa-se entre um “fora” e
um “dentro da linguagem. (Charaudeau, 2015)
O acontecimento, do que se compreende da discussão acima, é sempre mediado,
de modo que, para sua significação, depende do olhar daquele que o construiu. Por
conseqüência, o acontecimento nunca é transmitido à instância de reconhecimento como
de fato é, mas carregado de traços de operações da instância de produção. Portanto, o
“mundo comentado” (em oposição ao “mundo a comentar), isto é, o acontecimento
mediado, relaciona-se com a visão daquele que o construiu, bem como os
constrangimentos técnicos, perspectiva sobre a instância de reconhecimento, objetivo e
finalidade. “O acontecimento nunca é transmitido à instância de reconhecimento em seu
estado bruto; para sua significação, depende do olhar que se estende sobre ele, olhar de
um sujeito que o integra num sistema de pensamento e, assim fazendo, o torna
inteligível” (Charaudeau, 2015, p. 95)
Para que algo se torne dotado de sentido, inteligível, como pontuou Paul Ricouer
(1994), é necessário integrá-lo a uma narrativa. Ao se narrar algo, Ricouer considera
três pontos: a mediação do signo, o reconhecimento do outro no e pelo ato de
interlocução (discurso) e a relação ao mundo solicitada na visão referencial do discurso.
Os sujeitos envolvidos em semelhante ato comunicacional estão colocados no que
Ricouer chama de círculo hermenêutico. A atividade da hermenêutica, à luz do
pensamento de Ricouer, é justamente reconstruir as operações pelas quais a mediação
de um mundo-objeto (mundo a configurar) torna-se objeto-sentido (mundo
configurado), tendo em vista traços da instância de reprodução no mundo configurado
enquanto acontecimento. Assim, a mediação do acontecimento implica considerar as
maneiras pelas quais ele foi construído e por quem ou quê.
Charaudeau (2015) chama de evenemencial o processo pelo qual determinado
acontecimento passa de, em um primeiro momento, uma modificação, algo insólito que
irrompe no tecido social, para um estado de estabilidade. Ao tratar do atentado de 11 de
setembro, Charaudeau (2009) afirma que o acontecimento provoca, ao irromper, um
estranhamento, porque novo e imprevisível. Neste movimento, ao surgir de um
determinado acontecimento, tenta-se rearranjá-lo a partir de conceitos e pré-conceitos a
fim de classificá-lo, examiná-lo e, por fim, solucioná-lo, estabilizá-lo.
Os meios de comunicação jornalísticos constroem os acontecimentos em virtude
dos critérios de noticiabilidade, que são critérios pelos quais os jornalistas valoram os
acontecimentos. Assim, os acontecimentos são construídos de acordo com seu potencial
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de atualidade, socialidade e imprevisibilidade, etc. Os acontecimentos imprevisíveis,
cuja duração depende de seu potencial de noticiabilidade, são estabilizados à medida
que são colocados no domínio do senso comum, perdendo seu caráter insólito ou
anormal. Portanto, os meios de comunicação, por meio de uma sucessão de
acontecimentos, colocam determinados acontecimentos em evidência para logo eclipsálos, em um processo contínuo de atualização, de modo que, o que é notícia hoje,
certamente não o será durante muito tempo.
Para Maurice Mouillaud (2002), o acontecimento mediático é marcado pelos
constrangimentos técnicos, culturais e econômicos. Deste modo, o acontecimento
construído pelos meios de comunicação diz respeito às formas marcadamente
jornalísticas de construção evenemencial. Mouillaud defende que o acontecimento
mediático é um conceito construído pelos meios de comunicação: o conceito de “fato”.
Os meios de comunicação, ao tratar dos acontecimentos, objetivam estabelecer
coerência no interior da diversidade evenemencial, na medida em que constroem um
todo coordenado, a despeito da desordem aparente dos acontecimentos. Isto é, torna o
que é imprevisível e insólito em algo estável e esclarecido.
O sociólogo francês Louis Quéré acredita que a construção do acontecimento
não diz respeito apenas aos meios de comunicação, enquanto matriz central de sentido.
Segundo Quéré (2005, 2011), a construção do acontecimento, no domínio do sentido, é
complexa e diz respeito, também, a como determinada instância de reconhecimento o
recebe e o reconstrói. Para Quéré, o acontecimento situa-se em um domínio existencial
na medida em que representa algo que surge, que se manifesta, em seu caráter
fenomenológico. Assim, a questão é como a ocorrência deste fenômeno, o
acontecimento, atinge e afeta a experiência pública.
Quéré analisa os fenômenos como indivíduos. De acordo com Quéré, é
indivíduo, do ponto de vista lógico, todas as coisas em que se é possível algum tipo de
individualização, isto é, uma diferenciação. Deste modo, um acontecimento é
considerado um indivíduo. “Se a individualização é diferenciação, segregação,
unificação, qualificação, ela é também estruturação, integração, resolução de tensões e
de contradições, engendramento de coerência e de significações.” (Quéré, 2011, p. 14).
A individualização permite a autonomia do acontecimento em relação ao fluxo de
acontecimentos dentro da sociedade.
Para Quéré (2011), o que interessa é especificar as operações pelas quais a
individualização do acontecimento se dá, de modo a examinar a inscrição social do
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acontecimento em determinada esfera pública. Tem-se em vista o fato social com um
fenômeno emergente, enquanto realidade objetiva, de modo que “procede de uma
operação de individualização que o separa, circunscreve, estrutura, totaliza dando-lhe
uma unidade e uma coerência internas, dota-o de uma identidade e de uma
significação.” (Quéré, 2011, p. 15). A individualidade do acontecimento, vale dizer, não
é determinada apenas pelas características do acontecimento como fato, mas pelas
reconstruções e resposta dos sujeitos que o apreende através de diversos suportes.
Portanto, para Quéré, é necessário pensar na circulação, nas relações entre instância de
produção e instância de reconhecimento, para se compreender de fato o acontecimento.
Ao se tratar de acontecimentos, surgem questionamento que devem ser
respondidos: “o que é que se passou, em que contexto, com que causas e quais as
consequências, e com que reações?” (Quéré, 2011, p. 17). As reações devem ser levadas
em consideração na análise do acontecimento, enquanto parte do todo chamando
acontecimento. No que diz respeito ao impeachment de Dilma Rousseff, por
conseguinte, deve-se levar em consideração as diferentes reações dos leitores dos
jornais analisados, como parte do acontecimento construído por este jornal e colocado
em circulação na esfera pública.
A construção mediática do acontecimento organiza um novo domínio
evenemencial, na medida em que amplia o horizonte do acontecimento. Ademais,
identifica-o, ao diferenciá-lo. Assim, pode-se identificar determinado acontecimento, no
fluxo de acontecimentos, pela sua efetivação ou ocorrência, de acordo com uma
organização de traços que o caracterizam. Isto é, o processo de individualização do
acontecimento evidencia uma singularidade em relação a outros, sua qualidade, que lhe
é única, enquanto acontecimento (Quéré, 2005).
Assim, tem-se que, em relação aos acontecimentos, em sua individualidade, há
uma delimitação clara dos fenômenos que surgem na esfera pública, de modo que é
possível identificá-lo por marcas que lhes são características. Além do mais, segundo
Quéré, o acontecimento representa uma totalidade, um agrupamento de parte coerentes
e coesas, que forma um acontecimento em sua totalidade, de modo que não se pode
fragmentá-lo sem se quebrar sua individualidade enquanto acontecimento.
Contudo, por mais que seja candidato absoluto ao estatuto de
indivíduo, o acontecimento não tem uma individualidade intrínseca:
esta emerge de um processo de individualização. Este começa com a
estruturação que tem lugar na sua ocorrência; prossegue com a
estabilização da sua e termina na sua instância de reconhecimento no
quadro de uma experiência (Quéré, 2011, p. 25)
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Uma vez individualizado, o acontecimento responde as questões: “o que se
passou?, “do que se trata”, “em qual o contexto? “Qual o sentido?”, “Qual o contexto?”.
É possível que a instância de reconhecimento coloque outras questões a serem
respondidas à medida que o acontecimento se desenvolve. Em busca da compreensão da
totalidade de determinado acontecimento, leva-se em consideração o contexto no qual
ele se insere. A ligação com o passado, a situação que o próprio acontecimento tornou
possível, ao criá-la, e o horizonte de possibilidades que ele enseja em sua construção e
reverberação e relação com a instância de reconhecimento.
Portanto, o processo de individualização de um acontecimento não diz respeito
apenas aos meios de comunicação. Em relação à construção evenemencial dos meios de
comunicação, trata-se, apenas, de uma das construções possíveis. A instância de
reconhecimento também o faz à sua maneira. Quéré defende uma tripla especificação
individualizante: (1) do meio social com o qual o acontecimento dialoga e se insere,
uma vez que, nas palavras de Quéré, não existe acontecimento isolado, desvinculado de
um contexto específico que lhe delimitará o horizonte/campo evenemencial; (2)
daqueles que, de alguma maneira, são afetados pelo acontecimento, isto é, o campo da
instância de reconhecimento/produção, que individualizam também o acontecimento e
(3) a do campo prático em que são definidas as “respostas ativas a empreender para
desenlaçar a situação criada pelo acontecimento, resolver as tensões, desequilíbrios ou
incompatibilidades que ele engendrou ou reativou, tratar os problemas levantados pela
sua interpretação e instância de reconhecimento.” (Quéré, 2011, p. 25)
Quéré chama de acontecimentos públicos aqueles acontecimentos cujo
desdobramento levanta problemas públicos de relevância. Segundo ele, é partir do
surgimento e posterior exame de determinado acontecimento público que são
formulados problemas públicos e, assim, objetos manipuláveis. Isto é, de que maneira
determinado acontecimento se inscreve em um campo de problemáticas sociais,
políticas e econômicas. O acontecimento, digamos assim, lança luz para problemas,
reclamando atenção e exame em pontos de utilidade pública.
Vê-se bem aqui como um acontecimento singular pode revelar um
campo problemático mais geral, iluminá-lo sob um novo olhar, realçar
não somente riscos e perigos, que ele cria em parte, mas também
ocasiões e opor- tunidades a colher e, assim, relançar o exame dos
problemas, fazer emergir novas tarefas ou novas perspectivas para a
ação pública (Quéré, 2011, p.25)
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Há uma relação estreita entre acontecimento e campo de problemas. O
acontecimento do impeachment da então presidente Dilma Rousseff, a título de
exemplo, levantou uma série de questões até então ignoradas na esfera pública
brasileira, como a forma em que a Lei de Responsabilidade Fiscal (ARF) é aplicada, a
relação entre políticos e empresas, atos políticos de presidenciáveis anteriores, bem
como outros questionamentos. O objetivo da construção do acontecimento é, em alguma
medida, segundo Quéré, uma busca pela solução dos problemas levantados, de modo
que o campo do acontecimento é colocado em movimento no sentido de reduzir ou
estabilizar os problemas levantados pelo acontecimento em si.
O acontecimento é, então, algo que irrompe a normalidade, o cotidiano, e
impõem um campo de problemáticas, que deverão ser discutidas ao longo da construção
evenemencial (Lupasco, 1972). Nisto, a construção de determinado acontecimento
depende, de um lado, das condições técnicas e logísticas da instância de produção, no
caso os meios de comunicação, e das mesmas condições por parte da instância de
reconhecimento, de modo a interpretar o acontecimento ao longo de sua construção por
diferentes partes que forma um todo (Charaudeau, 2009; Quéré, 2005, 2011).
O sentido de um acontecimento é construído dialogicamente
entre condições de produção e condições de interpretação, de
modo que o sentido só surge de um encontro entre produção e
leitura. O acontecimento, portanto, não existe em si mesmo,
tanto no que diz respeito à produção quanto da interpretação,
mas é construído. Não se trata de negar a existência de uma
realidade na qual surgem fenômenos, mas de afirmar que, no
que respeita ao seu significado, o acontecimento é sempre
resultado de uma leitura, e é esta leitura que lhe confere sentido
(Charaudeau, 2009, p. 72)
Assim, o acontecimento mediático é parte de uma dupla construção que diz
respeito tanto a lógica da produção, na qual se encontram os meios de comunicação,
quanto à lógica do reconhecimento, em que se situa o público. Não se pode, deste modo,
determinar um acontecimento de maneira isolada, colocando-o apenas em um dos pólos
de construção, seja o da produção, seja o do reconhecimento. Pelo contrário, o
acontecimento só se constrói a partir do diálogo entre essas duas instâncias, tendo em
vista o processo de circulação.
Com o advento e consolidação da internet, sobretudo com as redes sociais
digitais, tem-se um cenário em que é possível se falar de ciberacontecimento – o que só
evidencia o quão dialógico é o processo de construção dos acontecimentos públicos.
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Ciberacontecimento corresponde a um acontecimento cuja raiz evenemencial está nas
redes sociais, de modo que os meios de comunicação tradicional aderem à cobertura do
acontecimento a partir do seu nascimento e compartilhamento massivo no interior das
redes sociais. O ciberacontecimento nasce nas redes sociais e então é construído,
também, e a partir de suas reverberação e importância nas redes, pelos meios de
comunicação tradicionais (Bittencourt, 2015).
Assim, a noção de acontecimento, particularmente a construção do
acontecimento mediático, é de fundamental importância para se compreender as
formações enunciativas, bem como os processos de mediatização que incidem na
construção evenemencial. Portanto, torna-se imprescindível considerá-lo em uma
análise de uma cobertura feita pelos meios de comunicação. Ao que nos compete, é
pensar de que maneira o acontecimento Impeachment de Dilma Rousseff foi construído.

Enquadramento

Goffman (1974), em Frame Analysis, trabalho seminal da Framing Theory,
definiu enquadramento como o processo pelo qual as pessoas classificam, organizam e
interpretam ativamente suas experiências de vida, dando-lhes sentido. Goffman chamou
os esquemas (schemata) de interpretação construídos pelas pessoas de quadros (frames),
cuja operação permite aos indivíduos localizarem, perceberem, identificarem e
rotularem eventos e informações.
Em trânsito ao campo da comunicação, Entman (1993) denominou
enquadramento (framing) como uma “seleção de alguns aspectos de uma realidade
percebida de modo a torná-los mais destacados em um texto comunicacional” (Entman,
1993, p.52), promovendo, neste movimento, a definição de um problema particular,
interpretação causal, avaliação moral, recomendação de tratamento e soluções para a
notícia descrita (Chong e Druckman, 2007; Druckman, 2001a; b; Entman, 1991, 1993;
Peng, 2008).
Gitlin (1980), alargando a aplicação de enquadramento para o campo da
comunicação, define enquadramento como uma seleção, ênfase e/ou exclusão. De
acordo com Gamson e Modigliani (1989), um enquadramento noticioso é a "ideia
central organizadora que oferece sentido a um evento [...], a essência de um tema”
(Gamson e Modigliani, 1989, p.143). O enquadramento seria, então, um dispositivo
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sempre presente em um texto, cuja função seria direcionar ou propor caminhos
interpretativos.
Portanto, enquanto proposição teórica, a teoria do enquadramento sugere que a
apresentação de um evento noticioso nos meios de comunicação pode sistematicamente
direcionar a compreensão do público deste mesmo evento (Rodriguez e Dimitrova,
2011; Scheufele, 1999). As notícias retratam determinado tema se valendo de um
número limitado de caminhos interpretativos, ao mesmo tempo em que outros são
ignorados. Um enquadramento, então, “constroi uma realidade possível dentre um
universo de possibilidades de interpretação” (Tewksbury et al., 2000, p. 804)
A maioria dos autores ressalta a diferença entre os processos de construção
(frame-building process) e configuração (frame-setting process) de quadros, como duas
áreas possíveis de análise em teoria do enquadramento. A construção de quadros diz
respeito ao processo pelo qual fatores internos (características individuais, orientações
ideológicas, valores, deontologias profissionais, rotinas jornalísticas e restrições
organizacionais) influenciam na construção de enquadramentos. Dito de outro modo, o
processo de construção de quadros refere-se, sobretudo, a relação das práticas
jornalísticas com a construção de ângulos interpretativos. Por outro lado, a configuração
de quadros volta-se à questão de como os enquadramentos constroem a interpretação de
determinado tema (Pan e Kosicki, 1993; Zhou e Moy, 2007), quer em análises textuais,
quer de imagens ou de narrativa, ou de todas concomitantemente.

Enquadramento de jogo

Ao analisar coberturas de acontecimentos e eventos políticos, pesquisadores
encontraram um padrão de enquadramento no mínimo peculiar: as coberturas, ao tratar
de temas, atores e eventos políticos, relatavam-nos como jogos, em termos de ganhos e
perdas, vencedores e derrotados, performances e estratégias políticas (Dimitrova e
Kostadinova, 2013; Iyengar, Norpoth e Hahn, 2015; Lawrence, 2000; Pedersen, 2012;
Schmuck et al., 2017; Shehata, 2014; De Vreese, 2004). Schmuck e colegas (2017)
chamaram este tipo de enquadramento de enquadramento estratégico de jogos (the
strategic game frame), que inclui duas dimensões: (1) os enquadramentos de jogos
resumem questões e eventos políticos em termos de vencedores e perdedores, como
uma competição, em que performances de candidatos em pesquisas ou grupo de
eleitores são ressaltadas em detrimento de outras questões; (2) o enquadramento
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estratégico examina ou questiona atos políticos, buscando as “reais” motivações dos
partidos e políticos.
Patterson (1994 apud Lawrence 2000) usou o termo “esquema de jogo” (game
schema), cujo enquadramento dominante é estruturado em torno da noção de que a
política é um jogo ou competição estratégica, em que candidatos e partidos competem
por vantagem política. Os eleitores, de acordo com Patterson, são colocados como
expectadores de uma espécie de jogo. De Vreese (2004), ao seu turno, chamou corrida
de cavalo (horserace) a estratégia pela qual jornalistas retratam eleições em termos de
personalidades dos candidatos, foco em embates entre partidos, candidatos ou eleitores
e a presença constante, nos noticiários, de pesquisas de opiniões, em detrimento de
informações substantivas sobre questões políticas e propostas de governo.
Em uma contribuição seminal, Cappella e Jamienson (1997) estabeleceram, a
partir de experiências, uma relação causal entre exposição a quadros de jogos - o que ele
chamou de cobertura estratégica (strategic coverage) - e aumento de cinismo por parte
dos cidadãos em relação à política. “A cobertura estratégica não é apenas um aspecto da
cobertura política por parte da mídia, mas está se tornando seu modo dominante.”
(Cappella e Jamienson, 1997, p.36). Em linhas gerais, de acordo com estes autores, os
enquadramentos de jogos podem ser resumidos a partir de características como: (1)
ganhos e perdas como pontos mais importantes na cobertura; (2) linguagem de “guerra”,
jogos e competição; (3) matérias com artistas, críticos e eleitores; (4) centralidade de
performances, estilo e percepção de candidatos e (5) atenção a pesquisas de opiniões e a
colocação dos candidatos nelas.
As respostas para a existência dos quadros de jogos na mídia são diversas.
Segundo Dimitrova e Kostadinova (2013), os enquadramentos de jogos não estão
presentes, pelo menos de modo massivo, em todos os países, de modo que determinados
sistemas políticos e de mídia favorecem a construção de quadros de jogos. Ao analisar
coberturas políticas na Bulgária, as autoras defenderam que a passagem de uma mídia
fortemente controlada pelo governo, de matriz comunista, para uma mídia empresarial,
bem como a constituição de uma sociedade aos moldes liberais, favoreceu o surgimento
dos enquadramentos de jogos neste país.
De acordo com Lawrence (2000), os enquadramentos de jogos prosperam hoje
porque este tipo de enquadramento se encaixa nos critérios de notícias estabelecidos nos
meios de comunicação. A personalização e a busca pelo conflito são marcas do
jornalismo contemporâneo, especialmente em ambientes competitivos, pautado pelo
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tempo cronometrado e por restrições organizacionais. “O enquadramento de jogos
reflete a busca do drama e do conflito pelo jornalismo, colocando atores e eventos
políticos dentro de uma estrutura simples, em um conflito de dois lados” (Lawrence,
2000, p.95)
Iyengar e colegas (2015) explicaram a tendência de eleições serem enquadradas
como jogos a partir de três fatores: (1) duração das campanhas políticas modernas; (2)
conflitos internos entre jornalistas e assessores políticos e (3) pressões do mercado,
como as demandas e características próprias da profissão jornalística. Ao mesmo tempo,
tratar a política como jogo, competição ou esporte permite aos jornalistas manterem
uma aparência de objetividade e neutralidade. “Ao dar atenção a aspectos “técnicos” do
jogo político, jornalistas tentam evitar parecer estar de um dos lados” (Lawrence, 2000,
p.95). Ademais, os enquadramentos de jogos oferecem aos repórteres mais celeridade na
construção de matérias.
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4.
A CONSTRUÇÃO DO IMPEACHMENT DE DILMA
ROUSSEFF NO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO E NO ESTADO
DE SÃO PAULO
Neste capítulo, trataremos de analisar a construção do impeachment da então
presidente Dilma Rousseff nos jornais Folha de São Paulo e O Estadão, tendo em vista
os processos de construção do acontecimento mediático. Em paralelo, tentaremos
identificar os principais enquadramentos utilizados pelos dois jornais ao tratar do
impeachment.
Neste primeiro momento, traremos um breve relato do impeachment de Dilma
Rousseff. Como segundo passo, faremos uma análise do posicionamento discursivo do
jornal Folha de São Paulo e O Estadão. No ponto seguinte, analisaremos quais foram os
principais enquadramentos adotados pelos dois jornais ao construir o impeachment.

O Impeachment

As eleições presidenciais de 2014 foram marcadas pela disputa acirrada entre
Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores (PT), em busca da reeleição, e Aécio
Neves, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). No dia do pleito, 26 de
outubro, um domingo, com todas as urnas apuradas, o resultado era que Dilma tinha
conseguido uma vitória apertada, com 51,65% dos votos válidos, ante 48,36% de Aécio
Neves. Foram 54, 5 milhões de votos destinados a Dilma, enquanto que Aécio obteve
52 milhões (Almeida, 2016).
Após o resultado, o PSDB pediu uma auditoria do resultado das eleições, tendo
como base denúncias surgidas nas redes sociais. “Era a primeira ação jurídico-eleitoral
da história do país que questionava o resultado de uma eleição presidencial com base
em posts publicados nas redes sociais” (Almeida, 2016, p. 23). Começava, então, um
longo processo, que terminaria no dia 31 de agosto de 2016, com a destituição de Dilma
Rousseff e a posterior posse do seu vice, Michel Temer, do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro (PMDB), ao cargo de presidente da república.
Ao todo, foram mais de 37 pedidos de impeachment protocolados junto à
Câmara dos Deputados, presidida pelo então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do
PMDB, um opositor do governo Dilma Rousseff. A 2 de dezembro de 2015, após
rumores de que o PT havia recusado uma proposta de Eduardo Cunha referente à
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tramitação do processo contra o próprio Cunha na Comissão de Ética da Câmara, o
presidente da Câmara aceitou denúncia por crime de responsabilidade contra a
presidente Dilma Rousseff, denúncia oferecida pelo ex-procurador da justiça, Hélio
Bicudo, e pelos advogados Miguel Reale Júnior e Janaina Paschoal.
Era fim de tarde daquela quarta-feira, 2 de dezembro, quando o
presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, declarou o que
quase diariamente vinha ameaçando fazer: acolhia ali o principal
pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff,
preparado pelos advogados Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior
ejanaína Paschoal. A peça era corroborada pela oposição e por alguns
movimentos contrários a Dilma, ao PT e ao governo, como o Vem Pra
Rua e o Movimento Brasil Livre - que já vinham comandando
protestos país afora desde o início de 2015. Cunha havia ameaçado
várias vezes, mas não colocava em prática. Ele tentava a todo custo
negociar um acordo de proteção mútua com o Palácio do Planalto.
Segundo sua proposta, o poderoso deputado seguraria os pedidos de
impeachment, enquanto a presidente e o PT o ajudariam a se safar do
risco de ter o mandato parlamentar cassado (Almeida, 2016, p. 91)

O processo de impeachment de Dilma Rousseff foi baseado em denúncias
atinentes à lei orçamentária, as chamadas pedaladas fiscais, que são, resumidamente,
operações orçamentárias realizados no âmbito do Tesouro Nacional não previstas na
legislação, em que se atrasa o repasse de verbas para bancos públicos e privados com o
intuito de aliviar a situação fiscal do governo em determinado período de tempo,
quando se é possível apresentar melhores indicadores econômicos no que diz respeito às
contas públicas. Havia, também, a suspeita de improbidade administrativa por parte de
Dilma Rousseff, uma vez que se cobrava investigação da suposta participação da
presidente no esquema de corrupção da Petrobrás, investigação que transcorria
concomitantemente ao processo de impeachment (Westin, 2016).
A partir da aceitação do pedido de impeachment, iniciou-se uma das fases mais
importantes e decisivas do processo de impeachment, a tramitação do processo de
aceitabilidade ou não do impeachment na Câmara dos deputados. Formou-se uma
comissão especial composta por 65 deputados, a quem era responsável oferecer parecer
circunstanciado acerca da adequação ou não do pedido de impeachment. Se houvesse
pertinência jurídica no pedido, esta mesma comissão deveria enviar a remessa do
processo ao plenário da Câmara dos deputados, onde haveria a votação do impeachment
na Câmara. Uma vez aprovado por dois terços dos deputados federais (342), o processo
seguiria para o Senado.
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A comissão especial foi composta por um conjunto de diversos partidos, com PT
e PMDB com um número maior de membros, oito membros cada, enquanto que o
PSDB teve 6 membros. Os demais partidos da Câmara dividiram as outras 43 vagas
para a comissão. Os debates começaram em 30 de março, com um dos proponentes do
processo de impeachment, Miguel Reale Júnior, defendendo a classificação das
pedaladas fiscais, um dos motivos pelos quais Dilma Rousseff tinha sido acusada, como
crimes, uma vez que mascarava o déficit fiscal, consoante o que diz a Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF). A advogada Janaina Pascoal endossou a fala de Reale
Júnior, ao elencar o que, segundo ela, seriam motivos pelos quais o impeachment não se
tratava de um golpe (Westin, 2016).
No dia seguinte, 31 de março de 2016, foi a vez da defesa da então presidente
Dilma Rousseff, ocasião em que o então Ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e o
professor de direito, Ricardo Ribeiro, foram escolhidos enquanto representantes da
presidente. Para os dois representantes da presidente, os atos de Dilma estavam de
acordo com o que é previsto pelo Tribunal de Contas da União (TCU), além de que
vários governos anteriores lançaram mão da prática, sem que isto se configurasse em
crime. O então Advogado Geral da União, José Eduardo Cardoso, também foi à
Comissão, após decisão do presidente da comissão, Rogério Rosso, quando Eduardo
Cardoso defendeu que o impeachment não tinha fundamento jurídico.
Ao final, em 11 de abril de 2016, o relator da comissão especial, Jovair Arantes,
anunciou parecer contrário a Dilma, alegando convicção na prática de crimes por parte
do governo Dilma Rousseff, sobretudo baseado no suposto atentado ao que diz a LRF, e
pedindo aos deputados a abertura formal do processo de impeachment na Câmara. No
cômputo geral, foram 38 votos favoráveis a abertura do impeachment contra 27.
A 15 de abril de 2018, a sessão que selaria o destino do Governo Dilma Rousseff
na Câmara foi iniciada, quando os deputados determinariam se o processo de
impeachment seria admitido ou não. A sessão arrastou-se por dois dias, com autores do
pedido de impeachment e defensores do governo argüindo contra e pró ao pedido de
afastamento, além de discursos de partidos representados na Câmara dos Deputados.
Mas foi no dia 17, um domingo, que a votação definitiva ocorreu. Na ocasião, a votação
teve ampla cobertura dos meios de comunicação, de todos os segmentos, inclusive com
telões instalados em diversas cidades brasileiras. Aos deputados havia duas
possibilidades, o “sim”, pela admissibilidade do impeachment, e o “não”, pela contra a
admissibilidade do pedido do impeachment.
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Em suas contagens interna, o Governo Dilma sabia que não teria voto suficiente
para barrar o impeachment, de modo que só uma eventualidade salvaria a petista da
derrota na Câmara. Ao todo, eram necessários 342 votos para que o processo fosse
enviado ao Senado. Na noite de domingo, às 11 da noite, o cenário mais temido pelo
governo se confirmou: o voto número 342 se efetivou. Não havia mais nada a fazer no
âmbito da Câmara dos Deputados. Foram 342 votos a favor da admissibilidade do
processo de impeachment ao Senado e 137 votos contra a admissibilidade do pedido do
impeachment.
O clímax da derrubada da presidente Dilma Rousseff do poder
dividiu-se em três capítulos finais. O primeiro deles deu-se na noite do
domingo, 17 de abril de 2016, quando a Câmara dos Deputados,
presidida por Eduardo Cunha, autorizou a abertura do processo de
impeachment por 367 votos a favor e 137 contra. Ausências e
abstenções somaram nove votos. Os seus opositores precisavam de
342 votos. O segundo capítulo foi no Senado: após uma sessão de
quase 22 horas, encerrada na manhã do dia 12 de maio, os senadores
decidiram pelo afastamento temporário da presidente, por 55 votos a
22, sem nenhuma abstenção. Os seus opositores precisavam de 41
votos para afastá-la. O terceiro e derradeiro capítulo ocorreu em 31 de
agosto, quando o Senado confirmou o impeachment de Dilma
Rousseff por 61 votos a 20, também sem nenhuma abstenção
(Almeida, 2016, p.198).

O processo da Câmara foi central, uma vez que, dentro e fora do governo,
acreditava-se que se o pedido de afastamento passasse pela Câmara, não haveria mais
meios de pará-lo. O prognóstico, ao final, fundamentado de pragmatismo político,
mostrou-se correto.

O posicionamento discursivo da Folha e do Estadão

Os jornais Folha de São Paulo e O Estadão são dois dos principais jornais do
país. Inseridos em um ambiente de concorrência, ambos jornais buscam, a partir da
enunciação, criar diferenças e semelhanças entre eles no relacionamento com seu
leitorado. Contudo, as ações destes jornais não dizem respeito apenas à enunciação, mas
a ações que ultrapassam o âmbito do produto em si mesmo. Assim, tanto Folha de São
Paulo quanto o Estadão irão buscar, no interior da esfera pública, criar personas
publica, o que poderá, sem relação de casualidade possível, incidir no posicionamento
destes jornais no interior dos produtos (Ferreira, 2006).
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Faremos agora, portanto, uma análise do posicionamento discursivo dos jornais
Folha e Estadão. Levaremos em consideração, consoante aos postulados do conceito de
posicionamento discursivo (Ferreira, 2006), investidas das empresas de comunicação
Folha e Estadão para além dos produtos (notícias jornalísticas) em si mesmo, de modo
que nos interessa agora canais em que as empresas se posicionam enquanto empresas de
comunicação a fim de criar uma persona pública no interior da esfera pública. Qual a
imagem que a Folha e O Estadão projetam, enquanto empresas, para seu público e
público em potencial? Esta é uma das perguntas que procuramos responder com o
conceito de posicionamento discursivo
A questão é: como os dois jornais se posicionaram enquanto empresas e
organizações jornalística no interior da esfera pública em relação ao impeachment?
Trata-se de saber o posicionamento discursivo destes jornais para, posteriormente,
entender de que maneira o impeachment foi construído nos produtos analisados, em
termos de espaço dado as vozes antagônicas do processo de impeachment, títulos,
imagens, etc. Não se trata, vale dizer, de buscar casualidade entre posicionamento
discursivo e discurso, marca empresarial e produto, em absoluto. Procura-se, antes,
ampliar nosso horizonte de compreensão de um fenômeno que surge nos jornais, mas
que não se resume a eles, de modo que as organizações jornalísticas, sobretudo no
cenário de difusão de diferentes discursos na internet, buscam criar uma imagem
coerente da organização na esfera pública.
Os editoriais, além de peças publicitárias em meios de comunicação
convencionais e na rede mundial de computadores, são peças-chave para se
compreender de que maneira os dois jornais analisados se posicionam em relação a
determinados temas, para além dos produtos e dos discursos no interior dos produtos.
Os editoriais, embora “dentro” dos produtos analisados, são espaço privilegiado das
empresas jornalísticas emitirem opiniões acerca de temas diversos, uma posição que diz
respeito à organização e reflete o posicionamento do jornal. As peças publicitárias, ao
serem lançadas, querem mobilizar a opinião pública para as empresas jornalísticas
enquanto marcas, com um conceito que diz respeito à imagem com a qual o jornal
espera estar, consoante seus objetivos no interior da esfera pública.
Assim, analisamos como os dois jornais, através de peças publicitárias
publicadas na rede mundial de computadores, bem como o posicionamento através de
editorias, se posicionaram enquanto empresas, inclusive em relação ao impeachment,
objeto de estudo deste trabalho.
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Buscaremos, portanto, compreender o posicionamento discursivo da Folha e do
Estadão, tendo em vista seu posicionamento no interior da esfera pública em relação a si
mesmos e ao impeachment. As matérias jornalísticas são convencionalmente
enquadradas na isenção e imparcialidade jornalística, enquanto que editoriais e peças
publicitárias dizem respeito ao posicionamento do jornal, que não coincide
necessariamente com o discurso do jornal dentro do produto. Assim, tentaremos
compreender este fenômeno a partir de agora, com um exame do posicionamento da
Folha e do Estadão.

Impeachment é o melhor caminho: o posicionamento discursivo do Estadão

Em 07 de abril de 2016, quando o pedido de impeachment estava em tramitação
na Câmara dos Deputados, o Estadão lançou o seu editorial “Impeachment é o melhor
caminho”, em que o jornal defendia a admissibilidade do impeachment como melhor
solução para a crise política instalada desde o final da eleição presidencial de 2014. Nas
primeiras linhas do editorial, lê-se:
Diante das incertezas provocadas pela grave crise política, econômica
e moral que projeta gravíssimas consequências sociais sobre o País,
uma coisa é absolutamente certa: do jeito que está não pode continuar.
Este governo, inviabilizado por uma presidente da República inábil e
inepta, se deslegitimou de facto por decisão da maioria absoluta dos
brasileiros e precisa ser afastado o mais rapidamente possível para
permitir que se dê início à reconstrução nacional (O Estado de São
Paulo, 07/04/ 2016, p.A3)

Após um hiato quanto ao seu posicionamento, o Estadão opinou em defesa da
admissibilidade do impeachment, ao que alegou a falta de governabilidade do governo
Dilma Rousseff para restabelecer a estabilidade política e econômica. O processo de
impeachment, segundo o Estadão, seria um processo penoso, mas necessário ao país, a
via possível e segura dentre todas as opções à mesa. A organização, portanto,
posicionou-se a favor do impeachment de Dilma na esfera pública através do seu
editorial, consoante à construção proposta da marca “O Estado de S. Paulo” junto aos
seus leitores e anunciantes. Na verdade, o posicionamento do Estadão em relação à
admissibilidade do impeachment foi construído a partir de uma série de editoriais, que
não serão objeto de análise aqui neste trabalho.
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Através de suas peças publicitárias, seja no âmbito dos seus produtos, sejam em
peças vinculadas nas redes sociais, o Estadão mostra-se como um jornal que tem
enquanto fim último, e regra, a credibilidade jornalística. Ademais, em uma rápida
revista por diferentes peças publicitárias divulgadas no canal do jornal no Youtube, o
Estadão busca aumentar o número dos seus leitores com discursos de credibilidade e,
também, a oferta de informação de qualidade, junto ao jornal que, por si só, considerase digno de confiança pelo seu apurado processo jornalístico. São várias as peças
publicitárias que o tenta comprovar, dentre as quais elegemos algumas a título de
exemplo.
Em umas das peças, um homem adulto lê uma revista, dentro de uma casa, à
noite. Ao fundo, é possível escutar latidos de cachorros, o que indica alguma agitação
do lado de fora da casa, ou, também, algum perigo, algo desconhecido. Com os latidos,
o homem interrompe sua leitura, preocupado, e vai à janela verificar do que se trata,
quando entra a propaganda do Estadão, colocando evidência a credibilidade do jornal. A
mensagem é clara: o jornal, seja o que for, irá sempre apurar do que se trata, sem tomar
qualquer decisão sem antes ver do que realmente tratam os fatos.
Em outra investida publicitária do jornal, dois homens se encontram,
aparentemente são conhecidos um do outro, pelo que iniciam uma conversação
estranha, repleta de uma mesma pergunta: “Tudo bem?”. E os homens ficam um quarto
de hora perguntando um ao outro se está tudo bem. A propaganda, então, anuncia que,
se houver falta de assunto, o Estadão é uma fonte de informação segura e com
credibilidade, com assuntos desde política à cultura. Naturalmente, o jornal busca um
papel de protagonismo na difusão de informação de qualidade junto ao seu leitorado.
O jornal busca, além do mais, oferecer status aos seus leitores pelo fato destes
lerem o Estadão. Assim, em uma das peças publicitárias, o jornal aponta que, ao ler o
Estadão, os leitores serão mais inteligentes, por conseguinte mais críticos e seguros de si
mesmo em relação aos fatos do cotidiano. “Leia o Estadão que você vai longe”, diz a
peça.
O slogan do jornal é: “Estadão: informação com profundidade, análise e opinião.
Quer saber? Estadão”. O Estadão é, portanto, segundo suas peças publicitárias, a própria
informação, de modo que se confunde com esta ou vice e versa. As incursões na esfera
pública, na construção de uma marca Estadão para além de seus produtos em si mesmo,
são para criar uma imagem do jornal enquanto credível e uma fonte de informação
segura. Além do mais, o Estadão tem dado especial atenção às redes sociais, com peças
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publicitárias feitas especialmente para esse nicho. Naturalmente, o jornal acompanha o
crescimento do número de assinantes digitais, o que fez com que o jornal ampliasse sua
participação na esfera pública digital.

Figura 2 – Propaganda do Estadão no Youtube

O Estadão é o jornal mais antigo em circulação na cidade de São Paulo, com
projeção nacional, com tiragem estimada em 165 mil exemplares diários de acordo com
o Instituto Verificador de Comunicação (IVC). O jornal foi fundado em 1890, com o
nome “A Província de S. Paulo”, segundo o histórico do próprio jornal publicado em
sua plataforma digital, com o intuito de fazer oposição a idéias monárquica e defender
ideais republicanos.
Com mais de 100 anos de existência, o Estadão ampliou a gama de produtos
oferecidos aos seus leitores, com produtos espalhados em diferentes nichos, como
radiofusão, jornalismo impresso e online, bem como páginas nas principais redes
sociais, como Facebook e Twitter, e plataformas de distribuição de conteúdo, como o
Youtube. Além do mais, o Estadão, seguindo tendência, criou também canais em
aplicativos de mensagem, como o Whatszaap, cuja finalidade inicial é verificar a
veracidade de notícias. Trata-se do combate a fakenews, empresa a que o jornalismo
brasileiro investiu nos últimos anos.
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Figura 3 - TV Estadão

Em concorrência direta com a Folha no estado de São Paulo e no país, o
Estadão, consoante à tradição de jornais de referência, volta-se para notícias políticas e
econômicas, além de dar amplo espaço à cultura, com cadernos específicos para este
tema. A política tem papel central no jornal, assim como na Folha, concorrente direto, o
que faz com que os dois jornais busquem, a todo modo, furos jornalísticos relativos a
temas do campo político. As capas do Estadão dão destaque, sobretudo, a temas
políticos.
O desenvolvimento da internet fez com que O Estadão, bem como seus
concorrentes diretos, se reformulasse, em busca de competitividade e adequação ao
cenário em que discursos dos mais variados circulam pela internet. Isto, naturalmente,
reverberou no posicionamento discursivo dos jornais. O Estadão passou por diversas
transformações gráficas e tipográficas. A mais recente, em 2010, reformulou todo o
projeto gráfico do jornal, muito por conta da influência da internet, particularmente da
lógica das redes sociais. Com uma tipografia nova, o jornal tentou aproximar o produto
impresso dos conteúdos que circulam nas redes, além de proporcionar aos seus leitores
uma leitura mais organizada e agradável. As transformações, de acordo com o jornal,
“acompanham as mais modernas tendências mundiais e oferecem aos editores melhores
recursos para que os leitores recebam informações cada vez mais bem organizadas,
tanto no território online quanto no impresso.” (O Estado de S. Paulo, 2010). No mais,
foram criados, inclusive, novos cadernos, com o objetivo de ampliar a gama de ação e
de leitores do jornal, consoante a imagem projetada na esfera pública por peças
publicitárias lançadas pelo jornal.
A reformulação, como bem assinala o próprio jornal, não diz respeito apenas ao
jornal impresso, mas ao site do jornal, que também passou por mudanças no intuito de
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se adequar ao cenário mediático. “O site estadao.com.br será totalmente reformulado.
Além de novo design e nova lógica de navegação, o site amplia seu cardápio de
conteúdos em vídeo e áudio, a interação com os internautas e a conexão com redes
sociais e comunidades” (O Estado de S. Paulo, 2010). A promessa é de que tanto jornal
quanto o site acompanhem as novas mudanças, como assegurou diretor de conteúdo do
Estadão, Ricardo Gandour: “Os avanços no papel e no digital se sustentam em nossa
crença na convivência entre as mídias” (O Estado de S. Paulo, 2010).
De acordo com o que pressupõe o posicionamento discursivo, o jornal agirá para
além do próprio produto, em busca de uma imagem favorável da organização no interior
da esfera pública. A reformulação de 2010 compreende não só o produto, mas práticas
do próprio jornal. Assim, o Estadão se propõe, além da oferta dos produtos em si, de
fomentar debates e organizar eventos, tendo em vista a manutenção da imagem do
jornal (O Estado de S. Paulo, 2010). Segundo o próprio jornal, o perfil do público leitor
do jornal é de pessoas entre 25 e 44 anos, majoritariamente. 59% são da classe B e 56%
são do sexo masculino.
O discurso do Estadão passa adotar características desta nova ambiência,
transformações que podem ser analisados ao nível da enunciação, mas não apenas dela.
Todo o jornal é reformulado, tendo em vista as questões levantadas pelo advento da
internet, particularmente as redes sociais. Há, então, uma reformulação dos produtos
jornais. Com o Estadão, a mudança ocorreu de forma gradativa, como se lê em um
editorial em que o Estadão defende uma aposta na lógica das redes.

O jornalismo impresso começa a se redesenhar para um futuro
promissor. Em que a chave está na convergência cada vez maior com
o mundo digital. Apesar de nos últimos anos ter virado moda prever o
fim dos jornais, especialistas são uníssonos com um produto mais
analítico e sofisticado, o prognóstico é de vida longa e saudável. “Os
jornais são detentores do conteúdo de alta qualidade”, justifica
Christopher Riess, chefe do grupo executivo da Associação Mundial
de Jornais (O Estado de S. Paulo, 03/03/2010, p.a6)

O discurso do jornalismo passa adotar características desta nova ambiência, sem,
contudo, perder de vista as especificidades de cada plataforma. Com efeito, de acordo
com o mesmo editorial do Estadão, o jornalismo impresso se reconfigurou. “O
território online seria mais apropriado ao noticiário e o papel, para a interpretação e para
surpreender o leitor com conteúdos diferenciados.” (O Estado de S. Paulo, 2014).
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Assim, o Estadão, a partir de ações na esfera pública enquanto empresa e
organização jornalística, busca uma imagem de jornal atualizado, com credibilidade e
confiável, com informação de acordo com a demanda do seu leitorado. Em relação ao
impeachment, foi abertamente favorável à admissibilidade do processo de afastamento.

O posicionamento discurso da Folha: nem Dilma nem Temer

Quando o processo de impeachment estava em discussão na Câmara dos
Deputados, a Folha, através do seu editorial “Nem Dilma nem Temer”, convenceu-se de
que não havia mais governabilidade possível para o então Governo Dilma Rousseff. No
entanto, de acordo com a Folha, seria preferível a renúncia da presidente do que o
impeachment, o que, embora legal, não seria desejoso para nenhuma democracia, pelo
seu processo “doloroso” à sociedade e instituições. Segundo o jornal, “O impeachment
tenderá a deixar um rastro de ressentimento. Já a renúncia traduziria, num gesto de
desapego e realismo, a consciência da mandatária de que condições alheias à sua
vontade a impedem de se desincumbir da missão” (Folha de S. Paulo, 02/04/2016,
p.a3).
Para a Folha, tampouco o vice do então governo petista, o então pmedebista
Michel Temer, teria forças política e estrutura moral para se tornar o novo presidente do
país. Como a Dilma Rousseff, a Folha sugere que Temer também renuncie, abrindo as
portas para uma eleição direta, em que o povo tenha a oportunidade de eleger outro
mandatário através das urnas. Assim, o posicionamento da Folha em relação à crise
política brasileira é claro: “Dilma Rousseff deve renunciar já, para poupar o país do
trauma do impeachment e superar tanto o impasse que o mantém atolado como a
calamidade sem precedentes do atual governo” (Folha de S. Paulo, 02/04/2016, p.a3).
A Folha, portanto, posiciona-se pela renúncia da então presidente Dilma
Rousseff, ao contrário do Estadão, que apoiou abertamente o impeachment da
presidente. No que diz respeito ao processo de impeachment, a Folha mantém uma
posição de cautela quanto aos resultados e conseqüências que advirão com o
impeachment, pelo que defende, enquanto mais efetivo, um “exercício de bom senso”
por parte da então presidente, o que se constituiria em uma renúncia da chapa
constituída pelo PT e o PMDB.
O jornal Folha de São Paulo nasceu em 1921, em 19 de fevereiro exatamente,
com o nome “Folha da Noite”, criado por Olívio Costa e seu sócio, Pedro Cunha, com
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matérias voltadas, sobretudo, aos problemas públicos. O jornal nasce em oposição e
concorrência direta com o jornal O Estado de São Paulo, disputa de leitores que
acontece até hoje entre os dois jornais. Logo, uma edição matutina da Folha é criada,
com o nome “Folha da Tarde”. Só em 1960 que o nome do jornal torna-se de fato em
Folha de São Paulo, ao se unir todas as edições correntes do jornal.
Segundo o IVC, desde 1986 a Folha é jornal de maior circulação no país, com
uma tiragem média de 326.573 exemplares, incluindo assinaturas digitais. Em termos
práticos, o Grupo Folha se constitui enquanto uma indústria consolidada de
comunicação, com jornal impresso, site, instituto de pesquisa, agência de notícia,
serviço de informação e entretenimento, além de presença nas principais redes sociais
do mundo.1
A folha passou por várias reformulações gráficas, sendo a mais recente em 2018.
Na reformulação mais recente, o site foi reformulado técnico e graficamente, como
parte da celebração dos 97 anos do Grupo Folha. O site, consoante tendência pós
HTML5, passou a ser responsivo e adaptável a diferentes tamanhos e formatos de telas,
de celulares a tablets, além de ser mais econômico em termos de transferência de dados,
com maior rapidez no carregamento das páginas. “A transformação leva ao leitor uma
página mais limpa, com tipografia maior e exclusiva, desenhada para a Folha e tratada
para usos em diferentes telas” (Folha de São Paulo, 21/03/2018, p.a6).

1

Com a mudança do algoritmo da rede social Facebook, que privilegia conteúdos de interação pessoal em
detrimento das páginas jornalísticas, a Folha anunciou, em fevereiro de 2018, que não mais atualizaria sua
página no Facebook, deixando, portanto, em definitivo, a rede social.
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Figura 4 - Reformulação do site da Folha

O novo projeto gráfico do jornal compreende uma tipografia consoante a
modelos de prestígio internacional. Além do mais, o jornal empreendeu um esforço de
tornar o site acessível a deficientes visuais. “As fotografias passam a ter descrições
textuais para que o deficiente visual entenda seu conteúdo. O recurso de ouvir o texto
foi adaptado para ser mais eficiente no celular” (Folha de São Paulo, 21/03/2018, p.a6).

Figura 5 - Acessibilidade site Folha
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O site também adaptou-se ao consumo de suas notícias através de redes sociais,
pelo que investiu em um formato acessível a maior parte das redes sociais.

Figura 6 – Rede sociais site Folha

O jornal Folha, através de inserções na esfera pública com propagandas e
posicionamento institucionais, busca, sobretudo, aumentar o número de leitores,
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enfatizando o compromisso do jornal com a verdade dos fatos, em oposição a
concorrentes que, eventualmente, podem faltar com a verdade. O slogan do jornal é
sugestivo: “Um jornal a serviço do Brasil”.
Em uma de suas peças publicitárias mais célebres, datada de 1987, o jornal
evidencia como outros jornais podem, mesmo dizendo a verdade, falar mentiras, ao que
o jornal se anuncia enquanto fonte credível de informação, alertando: “É preciso tomar
muito cuidado com a informação e com o jornal que você recebe”. Então, o narrador
anuncia o nome “Folha de São Paulo”, mostrando, por conseguinte, que a Folha é um
jornal seguro, de trabalho sério e com informações credíveis. A opinião do editor-chefe
do jornal endossa esse posicionamento: “O papel do jornalista é ser esse mediador que
faz a curadoria da justiça, a apuração, seguindo critérios profissionais, padrões éticos,
preocupado com o outro lado” (Folha de S. Paulo, 2016).
Em relação aos fatos políticos, o jornal diz que trata os fatos criticamente, bem
como os poderes constituídos. No que diz respeito às críticas feitas de que o jornal é
parcial ao tratar dos fatos, sobretudo quando se trata de matéria relativa a partidos de
esquerda, o jornal, através do seu editor-chefe, Sérgio Dávila, em entrevista, afirmou
que as críticas dirigidas à esquerda são natural, porque a esquerda, à época que a
entrevista foi concedida (2015), estava no poder. Quando a direita esteve no poder,
afirma o jornal, o papel da folha foi o mesmo, analisar os fatos criticamente.
Portanto, a Folha, através de suas inserções na esfera pública, mostra-se
enquanto um jornal não apenas credível, mas mais credível que seus concorrentes. A
Folha antagoniza com o Estadão, ao enfatizar seus produtos, tendo em vista a
manutenção e consolidação do jornal em relação aos seus leitores, anunciantes e
concorrentes. Enquanto persona pública, a Folha prefere à renúncia ao impeachment.
No decorrer do processo, todavia, irá apoiá-lo, como única medida dentro das
circunstâncias.

O impeachment como acontecimento mediático

Neste momento, e dando seguimento à análise do posicionamento discursivo,
analisaremos como o impeachment da então presidente Dilma Rousseff tornou-se um
acontecimento mediático nas páginas dos jornais Folha de São Paulo e o Estado de São
Paulo. Nosso corpus é composto por notícias publicadas nas páginas a4 e capas dos dois
jornais analisados e diz respeito ao período de tramitação do impeachment na Câmara
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dos Deputados, de 17 de março a 18 de abril de 2016. Fizemos, como uma primeira
etapa, a identificação da incidência das matérias sobre o impeachment, a presença de
chamadas na capa sobre o caso e as fontes com as quais as matérias foram construídas.
Em uma segunda etapa, examinamos quais os principais enquadramentos foram
encontrados na construção do impeachment nos dois jornais analisados.
O acontecimento é algo que irrompe dentro da normalidade, do cotidiano, e
impõem um campo de problemáticas que deverão ser discutidas ao longo da construção
evenemencial. O impeachment de Dilma surge, em um primeiro momento, como algo
desconhecido, em termos jurídicos, e de difícil entendimento por grande parte dos
brasileiros, pelo que a construção do acontecimento mediático vai, à medida que
avança, explicando-o, em um esforço contínuo, em um movimento descendente da
instabilidade inicial do acontecimento à estabilidade. Os meios de comunicação
jornalísticos constroem os acontecimentos em virtude dos critérios de noticiabilidade,
que são critérios pelos quais os jornalistas valoram os acontecimentos. Assim, os
acontecimentos são construídos de acordo com seu potencial de atualidade,
sociabilidade e imprevisibilidade. Os acontecimentos imprevisíveis, cuja duração
depende de seu potencial de noticiabilidade, são estabilizados à medida que são
colocados no domínio do senso comum, perdendo seu caráter insólito ou anormal.
Com o impeachment da então presidente Dilma Rousseff não foi diferente.
Embora o impeachment como um todo não tenha sido abarcado neste trabalho,
percebemos que o impeachment seguiu, em um primeiro momento, em um plano
instável nos dois jornais, para, depois, estabilizar-se. Na verdade, em todas as etapas do
processo de impeachment – seja a tramitação na Câmara, seja a tramitação no Senado -,
houve um movimento dos dois jornais em estabilizá-lo, explicando-o em todas as suas
especificidades jurídicas e políticas, bem como suas possíveis conseqüências sociais e
econômicas. Então, o acontecimento impeachment permaneceu, em um primeiro
momento, instável, como desconhecido, para depois adentrar na regularidade do
cotidiano enquanto construção evenemencial.
O impeachment, pela sua importância política para o país, foi amplamente
noticiado pelos dois jornais, com matérias investidas de empreendimento jornalístico
alto, o que poderia ser considerado enquanto “jornalismo máximo” (Varjão, 2008).
Considerado como um grande acontecimento mediático, o impeachment seguiu uma
narrativa relativamente grande, tendo em vista suas três fases (Ricoeur, 1994), com
grande repercussão junto à opinião pública, pelo que os jornais, além de noticiá-lo,
89

como vimos, tiveram que se posicionar a respeito. Assim, o impeachment enquadra-se
no conceito de acontecimento, quer pela sua grande repercussão, quer pelos seus
diferentes quadros nos dois jornais analisados.
No que diz respeito ao período de tramitação da Câmara dos Deputados, foram
116 matérias e notícias publicadas pela Folha relacionadas, direta ou indiretamente, ao
impeachment, com 25 chamadas na capa, enquanto que o Estadão publicou 112
matérias e notícias, com 29 chamadas na capa. Para nossa análise, elegemos apenas as
notícias principais, isto é, aquelas com chamadas na capa e publicadas em regra na
página a4. Assim, contabilizamos, de um lado, 25 matérias da Folha, e, de outro, 28 do
Estadão. Se considerássemos, portanto, matérias, notícias e artigos diversos, nosso
corpus seria bem maior, pelo que resolvemos fazer o filtro das matérias principais.
Como postula Quéré

(2011)

e

Charaudeau

(2009),

a

construção

do

acontecimento mediático não diz respeito apenas aos meios de comunicação, mas é
construído a partir de uma interação constante com a instância de reconhecimento. Com
a dinâmica das redes sociais, apesar de não considerada neste trabalho, houve uma
participação grande de leitores dos dois jornais, seja através dos produtos mesmos, seja
a partir de ações nas redes que reverberaram nos produtos. Muitas das ações das redes
sociais foram de críticas aos jornais por uma pretensa parcialidade na cobertura do
impeachment, e isto tanto daqueles que apoiaram o impeachment quando daqueles que
foram contra o processo de impeachment.
No interior das redes sociais, a disputa na construção do acontecimento foi
ativamente disputada, o que reverberou na construção evenemencial dos principais
meios de comunicação brasileiros sobre o impeachment, com matérias criadas a partir
de demandas das redes. Na verdade, tanto a Folha quanto o Estadão criaram espaços de
discussão com as redes sociais no interior dos seus produtos. Ademais, dentre os
usuários das redes sociais, a presença de políticos é uma constante, o que faz com que
os jornais acompanhem o dia a dia das redes sociais, tendo em vista a discussão pública
de fatos importantes.
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Figura 7 - Redes sociais Estadão

Assim, a construção do impeachment de Dilma Rousseff deu-se em um processo
contínuo de intercâmbio entre instância de produção e instância de reconhecimento, de
modo que, embora os meios de comunicação tenham uma maior visibilidade na esfera
pública, a web, particularmente as redes sociais, proporcionou um debate e um
alargamento do acontecimento impeachment. O acontecimento, portanto, foi construído
também através de intervenções da instância de instância de reconhecimento.

O impeachment na Folha e no Estadão

Com o início da tramitação do processo de impeachment na Câmara dos
Deputados, tanto o Folha quanto o Estadão deram amplo espaço ao impeachment, tendo
em vista a importância política deste evento para o país. Com início da tramitação na
Câmara, surgem novas denúncias contra o governo petista, gravações em áudio
divulgadas pelo juiz Sérgio Moro, pelo que os dois jornais dão manchetes em relação ao
novo movimento da crise política instalada no governo. Segundo gravação, Dilma teria
atuado para evitar a prisão de Lula, oferecendo a ele a nomeação de ministro. Os dois
jornais, com diferentes estratégias enunciativas, deram espaço ao caso em suas capas.
Na capa, a Folha foi mais cautelosa, ao usar o título como uma citação direta.
Naturalmente, segundo o jornal, cabe à gravação o ônus da prova. O Estadão, por outro
lado, foi mais incisivo, ao tratar da denúncia de maneira direta, sem a mediação de uma
citação indireta. Na notícia, a Folha manteve a cautela ao usar citação direta, trazendo,
como subtítulos, várias informações com papeis de contextualização e ampliação do
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título. O Estadão, por sua vez, usou um chapéu para trazer informações de
contextualização, em texto corrido, com um título direto.

Figura 8 - Capas jornais

Dilma atuou para tentar evitar a prisão de Lula, indica gravação da PF
Conversa ocorre no dia em que ex-presidente é nomeado ministro da casa civil, PF
admite que grampo foi feito após fim de prazo legal, Diálogo causa protesto pelo país
(Folha de S. Paulo, 17/03/2016, p.01)
Presidente confirma seu antecessor na Casa Civil da Presidência e provoca nova onda
de protestos pelo país, juiz federal libera de áudio com monitoramento telefônico do
petista e afirma que diálogos indicam que ele atuou para tentar influenciar o Judiciário
(O Estado de S. Paulo, 17/03/2016, p.01)
Grampo sugere que Dilma nomeou Lula ministro para evitar a Lava Jato
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Ambos os jornais, ao construir o acontecimento impeachment, buscaram
estabilizá-lo, explicá-lo com o maior número de informação possível, tanto no que diz
respeito à denúncia quanto à reverberação desta em relação ao processo de
impeachment. Há, portanto, um movimento, observado em todas as etapas do processo,
de estabilização, em que os jornais procuram explicar o contexto político aos seus
leitores, evitando, assim, qualquer desinformação sobre caso.
Na construção do acontecimento impeachment de Dilma, ambos os jornais
buscaram tornar o acontecimento algo conhecido, no sentido de explicá-lo, sem deixar
espaço para dúvida. Na verdade, trata-se, como teorizado, de um movimento dos meios
de comunicação de tornar acontecimentos, inicialmente desconhecidos, conhecidos, em
um movimento de instabilidade à estabilidade. Em diálogo constante com seu leitorado,
além de acompanhamento de redes sociais no sentido de identificar as principais
dúvidas do eleitorado, os jornais trataram de explicar o impeachment, ao modo de cada
jornal. No entanto, como se perceberá em relação às fontes, pontos importantes do
processo foram ignorados, como a pauta econômica, um dos principais motivos pelo
quais o impeachment foi aceito e legitimado.
Nas capas, ambos os jornais deram amplo espaço ao caso, pelo que se pode
identificar, por si só, uma construção evenemencial única através das manchetes
publicadas nos dois jornais analisados. Como evidenciou Verón (2004), as capas são as
principais vitrines pelas quais os jornais oferecem seus produtos, seu posicionamento
em relação aos acontecimentos. Em suma, seu posicionamento discursivo, desde
imagens e textos à diagramação. Através das capas, os jornais buscam estreitar laços
com seus leitores e ganhar novos eleitores, pelo que pode criar estratégias próprias para
este canal, tendo em vista sua importância geral para o produto.
As matérias que aparecem na capa são consideradas de maior importância, um
juízo de gosto e posicionamento dos jornais, matérias com alto valor-notícia (Porto e
Mouillaud, 2002). A incidência de chamadas na capa na Folha foi de 27, quanto que o
Estadão publicou 29 manchetes em sua capa. Portanto, para ambos os jornais, o
processo de impeachment tem alto valor-notícia, pelo que deram amplo espaço ao caso
em suas capas de jornais. Em ambos, a maioria das manchetes veio acompanhada de
textos curtos e títulos. No entanto, como veremos, os jornais criaram estratégias
discursivas distintas ao tratar do processo de impeachment.
As manchetes de capa da Folha relacionadas ao impeachment geralmente
competem com outros elementos na capa do jornal, muito embora tenham, em uma
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hierarquia clara, preponderância sobre os demais elementos. Tratam-se das matérias
principais, quando ocorrem, seguidas de fotografias seja de candidatos, seja de protestos
de ruas, tudo aquilo que diz respeito ao processo de impeachment. A maioria das
fotografias publicadas pela Folha (52%), no período de tramitação do impeachment na
Câmara dos Deputados, é de fotografias, de acordo com Verón (2004), baseadas na
retórica visual de personagens.

[...] para cada personalidade pública, a mídia constrói um conjunto de
traços que, em virtude dessa construção, se convertem em índices de
reconhecimento do personagem, de sua imagem. No plano material
visual, cada mídia dispõe de um repertório de “situações” para cada
personagem, de modo a poder fazê-lo “atuar” conforme a
interpretação que a mídia quer dar de uma conjuntura que lhe
concerne (Verón, 2004, p.174)

Por outro lado, a Folha utilizou também do que Verón (2004) chama de imagens
testemunhais para tratar dos fatos relacionados à crise política brasileira, com uma
incidência de 38,4%, na medida em que as imagens retratam as coisas supostamente
como elas são. “Seu valor repousa inteiramente na singularidade irredutível, única,
daquilo que ela consegue mostrar: o momento exato que o carro sai da pista, o instante
do encontro histórico [...] a primeira foto tirada do refém após sua libertação [...]
(Verón, 2004, p.169). Outro tipo de imagem, como infográficos e ilustrações, tiveram
uma incidência de 9,6/%

Fotos na Folha
Outros

9

Personagens

29

Testemunhais

62

0

10

20

30

40

50

60

70

94

Gráfico 1 - Fotos na Folha

Figura 9 - Capas Folha

Como vemos na figura 09, o uso de imagens testemunhais foi usado pelo jornal
para tratar da dinâmica corrente do processo de impeachment, com suas discussões no
âmbito do legislativo, reuniões de siglas, pronunciamentos e embates políticos. Trata-se
de uma estratégia que aumenta a credibilidade do jornal junto ao leitorado, na medida
em que constrói a imagem de que o jornal está onde os fatos estão.
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Figura 10 - Capa Estadão

O Estadão, por sua vez, utilizou com uma maior freqüência imagens de
personagens em sua cobertura de capa sobre o processo de impeachment, com uma
incidência superior (71%) em relação à Folha. No mais, houve uma incidência de
imagens testemunhais semelhantes aos quantitativos da Folha, com uma incidência de
(29%) e outros (11%). O Estadão, consoante ao pensamento de Verón (2004), busca
imagens de políticos de acordo com seus propósitos discursivos, com uso de imagens ad
hoc para o momento enunciativo – uma prática, a bem da verdade, corrente no
jornalismo quando se trata de política. Nas empresas de jornalismo, há banco de dados
de imagens à disposição, pronto para ser usado quando necessário.
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Figuras emblemáticas do processo de impeachment, como Dilma Rousseff,
Michel Temer, Lula e Eduardo Cunha, tiveram amplo espaço na cobertura de ambos os
jornais. Na verdade, como já dissemos, trata-se de uso de imagens destas figuras de
acordo com o que os jornais querem significar. Ademais, como veremos, espaços
prioritário da cobertura de ambos jornais foram as ruas, cobrindo manifestações pró e
contra o impeachment, além do próprio parlamento, onde ambos os jornais deram
prioridades a coberturas que evidenciavam o confronto político entre o PT e seus
adversários.
Além do mais, nas próprias páginas dos jornais, durante o andamento do
processo de impeachment na Câmara dos Deputados, ambos jornais criaram uma
espécie de disputa ou ouvidoria entre leitores pró e contra o impeachment, espaço
voltado à opinião dos leitores em relação a temas diversos dentro do jornal. Políticos
dos dois lados tiveram espaços nas páginas dos jornais, em uma espécie de microdebate para além da notícia. Como dissemos anteriormente, os jornais analisados
mantiveram canais constantes de diálogo com os seus leitores, seja por canais dentro do
próprio jornal, seja através de canais nas redes sociais. Houve, também,
questionamentos que nasceram nas redes sociais e tornaram-se pautas nas páginas dos
jornais. Portanto, como Quéré pontuou, a construção do acontecimento diz respeito à remediações, e não apenas mediações dos meios de comunicação.
O Estadão criou conexões para suas plataformas na internet a partir de seu
jornal, com breves chamadas ao site, ao prometer informações atualizadas a respeito do
processo de impeachment. Assim, o acontecimento impeachment nos jornais foi
construído com debates dentro das páginas dos jornais, debates que, muita das vezes,
ultrapassava o âmbito do próprio jornal, ao remeter a sítios na internet e redes sociais.
Na cobertura do Estadão, em relação às matérias, não há muita diferença da
cobertura das capas, pelo que predomina, em termos de construção evenemencial, as
fotos de figuras políticas e testemunhais, predominantemente, em ambos os jornais – o
que, em matéria de política, é verificado com certa regularidade na cobertura da
imprensa brasileira (Rizzotto, Prudencio e Sampaio, 2017)
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Figura 11 - Notícia Estadão

Como mostra a figura 11, as fotos testemunhais, que tentam retratar o momento
exato dos fatos, também estão presentes na cobertura do Estadão.

As fotos testemunhais atuam como uma espécie de fragmento da
realidade, através delas o suporte registra momentos que só puderam
ser testemunhados porque o jornalista esteve lá para fazer a devida
apuração. As imagens testemunhais fazem, portanto, parte do
imaginário do jornalismo clássico, no qual o jornalista se coloca como
o mediador entre a realidade e o público, fazendo-a de forma
imparcial e objetiva – ao menos é esse o discurso de legitimação
construído pelos jornalistas com o qual este tipo de imagem está em
sintonia (Moura, 2014, p. 147)

O chapéu opera como um elemento anafórico, na medida em que a palavra
“crise” diz respeito a um contexto maior em que a matéria está inserida. Têm-se, então,
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logo em seguida, informações a respeito do que se quer retratar, o que só é colocado, de
fato, com o título, “Temer diz a Lula que PMDB deixa a gestão e vai atuar para afastar
Dilma”. A imagem tem justamente de mostrar, como uma evidência, que o então vice
presidente, Michel Temer, esteve em reunião com Lula e Renan Calheiros, portanto a
imagem exerce um papel testemunhal.

Figura 12 - Desenho do local do impeachment na Folha

Os jornais lançaram mão de gráficos e ilustrações para tentar explicar toda a
dinâmica do processo de impeachment no período de tramitação na Câmara dos
Deputados. Esta tendência revela o quão necessário torna-se explicar, em todos os seus
detalhes, o fenômeno, tendo em vista a profusão de discursos dos mais variados nas
redes sociais. Ambos os jornais, portanto, além das imagens, usaram gráficos e
ilustrações em momentos cruciais do processo de impeachment, e com o período de
tramitação da Câmara dos Deputados não foi diferente.
Agora faremos uma breve análise dos principais enquadramentos do
impeachment nos jornais Folha e Estadão. Identificamos uma tendência, em termos de
enquadramento, o que se convencionou chamar enquadramento de jogos. Na verdade,
este tipo de enquadramento, como mostraremos, é corrente quando os meios de
comunicação cobrem o campo político, e com o processo de impeachment não foi
diferente.
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O enquadramento do impeachment na Folha e no Estadão

Neste momento, traremos uma análise dos enquadramentos feitos pela Folha e
Estadão em relação ao impeachment de Dilma Rousseff . Nosso corpus foi criado, como
apontado no início deste trabalho, a partir de buscas nos acervos dos dois jornais
analisado, com a palavra-chave “impeachment”, entre o período de 17 de março a 18 de
abril de 2016, com o tema “política”. O período selecionado compreende o início da
tramitação do processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff na Câmara
dos Deputados e a aprovação por esta Casa do prosseguimento do processo do
impeachment ao Senado, fechando o ciclo do processo de impeachment na Câmara.
Usamos, além da tradicional metodologia de enquadramento, proposta metodológica de
análise de enquadramento de jogos.
Buscamos seguir proposta metodológica de Entman (1993), de modo que
procuramos identificar nas matérias analisadas os principais atores envolvidos, as
causas do problema, julgamento moral e alguma recomendação ou tratamento ao
problema levantado.
Seguindo o que foi proposto por Entman (1993), identificamos as principais
fontes/atores das notícias publicadas pela Folha e pelo Estadão. As fontes mais
convocadas pela Folha, em sua cobertura do processo de impeachment na Câmara dos
Deputados, foram políticos tanto da oposição quanto de situação, com uma maior
ocorrência de fontes de políticos da oposição (32%), além de oferecer espaço a juristas,
economistas e a sociedade civil no debate sobre o impeachment, como mostra o gráfico
abaixo.
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Gráfico 2 - Fontes na Folha

Políticos ligados ao governo tiveram uma incidência menor (29%) em relação
aos da oposição (32%), o que, a bem da verdade, é um resultado próximo ao que
Rizzoto e colegas (2017) encontraram em matéria de incidência de fontes, ao examinar
o processo de impeachment como um todo em três jornais de cobertura nacional – o que
indica uma prevalência deste cenário no processo como um todo. Em suma, o campo
político obteve uma incidência de 61%. Além do mais, embora os motivos econômicos
tenham tido papel preponderante na condenação da então presidente Dilma, o campo
econômico, nesta etapa do processo de impeachment, só obteve 1,5% de espaço
enquanto fonte das matérias analisadas.
Em relação ao Estadão, houve uma maior incidência, como na Folha, de
políticos da oposição (34%) enquanto fontes, de modo que políticos de situação, ligados
ao então governo Dilma, tiveram espaço menor nas coberturas como fontes (28%). O
campo jurídico, uma fonte segura e hábil em estabilizar o acontecimento impeachment
nos circuitos da estabilidade cotidiana junto ao leitorado dos jornais, obteve 16% de
incidência, pelo que a sociedade civil, por outro lado, foi chamada ao debate público nas
folhas do jornal, com uma incidência de 14%.
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Gráfico 3 - Fontes no Estadão

Como mostra Rizotto e colegas (2017), as três últimas categorias propostas por
Entman, tendo em vista as características do jornalismo brasileiro, são mais complexas
em termos de análise e mais difíceis de serem encontradas. Assim como o fez Rizzoto e
colegas, entendemos o espaço dado fontes enquanto critérios de análise, como o efeito
em matéria de posicionamento discursivo dentro dos produtos.
Assim, em relação às causas do problema, identificadas a partir de indicações
dadas pela enunciação nas matérias analisadas, sobretudo estratégias discursivas ligadas
às fontes, identificamos o seguinte cenário:
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Gráfico 5 - Causas no Estadão

A disputa política, como mostram os resultados, foi colocada como a principal
causa do processo de impeachment, seguindo da incapacidade política do então governo
Dilma Rousseff em conter a crise. As discussões em torno da legalidade ou não do
processo de afastamento também foi apontado como causa, além de uma taxa
considerável de ausência de causas, tendo em vista as características do jornalismo
brasileiro.
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Seguindo o que foi proposto por Entman, buscamos identificar nas matérias
alguma avaliação moral. De acordo com a característica do jornalismo brasileiro, a
maioria das matérias apresentou aspecto descritivo, sem emitir julgamentos
identificáveis, de modo que a taxa de “ausente” foi alta em ambos os jornais, como
mostram os gráficos abaixo.
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Gráfico 6 - Avaliação moral na Folha
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Gráfico 7 - Avaliação moral no Estadão
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O alto índice de ausência de avaliação moral já era esperado. Como dissemos,
por conta das características do jornalismo brasileiro, torna-se difícil identificar uma
avaliação moral. No entanto, quando houve, identificamos os seguintes quadros
dominantes: 1) impeachment como vingança, culpa do governo Dilma e disputa
política. Para tanto, usamos o espaço dado às fontes como parâmetro de análise.
Por fim, Entman indicou que os enquadramentos indicariam uma recomendação
de tratamento ou solução. Mais uma vez, por conta do modelo jornalístico brasileiro, os
resultados não indicaram um número expressivo de recomendação.
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Gráfico 8 - Recomendação na Folha
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Gráfico 9 - Recomendação no Estadão

Como mostram os dados, não houve recomendação na maior parte das matérias.
Quando houve, a maioria das recomendações era do impeachment como a melhor
solução, sobretudo no Estadão.

Enquadramento de jogos

Identificamos, ao longo de nossa análise, um enquadramento conhecido como
enquadramento de jogos (game frame), em que a política é resumida como um embate
entre duas forças opostas, semelhante a uma competição. Em um contexto de intensa
disputa política, enquadramentos, em seu sentido lato, podem ampliar os horizontes de
questões e eventos políticos, ao mesmo tempo em que, por outro lado, podem limitá-los
a simples contenda entre partidos.
Com raízes que remetem às coberturas das eleições presidenciais nos Estados
Unidos, o enquadramento de jogos foi identificado, principalmente, em análises de
coberturas televisivas e de jornais impressos. O resultado, a princípio, é que o
enquadramento de jogo fomenta um debate raso da política, oferecendo aos cidadãos
uma compreensão rasteira e distorcida das principais questões e candidatos políticos.
Ademais, o enquadramento de jogos tende a criar um cenário de desconfiança e cinismo
em relação à política por partes dos cidadãos (De Vreese, 2004)
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Como percebemos durante nossa análise, o espaço dado pelos dois jornais à
disputa política foi significativo, inclusive colocando-a enquanto causa do processo de
impeachment. No entanto, como veremos, esta disputa se distribui por sub-quadros.
A partir de nossa análise, identificamos os seguintes enquadramentos: (1)
impeachment como embate entre duas forças opostas; (2) vencedores e derrotados e (3)
impeachment como problema particular de um partido. Quando o enquadramento trata o
impeachment como embate, nos referimos a quadros sobre o impeachment que
resumem o processo como uma competição entre dois lados, o Governo e a Oposição,
em que se compete para uma vitória, entre táticas e estratégias políticas, sem uma
discussão para além deste embate em si mesmo. Como exemplo, a matéria do Estadão
de 09/04/2018:
Antetítulo: Crise. Principais líderes do PSDB se reúnem em São Paulo para defender o
vice-presidente de críticas do PT e rechaçar a hipótese de nova disputa presidencial,
antes defendida pelo partido, inclusive com ações no TSE, e que hoje é encapada por
setores do PMDB.
Título: Tucanos fecham questão contra novas eleições e por apoio a Michel Temer (O
Estado de S. Paulo, 04/09/2018, p.A4)
Trata-se de um enquadramento voltado ao embate entre dois lados, o governo e a
oposição, um quadro recorrente em nossa análise da cobertura do impeachment. Com
efeito, este tipo de enquadramento obteve um índice de 31,2% nas matérias publicadas
pelo Estadão, enquanto que a folha ficou com 35,6%. Como mostra a matéria de
14/04/2018 da Folha:
Antetítulo: Governo Sitiado Debandada
Título: PSD adere ao impeachment, e oposição já fala em vitória
Subtítulo: PTB também decidiu votar a favor do afastamento de Dilma no domingo
(Folha de S. Paulo, 14/04/2018, p.a4)
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Gráfico 10 - Enquadramento de jogos na Folha
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Gráfico 11 - Enquadramento de jogos no Estadão

Portanto, o enquadramento de embate, com uma incidência considerável na
cobertura do processo de impeachment, período de tramitação na Câmara, trata o
processo de afastamento em termos de uma competição entre duas forças opostas, como
em uma competição.
A segunda categoria, quando o impeachment é tratado em termos de vencedores
e derrotados, foi um enquadramento recorrente nos dois jornais. Em linhas gerais, este
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tipo de enquadramento trata as notícias em termos de vitórias e derrotas políticas, o que
está estreitamente ligado ao enquadramento de disputa política. Os resultados da
competição são então colocados, quando se tem este tipo de enquadramento. Como
mostra a matéria de 11/04/2016 do Estadão, em que o impeachment resume-se em
vitórias e derrotas.
Crise Petistas e oposicionistas passaram o fim de semana em reuniões estratégicas para
votação na comissão do impeachment ; Planalto avalia que eventual revés por larga
margem pode aumentar a percepção de fraqueza da presidente e contaminar plenário
Título: Governo teme que derrota expressiva hoje amplie isolamento político de Dilma
(O Estado de S. Paulo, 2016).
Quando os jornais usam do enquadramento do impeachment como problema
particular, trata-se de um enquadramento que coloca o processo de impedimento sob
responsabilidade de um partido ou figura política, a quem tanto é o responsável quanto
o culpado pelo que está ocorrendo. Diz respeitos aos atores envolvidos, com suas
conseqüências relativas, portanto, a eles apenas. Este tipo de enquadramento obteve
uma incidência na Folha de 19,6% e no estadão 17,4%.
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5.
ESTRATÉGIAS ENUNCIATIVAS NA CONSTRUÇÃO DO
SENTIDO DO IMPEACHMENT NA FOLHA E NO ESTADÃO: A
MEDIATIZAÇÃO DA ENUNCIAÇÃO
Neste capítulo, trataremos da mediatização da enunciação, o que entendemos
como uma resposta dos jornais à nova arquitetura mediática de circulação de discursos e
produtos mediáticos. Em um instinto de sobrevivência, os jornais buscam se adequar à
posição dos leitores, inseridos dentro da dinâmica de circulação contemporânea, pelo
que os jornais precisam, necessariamente, acompanhá-los. Tratam-se de conformações
enunciativas que dizem respeito a este cenário em que a circulação de produtos e
discursos mediáticos dinamizou a produção de mensagens, tornando a linha que
separava instância de produção e instância de reconhecimento tênue e indistinta.
Além do mais, compete-nos, neste capítulo, compreender de que maneira os dois
enunciadores construídos pela Folha e pelo Estadão constroem sentido através de
matérias significantes dos jornais analisados. Deste modo, para além dos processos de
mediatização da enunciação – analisados ao final do capítulo -, trataremos do
dispositivo de enunciação, bem como figuras enunciativas que foram criadas através dos
principais personagens, individuais e coletivos suscitados pela construção mediática do
processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff.
É sabido, como aventamos no capítulo dois, que o enunciador, através do seu
modo de dizer, constrói um lugar para si e para o co-enunciador, aquele que, de alguma
maneira, reconstrói a mensagem e propõe novos caminhos interpretativos. Assim,
através de uma paleta discursiva, o enunciador pode manter uma posição próxima,
distante, pedagógica, de cumplicidade – o que se dará, inevitavelmente, por meio de
interpelações, questionamentos, afirmações e intimações enunciativas. Além do mais,
usam-se, correntemente, discursos de terceiros intercalados ao discurso do jornal, em
matéria de política.
Em relação à construção do impeachment, o que se percebeu foi uma
enunciação, por parte dos dois enunciadores, de distância, pelo que a maior parte dos
discursos relacionados ao processo do afastamento foi pautado pela objetividade
discursiva, com um enunciador “onipresente”, que relata os fatos sem, ao menos tenta
fazê-lo, relacionar-se ativamente com eles. Este movimento discursivo, em matéria de
política, é algo esperado, vez que outros estudos já encontraram resultados semelhantes.
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No entanto, a despeito de toda objetividade, o discurso sempre construirá estratégias,
quando se poderá analisar o dispositivo de enunciação.
Assim, a análise dos dois jornais teve como objetivo verificar quais estratégias
discursivas foram construídas para o acontecimento impeachment de Dilma Rousseff,
período de tramitação na Câmara dos Deputados, tendo em vista conformações
enunciativas e processos de mediatização. Discutiremos, portanto, os modos de dizer
dos jornais Folha e Estadão, suas estratégias discursivas, o lugar do enunciador e do coenunciador, bem como a relação construída entre estes dois sujeitos discursivos no e
pelo discurso.
Para tanto, sistematizamos, de início, as estratégias enunciativas da Folha e do
Estadão em relação ao impeachment, mostrando quais foram as principais figuras
discursivas mobilizadas na construção do acontecimento. Como próximo passo,
examinamos como a relação entre os jornais e seus leitores foi estabelecida no e pelo
discurso. Ao final, trataremos de modalidades enunciativas e processos de mediatização.

Estratégias discursivas no jornal O Estado de São Paulo
O Governo Dilma: o jogador

O Estadão, em suas investidas discursivas, constrói uma linha em que, de um
lado, está o Governo, e, do outro, a oposição. Ambos jogam ou participam de uma
espécie de jogo, que é o próprio impeachment, como evidenciado nos principais
enquadramentos do impeachment tanto no Estadão quanto na Folha. Ao governo Dilma,
particularmente, cabe o papel de ‘jogador”, aquele que tenta, a partir de diferentes
estratégias, virar o jogo a seu favor, o que se dá, no âmbito do processo de afastamento,
através de reuniões com diferentes parlamentares, de ofertas de ministérios, poder,
influência; em suma, através de barganhas políticas.
Em suas investidas táticas, o governo Dilma é posto, usualmente, em um lugar
desfavorável pelo jornal, uma vez que a prática de troca de votos por ministérios e
participação no governo, o conhecido ‘toma lá da cá’, não é bem visto pela população,
e, ao que indica nossa análise, pelo jornal também. Como se percebe através da
enunciação do Estadão, a prática é, no mínimo, vista como antiética.
Chapéu: Balcão ampliado. Dilma tenta mostrar que ainda tem condições de formar
bloco contra o impeachment à base do toma lá da cá e, com isso, incentivar o que o
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governo chama de “voto útil” na Câmara; espólio do PMDB é colocado à disposição de
partidos menores
Título: Depois de oferecer cargos aos deputados, Planalto estende negociação ao
Senado (O Estado de S. Paulo, 2016, p.a4)
O “balcão”, em que a prática escusa do toma lá da cá ocorre, é levantado
enquanto marca da falta de ética do governo, no corpo da matéria, com enunciados que
corroboram o que o conjunto composto por chapéu, título e subtítulo aponta. No corpus
analisado, o enunciador construído pelo Estadão coloca o governo neste lugar: um
jogador que não modera suas práticas, sejam elas éticas ou não, que lança mão de todas
as estratégias possíveis para vencer a qualquer custo. Com efeito, este tipo de
enunciado, no corpus analisado, é uma invariante discursiva, isto é, uma prática
enunciativa recorrente no material analisado em relação ao então governo.
Chapéu: Crise. Em busca de votos para barrar o afastamento da presidente, governo
tenta atrair apoio com nomeações para vagas estratégicas na administração que
controlam verbas expressivas do orçamento
Título: Contra impeachment, Dilma negocia cargos com poder sobre 38 bilhões (O
Estado de São Paulo, 10/04/2016, p.a4)
Com a estratégia do “balcão”, uma palavra claramente pejorativa, o então
governo Dilma usa a máquina pública para se beneficiar. Para barrar o impeachment na
Câmara, o governo utiliza-se de práticas antiéticas, de acordo com o Estadão, dentro do
corpus analisado.
O Estadão, ao definir o papel do governo como jogador, faz a mediação da
“competição”, quando apresenta os principais fatos, os principais personagens, com
suas falas e posicionamentos, os números e placares, com espaços para ambos os lados
envolvidos no processo, governo e oposição. Ao governo, constrói-se a figura de uma
espécie de jogador, tendo como carro-chefe a então presidente Dilma Rousseff, a quem
é responsável se reunir com parlamentares e oferecer benesses políticas em troca de
votos contra o impeachment.
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Figura 13 - Fotografia Estadão Oposição contra Governo

Embora o governo Dilma, em um primeiro momento, mostre-se como, através
da construção discursiva do Estadão, um jogador disposto a tudo para vencer, ele, o
governo, não consegue êxito. Há, dentro do discurso do Estadão, algo como uma
resposta de casualidade: o governo, ao utilizar meios antiéticos para vencer, não
conseguiria outro resultado senão a derrota na comissão e, ao final, no plenário da
Câmara dos deputados. Trata-se, portanto, de um jogador sem ética e perdedor.
Contudo, um jogador.
No jogo do impeachment, fase da Câmara dos Deputados, de acordo com o
Estadão, o então governo Dilma é o perdedor, porque, apesar das variadas estratégias
usadas para conseguir reverter o resultado desfavorável na Câmara, perde. Na verdade,
desse início mostrou-se uma luta vã. O vencedor, o jogador que, enfim, logrou vencer
neste período do processo de afastamento da presidente, foi a oposição.

A oposição: os vencedores

Ao continuar a oposição entre duas forças, governo e oposição, enquanto dois
grupos ou jogadores em algo parecido com uma competição, o Estadão constrói a figura
da oposição como um jogador vencedor. Como conseqüência de um jogador perdedor,
que é, de acordo com nossa análise, o então governo Dilma Rousseff, surge o vencedor,
a oposição, sobretudo a partir de figuras emblemáticas do processo de impeachment,
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como Eduardo Cunha e o então vice presidente Michel Temer. No jogo do
impeachment, a oposição bate o governo.
A vitória da oposição desenha-se à medida que, no decorrer das negociações
entre governo e parlamentares, fica claro que Dilma não conseguirá apoio suficiente
para barrar o impeachment no plenário da Câmara dos Deputados. O acompanhamento
dos votos é feito pelo próprio Estadão.

Chapéu: Crise. Levantamento feito pelo ‘Estado’ com 409 dos 513 deputados da
Câmara mostra que maioria votaria hoje pelo afastamento da presidente; mesmo sob
assédio do Palácio do Planalto, parlamentares de partidos como PP e PR ainda não
aceitam defender Dilma
Título: Impeachment tem ao menos 242 votos na Câmara; contrários chegam a 113 (O
Estado de São Paulo, 03/04/2018, p.a4).
Na construção discursiva do Estadão, a oposição consegue uma vitória “limpa”,
uma vez que, no corpus analisado, não encontramos qualquer menção a tratativas entre
a oposição e parlamentares ao nível daquelas relacionadas ao governo Dilma. Isto é,
reuniões cujo propósito é o toma lá dá cá, ou práticas antiética, que ocorrem no “balcão”
de oferta de cargos públicos.
.

Figura 14 - fotografia oposição comemora
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Como o impeachment é tratado enquanto um jogo, as duas principais figuras
discursivas do processo são construídas como jogadores, ambos jogam com o objetivo
de vencer, isto é, ter os votos necessários para uma vitória política no plenário da
Câmara. Cabe ao Estadão, mediar o processo de afastamento, como um locutor de uma
partida de futebol, mostrando resultados, posicionamentos, falas, movimentos
estratégicos e táticos, bem como especulações quanto a possíveis resultados e suas
conseqüências. Trata-se, como já dissemos, de um movimento corrente por partes dos
jornais em matéria de política.
A oposição jogar o “fair play”, uma vez que acusa o governo Dilma de não jogar
de maneira correta o jogo do impeachment, acusado-o de usar tratativas antitéticas em
busca de resultados. O “balcão”, de onde o governo Dilma oferece cargos em troca de
votos contra o impeachment, é colocado como a marca da degeneração política do
governo.
Além do mais, a oposição acusa o governo de usar também espaços oficiais do
Estado como palanque, o que é também seguido pelo Estadão, em sua construção
discursiva. A pecha de mau jogador ao governo Dilma, construída pelo Estadão através
do seu discurso e espaço dado ao discurso da oposição, criará, como conseqüência, a
figura do bom jogador da oposição, até que se prove o contrário através das peças. As
figuras discursivas do governo e da oposição estão colocadas, e todo o discurso do
processo de impeachment gira em torno da dicotomia de dois jogadores envoltos na
“competição” impeachment.

Chapéu: Crise. Presidente transforma evento do Minha Casa Minha Vida em palanque
político para criticar o pedido de afastamento e platéia, formada por representantes de
movimentos sociais, chama vice Michel Temer de golpista; para oposição, atitude
rebaixa governo
Título: Dilma usa ato oficial no Planalto para fazer duto ataque ao impeachment (O
Estado de São Paulo, 31/03/2016, p.a4)
Não encontramos, no corpus analisado, qualquer menção à oposição nestes
termos, como um jogador, poderíamos dizê-lo, “desonesto”. Trata-se de uma divisão
clara entre dois tipos de jogadores, um que está aparentemente desesperado e, por
conseguinte, usa de todo os meios possíveis, inclusive meios antiéticos, para obter
resultados, e um que, embora não tenha seus meios de ações esmiuçados, espera
pacientemente a vitória.
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A “competição impeachment”, em seus aspectos discursivos, mobiliza, portanto,
dois tipos principais de figuras discursivas: dois jogadores, representados pelo governo
e a oposição, cada com suas estratégias, as quais são valoradas pelo Estadão através de
marcas no discurso. Com efeito, o método utilizado pelo governo é valorado como
negativo pelo Estadão, enquanto que o método utilizado pela oposição é tratado de
maneira neutra.
Assim, são construídas duas figuras antagônicas no e pelo discurso do Estadão: o
governo e oposição, ambos envolvidos em uma espécie de competição, como postulado,
em outro levantamento, ao nível de enquadramentos de jogos. Trata-se, pois, de uma
conseqüência de um enquadramento político voltado aos jogos, consoante ao que foi
apresentado na seção anterior deste trabalho.

Dispositivo de enunciação no Estadão

Para entendermos de que maneira o Estadão constrói seu dispositivo de
enunciação, torna-se necessário examinarmos como a articulação de diversas matérias
significantes causam efeitos de sentido. Em suma, como as diferentes matérias
significantes se relacionam e são mobilizadas a partir do dispositivo de enunciação do
jornal, de maneira compósita, em um busca de um efeito unitário de sentido, como
postulado por Eliseo Verón (2004).
Uma análise geral do corpus analisado mostra que o dispositivo da enunciação
do Estadão, levando em consideração o conjunto significante de matérias analisadas,
revela um enunciador pedagógico, que estabelece uma relação assimétrica com seu
leitorado, na medida em que o enunciador detém um suposto conhecimento que o leitor
não tem e o vai apresentando, sobretudo através de números e especulações sobre
votações que remetem aos anais da política, parte supostamente inacessível à maioria
dos leitores. Fotos de reuniões em frente de casa de parlamentares reforçam, além de
contato estreito com assessores políticos e informantes prestigiados, reforçam o lugar de
detentor de um saber exclusivo, a que o Estadão apresenta aos seus leitores. O efeito de
sentido, em um primeiro momento, é de um enunciador detentor de informações
exclusivas, cujas fontes são assessores entranhados nos meandros da política, um espaço
pouco acessível e obscuro.
Seguindo tendência de jornais tradicionais, o enunciador construído pelo
Estadão propõe uma relação assimétrica, na medida em que o enunciador adota um tom
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didático ao relatar os fatos relativos ao processo de afastamento da então presidente
Dilma Rousseff. Uma vez que o jornal detém informações que os seus leitores,
supostamente, não têm, cabe ao enunciador construído pelo Estadão apresentá-las aos
leitores. Em contato com assessores de políticos, através de incursões e estratégias junto
aos parlamentares, o Estadão apresenta informações que são obtidas de maneira
exclusiva pelo jornal, ou, o que é mais raro, informações obtidas por outros jornais,
preenchendo uma circularidade entre as empresas de informação, o que será discutido
mais à frente.
Títulos, textos e fotos operam juntos na construção deste efeito. No atinente à
relação entre chapéu e títulos, o chapéu cumpre uma função, sobretudo, de antecipar o
tema da matéria e ampliar informações, valorar o processo do impeachment ou atuação
dos políticos envolvidos e valorar informações da matéria. Ademais, nos chapéus há o
uso corrente de palavras que cumpre uma função anafórica, como “crise” e “balcão
ampliado”, de encadeamento dos “atos” do impeachment, de modos que esses
elementos unem as diferentes narrativas construídas pelo jornal em torno do
impeachment. Esse encadeamento é o que Maurice Mouillaud de “presente da
informação”, na medida os elementos anafóricos permitem ao jornal construir uma
temporalidade específica, própria do jornal. Trata-se, com efeito, de uma maneira de o
Estadão ligar as diferentes matérias sobre o impeachment.

CHAPEU
Crise. Supremo referenda
liminar o ministro Teori
Zavascki e critica as medidas
tomadas pelo juiz Sérgio
Moro, responsável pela Lava
Jato na Primeira Instância da
justiça, no episódio das
escutas telefônicas com a
presidente e seu antecessor.
Crise. Levantamento feito
pelo ‘Estado’ com 409 dos
513 deputados da Câmara
mostra que maioria votaria
hoje pelo afastamento da
presidente;
mesmo
sob
assédio do Palácio do
Planalto, parlamentares de
partidos como PP e PR ainda
não aceitam defender Dilma
Balcão ampliado. Dilma tenta

TÍTULO

DATA

STF mantém investigação 01/04/2016
sobre Lula na Corte e
questiona grampo de Dilma

Impeachment tem ao menos 03/04/2016
242 votos na Câmara;
contrários chegam a 113

Depois de oferecer cargos aos

04/04/2016
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mostrar que ainda tem
condições de formar bloco
contra o impeachment à base
do toma lá da cá e, com isso,
incentivar o que o governo
chama de “voto útil” na
Câmara; espólio do PMDB é
colocado à disposição de
partidos menores
Crise. Proposta de formar
uma nova coalizão com a
realização de uma reforma
ministerial
deve
ser
descartada e o Planalto estuda
estender o balcão de negócios
no Congresso até o final do
processo
Poderes em choque. Marco
Aurélio Mello dá liminar
pedida por advogado que
acusou vice de assinar
decretos
com
carga
orçamentário,
mesmo
argumento que pesa contra
Dilma; presidente da casa
legislativa disse que vai
recorrer
Crise. Jovair Arantes (PTBGO) aponta irregularidades
em decretos assinados pela
presidente sem autorização do
Congresso, mas afirma que
cabe ao Senado a decisão do
mérito sobre as acusações
contra a petista; sessão foi
marcada por bate boca entre
deputados
Crise. Em depoimentos,
executivos da empreiteira
também
afirmaram
que
propinas foram repassadas,
como doações, a campanha
eleitoral da presidente Dilma
Rousseff em 2014; obra de
Usina de Belo Monte, no
Pará, irrigou os caixas dois do
partido
Crise. Principais líderes do
PSDB se reúnem em São
Paulo para defender o vice
presidente de críticas do PT e
rechaçar a hipótese de nova
disputa presidencial, antes
defendida
pelo
partido,
inclusive com ações no TSE,

deputados, Planalto estende
negociação ao Senado

Governo avalia cumprir
acordos somente após Dilma
se livrar do impeachment

05/04/2016

STF manda Câmara abrir 06/04/2016
impeachment de Temer;
decisão é ‘absurda’, diz
Câmara

Relator vê indício de crime e 07/04/2016
recomenda continuidade do
impeachment de Dilma

Delação
de
Andrade 08/04/2016
Gutierrez aponta R$ 105 mil
de propina para PT e PMDB

Tucanos fecham questão 09/04/2016
contra novas eleições e por
apoio a Michel Temer

118

e que hoje é encampada por
setores do PMDB
Crise. Em busca de votos para Contra impeachment, Dilma
barrar o afastamento da negocia cargos com poder
presidente, governo tenta sobre 38 bilhões
atrair apoio com nomeações
para vagas estratégicas na
administração que controlam
verbas
expressivas
do
orçamento

10/04/2016

Tabela 1 - chapéus e títulos de O Estadão

Com um discurso formal, o enunciador construído pelo Estadão adianta as
informações da matéria no chapéu, indo para além do título, de modo que o jornal prevê
um leitor em busca das informações mais importantes da matéria antes mesmo de lê-la.
Na verdade, trata-se de uma antecipação que irá ser decisiva na leitura ou não por parte
do leitorado. As informações do chapéu reforçam a informação trazida pelo título, o que
cria uma circularidade de sentido entre chapéu e título, antevendo informações que
dizem respeito à matéria.
O que situa o processo de afastamento são, além das informações dada no corpo
do texto e título, os termos anafóricos, como dito. A palavra “crise” cumpre a função de
não apenas encadear os diferentes atos do impeachment, mas de cria uma sensação de já
lido (déjà lu) (Verón, 2005). Com a menção à palavra “crise”, com a ajuda de códigosguia, o co-enunciador compreenderá o que se diz, mas sobretudo do que se diz. Trata-se
de um efeito criado de cumplicidade, na medida em que se convoca a enciclopédia do
leitor sobre o caso.
As legendas, em relação com as fotos, no Estadão, geralmente são descritivas, na
medida em que descrevem o que está sendo retratado. No entanto, além de descrever, a
enunciação do Estadão, em alguns casos, valora o que está sendo retratado. É o caso da
legenda que acompanha a foto de Dilma em um evento promovido pelo Planalto: “Na
luta. Dilma em evento promovido pelo Planalto para se defender do impeachment, na semana
passada” (O Estado de São Paulo, 04/04/2016, p.A4). Ao afirmar “Na luta”, além de situar o
caso, o enunciador valora o que está sendo dito e retratado. Não se trata de informação
descritiva, não há qualquer semelhança, na imagem em questão, com uma luta. Mas o
enunciador anuncia como se houvesse, o que ainda parece uma luta vã, dado o contexto no qual
a matéria está inserida.
Tendo em vista as modalidades enunciativas propostas por Antoine Culioli, houve uma
predominância de duas, a modalidade enunciativa 01 e a modalidade enunciativa 02. A
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primeira, a M01, apresenta uma enunciação assertiva enquanto validável ou verdadeira sobre
aquilo que se diz e para quem é dito. O enunciador construído pelo Estadão, por conseguinte,
utiliza-se de estratégias enunciativas, sobretudo, referenciais, de acordo com as características
do jornalismo brasileiro. Por outro lado, há, também, o uso da M02, em que o discurso do
jornal apresenta algo como necessário, possível, na medida em que se encontram, no corpus
analisado, construções discursivas que indicam conselhos e sugestões. Em suma, algum tipo de
valoração. Embora o enunciador não o faça diretamente, a predominância de determinada fonte,
palavras anafóricas e valorações indicam este tipo de modalidade enunciativa.

Portanto, o enunciador construído pelo Estadão utiliza-se de um discurso formal,
em que o jornal apresenta-se como um mediador isento e imparcial em relação aos
fatos, que lhe cabe apenas mostrá-los, deixando ao leitor a decisão de tomar partido. No
entanto, como percebemos através do posicionamento discursivo e matérias
significantes do Estadão, o jornal se posiciona, sobretudo na data próxima à votação no
Plenário da Câmara, a favor do impeachment, ao investir contra o então governo Dilma,
em suas práticas políticas, a que o Estadão, através do seu discurso, percebe enquanto
antiético. Em relação à oposição, não há um posicionamento similar.
Como observado na análise da construção das figuras discursivas, duas
principais vozes são mobilizadas na construção do impeachment pelo Estadão, a do
governo e da oposição, que parecem estar envolvidos em uma espécie de competição,
consoante a resultados encontrados em matéria de enquadramento. Não obstante, há um
espaço considerável de espaço dado a vozes da sociedade civil, magistrados,
economistas e analistas políticos, como identificado na seção anteriores deste trabalho.
Ambas figuras discursivas são mobilizadas para tratar do impeachment, em seu
aspecto competitivo, em relação a vitórias e a perdas em votações, o que vai ganhando
cada vez mais apelo dramático, dada a proximidade da votação final do impeachment no
plenário da Câmara. Neste sentido, o impeachment gira em torno desta competição,
criada pelo discurso do Estadão. É possível, consoante a outros estudos, que a dinâmica
da política brasileira tenha contribuído para este tipo de postura discursiva, bem como a
relação entre campo político e campo jornalístico.
No discurso construído pelo Estadão, o impeachment é algo como uma
competição, em que governo e oposição competem por vitórias. O impeachment é
tratado como algo inevitável, não se aprofunda em seus assentamentos jurídicos ou
éticos no corpus analisado, de modo que o processo de afastamento surge como um
espaço de disputa entre duas forças opostas, governo versus oposição, Dilma Rousseff
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versus Eduardo Cunha, Dilma Rousseff versus Michel Temer, Lula versus Sérgio Moro.
Nestes termos, como observou Vreese (2004), temas políticos são debatidos
rasteiramente, de tal maneira que o processo de afastamento, com suas devidas
proporções, torna-se uma competição voto a voto, ao que o jornal cabe apurar, especular
e apresentar o placar das partidas.
Neste movimento, as fotos e infográficos sobre placares de votações e resultados
são cruciais na construção do impeachment enquanto jogo. As imagens cumprem o
papel de mostrar, em caráter referencial, que de fato os principais atores políticos
envolvidos no impeachment estão às voltas com uma competição, quando eles são
mostrados comemorando vitórias em votações. Ou, em relação aos inforgráficos,
informações sobre placares de votação, cobertura voto a voto.
Portanto, o discurso do Estadão, com um enunciador distante e assimétrico em
relação ao leitorado, constrói o impeachment como jogo, em que cabe ao Estadão trazer
as intrigas entre os dois lados, os posicionamentos e resultados de embates entre as duas
forças em competição. Além do mais, o jornal, a partir do seu enunciador, não só
descrever os fatos, como os avalia, presume um leitor ávido por informações e ativo,
que não espera informações na matéria, mas o maior número de informação já no
chapéu, que se interprete o título e atualize informações da matéria.

Enuciação mediatizada no Estadão
Autorreferenciação

No corpus analisado, a enunciação autorreferencial acontece enquanto estratégia
de legitimação do discurso jornalístico. Com efeito, o Estadão utiliza-se da enunciação
autorreferencial para legitimar construção do acontecimento como seu, construído a
partir de regras próprias do jornal, consoante às características e dinâmica do processo
de afastamento da então presidente Dilma Rousseff. Há marcadores que evidencia este
movimento na enunciação construída pelo Estadão, sobretudo porque o processo de
afastamento faz com que o jornal, por meio de seus repórteres, vá a campo em busca de
informações. Neste processo, o Estadão reivindica o processo de construção
evenemencial, ao mesmo tempo em que o circunscreve dentro dos constrangimentos de
ordem técnica e operacional do próprio jornal.
Em uma apuração sobre o posicionamento dos deputados em relação ao processo
de afastamento da presidente Dilma, o Estadão evidencia sua construção evenemencial:
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“Nos últimos quatro dias, o Estadão provocou individualmente 407 deputados para que,
de maneira informal e com a opção de que seus nomes poderiam ficar em sigilo,
expuseram como se posicionariam se a votação fosse no dia da entrevista.” (O Estado
de São Paulo, 03/04/2016, p.A4). O Estadão opta pelo nome do jornal em negrito,
sinalizando, de modo enfático, o processo autorreferencial na enunciação. A
autorreferenciação, pois, é reivindicada pelo jornal.
Trata-se de uma estratégia de fortalecimento de credibilidade frente ao leitorado.
Em matéria de 07/04/2016, o Estadão revela dados de um levantamento junto aos
deputados da Comissão Especial da Câmara em relação à votação. A enunciação
autorreferencial, mais uma vez, ocorre a fim de o jornal legitimar para si a construção
da notícia e reforçar a credibilidade do jornal, enquanto empresa jornalística.
“Levantamento feito pelo Estadão mostra que a Comissão Especial tem ao menos 32
votos favoráveis ao impeachment. São necessários 33 para que o parecer do relator seja
aceito” (O Estado de São Paulo, 07/04/2016, p.A4).
Credibilidade porque mostra não apenas a capacidade do jornal de construir o
acontecimento, como revela a proximidade e intimidade sobre aquilo de que se está se
falando, porque o jornal está lá, junto aos principais atores e evento do que se está
cobrindo. E isto, como se percebe no corpus analisado, é reivindicado pelo jornal como
marca de credibilidade, como algo a ser perseguido. O leitor, por meio da construção do
co-enunciador no discurso do jornal, é implicado na medida em que se presume que este
tipo de construção enunciativa e evenemencial o agrada, pelo que é perseguida pelo
jornal.

Co-referencialidade

Encontramos co-referencialidade no corpus analisado. Com efeito, a coreferencialidade dá-se quando o Estadão, nas notícias analisadas, referenciou outras
empresas de jornalismo para referendar seu próprio discurso, criando uma circularidade
entre o sistema jornalístico. A título de exemplo, o Estadão referencia a Revista Veja e
seu concorrente direto, o jornal Folha de São Paulo, ao tratar de delações premiadas.

No entanto, Azevedo afirmou que a Andrade Gutierrez também se
envolve em irregularidade em obras dos estádios da Copa do Mundo
[...]. Segundo reportagem da Revista Veja em março passado e da
Folha de S. Paulo, ontem, os delatores afirmaram que os recursos da
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propina abasteceram a campanha à reeleição de Dilma em 2014. (O
Estado de São Paulo, 08/04/2016, p.A4).

Em concorrência direta com a Folha, especulamos que o Estadão modera o uso
dessa modalidade enunciativa, tentando, ao nosso ver, usar preferencialmente da
enunciação autorreferencial, que mostra o jornal construindo o acontecimento por si
mesmo, o que reforça a credibilidade frente ao leitores do jornal. No entanto, a
utilização da co-referencialidade na enunciação, segundo Demétrio Soster (2015),
indica uma circularidade entre o sistema jornalístico, tendo em vista o ambiente
mediatizado da sociedade e da cultura. O uso da co-referencialidade visa não apenas a
credibilidade do Estadão, como empresa jornalística, mas de todo o sistema jornalístico,
como campo.

Descentralização

A prática da descentralização - que ocorre quando o jornal mobiliza, através da
enunciação, uma gama de diferentes mídias, plataformas e recursos para informar –
ocorreu com freqüência no corpus analisado em relação ao Estadão. O jornal buscou
articular seus produtos digitais ao jornal impresso, ao mediatizar sua enunciação. Ao
leitor, é ofertado re-mediações, links e caminhos para plataformas baseadas na internet,
como o site do Estadão.

Figura 15 - co-referecialidade no Estadão

Como se vê através da figura 15, o Estadão, dentro do corpus analisado, usou de
“imagens-links” para vincular ao jornal impresso notícias do site. A enunciação do
Estadão, por conseguinte, ao fazê-lo, mediatiza-se segundo a descentralização. Este
modalidade de mediatização ocorreu 18 vezes no corpus analisado, sob diferentes
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formas, com imagens-links, apenas links, e chamadas para o site no corpo das matérias
analisadas.
Ao mediatizar-se, a enunciação construída pelo Estadão cria uma circularidade
entre mídias. Site, canais, redes sociais e jornal impresso trabalham juntos para informar
e criar um ambiente em que o co-enunciador tem a oportunidade de seguir por outros
caminhos dentro da enunciação que lhe é apresentada. A descentralização, portanto,
expande as possibilidades do enunciador e do co-enunciador, criando uma relação entre
os sujeitos discursivos mais dinâmica. A circularidade dá-se, vale dizer, dentro de
plataformas e produtos circunscritos ao Estadão, como empresa de informação.
Trata-se de um dos processos mais característicos do ambiente da circulação
contemporânea, ao que o jornal segue de perto as movimentações do leitorado em
diferentes mídias, novas plataformas e tendências de leitura. Se o leitor detém uma
variada gama de mídias para circular, a enunciação deve se adequar a este cenário, com
a oferta de caminhos entre-mídias, particularmente plataformas vinculadas ao próprio
jornal.

Dialogia

Como havíamos dito, a dialogia diz respeito ao “diálogo” entre o campo do
jornalismo e outros domínios, dentro dos limites operacionais do jornalismo, para o
fortalecimento do campo jornalístico, enquanto campo e organização empresarial.
Ademais, este movimento dá-se na enunciação dos produtos oferecidos pelo jornal. O
jornalismo “apropria-se” de determinado modus operandi para se beneficiar a si próprio,
em termos de construção discursiva.
Neste quesito, a narração foi utilizada, que é quando a enunciação jornalística,
ao invés de seguir a clássica pirâmide invertida do jornalismo, usa de uma estratégia de
narração com início, meio e fim. É no lead que são oferecidos as informações mais
importantes, quando, nos parágrafos seguintes, em modo descendente, são apresentadas
as informações secundárias. Trata-se de um modelo corrente e amplamente usado pelo
jornalismo brasileiro, um símbolo de credibilidade e reverência ao valor notícia de
atualidade. A narrativa, por sua vez, não é muito utilizada em jornais de referência,
sendo um processo de mediatização. Um exemplo é matéria que trata do muro
construído para separar manifestantes pró e contra impeachment.
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Título: ‘Muro do Impeachment’ divide torcida pró e contra o Planalto
Lead: Um grupo de presidiários foi escalado para erguer o muro de ferro que, até o
próximo fim de semana, vai dividir a Esplanada dos Ministérios pelo meio.
Monitorados por policiais militares, os presidiários usaram camisetas brancas sobre a
cabeça para se proteger do sol forte. (O Estado de São Paulo, 11/04/2016, p.A4).
Percebemos que o Estadão usa este tipo de estratégia em sua enunciação
buscando proximidade com seus leitores. Ao nível do discurso, a enunciação dialógica
ocorre no sentido de aproximar jornal e leitores, além de criar uma relação próxima
entre ambos. Com efeito, a estetização de mensagens mediáticas aos moldes literários é
um intercâmbio entre jornalismo e literatura.

Atorização

No corpus analisado, não houve a ocorrência da atorização da enunciação. Mais
presente na enunciação do jornalismo televisivo e nas mais novas plataformas digitais, a
atorização diz respeito ao movimento da enunciação, na figura do jornalista, de simples
mediadora de acontecimentos para um “ator” das processualidades mediáticas de
construção do acontecimento. A atuação do jornalista, portanto, interfere e, muita das
vezes, se equipara ou até sobrepõe ao próprio acontecimento. No jornalismo impresso
tradicional, a enunciação geralmente não opera neste nível, como observado no corpus
analisado.

Estratégias discursivas do jornal Folha de São Paulo

Segundo tendência de jornais de referência, os conteúdos oferecidos pela Folha
são organizados sistematicamente, em editorias clássicas, havendo uma preponderância
da editoria política em relação às demais. Temas como política e economia são
prioritários para o jornal, além da cultura e esportes. Trata-se de um jornal clássico, cujo
centro é ocupado pela política, com sua Editoria Poder, em que os temas desta editoria
são comumente capas do jornal. A Folha de São Paulo, de acordo com a IVC, é o jornal
com maior tiragem do Brasil.
Na cobertura do impeachment, a Folha utilizou uma quantidade considerável de
gráficos e inforgráficos para trazer número de votações, especulações quanto ao voto de
parlamentares, pesquisas e resultados de votações em comissão e no próprio plenário da
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Câmara. Trata-se de uma marca de jornais de referência, que usam os números como
marca de apuro jornalístico, um discurso racional que visa um efeito de sentido de
credibilidade. O impeachment, através do discurso sóbrio da Folha, é construído através
de números, apuração de votos, gráficos indicando resultados favoráveis ou
desfavoráveis às duas partes envolvidas no impeachment, governo e oposição, e seus
seguidores, pró e contra o impeachment. Pesquisas, murais, voz de autoridade, tudo
conformado para dar ao jornal uma autoridade que, ao fim e ao cabo, logra proximidade
com seus leitores. Como veremos, os números indicam, tanto para Folha quanto para o
Estadão, credibilidade e objetividade.
Identificaremos, como feito em anteriormente com o Estadão, as principais
figuras discursivas construída pela Folha. Em um segundo momento, faremos uma
análise do dispositivo de enunciação do jornal.

O Governo Dilma: o sítio

Naturalmente, umas das figuras discursivas com maior proeminência na
construção do acontecimento impeachment foi o então governo Dilma. Para a Folha, o
governo Dilma está cercado, de mãos atadas, em, nas palavras da Folha, ‘estado de
sítio’. Uma palavra-chave do processo de impeachment na Folha será “governo sitiado”,
o que se tornará um elemento anafórico de todo o processo no jornal, de onde o jornal
construirá uma linha narrativa, uma vez que estabelecerá ligação entre os diferentes atos
da narrativa em torno do processo de afastamento da presidente Dilma.
O governo, na figura da então presidente Dilma Rousseff, está em um duelo,
segundo a folha. O duelo se dá entre Dilma e Michel Temer, governo e oposição. No
entanto, neste duelo entre duas forças opostas, o governo está em situação delicada,
acuado e vulnerável, uma vez que Dilma assiste seus então aliados tornaram-se inimigos
ou debandarem da base aliada. Por conseguinte, a figura discursiva do governo é de um
duelista acuado, que não tem muito o que fazer em relação ao processo de afastamento,
com o qual trava uma luta, ao que parece de acordo com a Folha, em vão.
Chapéu: Governo Sitiado Impeachment
Título: Dilma inicia semana decisiva com ameaça de PP debandar
Subtítulo: Possível saída de um aliado contribui para pessimismo no Planalto (Folha de
S. Paulo, 11/04/2016, p.A4).
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À medida que novas informações de casos de corrupção envolvendo membros
do governo ou do PT, a partir de delações premiadas, são divulgadas, além de pesquisas
de opinião sobre o posicionamento da população acerca do impeachment, geralmente
favorável ao processo de afastamento, a Folha cria um cenário que legitima afirmar que
o governo Dilma está acuado. Ademais, as pesquisas sobre o placar do impeachment,
toda os dias atualizadas com novos números, sempre desfavoráveis ao governo,
corroboram a perspectiva do jornal de que o governo Dilma está isolado e assiste a tudo
sem poder esboçar esforço útil.
Com a aprovação do relatório pró-impeachment na comissão da Câmara, com
uma vantagem de dez votos para a oposição, a Folha sustém seu discurso e o reforça,
com novos posicionamentos da oposição e do governo sobre o processo de afastamento,
a figura discursiva do governo como isolado e acuado. De acordo com a construção
discursiva da Folha, o governo parece não ter meios nem força política para deter o
impeachment, de modo que todas as tentativas do executivo mostram-se infrutíferas. Ao
contrário, a oposição parece apenas esperar as vitórias.
A principal figura da construção do acontecimento impeachment, na Folha, é o
governo acuado, que tenta reverter o resultado do afastamento, em vão. Neste
movimento, cria-se o duelo, entre governo e oposição, Dilma Rousseff e Michel Temer.
À medida que aliados deixam a base aliada, a situação do governo Dilma fica cada vez
mais complicada. O placar, diariamente atualizado pela Folha, mostra uma ampla
vantagem da oposição na votação final no plenário da Câmara dos Deputados, o que
ajuda a construir a figura de um governo sem rédeas e com pouca força política para
reverter o resultado na votação final. Surge, então, a aproximação com um duelo, que o
jornal explora.

Chapéu: O Impeachment Decisão
Título: Dilma e Temer caçam os últimos votos em duelo de Impeachment
Subtítulo: deputados votam afastamento de presidente, que sofreu debandada de aliados
(Folha de São Paulo, 17/04/2016, p.a4)
O processo de afastamento, de acordo matéria publicada em 17/04 pela Folha, é
construído em termos de um duelo travado por Dilma e Temer. O Governo Dilma está
enfraquecido por conta da debandada de aliados da base. A decisão, nos termos da
Folha, se dará com um lado enfraquecido, o governo. Portanto, a cobertura do processo
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do afastamento da presidente constrói a figura do governo enquanto frágil e sem forças
políticas para barrar o processo de impeachment na Câmara dos Deputados.

Michel Temer: uma vitória certa

Há uma predominância de figuras centrais do processo de afastamento na
cobertura da Folha, de modo que, assim como figura de Dilma Rousseff foi central na
cobertura da Folha, o vice-presidente Michel Temer teve espaço considerável na
construção do “duelo” do impeachment. Diferente do Estadão, que privilegiou a figura
do governo e da oposição, a Folha preferiu, no corpus analisado, Dilma e Temer
enquanto protagonistas de suas ações discursivas. Para construir a narrativa do duelo, a
Folha elegeu os dois personagens centrais do impeachment.
A figura de Michel Temer, enquanto opositor de Dilma, nasce à medida que
aquele vai se afastando da presidente, de acordo com as matérias publicadas pela Folha.
Desde então, através de reuniões com opositores e ações contraditórias em relação ao
governo, Michel Temer é colocado como principal adversário do governo Dilma,
embora, em um primeiro momento, compusesse a chapa, como vice-presidente. Na
verdade, o fato de Temer ser o vice-presidente só reforça o caráter dramático do duelo
construído pela Folha. Um antigo aliado que se torna adversário.
Os invariantes discursivos, dentro do corpus analisado, que corroboram esta
perspectiva são discursos de oposição entre Dilma e Temer, além de usar a palavra
“duelo” como representativo do processo de afastamento da então presidente. Dilma e
Temer, de acordo com a Folha, buscam uma vitória cada um ao seu modo. Voto a voto,
a Folha convoca um desses dois personagens para se posicionar, sempre tendo em vista
a oposição entre os dois, quando se constrói a narrativa em torno do embate do
impeachment entre duas figuras.
Ademais, há, dentro do corpus analisado, a utilização de imagens que confirmam
esta perspectiva de duelo, quando se mostram Dilma e Temer enquanto duas figuras
antagônicas, como adversários, que buscam uma vitória. Todo o conjunto significante
aponta para o impeachment como um jogo. No caso da Folha, um duelo. A toda hora,
como o fez o Estadão, os números de votos são atualizados, de modo que se tem a
sensação de um jogo que caminha para o seu fim, com uma vitória de um dos lados.
Com a divulgação da pesquisa DataFolha, em que a maioria dos entrevistados
querem tanto a saída de Dilma quanto a de Temer, tem-se um duelo de duas pessoas que
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não são bem quistas pela população. Na verdade, a pesquisa vem de encontro ao
posicionamento discursivo da Folha, que preferia eleições gerais ao impeachment.

Chapéu: Governo Sitiado Datafolha
Título: Maioria quer que Dilma e Temer saiam, diz Datafolha
Subtítulo: Seis em cada dez querem impeachment, índice para renúncia é o mesmo
(Folha de São Paulo, 10/04/2016, p.a4)

As pesquisas de votos na Câmara indicam uma vitória da oposição, um Temer
convicto da vitória e uma presidente enfraquecida, sem forças para lutar contra o
processo de afastamento.

Assim, de apuração a apuração, constrói-se a figura da

oposição, na pessoa de Michel Temer, como o duelista vencedor. O duelo do
impeachment, de acordo com o discurso da Folha, e com a apuração dos votos na
Câmara, parece estar com o resultado já acertado.

O dispositivo de enunciação na Folha

Dentro do corpus analisado, o enunciador construído pelo discurso da Folha
propõe uma relação assimétrica (pedagógica) com o co-enunciadores, em que as
informações são passadas em tom professoral, ao que é proposto, ao co-enunciador,
uma relação distante, mas cúmplice. Como um professor, o enunciador modaliza sua
enunciação em função de um discurso didático. O elo entre enunciador e co-enunciador
se constrói através da partilha de um saber comum sobre o que está sendo narrado e
retratado.
A relação que o enunciador constrói é assimétrica. Cabe ao enunciador atualizar
os números do impeachment, em todos os seus meandros, além de deixar o coenunciador a par de tudo o que orbita o impeachment, suas principais figuras e
desdobramentos. Na relação criada com o co-enunciador através dos chapeis e títulos, o
enunciador utiliza-se de termos anafóricos, como a palavra “governo sitiado”, que
cumpre a função de introduzir o co-enunciador ao universo do acontecimento
impeachment, um convocação do conhecimento de fundo sobre o impeachment, bem
como entrelaçamento de todos os pontos da narrativa em torno do processo de
afastamento.
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A relação entre chapéu, títulos e subtítulos é classificar o acontecimento, de
maneira circular, na medida em que ambos trabalham para informar os principais pontos
da matéria. O chapéu cumpre uma função de situar o leitor sobre o caso, convocando o
conhecimento do co-enunciador sobre o impeachment, com palavras que operam como
anáforas, ao mesmo tempo que ligam os diferentes atos do jornal sobre o caso.
Invariantes discursivas no chapéu das matérias analisadas, as anáforas sempre vêm à
frente, como primeira palavra e entrada, para depois ser seguida por uma palavra que
opera como uma “abertura” sobre o tema.

CHAPEU

TÍTULO

SUBTÍTULO

DATA

Governo
Sitiado Pedalada
dispara
Orçamento
sob Dilma, mostra
relatório do BC
país

Governo
Delação

Governo
Pesquisa

Uso
expediente 06/04/2016
fiscal, que embasa
o
pedido
do
impeachment,
ganha
novos
patamares a partir
de 2009
Sitiado Propina abasteceu Afirmação consta 07/04/2016
campanha de Dilma de
delações
de
2014,
diz premiadas
feitas
Andrade
por executivos da
empresa
Número projetado 08/04/2016
Sitiado Na Câmara, 60%
dizem votar pelo
pelo Datafolha não
impeachment
seria suficiente para
aprovar o pedido

Governo Sitiado O 62% se inscrevem
Processo
para falar contra
Dilma
em
Comissão
Governo
Datafolha

Câmara deflagrou 09/04/2016
nesta sexta debate
sobre relatório que
pede
o
impeachment
Sitiado Maioria quer que Seis em cada dez 10/04/2016
Dilma e Temer querem
saiam,
diz impeachment,
Datafolha
índice
para
renúncia é o mesmo
Tabela 2 -Títulos da Folha

O chapéu, na Folha, cumpre uma função de classificar o acontecimento dentro
da “atualidade” construída pelo jornal, sobretudo a partir dos termos anafóricos,
elementos que unem os diferentes atos do impeachment construído pelos jornais e
convocam o repertório dos leitores sobre o caso. Além disto, os chapéus, em relação aos
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títulos, atualizam o acontecimento, ao trazer um elemento que situa os leitores em
relação ao processo de afastamento. Temos, então, primeiro, um termo anafórico, que
irá ligar a matéria à cadeia de outras matérias sobre o mesmo tema, alem de convocar o
repertório do leito sobre o acontecimento e atualizá-lo, e o segundo termo, que, dentro
deste universo, irá circunscrevê-lo, para que o título e os demais elementos significantes
prossigam a partir desta delimitação. Ademais, o segundo termo adianta ao leitor sobre
que temática se está tratando dentro do universo do acontecimento impeachment.

CHAPEÚ
TERMO ANAFÓRICO – TERMO DE DELIMITAÇÃO
Assim, a título de exemplo, em relação à matéria de 01/04/2016, o termo
“Governo Sitiado” cumpre uma função anafórica, na medida que não faz senão ligar as
matérias em uma cadeia maior, cujo impeachment é tratado em termos de um governo
sitiado, ao que o co-enunciador é convocado para corroborar e, a partir disto, acessar
seu repertório sobre o caso. O termo “orçamento”, por outro lado, opera uma
delimitação, ao circunscrever o processo de afastamento a uma temática. Diz-se, então,
no chapéu, algo como: “Iremos tratar do impeachment sob a perspectiva orçamentária”.
Assim, tem-se um percurso interpretativo proposto ao leitor, que irá acessá-lo de acordo
com sua disponibilidade e repertório.
As fotos da cobertura da Folha acerca do impeachment, como mostrado no
capítulo anterior, são sobretudo testemunhais, com um percentual de imagens de
personagens, estes os personagens centrais do processo de afastamento, como a própria
presidente Dilma, Michel Temer, entre outros. A função das legendas, em relação às
fotos, por conseguinte, são, mormente, descrever o que está sendo retratado, o que está
acontecendo; em suma, o que se está retratando, em tom factual.

DESCRIÇÃO FOTO
Dois manifestantes, um pró
e
outro
contra
o
impeachment,
discutem,
com o último em situação
passiva, enquanto que o
outro, o dedo em riste,
próximo, ameaça-o.
Ex-presidente
Lula
discursa

LEGENDA

DATA

Manifestante
pró- 17/03/2016
impeachment (à dir.) briga
com
apoiadores
da
presidente
Dilma
em
Brasília

O
ex-presidente
Lula 19/03/2016
discursa em ato na Av.
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Paulista
Michel temer discursa
O vice-presidente Michel 27/03/2016
Temer durante convenção
nacional do PMDB no
último dia 12
Michel Temer sai da casa Vice Michel Temer deixa 29/03/2016
de Renan Calheiros, que casa de Renan; à esquerda,
está ao fundo.

líder do PMDB no senado,
Eunício Oliveira

Manifestantes
em
contra impeachment

ato Ato contra o impeachment 01/04/2016
na Sé, que reuniu 40 mil,
segundo o Datafolha, para
a organização, foram 60
mil; para PM, 18 mil
Eduardo Cardoso discursa
O ministro José Eduardo 05/04/2016
Cardoso durante sessão da
comissão do impeachment
Tabela 3 - fotos e legendas Folha

Trata-se de um enunciador que, em tom professoral, descreve todos os detalhes
do impeachment, inclusive no que diz respeito às imagens. Ao contrário do Estadão,
que, através das legendas, valorava o que estava sendo retratado, o enunciador
construído pela Folha resume-se a descrever as imagens, de acordo com suas
características testemunhais. Como Verón (2005) apontou, as fotos testemunhais são
marca de credibilidade do jornal, que atesta presença onde os fatos estão ocorrendo. Nas
legendas, portanto, este traço do contrato entre o enunciador construído pela Folha e o
co-enunciador é reforçado.
Como levantado por Culioli, o enunciador, na relação inter-sujeitos, intervém a
partir quatro modalidades enunciativas que indicam o julgamento do enunciador em
relação ao enunciado. No corpus analisado, houve uma predominância da modalidade
um (M01), a que apresenta uma enunciação, afirmativa ou negativa, como validável e
verdadeira, sempre tendo em vista seu valor referencial. Este tipo de modalidade
predomina no corpus analisado, consoante ao estilo do jornalismo brasileiro de
referência.
O enunciador, por conseguinte, intervém a partir de uma enunciação referencial,
um discurso próprio de jornais de referência como a Folha e o Estadão. Naturalmente,
esta modalidade enunciativa diz respeito à relação construída entre enunciador e coenunciador. Com efeito, sob a égide de uma enunciação referencial, a relação proposta é
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formal, assimétrica, em que se apresentam os fatos como validáveis, verificáveis frente
à realidade e, sobretudo, credíveis.
O enunciador construído pela Folha, embora intervenha, em sua grande maioria,
através da modalidade enunciativa 01 em seu discurso em relação ao impeachment, usa,
também a modalidade enunciativa número dois (M02). Trata-se de uma modalidade que
aponta, no e pelo discurso, o “necessário”, o “possível”, com construções discursivas
que indicam conselhos ou sugestões. Este tipo de modalidade é praticamente ausente
nos títulos das matérias analisadas, só ocorre no texto, com a mobilização maior de
fontes pró-impeachment em relação às contra o impeachment, ou vice e versa.
Como Verón e Fisher (1987) indicaram, em uma leitura do pensamento de
Culioli, as modalidades M01 e M02 estão centradas em uma espécie de julgamento
universal, implicando procedimentos que apelam à co-referenciação: o enunciado é
posto como se fosse percebido da mesma maneira pelo co-enunciador. Dito de outro
modo, o enunciador construído pela Folha, a partir de suas estratégias enunciativas,
apresenta o impeachment como se ele fosse percebido da mesma maneira pelo seu
leitorado. Trata-se de uma cumplicidade que é construída no e pelo discurso. De alguma
maneira, esta partilha de valores em relação ao impeachment é posta à prova
diariamente pelo jornal ao apresentar seus enunciados, tendo em vista a releitura dos
leitores.
O dispositivo de enunciação da Folha, portanto, propõe uma relação assimétrica,
em tom professoral, junto ao leitorado. Em busca de credibilidade, o enunciador
construído pela Folha utiliza-se de um discurso referencial, formal, consoante às
características do jornalismo impresso de referência.

Enunciação
Autorreferecenciação

A autorreferencialidade, o movimento jornalístico por meio da enunciação de
(re)afirmar a realidade mediática em detrimento de outras, a partir de suas próprias
operações, ocorreu no corpus analisado. Como dissemos em outro momento deste
trabalho, a autorrefenciação ocorre “quando o dispositivo faz referência a si próprio em
sua oferta de sentido, seja por meio da explicitação de suas operações, seja pelo uso de
marcas textuais como estratégia, entre outras, de oferta de credibilidade (Piccinin e
Soster, 2012, p.122).
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A autorreferencialidade na enunciação da Folha dá-se através da autolegimação
do próprio jornal ao descrever os fatos, reivindicando a construção evenemencial
enquanto sua, do campo jornalístico, em detrimento de outros campos, como o político.
O enunciador enfatiza esta relação, sobretudo ao tratar do processo de apuração
jornalística, em contato com assessores e políticos, como mostra trecho da matéria de
11/04/2016, quando a Folha revela como colheu as informações da matéria. “[...] Como
a Folha apurou, dirigentes do PMDB que procuraram lideranças do PP, PR e PSD
acreditam que conseguirão angariar mais de 50% de dissidentes de cada sigla.” (Folha
de São Paulo, 11/04/2016, p.a4 ).
Ademais, o enunciador, no corpus analisado, referencia o Grupo Folha, através
do instituto de pesquisa vinculado ao grupo, o Datafolha. Trata-se de uma construção
enunciativa autorreferencial na medida em que a enunciação volta-se a si própria,
validando o discurso jornalístico, no caso o discurso jornalístico construída pela Folha,
enquanto autônomo e responsável direto pela notícia.

Figura 16 - Pesquisa DataFolha

Como mostra a figura 16, o jornal revela aos leitores a metodologia da pesquisa
feita pelo Datafolha, instituto de pesquisa ligado ao Grupo Folha, e que portanto
coopera na construção do acontecimento impeachment. Na verdade, a Folha, enquanto
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instituição, mobiliza o Datafolha para “movimentar” o acontecimento impeachment, ao
trazer novas informações sobre os cenários de votação e da opinião pública.
Outra investida do enunciador, neste sentido, é referendar a construção do
acontecimento construído pela Folha, ao retomar episódios anteriores cobertos pelo
jornal. Trata-se de um movimento de validação da construção evenemencial do próprio
jornal, sempre em evidência no jornal, com o nome “Folha” em negrito. Como mostra a
matéria em que se trata da saída do PMDB da base aliada governista, em que o
enunciador, usando a enunciação autorreferencial como um marcador anafórico, retoma
matéria anterior. “A decisão, antecipada pela Folha, marcou o início da saída dos setes
ministros que o PMDB tinha no governo. A tendência do partido é determinar que todos
os seus filiados abandonem cargos na administração federal até o dia 12” (Folha de São
Paulo, 29/03/2016, p.a4).
Portanto, a autorreferenciação é uma marca da enunciação da Folha na cobertura
do impeachment da então presidente Dilma Rousseff. A autorreferenciação ocorre
quando a enunciação volta-se para si próprio, como um marca de credibilidade do
jornalismo. A Folha, enquanto jornal de maior circulação no país, usou esta modalidade
de enunciação com mais freqüência no corpus analisado, se comparado ao Estadão.

Co-referencialidade

A co-referencialidade acontece quando, a partir da enunciação, a instituição
jornalística, em nosso caso a Folha, referencia seus pares, outras plataformas
jornalísticas ou jornais, para referendar seu próprio discurso, criando uma circularidade
e intercâmbio de sentido entre o sistema jornalístico. Não houve incidência de coreferencialidade no corpus analisado em relação à Folha. Acreditamos que, por conta
da concorrência entre os jornais, sobretudo entre a Folha e o Estadão, e o fato da Folha
ser líder de tiragem no país, a Folha optou, particularmente, pela autorrerefencialidade
em detrimento da co-referencialidade.
Descentralização

Como dito, a descentralização diz respeito às operações em rede na construção
do acontecimento, em que as diferentes plataformas e formatos são usados, em
conjunto, para informar e gerar credibilidade junto ao leitorado. A enunciação, segundo
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esse aspecto da mediatização, será construída através de uma rede múltipla de mídias. A
enunciação da Folha opera a partir de descentralização, na medida em que as notícias
são construídas através de uma interconexão entre as diferentes plataformas do Grupo
Folha, sobretudo a relação do jornal impresso com os conteúdos do site.
No corpus analisado, a descentralização ocorre na construção das notícias. A
Folha, em sua Editoria Poder, utiliza-se de links ao site da Folha no jornal impresso,
caracterizando a descentralização, como mostra a figura abaixo.

Figura 17 - Descentralização na Folha

Trata-se de notícias relacionadas que são vinculadas às notícias do site, um
estratégia usado por grande parte do corpus analisado, o que configura a
descentralização da enunciação da Folha. É oferecido ao leitor, portanto, a possibilidade
de entrar em uma circularidade mediática dentro do grupo Folha. Além desta investida,
a Folha utiliza-se de outros recursos de descentralização, como chamadas de link ao
final das matérias, menções ao site e a plataformas digitais do Grupo Folha.
A descentralização é uma constante na cobertura do impeachment pela Folha. A
enunciação, portanto, descentraliza-se na medida em que há uma convergência entre
mídias na cobertura do processo de afastamento da então presidente.

Dialogia

No que diz respeito à dialogia, de quando o jornalismo lança mão de
característica de outros campos ou domínios para legitimar seus produtos,
identificamos, no corpus analisado, o recurso à dramatização, um recurso, em regra,
pouco comum no jornalismo tradicional impresso. Identificamos a dramatização na
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medida em que, ao invés de seguir o modelo da pirâmide invertida, o jornal optou por
uma narrativa seqüencial, com início, meio e fim. O enunciador construído no texto usa
de recursos dramáticos para legitimar seu próprio discurso, bem como se aproximar dos
leitores, ao criar uma relação de cumplicidade.
Como mostra a matéria de 03/04/2016, em que trata dos pormenores da votação
na Câmara dos Deputados, a dramatização é um recurso utilizado pela enunciação do
jornal na construção do sentido.
O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB),
decidiu romper uma tradição de neutralidade inerente ao cargo e vai
votar na sessão plenária em que será decidido o acolhimento ou não
do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT).
Adversário declarado do governo, ele votará pela abertura do processo
de impeachment e prepara, em reuniões fechadas com aliados, uma
série de “arapucas” p ara o dia da votação com o objetivo de reduzir as
chances de a petista escapar de uma derrota (Folha de São Paulo,
03/04/2016, p.a4)

Embora com uma incidência baixa, a narração é um processo de dialogia da
enunciação da Folha observada neste trabalho. Com efeito, a estetização de notícias aos
moldes literários é um intercâmbio entre jornalismo e literatura, uma estratégia para
fortalecer o primeiro ante ao co-enunciador.
Atorização

Como esperado, a atorização não foi encontrada na enunciação da Folha. Tratase de um movimento em que o enunciador passa de mediador do acontecimento
mediático para ator que interfere na processualidade da notícia, integrando e alterando a
construção do acontecimento mediático. Tanto a Folha quanto Estadão não optaram por
construção enunciativas de atorização. Com efeito, a atorização é mais presente em
produtos jornalísticos audiovisuais, jornais populares e plataformas baseadas na
internet.
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6.

Conclusão
Nesta pesquisa, propomo-nos examinar as estratégias enunciativas dos jornais

Folha de São Paulo e do Estado de São Paulo em relação à cobertura do impeachment
da então presidente Dilma Rousseff, período de tramitação do impeachment na Câmara
dos Deputados, tendo em vista modalidades enunciativas jornalísticas e processos de
mediatização. Examinamos, neste sentido, dois jornais em um ambiente de
concorrência, ao tratar de um mesmo tema, pelo que foi através da enunciação que os
dois suportes buscaram fidelizar o leitorado, ora através de modalidades enunciativas
diferentes, ora semelhantes.
Os resultados indicaram que ambos os jornais utilizaram de modalidades
enunciativas ligadas aos processos de mediatização. A autorreferencialidade – quando, a
partir de suas próprias operações, o jornal reivindica a construção mediática em
detrimento de outras - mostrou-se presente em ambos os suportes, enquanto que a coreferencialidade, quando a enunciação remete a outras empresas de comunicação como
forma de validar a si mesma, só ocorreu na enunciação do Estadão. A descentralização,
o movimento pelo qual o jornal operacionaliza diferentes plataformas na notícia,
oferecendo caminhos a serem seguidos pelo leitorado, ocorreu em ambos os jornais. A
dialogia foi encontrada nos dois jornais no formato da narração dramática em
detrimento do clássico lead jornalístico. A atorização não ocorreu em nenhum dos
jornais.
A autorreferencialidade é uma realidade na maior parte dos jornais. Há, cada vez
mais, um fortalecimento da construção mediática, a partir de suas próprias operações, e
os próprios jornais defendem abertamente isto. Na verdade, tornou-se um indicativo de
credibilidade jornalística, pelo que os jornais a buscam e a defendem. A coreferencialidade, por sua vez, é presente, muito embora com uma incidência menor se
comparada à autorreferencialidade da enunciação. Acreditamos que a limitação da coreferencialidade dá-se por conta do ambiente de concorrência entre os jornais, que
evitam citar outras empresas de comunicação, utilizando-se deste tipo de enunciação só
em casos excepcionais, como furos, e ainda de maneira discreta. A Folha, líder nacional
de tiragem, evitou a co-referencialidade, enquanto que o Estadão usou da co138

referecialidade ao referenciar a própria Folha, em um caso de furo. Estamos propensos a
crer que a co-refereciliadade é mais presente em casos de furos de jornais concorrentes,
quando a notícia ganha uma projeção tal que se torna improvável não citar a fonte e
creditar o jornal responsável pelo furo. A despeito disto, os jornais tendem evitar este
tipo de enunciação.
A descentralização, como esperávamos, é uma constante nos dois jornais
analisados. Não é possível, e isto é o que parece, na atual cenário mediático, oferecer
produtos monolíticos, sem a oferta de caminhos convergentes e múltiplos. Com a
realidade da internet, os jornais analisados usam sites e redes sociais como
complementos das notícias. Ao leitor são oferecidos links, compartilhamentos e remediações a partir das páginas. A dialogia também é um ponto a se discutir. Cada vez
mais, com a preemente necessidade de inovação na oferta de produtos mediáticos, o
jornalismo busca usar características de outros domínios para fortalecimento de si
mesmo. No nosso caso, a narração foi uma estratégia. Contudo, a dialogia oferece um
campo aberto ao jornalismo em termos de inovação de apresentação dos seus produtos,
e isto pode ser observado em diferentes estratégias dos principais jornais no país,
sobretudo no ambiente digital. Como esperado, a atorização não foi encontrado no
corpus analisado.
As modalidades de enunciação comumente vinculadas aos processos de
mediatização são um fenômeno mais presente em programas jornalísticos audiovisuais
ou produtos baseados nas novas plataformas digitais. Com efeito, como mostramos em
outra ocasião (Santana, 2018), programas produzidos para a rede são mais propícios à
mediatização da enunciação, sobretudo em relação à modalidade da atorização, quando
o jornalista ganha um papel destacado na construção da noticia, fenômeno pouco
presente nos jornais impresso de referência, como evidenciamos. Contudo, e isto ficou
evidente, os jornais impressos de referência não deixam de observar, na enunciação dos
seus produtos, os processos de mediatização da enunciação jornalística.
Com o atual processo de circulação, a tarefa de compreender os processos
interacionais entre jornais e leitores reclama um olhar não mais fixo a um dos pólos do
processo

de

comunicação.

Antes,

torna-se

premente

considerar

zonas

de

interpenetrações, interface e contato que não podem ser consideradas domínio exclusivo
de um pólo apenas. Os leitores dos jornais, como vimos, são também co-produtores das
notícias, bem como os jornais, deslocando-se do clássico lugar de emissor, passar a
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considerar aquilo que os leitores publicam. Ao invés de linearidades, há zonas de troca e
contato contínuo. As modalidades da enunciação buscam abarcar este novo ambiente.
Assim, acreditamos que tudo que aqui discutimos está às voltas com a dinâmica
da emergente circulação tecnodiscursiva de produtos mediáticos na contemporaneidade.
As novas formas de interações entre instância de produção e instância de
reconhecimento reclamam do jornalismo um reposicionamento em relação à oferta de
produtos, o que se dá no e pelo discurso, ao menos em um dos seus níveis. Ao se situar
no espaço de contato entre produtores e co-produtores de mensagem, os processos de
circulação implicam, em sua dinâmica, os processos de mediatização no âmbito do
consumo, produção e reconhecimento de produtos mediáticos. Deste modo, ao levar em
conta as ações mutantes dos diferentes pólos envolvidos no processo de comunicação, a
circulação organiza “novas formas de interações entre produtores e receptores de
mensagens, complexificando seus papéis, ao organizá-los segundo novas dinâmicas de
interfaces.” (Fausto Neto, 2010b, p. 55). Ademais, os processos de circulação tornaram
tênue a linha que separava os dois pólos do processo de comunicação, privilegiando
espaços de interfaces, em que se torna difícil saber quem produz e quem recebe, e vice e
versa.
Como pontuou Fausto Neto (2010), instância de produção e instância de
reconhecimento conformam seus discursos/ações de acordo com a estrutura e as bordas
da circulação. Paralelamente, os processos de mediatização têm se mostrado como fonte
profícua de configurações interacionais entre instância de produção e instância de
reconhecimento (Fausto Neto, 2008; Soster, 2008, 2015). Se, portanto, as bordas da
circulação são expandidas e/ou tensionadas pelos processos de mediatização, tem-se
uma nova arquitetura mediática de interações, o que incidirá na produção,
reconhecimento e circulação dos discursos e produtos mediáticos. Em suma, nas
interações entre instância de produção e instância de reconhecimento.
A instância de reconhecimento não se tornou apenas ativa, como mostrou Verón
(2013). Trata-se, antes, de um operador e programador do seu próprio consumo, um
individualismo que irrompeu, sobretudo, a partir da emergência da internet e suas
conseqüências. Este fenômeno tem implicações na produção dos discursos sociais, em
todos os níveis de produção e interação. Muito provavelmente, a empresa jornalística,
ou qualquer instituição social, que não leve em consideração este cenário estará fadado
ao insucesso comercial ou, quando muito, a um resultado abaixo do esperado.

140

A construção das relações entre os agentes envolvidos no processo de
comunicação pressupõe o processo de circulação, que, por sua vez, considera as
mediações tecno-discursivas envolvidas no processo de comunicação. Portanto, se os
processos de mediatização dinamizar as zonas de contato e interação entre os agentes do
processo de comunicação, a circulação oferece um novo cenário comunicativo, ao que
as empresas de jornalismo, por um instinto de sobrevivência comercial, devem
considerar em seus produtos.
Embora os resultados desta pesquisa sejam sugestivos, e acumula-se a outros
trabalhos neste mesmo sentido, é imprescindível mais estudos relativos à implicação
dos processos de circulação na enunciação jornalística. A bem da verdade, é necessário
estudos sobre a circulação, sobretudo no sentido de se criar um instrumental teóricometodológico de análise que dê conta da arquitetura mediática atual. A circulation turn,
movimento gestado no Centro Internacional de Semiótica e Comunicação (Ciseco), em
homenagem às contribuições de Eliseo Verón para o campo da comunicação, propõe-se
justamente suprir esta falta no contexto latino-americano. A morte de Eliseo Verón, em
2014, um dos maiores contribuintes latino-americano dos estudos de circulação, foi um
móbil motivador para novos esforços no campo da circulação.
Há, então, um movimento em direção à problemática da circulação discursiva,
de modo que se busca compreender e examinar a noção de circulação em diferentes
frentes, em especial a partir das implicações possíveis das condições de acesso e
produção de discursos/produtos mediáticos no contexto da web 2.0, na tentativa de se
construir um instrumental teórico-metodológico que dê conta das condições de
circulação de sentido (Carlón, 2017). Como Verón alertou: “os processos de circulação
são o novo campo de batalha, e essa guerra só está começando (Verón, 2013, p. 283).
Por outro lado, os processos de mediatização são outro campo profícuo de
estudos. A discussão em torno da comunicação está atrelada à mediatização (Lundby,
2014), de modo que, ao se analisar a circulação, torna-se imprescindível uma imersão
nos estudos de mediatização. Toda comunicação pressupõe mediação ou mediatização.
Se a mediatização refere-se à inter-relação entre mudanças nos media, de um lado, e as
mudanças na cultura e na sociedade, de outro (Hepp, 2014), a circulação é o espaço em
que os processos de mediatização dinamizam e reconfiguram as condições de produção,
reconhecimento e acesso de discursos mediáticos. É a partir das condições de circulação
que meios de comunicação, instituições e atores individuais se posicionam e se
“reposicionam” no cenário mediático.
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Portanto, uma investida está atrelada a outra, de modo que, ao fim e ao cabo,
ambas discussões estão às voltas com a compreensão dos processos de afetações
múltiplas entre os agentes envolvidos no processo de comunicação. Ao que nos cabe,
procuramos compreender como os processos de mediatização, atrelados, por sua vez,
aos processos de circulação, implicam arranjos na enunciação jornalística.
Ademais, como mostramos, para além da enunciação dos produtos, o
posicionamento discursivo dos dois jornais na esfera pública são distintos, inclusive em
relação ao impeachment de Dilma Rousseff. Enquanto a Folha propõe eleições gerais,
com a saída tanto de Dilma quanto de Temer, o Estadão defendeu o processo de
afastamento, ao elencar os pretensos motivos legais para executá-lo sob a égide da
Constituição.
Em matéria de enquadramento, encontramos que ambos os jornais deram
prioridades a enquadramentos de jogos, que é quando assuntos relativos à política são
tratados como competição entre dois lados. Tanto a Folha quanto o Estadão deram
prioridades a enquadramentos de jogos ao construir o acontecimento impeachment,
colocando governo e oposição em dois lados opostos, como competidores, ao que o
impeachment, predominantemente, foi tratado em termos de uma competição.
Como Dimitrova e Kostadinova (2013) mostraram, os enquadramentos de jogos
são mais suscetíveis de surgirem em determinados sistemas políticos e de mídia cujas
características podem ou não fomentar os enquadramentos de jogos. Ao que tudo indica,
o perfil do sistema político brasileiro mostra-se como um móbil motivador dos
enquadramentos de jogos, ao mesmo tempo em que o sistema de mídia – em nosso caso
particular, o jornal Folha de São Paulo e o Estadão - também propicia o mesmo cenário.
O contexto de polarização política nas ruas, à época do processo de impeachment
podem ter contribuído também na construção dos quadros de jogos.
Por fim, encerramos, em um retorno, com a mediatização da enunciação. Com a
nova organização da circulação dos discursos, portanto, torna-se prementes novas
ferramentas analíticas, consoantes às novas demandas complexas que o atual cenário
requer, tanto no que diz respeito ao aspecto teórico quanto metodológico, em que se
descreva, com o rigor necessário, a influência da circulação nos produtos mediáticos.
No mais, está claro que, à medida que o processo circulacional avança, o estudo da
enunciação mostra-se profícuo, em detrimento de análises de conteúdo apenas, uma vez
que, tendo em vista a atual curva temporal, em que a instância de reconhecimento atua
ativamente e tem contato com os mais diversos conteúdos, a enunciação revela os
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modos pelos quais as instituições jornalísticas se adaptam, em um instinto de
sobrevivência comercial, à arquitetura mediática na contemporaneidade.
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