
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LINGUAGEM 

 

 

 

 

TERESINHA SOUTO DE AZEVEDO CAMPOS 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIAS DE UMA REENUNCIAÇÃO SEMIFIEL EM CONTEXTO 

MIDIÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2017 

 

 

 



 

 

TERESINHA SOUTO DE AZEVEDO CAMPOS 

 

 

 

 

 

  

ESTRATÉGIAS DE UMA REENUNCIAÇÃO SEMIFIEL EM CONTEXTO 

MIDIÁTICO 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Estudos da Linguagem da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial à obtenção do título 

de Mestre.  

Área de Concentração: Linguística. 

Linha de Pesquisa: Teorias do Texto, do Discurso e da 

Interação. 

 

 

 

 

                 ORIENTADORA: PROFª. DRª PATRICIA FERREIRA NEVES RIBEIRO 

 

 

 

 

 

NITERÓI, RJ 

2017 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

C198      Campos, Teresinha Souto de Azevedo.  

    Estratégias de uma reenunciação semifiel em contexto midiático / 

Teresinha Souto de Azevedo Campos. – 2017. 

  140 f. : il. 

  Orientadora: Patricia Ferreira Neves Ribeiro. 

  Dissertação (Mestrado em Estudos de Linguagem) – Universidade   

Federal Fluminense, Instituto de Letras, 2017. 

   Bibliografia: f. 131-135. 

1  Discurso. 2. Linguística. 3. Semiolinguística. 4. Notícia 

jornalística. 5. O Globo (Jornal). I. Ribeiro, Patrícia Ferreira Neves. II. 

Universidade Federal Fluminense, Instituto de Letras. III. Título.                                                         

                                                                                                                                

                                                        

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

TERESINHA SOUTO DE AZEVEDO CAMPOS 

 

ESTRATÉGIAS DE UMA REENUNCIAÇÃO SEMIFIEL EM CONTEXTO 

MIDIÁTICO 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Estudos de Linguagem da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial à obtenção do título 

de Mestre. 

 

 

Aprovada em  21 de fevereiro de 2017 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

Profª. Drª. Patrícia Ferreira Neves Ribeiro – Orientadora 

Universidade Federal Fluminense – UFF 

 

 

 

Profª. Drª. Luciana Paiva de Vilhena Leite 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO 

 

 

 

Profª. Drª Nadja Pattresi de Souza e Silva 

Universidade Federal Fluminente – UFF 

 

 

 

Patrícia Vargas Alencar (suplente) 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO  

 

Niterói 

2017 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A meus filhos, Alexandre, Paula e Renata, meus maiores incentivadores. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

À querida orientadora, Patricia Ferreira Neves Ribeiro, coautora desse trabalho, pela 

intensa solicitude, revisão, conselhos e dedicação, que me surpreenderam desde o primeiro 

contato. Também, por tão generosamente ajudar a construir com carinho e meiguice minha 

tardia história acadêmica. Minha mais sincera gratidão!  

 

        Aos professores do Programa de Estudos de 

       Linguagem, sobretudo, Beatriz dos Santos Feres, Lúcia  

Teixeira, Patricia Ferreira Neves Ribeiro, Rosane 

Santos Monnerat que, além da orientação intelectual, 

me deram a acolhida necessária para um  trabalho mais 

confiante. 

 

Às professoras que compuseram a banca de exame de projeto Luciana Vilhena e 

Nadja Patresi, cujas contribuições foram centrais para a concretização de minha pesquisa. 

Agradeço também à suplente, Patrícia Alencar, que gentilmente aceitou participar como 

banca examinadora. Meu muito obrigada! 

Aos novos amigos que, direta ou 

indiretamente, cooperaram para a realização do meu 

trabalho, em especial à Ana Letícia Carvalho, 

Davidson Alves, Douglas do Carmo Araújo, Eveline 

Coelho Cardoso, Ligiane Bonifácio, Luis Oscar 

Nepomuceno da Silva. Parceiros para todos os 

momentos, os quais não posso deixar de agradecer com 

todo o carinho. 

 

Ao programa de pós-graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Federal 

Fluminense, em especial, ao CNPq e as outras instituições que viabilizaram minha pesquisa. 

 

Aos meus familiares, sobretudo, meus pais 

José e Arminda que, mesmo ausentes, viverão para 

sempre em minha memória. Aos meus filhos amados, 

Alexandre, Paula e Renata, a quem dedico esse 

trabalho e todos os melhores sonhos. 

 

 

 

 



 

 

 

                                         Agradecimento especial 

 

 

 Deus é as árvores e as flores  

E os montes e o luar e o sol,  

Para que lhe chamo eu Deus?  

Chamo-lhe flores e árvores e montes e sol e luar; 

 Porque, se ele se fez, para eu o ver,  

Sol e luar e flores e árvores e montes, 

 Se ele me aparece como sendo árvores e montes  

E luar e sol e flores,  

É que ele quer que eu o conheça  

Como árvores e montes e flores e luar e sol 

E por isso eu obedeço-lhe, 

 (Que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio?). 

 Obedeço-lhe a viver, espontaneamente,  

Como quem abre os olhos e vê,  

E chamo-lhe luar e sol e flores e árvores e montes,  

E amo-o sem pensar nele,  

E penso-o vendo e ouvindo,  

E ando com ele a toda a hora. 
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SINOPSE 

                                                               

Análise de ditos relatados flagrados em notícias 

jornalísticas publicadas em O Globo, entre os anos de 

2014 e 2016, com base na Teoria Semiolinguística do 

Discurso e em estudos discursivos sobre reenunciação.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  “O signo, a língua, a narrativa, a sociedade funcionam por 

contrato, mas como esse contrato está, na maioria das vezes, 

mascarado, a operação crítica consiste em decifrar o embaraço das 

razões, dos álibis, das aparências, por uma só palavra, de todo o 

natural social, para tornar manifesta a troca regulamentada sobre a 

qual repousam a marcha semântica e a vida coletiva”. 

 

                                                                                    Roland Barthes  



 

 

RESUMO 

  

A presente dissertação propõe-se a analisar falas proferidas por políticos estrategicamente 

reenunciadas pelo Jornal O Globo por meio de manchetes narrativas publicadas ao longo do 

período eleitoral de 2014 e de seus desdobramentos até o ano de 2016. Esta pesquisa parte da 

suposição de que as vozes reenunciadas em contexto midiático podem apontar para pontos de 

vista ideológicos diferentes dos pretendidos originalmente. Acreditamos que, por meio das 

análises, as marcas discursivas da voz do reenunciador, que podem modificar a orientação 

argumentativa do texto original, registram um outro modo de significar, produzindo efeitos de 

sentido que interferem no resultado da leitura, fato que motiva as seguintes questões: o que leva 

determinados textos a serem transformados em outros? Quanto de um texto reenunciado – que 

ecoa a voz de outrem – é do entrevistado e quanto é de seu reenunciador? No bojo dessas 

indagações e dessa hipótese mais ampla, examinamos as estratégias de uma reenunciação 

semifiel empregadas na construção dos sentidos de falas reenunciadas como manchetes 

jornalísticas com base não só na teoria semiolinguística de Patrick Charaudeau, no que se refere 

à comunicação midiática e ao acontecimento relatado, mas também no estudo de aspectos 

intertextuais, como o da retextualização, de acordo com Luis Antônio Marcuschi, e nos tipos de 

discurso relatado preconizados por Dominique Maingueneau. Metodologicamente, verificamos 

as citações retextualizadas a partir da recorrência de estratégias vinculadas ao uso do verbo 

dicendi, de diferentes tipos de discurso, de modos de operação do dito relatado e do recurso 

tipográfico das aspas, no âmbito de notícias jornalísticas submetidas ao contrato midiático de O 

Globo.  Acreditamos que o presente trabalho contribua para a discussão de um tema que é de 

crucial significância, visto que as palavras são instrumentos de ação e de intencionalidade. 

Espera-se que este trabalho seja uma contribuição para a formação de leitores capazes de 

interpretar a configuração verbal com base em inferências, seja dos implícitos ligados aos 

valores ideológicos do sistema jornalístico focalizado, seja da intenção latente por parte dos 

sujeitos comunicantes.  

 

 

Palavras-chave: Reenunciação Semifiel; Estratégias Lingüístico-discursivas; Manchete 

Jornalística; Teoria Semiolinguística. 

 



 

 

 ABSTRACT 

 

 The present dissertation proposes to analyze statements made by politicians 

strategically re-announced by the newspaper O Globo through narrative headlines published 

throughout the electoral period of 2014 and  its unfolding until the year 2016. This research 

starts from the assumption that the voices re-enunciated in the media context may point to 

ideological points of view different from those originally intended. We believe that, through 

the analysis, the discursive marks of the voice of the re-enunciator, which can modify the 

argumentative orientation of the original text, register another way of meaning, producing 

effects of meaning that interfere in the result of the reading, a fact that motivates the following 

questions: What leads certain texts to be transformed  into others? How much of a resubmitted 

text - which echoes the voice of another - is the interviewee and how much is his re-

enunciator? In the light of these questions and of this broader hypothesis, we examine the 

strategies of a semi-trusty reenactment used in the construction of the meanings of re-

enunciated speeches as journalistic headlines based not only on the semiolinguistic theory of 

Patrick Charaudeau, as regards media communication and  related  event, but also in the study 

of intertextual aspects, such as that of re-contextualization, according to Luis Antônio 

Marcuschi, and in the types of discourse reported by Dominique Maingueneau. 

Methodologically, we verify the retextualized citations from the recurrence of strategies 

linked to the use of the dicendi verb, different types of discourse, modes of operation of the 

re-enunciated speech and the typographic resource of the quotes, within the scope of news 

stories submitted  to media contract of the O Globo. We believe that the present work 

contributes to the discussion of a topic that is of crucial importance, since words are 

instruments of action and intentionality. It is hoped  that this work will contribute to the 

formation of readers capable of interpreting the verbal configuration based on inferences, 

either implicitly linked to the ideological values of the focused journalistic system or from 

latent intention on the part of communicating subjects. 

 

 

Keywords: Semitrusty Re-enunciation; Linguistic-discourse Strategies; News Headlines; 

Semiolinguistic Theory. 
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INTRODUÇÃO 

 

           “A palavra é metade de quem a pronuncia e metade de quem a escuta” 

                                                                                           Michel de Montaigne 

 

“EM TODOS OS PARTIDOS TEM GENTE CORRUPTA”, diz Dilma. Assim está 

estampado na capa do jornal O Globo, às vésperas da eleição presidencial de 2014, ocasião 

em que Dilma Rousseff (PT) habilitava-se à reeleição ao lado de seus adversários Marina 

Silva (PSB) e Aécio Neves (PSDB). Sim, leitor!  A então candidata e presidente em exercício 

é autora deste suposto enunciado. Ela não só assume sua própria corrupção como também a 

libera e a absolve. Somos seres semelhantes numa mesma caminhada, está implícito; 

semelhantes porque sujeitos aos mesmos “enganos”. Visto por esse ângulo, Dilma contempla 

o eleitor cerceado por contradições, corrupções e as legitima: “todos são corruptos” e isso 

parece inevitável na vida política brasileira. Contudo houve um equívoco. O jornal, por 

estratégia de seleção e/ou omissão, suprimiu parte da fala original proferida pela então 

presidente Dilma: “e gente que não é corrupta”, ou seja, retirou o sintagma que modaliza 

incisivamente o fragmento escolhido para figurar como manchete. O texto original ficaria 

assim: “Em todos os partidos tem gente corrupta e gente que não é corrupta”. 

Este enunciado emblemático (atravessado por vozes dissonantes) suscitou 

questionamentos que resultaram na pesquisa, que ora se inicia e que, passo a passo, procura 

demonstrar aos leitores as sutilezas do discurso de quem relata o dito do outro, bem como 

suas funções e intencionalidades.  O enunciado original em questão, pronunciado por Dilma 

Rousseff, foi reenunciado pelo jornal O Globo numa dinâmica peculiar ao discurso relatado, 

dinâmica esta materializada no encaixamento de um dito em outro dito, o que reflete a 

presença de outras vozes que não só a do sujeito enunciador.  

Sob este prisma, compreendemos que, para interpretar um enunciado, é preciso 

conhecer um certo número de dados que revelam instruções, sem os quais haveria riscos de 

mal-entendidos. É sobre esta operação discursiva – o ato de reenunciar o dito do outro – que 

versa este trabalho e, para isso, é necessário inaugurarmos nosso trabalho a partir de um breve 

conceito de enunciação e seu desdobramento, a reenunciação. 

Segundo Charaudeau e Maingueneau (2014), a enunciação constitui um elo de relação 
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entre a língua e o mundo, seja por representar fatos no enunciado, seja por constituir por si 

mesma um fato, um acontecimento único definido no tempo e espaço. Geralmente, faz-se 

menção à definição de Benveniste (1989, p. 80), que considera a enunciação como “a 

colocação em funcionamento da língua por um ato individual de utilização” (ato em si), em 

oposição ao enunciado que representa o produto. Já a reenunciação é o dublê da enunciação 

primeira, ou seja, é a enunciação supostamente repetida numa tentativa de reproduzir a fala de 

outrem. A reenunciação é o que configura o discurso relatado, compondo uma enunciação 

sobre outra enunciação, isto é, dois acontecimentos são confrontados de maneira que a 

enunciação citada fica sendo objeto da enunciação citante (MAINGUENEAU, 2008).  

Via de regra, dito relatado, discurso citado ou dito reenunciado são tomados aqui como 

termos sinônimos. Todas essas designações correspondem ao fenômeno mais amplo do dito 

relatado na imprensa que parece ter-se intensificado depois do início do século XX, com o 

declínio do jornalismo de tribuna, o jornalismo considerado mais elevado, “vetor da palavra 

do político ou do cidadão na tribuna” (CHARAUDEAU, 2013, p. 168). Sobre esse processo 

histórico, distinto do jornalismo do início do século XX, Mouillaud (2002, p. 117) declara que 

a “relação entre a fala do jornal e as outras falas modificou-se com a mudança do lugar e da 

função da imprensa (...). No lugar de jornal-órgão, desenvolveu-se a imprensa-reflexo (de 

acontecimentos) e a imprensa-eco (de vozes, que não a sua)”. Nesse sentido, esta dissertação 

debruça-se sobre esta segunda vertente da imprensa sugerida por Mouillaud. Neste trabalho, 

interessamo-nos sobremaneira pelas estratégias em uso pela denominada imprensa-eco. 

Isso posto, o presente trabalho propõe-se analisar falas proferidas por políticos e 

reenunciadas pelo Jornal O Globo por meio de manchetes narrativas estrategicamente 

construídas no seio de notícias publicadas ao longo dos anos de 2014, 2015 e 2016.  Essas 

falas reenunciadas, que constituem nosso objeto de pesquisa e que estão centradas em torno 

da eleição de 2014 para a presidência do Brasil e seus desdobramentos até o ano de 2016, 

circularam na nossa sociedade, principalmente em um jornal de referência
1
 como O Globo.. 

 A escolha do título de nosso trabalho – “Estratégias de uma reenunciação semifiel
2
 em 

                                                 

1
  “Jornalismo de referência”: Expressão cunhada por Amaral (2006) significando um jornalismo de “peso” que 

têm prestígio e credibilidade junto aos formadores de opinião do país e que é dirigido às classes A e B. Além 

do mais,  projeta um leitor que deve ser um sujeito político e que deve conhecer o que acontece no mundo 

para que possa agir sobre ele. 
2
  Palavra cunhada pela autora com vistas a elucidar o caráter típico das reenunciações analisadas nesta 

dissertação. 
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contexto midiático” – com alusão a uma suposta infidelidade por parte do discurso 

reenunciado, em relação ao originalmente criado, justifica-se pelo problema existente quanto 

à maneira de relatar o dito do outro. Quando exprimimos “semifiel”, estamos, na verdade, 

flagrando as marcas discursivas da voz do reenunciador que podem modificar a orientação 

argumentativa do texto fonte e registrar um outro modo de significar, voluntário ou 

involutário, e, muitas vezes, alheio à intencionalidade do próprio enunciador original da fala. 

Para a realização desta pesquisa, o corpus escolhido foi extraído do jornal O Globo, 

mais especificamente de edições compreendidas entre 30 de agosto de 2014 e 30 de agosto de 

2016.  A opção por este recorte temporal, deveu-se, inicialmente, ao quadro impactante 

ocasionado pelo falecimento do então candidato à Presidência da República pelo PSB, 

Eduardo Campos, o qual figurava em terceiro lugar na disputa eleitoral, abaixo de Aécio 

Neves (PSDB) – que vinha em segundo lugar – e Dilma Rousseff (PT), que aparecia em 

primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto. A partir deste fortuito acontecimento, a 

posição no cenário eleitoral foi invertida: a vice do falecido candidato – Marina Silva – sobe, 

subitamente, nas pesquisas Datafolha
3
, enquanto Dilma Rousseff sofre um retrocesso gradual 

e contínuo, de acordo com o mesmo instituto, testemunhando uma rejeição por parte dos 

eleitores.  A partir daí, o corpus alarga-se, delimitando-se em torno de quatro falas do PT – 

sendo três diretamente de Dilma Rousseff e uma da instituição petista – reeununciadas em 

diferentes momentos políticos entre os anos de 2014 e 2015.  Além desses quatro enunciados, 

são examinados outros exemplos ao longo de 2016 que poderão ser contemplados na leitura 

da parte teórica. 

No âmbito desse cenário político, foi sendo detectado, nas páginas do jornal O Globo, um 

emergir de falas dos políticos candidatos
4
, reenunciadas, com acentuada frequência, por 

inserções de verbos dicendi – introdutores de fala reportada – por supressões e por substituições 

lexicais relativamente às falas propriamente ditas. Consideradas mais do que meras citações 

reenunciadas, as declarações destacadas de seu texto original sofrem adulterações, produzindo 

efeitos de sentido que interferem no resultado da leitura, fato que motiva questões latentes como: 

o que leva determinados textos a serem transformados em outros?  De que estratégias se serve a 

                                                 

3
    datafolha.folha.uol.com.br  (setembro de 2014) 

4
    Os candidatos eram Dilma Rousseff (candidata a reeleição), representando o PT;  Marina Silva, que ocupou a 

vaga  em virtude da morte do candidato Eduardo Campos,  representando o PSB; Aécio Neves, representando 

o PSDB. 
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imprensa-eco para reenunciar a fala de outrem?  

Tais reenunciações midiáticas atestam, evidentemente, uma complexidade enunciativa da 

qual o trabalho não escapa, uma vez que se analisa uma enunciação que se forma a partir de 

outra, inserida em notícias que se formam a partir de outros pronunciamentos. Além do mais, 

esse instrumento de processar informação, que poderíamos identificar como uma máquina de 

informar, é considerado complexo e incontrolável, visto tratar-se de uma máquina humana, já 

que as instâncias que o constituem são instâncias humanas portadoras de intencionalidade em 

direção à produção de efeitos de sentido. 

Sendo assim, este trabalho parte da suposição de que as vozes reenunciadas podem 

apontar para pontos de vista ideológicos diferentes dos pretendidos originalmente. Percebemos, 

através de uma análise inicial, que a reenunciação oferece a manutenção de elo entre o texto-

fonte e o derivado; no entanto, as marcas discursivas da voz do reenunciador, o qual parece 

modificar, algumas vezes, a orientação argumentativa do texto original, registram um outro 

modo de significar, não pretendido pelo sujeito enunciador de origem, conforme verificamos nos 

exemplos capturados. 

No bojo dessas indagações e dessa hipótese objetivamos, nesta pesquisa, examinar a 

construção dos sentidos das falas estrategicamente reenunciadas como manchetes 

jornalísticas, tomando como âncora estudos de feição enunciativa. Nesse sentido, baseamo-

nos em uma das teorias de Análise de Discurso, a Teoria Semiolinguística de Análise do 

Discurso de Patrick Charaudeau (2014) – com apoio fundamental no contrato de comunicação 

midiático – e nos estudos relativos a aspectos intertextuais, como o da  retextualização, de 

Luis Antônio Marcuschi (2004), e o do discurso relatado proposto por teóricos como 

Dominique Maingueneau (2008),  além de Luis Antônio Marcuschi (2007) e também de 

Patrick Charaudeau (2013).  

Em outras palavras, nosso objetivo, nesta pesquisa, é analisar as estratégias de 

construção dos ditos relatados empregadas pelo jornal O Globo em relação a seus textos-

fonte, elencando o que possuem de distintivo e o que ainda eles mantêm em comum, por 

evidência a uma aparente manutenção de conteúdo. Para tanto, verificaremos o quanto as falas 

reenunciadas adulteram ou não esse conteúdo de modo a constituir outro enunciado, apartado  

das intencionalidades do enunciador citado. 

Metodologicamente, verificaremos as citações retextualizadas a partir da recorrência de 

verbos dicendi, como recurso de informação e de pretensa neutralidade, e das construções 
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linguísticas introduzidas e/ou suprimidas por esses verbos, no âmbito das sobredeterminações do 

contrato comunicativo midiático de O Globo. Também examinaremos as citações reenunciadas a 

partir de outras operações, tais como: os diferentes tipos de discurso, os modos de operação do 

dito relatado e o recurso tipográfico das aspas. 

Reconhecidamente, o jornal O Globo é, sem dúvida, um dos maiores veículos de 

comunicação da mídia impressa no Brasil. Nascido vespertino em 1925, tornando-se, em 

1962, matutino, o jornal O Globo conquistou, ao longo desses seus noventa anos, um espaço 

invejável dentre os meios de comunicação de massa, consolidando, assim, uma posição de um 

dos jornais mais lidos no Brasil desde sua fundação em 29 de julho. Hoje, é o terceiro jornal 

mais lido no Brasil e, particularmente, Rio de Janeiro. Assim, alcança parcela significativa da 

sociedade brasileira, em especial, da sociedade carioca. Esse dado, por si só, justificaria a 

escolha do corpus. Outrossim, a opção por estudar ditos reenunciados  justifica-se porque os 

textos midiáticos constituem importante objeto de pesquisa por atingirem milhões de 

brasileiros, conforme afirma André Valente (2007, p.129).  São veículos de comunicação de 

massa que ajudam a compor a opinião pública especialmente em relação a temas como a 

política nacional e isso faz com que estejamos próximos desses veículos e criemos, inclusive, 

identificações com muitos deles. Por tudo isso, não poderia ter sido outra a escolha para a 

composição do corpus. 

Além do mais, o papel do analista, segundo Charaudeau (2013, p. 29), “é o de 

observar a distância, para tentar compreender e explicar como funciona a máquina de fabricar 

sentido social, engajando-se em interpretações cuja relatividade deverá aceitar e evidenciar”. 

Por essa ótica, a presente pesquisa também se justifica pelo fato de buscar compreender e 

descrever os fenômenos, propondo interpretações para colocá-los em foco no debate social e, 

acima de tudo, flagrando de que forma a estratégica seleção lingüístico-discursiva atinente ao 

dito relatado consegue orientar  implicitamente seu público-alvo a favor da opinião assumida 

pelo jornal. 

A partir das justificativas apresentadas, este trabalho ancora-se ainda em outras hipóteses 

mais específicas geradas a partir de conceitos e noções tratados no interior da Teoria 

Semiolinguística do Discurso e dos estudos sobre intertextualidade advindos de Marcuschi e 

Maingueneau. São elas: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/29_de_julho
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  Comportamentos delocutivos
5
, embora provoquem o apagamento dos sujeitos de 

linguagem (sujeito falante, enunciador de origem do discurso relatado), são usados 

estrategicamente pelo reenunciador (O Globo) para, implicitamente,  declarar  fatos ou opinar 

sobre eles implicando dessa forma o interlocutor (o leitor);  

  Na atividade de reenunciação, o Jornal O Globo atribui verbos fracos aos membros do 

poder executivo, à época representado pelo PT, e verbos fortes
6
 aos membros da oposição, 

contrariando uma sistematicidade já pré-estabelecida no cotidiano de jornais voltados para a as 

classes A e B, conforme define Marcuschi, (2007, p. 153)
7
. 

  Conforme declara Charaudeau (2014, p. 52), no bojo da situação de comunicação, o 

sujeito-comunicante é um sujeito agente, localizado na esfera externa do ato de linguagem e 

responsável plenamente por sua organização. Sem ignorar a orientação estabelecida pelo autor, 

vamos demonstrar que, no discurso relatado, há uma fusão entre o sujeito 

comunicante/enunciador Dilma/PT e o sujeito enunciador/comunicante jornal O Globo,  fato que 

resulta na coautoria do dito reenunciado quanto à responsabilidade de sua organização. Nesse 

sentido, ora sobrepõe-se o jornal (EUe/EUc) quando reenuncia, ora sobrepõe-se Dilma/PT 

(EUc/EUe) quando projeta originalmente o seu dizer.   

  O acontecimento relatado compreende fatos e ditos. Fatos que têm relação com as ações 

e comportamentos dos indivíduos. Ditos que têm relação com pronunciamentos diversos que ora 

adquirem valor de testemunho, ora de decisão, ora de reação etc. (CHARAUDEAU, 2013, p. 

152). Isso significa dizer que o fato relatado é uma ocorrência já constituída e revelada como 

objeto de descrição, explicação ou de reação, originada pelos comportamentos das pessoas ou 

fenômenos da natureza. Já o dito relatado é um fenômeno que revela ou retoma a fala do outro e 

tem por pretensão a imparcialidade e objetividade do discurso do relator e, para tanto, deverá 

preservar ao máximo o dito primeiro.  Com efeito, supomos que, no corpus sob análise, os ditos 

sejam tratados como fatos consumados, verdadeiras declarações operadas com força de decisão e 

de verdade. Hipoteticamente, o dito relatado vira fato sobre a gestão do PT resvalando em 

suposto boato. 

Com as hipóteses estabelecidas, lançamos mão da organização do conteúdo do trabalho 

                                                 

5
    Esse conceito será apresentado no capítulo 2, seção 2.1.3. 

6
    Essa tipologia verbos fracos e fortes, dada por Marcuschi (2007), será desenvolvida no capítulo 4, seção 4.3. 

7
  Marcuschi (2007) categoriza dois tipos de discursos – poder e popular – remetendo-se aos estudos de H. 

Osakabe (1979), por entender que esses dois tipos interessam à análise empreendida, por ser neles que os 

verbos estudados entram em ação. 
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estipulando os aspectos teóricos e os procedimentos metodológicos os quais serão usados ao 

longo do presente estudo. Para tanto, esta dissertação será dividida da forma que se segue. 

Nesta introdução, apresentam-se, além da proposta temática e do objetivo, a justificativa 

para a escolha do tema e do corpus, as hipóteses a serem confirmadas e a menção à orientação 

teórico-metodológica adotada. 

O segundo capítulo apresenta os principais conceitos teóricos que alicerçam a Teoria 

Semiolinguística, desenvolvida por Patrick Charaudeau, destacando-se os conceitos básicos que 

serão utilizados neste estudo tais como: processo de semiotização do mundo, ato de linguagem e 

contrato de comunicação, competências e identidades, sentido de língua e sentido de discurso. 

No capítulo 3, extraímos importantes conceitos referentes às estratégias de encenação de 

informação, notadamente as relacionadas ao acontecimento relatado. Também aborda aspectos 

sobre a manchete como gênero de informação midiática na medida em que são objeto de 

regularidades textuais. 

O capítulo seguinte refere-se às aproximações teóricas, em âmbito microestrutural, 

advindos dos estudos sobre intertextualidade, tais como: retextualização, tipos de discurso e 

modos de operação do dito relatado, verbos dicendi introdutores do discurso relatado e emprego 

das aspas. 

No quinto capítulo, descreve-se a composição do corpus e os procedimentos adotados 

para sua análise; apresenta-se, além disso, a análise de quatro títulos constituído por 

reenunciações em confronto com o texto de origem, em resposta às hipóteses apresentadas. 

Embora esse capítulo se dedique à análise propriamente dita, vale dizer que, ao longo de todo o 

trabalho, houve a preocupação de se exemplificar a parte teórica pela apreciação analítica de 

falas reenunciadas extraídas do corpus selecionado. 

Arrematando o texto, temos o capítulo relativo às considerações finais e ainda as 

referências relacionadas à pesquisa. 

Entendemos que, sendo necessário saber ler criticamente, é preciso adquirir habilidades 

de interpretação que impliquem questionamentos, como um processo que faz descobrir o não 

dito, o oculto, as significações possíveis que se encontram por trás das aparências dos ditos. 

Assim, este trabalho deseja oferecer, por meio de modelos das análises apresentadas, 

instrumentos que auxiliem o leitor no desvendamento das estratégias construtoras de efeitos de 

sentidos decorrentes das operações aqui examinadas. 
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Espera-se que este trabalho contribua para a formação de leitores que compreendam a 

configuração verbal, segundo a relação forma-sentido situada, e interprete o conjunto com base 

em inferências, seja dos implícitos ligados aos valores ideológicos do sistema jornalístico 

focalizado, seja da intencionalidade latente por parte dos sujeitos comunicantes. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Abordagem Semiolinguística do Discurso 

 Primeiramente, o trabalho considerará alguns fundamentos teóricos adotados para a 

realização dessa pesquisa, os quais foram desenvolvidos à luz da Análise do Discurso de base 

semiolinguística, concebida por Patrick Charaudeau.  

 

2.1.1  Processo de Semiotização do Mundo  

A Semiolinguística é uma teoria de análise do discurso inaugurada pelo linguista 

Patrick Charaudeau em 1983, cuja proposta advém da síntese que procura fazer entre a 

Semiótica, a Linguística e a Pragmática. 

O próprio autor explica assim a convergência das três disciplinas: 

 

Eis porque a posição que tomamos na análise do discurso pode ser chamada de 

semiolinguística. Semio-, de “semioses”, evocando o fato de que a construção do 

sentido e sua configuração se fazem através de uma relação forma-sentido (em 

diferentes sistemas semiológicos), sob a responsabilidade de um sujeito intencional, 

com um projeto de influência social, num determinado quadro de ação; linguística 

para destacar que a matéria principal da forma em questão – a das línguas naturais. 

Estas, por sua dupla articulação, pela particularidade combinatória de suas unidades 

(sintagmático-paradigmática em vários níveis: palavra, frase, texto), impõem um 

procedimento de semiotização do mundo diferente das outras linguagens 

(CHARAUDEAU, 2005, p. 13).  

 

Também, liga-se ao pragmático para se inserir em uma perspectiva pragmático-

enunciativa. Essa perspectiva concebe a língua “como o que permite construir e modificar as 

relações entre os interlocutores, seus enunciados e seus referentes” (MAINGUENEAU, 1997, 

p.20), considerando-se a intencionalidade de suas ações e seus projetos de influência social. 

Charaudeau (2005) postula então que a semiotização do mundo realiza-se através de 

um duplo processo: o de transformação, que transforma “um mundo a significar” em “mundo 

significado” sob ação de um sujeito falante; e o de transação, que faz deste “mundo 

significado” um objeto de troca com um outro sujeito que desempenha o papel de um 

destinatário. Para explicar melhor, especificaremos cada um dos processos: 

O processo de transformação compreende quatro tipos de operação:  

a) a identificação, que diz respeito aos seres do mundo transformados em identidades 

nominais. 
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b) a qualificação, que diz respeito aos seres do mundo transformados em identidades 

descritivas. 

c) a ação, que diz respeito aos seres do mundo transformados em identidades 

narrativas. 

d) a causação, que diz respeito aos fatos do mundo transformados em relações de 

causalidade. 

O processo de transação, por sua vez, realiza-se através de quatro princípios: 

 a) o princípio de alteridade, que diz respeito ao processo de troca entre parceiros 

semelhantes, em função de saberes compartilhados e motivações comuns, e diferentes, em 

razão dos papéis particulares que desempenham, sendo inclusive identificados e percebidos na 

dissemelhança. Este processo legitima a interação enquanto reconhecimento do outro e é o 

fundamento do aspecto contratual
8
 de todo ato de comunicação. 

b) o princípio da pertinência, que diz respeito ao reconhecimento de universos de 

referência partilhados e aos atos de linguagem quanto à adequação de seu contexto e sua 

finalidade. 

c) o princípio de influência, que diz respeito ao alvo da influência no processo de 

interação em que cada um dos parceiros busca atingir o outro, seja sobre suas ações, seus 

pensamentos ou afetos. 

d) o princípio de regulação, que diz respeito a estratégias de restrições à influência e 

que determina que cada um dos parceiros deve administrar a troca de forma a torná-la 

possível. 

O processo de transação, por sua vez, se sobrepõe ao da transformação, pois, embora 

solidários um ao outro, esta solidariedade é hierarquizada. Isto é percebido nas diversas 

operações de transformação, que não se processam livremente. Elas são efetuadas sob 

liberdade vigiada, sob o controle do processo de transação (CHARAUDEAU, 2005, p.16). 

Para expressar essa restrição, Roland Barthes (2007, p. 30), no livro de sua autoria, Aula, 

utiliza a expressão regime de liberdade condicional
9
. 

                                                 

8
     O conceito de “contrato comunicativo” será detalhado adiante. 

9
   Barthes postula que a combinação linguageira não pode ser tida e contida nos limites da frase. Não são 

somente as articulações sintáticas que estão submetidas a um regime de liberdade condicional, já que não 

podemos combiná-los de qualquer jeito; é todo o lençol do discurso que é fixado por uma rede de regras, de 

constrangimentos, de opressões, de repressões, maciças ou tênues no nível retórico, sutis e agudas no nível 

gramatical: a língua aflui no discurso, o discurso reflui na língua, eles persistem um sob o outro, como na 
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Os quatro princípios de transação explicam o processo de comunicação/interação em 

termos de co-contrução de sentido e de sentido dotado de intencionalidade, o que também se 

aplica ao texto como construção de sentido. O quadro a seguir esquematiza as relações entre 

os dois processos:   

 

 

 

  Fig. 1: Semiotização do mundo. Cf. Charaudeau, (2005, p. 17).  

 

Entendendo que as operações de transformação não se processam isoladamente, faz-se 

necessário considerar o quadro situacional imposto pelo processo de transação, quadro que 

serve de base para a construção de um “contrato de comunicação”. 

 

2.1.2 Ato de Linguagem e Contrato de Comunicação 

 

 Inicialmente, vale dizer que o ato de linguagem é um fenômeno que combina o dizer e 

o fazer representados pela instância discursiva e pela instância situacional, cujos espaços são 

ocupados por parceiros e protagonistas, entidades estrategicamente situadas e responsáveis 

por todo ato de linguagem.  A totalidade deste ato depende de dois circuitos indissociáveis: o 

externo, que representa o fazer psicossocial/situacional, e o interno, que representa a 

organização do dizer.  

 Considerando algumas hipóteses expostas por Charaudeau (2014), a respeito do 

quadro teórico da Semiolinguística, especificaremos, adiante, as definições de ato de 

linguagem para melhor apresentar o quadro da teoria do referido autor, inclusive, 

relativamente à natureza dos sujeitos da linguagem, que participam das trocas linguageiras. 

Antes, porém, faremos uso do quadro/esquema que notifica os dois circuitos do ato de 

linguagem e a representação do jogo enunciativo tratado como uma mise en scène 

                                                                                                                                                         

brincadeira de mão (BARTHES, 2007, p. 30). 



 

 

24 

 

 

(encenação) – em analogia a um palco – com suas restrições de espaço, de tempo, de relações, 

de palavras, no qual se encenam as trocas sociais e aquilo que constitui o seu valor simbólico 

(CHARAUDEAU, 2013 p.67). 

        

                 

 

                           Fig. 02: O ato de linguagem e seus sujeitos.  Cf. Charaudeau (2014, p.52).  

 

                    

Não podemos pensar o ato de linguagem sem considerar os sujeitos nele inseridos, 

porque todo ato de linguagem – sendo essa uma das hipóteses da teoria – é produto da ação de 

seres psicossociais que são testemunhas, conscientes e inconscientes, das práticas sociais e 

das representações imaginárias da comunidade à qual pertencem (CHARAUDEAU, 2014 

p.29).  O ato de linguagem é considerado um ato de interação de intencionalidades – sendo 

essa outra hipótese aventada por Charaudeau – cujo jogo de representações nos remonta a um 

palco ou arena, razão da terminologia “mise en scène”, escolhida pelo linguista.  

“Comunicar” é, à luz da Semiolinguística, proceder a uma encenação. Assim como, na 

encenação teatral, o diretor de teatro utiliza o espaço cênico, os cenários, a luz, o texto, para 

produzir efeitos de sentido, visando um público imaginado por ele, o locutor – seja ao falar ou 

escrever – utiliza componentes do dispositivo de comunicação em função dos efeitos que 

pretende produzir sobre o interlocutor.  
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Essa “encenação” constitui-se pela presença de interlocutores, que dela participam em 

situações concretas de comunicação; pela própria situação comunicativa (fator externo do 

discurso); pelo modo de organização discursivo do qual a encenação depende; e pelas marcas 

linguísticas utilizadas no ato (fator interno do discurso). Em especial, no que concerne à 

presença dos interlocutores na “encenação comunicativa” (CHARAUDEAU, 2014), vale 

dizer que eles estabelecem um relacionamento que é constitutivo da enunciação.  

Esse modelo enunciativo se baseia numa concepção de ato de linguagem cujo intuito é 

ultrapassar a ideia de que o processo enunciativo, entre emissor e receptor, se caracterizaria 

como simétrico. Ao receptor estaria destinada a função neutra de decodificar as mensagens e 

intenções produzidas pelo emissor. 

O ato de linguagem, na teoria Semiolinguística, é visto como um encontro dialético – 

encontro esse que fundamenta a atividade metalinguística de elucidação dos sujeitos da 

linguagem – que se organiza em torno de duas instâncias: a instância  de Produção (criada por 

um EU e dirigida a um TU-destinatário) e a intância de Interpretação ( criada por um TU‟-

interpretante, que constrói uma imagem EU‟ do locutor) (CHARAUDEAU, 2014, p.44). 

O autor postula, portanto,  a existência de dois eus e dois tus: o Eu-comunicante, o Eu-

enunciador, o Tu-interpretante e o Tu-destinatário, também chamados de sujeitos. O Eu-

comunicante (quem projeta o dizer) e o Tu-interpretante (quem ouve ou lê e interpreta) – 

parceiros do circuito externo – são pessoas reais, com identidade biopsicossocial. O Eu-

enunciador e o Tu-destinatário – protagonistas do circuito interno –   são entidades do 

discurso, seres da fala, só tendo existência teórica, conforme o que se expõe no diagrama 2. 

Entre os parceiros firma-se um contrato de comunicação que os sobredetermina, 

regulando suas práticas sócio-linguageiras.   

Segundo Charaudeau, 

 

A noção de contrato pressupõe que os indivíduos pertencentes a um mesmo corpo de 

práticas sociais sejam capazes de entrar em acordo a propósito das representações de 

linguagem destas práticas. Conseqüentemente, o sujeito que se comunica sempre 

poderá, com certa razão, atribuir ao outro (o não-EU) uma competência de linguagem 

análoga à sua que o habilite ao reconhecimento. O ato de fala transforma-se então em 

uma contrapartida de convivência (Op. Cit 2014, p.56). 
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Essa ideia de contrato de comunicação significa que há um princípio básico regendo o 

ato comunicativo: o direito à fala. Este princípio compreende as condições do saber, do 

poder e do saber fazer. 

Na esteira de Charaudeau, Ribeiro (2007) certifica que, para que o contrato 

efetivamente se realize, um dos interlocutores deve entrever a capacidade de saber 

(legitimidade) do outro, isto é, deve esperar que o parceiro domine um universo de crenças, 

um saber que possa ser partilhado na prática discursiva. Além disso, deve reconhecer a 

condição de poder (legitimidade) desse outro, condição que é dada pelo grau de adequação 

estabelecido entre a identidade biopsicossocial do sujeito e seu comportamento linguageiro. 

Por fim, deve também reconhecer nele o saber fazer ou competência comunicativa em 

diferentes circunstâncias, levando-se em conta seu projeto de fala. 

A assimetria entre os sujeitos depende, portanto, das circunstâncias do discurso e do 

contrato de comunicação estabelecido. Existem instruções implícitas que regem o ato de 

linguagem em si sobredeterminado pelo contrato comunicativo. Na arena do discurso
10

, 

entretando, sempre há possibilidade de escolher, ocultar, subverter ou burlar tais instruções 

contratuais. Os atos de linguagem acontecem dentro de um quadro de restrições e liberdades 

que provêm da língua propriamente dita ou do comportamento linguístico. Da mesma forma 

se processam os contratos de comunicação que permitem certos comportamentos e interditam 

outros. Verificamos essa interdição implícita se uma pessoa pedir uma caipirinha a um garçom 

em um bar e o garçom apresentar uma moça vinda da roça em lugar de uma bebida feita de 

limão, açúcar e cachaça. 

Este exemplo também é explicado através do que Charaudeau denomina implícitos 

codificados: os conteúdos logicamente inferíveis de um texto. A interdição acima mencionada 

acontece pela escolha adequada do implícito que deverá ser codificado de acordo com a 

temática admissível em cada um dos contratos. No caso acima mencionado, interdita-se o 

sentido de caipirinha como menina da roça, por ser contratualmente inadmissível. Portanto, 

temos de levar em conta o contrato correspondente à situação comunicativa em que ela foi 

produzida. 

Diz Charaudeau, 

 

                                                 

10- O ato de linguagem é comparado a um jogo de ser e parecer inscrito  no campo do imprevisível. 
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O contrato de comunicação é um ritual sociolinguageiro do qual depende o implícito 

codificado e o definimos dizendo que ele é constituído pelo conjunto das restrições 

que codificam as práticas sociolinguageiras, lembrando que tais restrições resultam 

das condições de produção e de interpretação (Circunstâncias de Discurso) do ato de 

linguagem (CHARAUDEAU, 2014, p. 60). 

 

Em relação a esses processos de produção e de interpretação do ato de linguagem, vale 

dizer que a comunicação será mais bem sucedida quanto mais o TU-destinatário e o TU-

interpretante se sobrepuserem, ou seja, quanto mais a hipótese do EU-comunicante sobre 

quem seja o TU-interpretante estiver correta. Caso contrário – considerando que a 

comunicação envolve riscos – o ato de comunicar-se pode tornar-se uma aventura, o que será 

especificado por um tipo de projeto denominado aventureiro, em que o EU-comunicante quer 

fazer prevalecer um contrato cuja vigência o TU interpretante poderá não aceitar (OLIVEIRA, 

2003, p.35). 

  Nesse âmbito, é necessário que os parceiros reconheçam um ao outro e que possuam 

em comum um mínimo de saberes postos no jogo da troca linguageira para que a 

comunicação seja bem sucedida. É claro, contudo, que esse jogo comunicativo entre os 

sujeitos se mantém em equilíbrio entre as normas contratuais e suas brechas, que permitem 

aos parceiros ter uma certa margem de manobras que dão lugar à produção de estratégias. Em 

outros termos, a estruturação de um ato de linguagem comporta dois espaços: o de restrições 

(ligado ao princípio de alteridade e de pertinência) e o de estratégias (ligado ao princípio de 

influência e de regulação). 

É imperioso, nesse momento, voltarmos nossa atenção às estratégias. Tomada a noção 

das operações no regime militar, essa noção acabou tomando um sentido mais amplo, 

designando toda ação realizada de maneira coordenada para atingir um certo objetivo. Para 

Charaudeau e Maingueneau (2014, p. 219), as estratégias dizem respeito ao modo como um 

sujeito é conduzido a escolher (de maneira consciente ou não) um certo número de operações 

linguageiras. Assim, no bojo das relações contratuais, as estratégias só terão sentido se 

estiverem relacionadas a um quadro de coerções e, também, motivadas por um objetivo e uma 

situação de incerteza.  Para Charaudeau, é necessário um quadro contratual com estabilidade e 

previsibilidade de comportamentos sob o risco de não se poder utilizar essa noção de 

estratégias. Em vista disso esse autor propõe que as estratégias se desenvolvam em torno de 

três etapas distintas, mas não excludentes, entretanto, pela natureza de seus objetivos: 
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Uma etapa de legitimação que visa determinar a posição de verdade de 

autoridade do sujeito [...], uma etapa de credibilidade que visa determinar a 

posição de verdade do sujeito [...], uma de captação que visa fazer o parceiro 

da troca comunicativa entrar no quadro de pensamento do sujeito falante... 

(CHARAUDEAU, 1998, 13-14). 

  

No âmbito de um contrato comunicativo, a estratégia advém de um ato que surge 

envolvido numa dupla aposta entre o sujeito-comunicante e o sujeito-interpretante cuja 

intencionalidade é organizada e encenada de forma a produzir determinados efeitos de 

persuasão ou de sedução sobre o outro. Por exemplo, o Eu-comunicante organiza seu projeto 

de fala com a finalidade de seduzir o sujeito-interpretante (Tui) de modo que ele se identifique 

consciente ou não, com o destinatário ideal (Tud) construído por EUc. Cabe lembrar, assim, 

que o ato de linguagem (comunicativo) é considerado por Charaudeau não somente como uma 

expedição, mas também uma aventura, conforme citado acima, inscrita no campo do 

imprevisível (2014 p.57), razão pela qual os parceiros das trocas comunicativas acionam 

estratégias linguageiras adequadas a cada situação, lugar e ambiente, visando garantir as 

condições de sucesso de suas  empreitadas comunicativas. 

De acordo com Charaudeau (op.cit), esses sujeitos do ato de linguagem, inseridos nos 

contratos comunicativos, dotam-se de uma tríplice competência de linguagem cuja explanação 

vem a seguir. 

 

2.1.3 Competências e Identidades 

 

Charaudeau (2001), no âmbito de sua teoria analítico-discursiva, elaborou um modelo 

de estruturação do sentido em três níveis: o situacional, o discursivo e o semiolinguístico, aos 

quais correspondem, respectivamente, três competências dos sujeitos, sobre as quais 

discorreremos panoramicamente. 

A competência situacional posiciona os sujeitos como percebedores das circunstâncias 

em que se dá o discurso e “exige que o sujeito esteja apto a construir seu discurso em função 

da identidade dos protagonistas e parceiros, e em função da finalidade do sujeito, de seu 

propósito, e de suas circunstâncias materiais” (CHARAUDEAU, 2001, p.13). 

A competência discursiva, por sua vez, representa a capacidade que o Eu-comunicante  

e o Tu-interpretante necessitam ter para elaborar/reconhecer estratégias discursivas da 

encenação linguageira. Para tanto, esses sujeitos deverão  acionar os saberes de conhecimento, 
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que dizem respeito “às percepções e às definições mais ou menos objetivas do mundo” 

(CHARAUDEAU,1992 p.48), e os saberes de crença, que fazem parte de certos sistemas de 

valores mais ou menos normatizados. Além disso, essa competência também se apoia no 

conhecimento dos contratos de comunicação e das situações de comunicação neles 

envolvidas.  

Posteriormente, Charaudeau desdobra a competência discursiva em competência 

semântica e remete esta competência ao entorno cognitivo compartilhado, isto é, ao conjunto 

de saberes – de conhecimento e de crença – circulantes na sociedade. Para a compreensão 

mútua, no âmbito da competência semântica, é necessário que ambos os protagonistas ou  

parceiros do intercâmbio (locutor e interlocutor) recorram a saberes  supostamente 

partilhados.  

Em outras palavras, a competência semântica corresponde para o sujeito à sua aptidão 

em organizar seus diferentes tipos de saberes (os quais constituem suas referências) e em 

tematizá-los. Para exemplificar: quando afirmamos que a Lua é o satélite da Terra, estamos 

apontando para os saberes de conhecimento, já quando usamos uma expressão coloquial em 

voga como cafonice, nos anos 70, ou a cerveja que desce redondo, nos dias atuais, estamos 

aludindo aos saberes de crença. 

Com o desdobramento, a competência discursiva manteve, sobre o sujeito, a exigência 

de ele manipular e reconhecer as estratégias de encenação linguageira – delimitadas pela 

situação – e de ele recorrer a relações intertextuais, que possibilitam o acionamento das 

inferências. Essas estratégias de encenação correspondem aos procedimentos enunciativos e  

enuncivos  ou  enunciatários. 

Os procedimentos enunciativos apontam para a maneira pela qual o sujeito falante age 

na encenação do ato de comunicação. Eles estão ligados à posição do locutor com relação ao 

interlocutor, a si mesmo e aos outros. Charaudeau (2014) ressalta que o verbo enunciar 

consiste na organização e ordenação da posição que o sujeito falante ocupa em relação ao 

interlocutor, em relação ao que ele diz e em relação ao que o outro diz. Esse jogo se faz 

obedecendo-se às normas internalizadas que prevalecem no grupo social ao qual o sujeito  

pertence cujo ritual sociolinguageiro é respeitado e escolhido  espontaneamente em  sua troca 

comunicativa. 

Esse desempenho do sujeito falante na encenação do ato de comunicação é flagrado 

pelo modo enunciativo de organização do discurso, cujas funções correspondem a três 
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distintos comportamentos, a saber:  

(i) comportamento Alocutivo: o sujeito falante enuncia sua posição em relação ao 

interlocutor no momento em que, com seu dizer, o implica e lhe impõe um comportamento 

(CHARAUDEAU, 2014). Essa posição do sujeito falante pode ser: de superioridade, situação 

imposta por meio das modalidades de “Injunção”, “Interpelação”, etc.; e de inferioridade, 

situação estabelecida por meio das modalidades de “Interrogação” e de “Petição”, por 

exemplo; 

(ii) comportamento Elocutivo: o sujeito falante revela seu ponto de vista e se 

compromete com o que diz. Corresponde, grosso modo, às modalidades de “Constatação”, 

“Opinião”, “Apreciação”, “Obrigação”, “Possibilidade”, “Querer”, “Promessa”, 

“Aceitação/Recusa”, “Acordo/Desacordo”, “Declaração”, “Proclamação”; 

(iii) comportamento Delocutivo: o sujeito falante se apaga de seu ato revelando 

distanciamento, tanto do locutor quanto do interlocutor. Para essa questão atesta Charaudeau, 

 
O ato de enunciação que descreve a relação de um terceiro, é de fato peculiar. 

Sabemos que todo ato de linguagem depende de um modo ou de outro, do sujeito 

falante e de seus diferentes pontos de vista. Trata-se, portanto, de um “jogo” 

protagonizado pelo sujeito falante, como se fosse possível a ele não ter ponto de 

vista, como se pudesse deixar desaparecer por completo do ato e enunciação e  

deixar o discurso falar por si  (op. cit. 2014, p.84).     

 

Os procedimentos enuncivos ou enunciatários dizem respeito aos modos de 

organização do discurso, ou seja, às maneiras de organizar o material linguageiro empregadas 

no processo comunicativo. De forma ampla, atestamos que: 

a) o descritivo consiste em nomear, localizar-situar e qualificar numa perspectiva em 

que o sujeito é que constrói e estrutura a visão do mundo, e não sob a égide de um processo de 

simples etiquetagem de uma referência preexistente; 

b) o narrativo se baseia em saber relatar as ações nas quais os atores intervêm – o autor 

ressalta a distinção entre a narrativa e modo narrativo ou descritivo, a primeira englobando os 

outros dois em função da finalidade da narrativa que, ao contar, descreve, ao mesmo tempo, 

ações e qualificações;  

c) o argumentativo, a princípio, se estabelece como um modo de organização 

considerado mais complexo, por estar em contato com um saber subjetivo não-visível e não-

tangível; é definido, parcialmente, em uma relação triangular entre uma proposta sobre o 

mundo que provoque um questionamento, um sujeito argumentante  que se engaje em relação 
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a esse questionamento e um sujeito-alvo que aceita ou refuta a argumentação.  

Vale ressaltar que esses modos estão claramente sob o comando do modo enunciativo. 

Além disso, a teoria nos mostra que os três modos podem interferir uns nos outros, ainda que 

haja predominância de um dos modos na feitura de um texto. Isso significa que, embora 

possam aparecer mescladas, a narração e a argumentação, por exemplo, apresentam propostas 

diferentes, o que representa que os procedimentos típicos de uma ou de outra serão 

dominantes, conforme as situações e o que está em jogo na comunicação.   

Retomando o quadro das competências, vale finalmente acrescentar que a competência 

semiolinguística, nas palavras de Charaudeau, 

 

(...) postula que todo sujeito que se comunica e interpreta possa manipular e 

reconhecer a forma dos signos, suas regras combinatórias e seu sentido, 

ficando claro que tais elementos visam a expressar uma intenção 

comunicativa, de acordo com os componentes da situação comunicativa e 

com as exigências da organização do discurso. É neste nível que se constrói o 

texto, entendido como o resultado de um ato de linguagem produzido por um 

sujeito dado dentro de uma situação de intercâmbio social e possuindo uma 

forma peculiar (CHARAUDEAU, 2001, p.17).     

 

A construção do texto realiza-se, pois, no nível da competência semiolinguística em 

que estão incluídos o emprego do léxico e a construção gramatical, por exemplo. Podemos 

dizer que esta competência dialoga com as outras três corroborando a ideia de Charaudeau de 

que as três se interpenetram – como o resultado de um movimento de ida e volta – entre três 

aptidões que interagem e se completam. 

Ainda podemos acrescentar que a noção das competências pressupõe um processo de 

construção das identidades dos sujeitos de linguagem. A existência do sujeito constrói-se 

através de uma identidade discursiva, que, no entanto, nada seria sem uma identidade social a 

partir da qual se origina. 

 De uma maneira ampla, a identidade implica a tomada de consciência de si mesmo: a 

saber, de seu conhecimento sobre o mundo, de suas crenças, de seus julgamentos e de seu 

poder fazer, ou seja, suas ações. Para que ocorra essa tomada de consciência é necessário que 

haja a percepção do outro, segundo o que postula o princípio da alteridade. 

 Se tomamos o ponto de vista da comunicação linguageira, verificamos que cada um 

dos parceiros da troca está engajado num processo recíproco de reconhecimento do outro e de 

diferenciação em relação ao outro através de um “olhar avaliador”. Segundo Benveniste  
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(1991, p.83), “o outro é o não eu e o eu é o não outro”, uma vez que a linguagem humana, 

através da interação, exige e pressupõe o outro. 

Entendemos, então, que essa construção da identidade manifesta um paradoxo: “cada 

um precisa do outro em sua diferença para tomar consciência de sua existência, mas ao 

mesmo tempo desconfia deste outro e sente necessidade de rejeitá-lo ou torná-lo semelhante 

para eliminar o contraste” (CHARAUDEAU, 2009, p. 2). 

Sendo a identidade do sujeito comunicante construída, somos, por assim dizer, o que o 

nosso corpo é, o que dizem que somos e o que pretendemos ser. Nesse sentido Charaudeau, 

(op.cit.), reflete sobre esses componentes à luz de duas identidades: a identidade social e a 

identidade discursiva. 

A identidade social é o que fundamenta a legitimidade do sujeito porque confere a este 

o direito à palavra. A legitimidade, por sua vez, assinala a qualidade de quem é autorizado a 

agir da maneira pela qual age em qualquer instância. A identidade social provém de um 

reconhecimento comum relacionado à performance do indivíduo (experto), ou dado através da 

filiação (ser bem nascido), ou por atribuição (ser eleito/ser condecorado) ou pelo fato de se ter 

engajado em certo acontecimento, testemunhando-o  (o militante, o combatente etc.). 

Podemos testificar que, a rigor, a identidade social é psicossocial, pelo seu caráter imbuído de 

traços psicológicos e sociais dos sujeitos como seres do mundo. 

Já a identidade discursiva depende de um duplo espaço de estratégias: de 

credibilidade, que está ligado à necessidade de o sujeito falante transmitir sinceridade e para 

isso defende uma imagem de si mesmo (um ethos); e de captação, que está ligado à 

necessidade para o sujeito de assegurar-se da percepção favorável do parceiro na troca 

comunicativa (pathos). 

As atitudes discursivas a serviço da credibilidade são de: 

(i) neutralidade, que leva o sujeito ao apagamento de sua posição. Trata-se de uma 

atitude de quem relata sem tomada explícita de posição. No exemplo abaixo, podemos 

observar que o jornal O Globo pretende trabalhar essencialmente com a neutralidade, já que o 

comportamento delocutivo prescrito no discurso relatado leva ao aparente apagamento da 

posição do sujeito-relator, sobretudo com o reforço de depoimentos de testemunhas, como 

em:   

 “Segundo procuradores, OAS teria usado apartamentos para lavar dinheiro desviado da 

Petrobrás” (O Globo, 28/01/2016). 
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  (ii) distanciamento, que leva o sujeito à análise sem paixão, com controle, tanto em 

seus comentários como na demonstração de uma tese; sobretudo pela apresentação da fala de 

especialistas: 

“Minitros do SFT: „Dilma ofende instituições ao falar em golpe‟” (O Globo, 21/04/2016). 

(iii) engajamento, que leva o sujeito a uma tomada de posição na escolha de 

argumentos ou por uma modalização avaliativa. Ele constrói a imagem de um sujeito falante 

com convicção, conforme o que se observa em: 

 “Ministro da justiça diz que petista não é investigado e que suspeitas sobre ele são 

„especulação indevida‟; segundo procuradores, a construtora OAS teria usado apartamentos 

para lavar dinheiro desviado da Petrobrás” (O Globo, 28/01/2016). 

Esta enunciação contêm duas informações com estruturas linguístico-discursivas  

voltadas para atitudes discursivas de neutralidade e distanciamento, mas o entrelaçamento dos 

dois textos aponta para duas situações conflituosas, uma vez que a segunda notícia altera a 

orientação argumentativa da primeira, desqualificando-a. Neste caso, configurou-se o 

engajamento ou uma  tomada de posição voltada para a informação desqualificadora, como se 

explicita em “Ministro da justiça diz que petista não é investigado e que suspeitas sobre ele 

são „especulação indevida‟; mas segundo procuradores, OAS teria usado apartamentos para 

lavar dinheiro desviado da Petrobrás”. 

Já nas enunciações:  

“Dilma ironiza: „convença Câmara e Senado a abrir mão de seus mandatos‟, diz ela” 

(O Globo, 06/04/2016), e “„Meu coração vai ficar partido‟, diz Dilma, resignada em evento 

em Pernambuco” (O Globo, 07/05/2016), são reveladas atitudes discursivas de engajamento 

por parte do enunciador-jornal, por uma modalização avaliativa expressa pela seleção do 

verbo “ironizar” e da construção “diz resignada”. 

As atitudes discursivas a serviço da captação no jogo da sedução e persuasão podem 

ser: 

(i) polêmica, em que o sujeito falante busca antecipar e eliminar os possíveis 

argumentos contrários ao que enuncia. Na política atual (2016), percebemos que o 

pronunciamento da presidente da República, Dilma Rousseff, muitas vezes, tenta antecipar 

possíveis objeções que outros poderiam apresentar, e vice-versa. Opositores antecipam 

argumentos contrários ao discurso de Dilma Rousseff com o propósito de desqualificar os 

possíveis argumentos, conforme repercussão da viagem de Dilma Rousseff a Nova York, a 
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fim de participar da solenidade de assinatura do Pacto de Paris, sobre o clima, fato que gerou 

polêmica entre os opositores, que denunciaram previamente o discurso da presidente, por 

acreditarem ser um pretexto para aproveitar o palanque internacional e fazer o discurso do 

“golpe”.  Trata-se, na linguagem de Charaudeau (2009), de destruir o adversário, conforme 

podemos comprovar nos seguintes excertos: 

“„Se falar de golpe, Dilma maculará imagem do país. Ela estará se utilizando do cargo 

de chefe de Estado para macular a imagem do país no exterior‟ (...) A rigor, estará cometendo 

novo crime de responsabilidade, pois fere o artigo 85 da Constituição, que diz em seu 

parágrafo segundo, que „são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República 

que atentem contra a Constituição Federal e, especialmente, contra: o livre exercício do Poder 

Legislativo, do Poder Judiário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das 

unidades da Federação‟” (O Globo, 22/04/2016, p.01 e 04). 

Vale dizer que, previsto para durar três minutos, o discurso da presidente, na 

solenidade em questão, tratou de temas ligados a mudanças climáticas e foi preparado pela 

acessoria internacional do Palácio do Planalto, sem referências ao processo de Impeachment. 

A decisão de mencionar o assunto foi da própria presidente que finalizou o discurso falando 

do momento político atual. “Não posso terminar minhas palavras sem mencionar o grave 

momento que vive o país. A despeito disso, quero dizer que o Brasil é um grande país que 

soube vencer o autoritarismo. É um povo trabalhador e com grande apreço pela liberdade. 

Saberá, não tenho dúvidas, superar qualquer retrocesso. Sou grata a todos os líderes que 

expressaram a mim sua solidariedade. Muito obrigada” (manhã do dia 22/04/16, horário de 

Brasília)
11

. 

(ii) de sedução, que se resume em propostas ao interlocutor de um imaginário de 

benefícios trabalhados através de estratégias de convencimento. 

“10.000. É o número de cargos de confiança ocupados por filiados do PT que estarão à 

disposição de Temer” (O Globo, 08/05/2016). 

“O espólio petista. Caso assuma a presidência, Temer terá 10.000 cargos ocupados por 

petistas para oferecer a aliados” (O Globo, 08/05/2016). 

Embora esses dois exemplos sejam fatos e não ditos relatados, foram aqui  

apresentados como exemplos  em vista da ausência do fenômeno em contextos relatados. 
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(iii) de dramatização, que se apóia em uma maneira de contar com intuito de atingir 

sentimentalmente o interlocutor através de valores afetivos socialmente compartilhados; por 

meio de metáforas e comparações, como as sublinhadas nos fragmentos a seguir: 

“Lula chamou a operação de „espetáculo midiático‟ e disse estar a percorrer o país em sua 

defesa: „eu merecia um pouco mais de respeito‟” (O Globo, 05/03/2016). 

“„Fui sequestrado em casa‟, diz ex-presidente” (O Globo, 05/03/2015). 

As estratégias linguísticas de credibilidade e de captação são resumidamente: 

informar, que consiste em fazer saber; persuadir, que consiste em fazer crer; seduzir, que 

consiste em fazer prazer; e, incitar, que consiste no fazer fazer.  

Retomando e concluindo a questão mais específica das identidades, é válido ressaltar 

que não existe uma identidade global. A identidade é construída através de várias máscaras, 

que são as identidades discursivas, e essas construções não podem ser consideradas fora de 

uma situação de comunicação. É a situação de comunicação e o seu contrato respectivo que 

determinam a identidade social dos parceiros, cujo ato lhes define traços da identidade 

discursiva. Na escolha eleita pelo sujeito falante, este poderá decidir mascarar a identidade 

social, subvertê-la ou transgredi-la. Refletindo a esse respeito, deduzimos que a identidade 

social não existe sem a discursiva e a discursiva existe sob a identidade social: 

 

É neste jogo de vai-vem entre identidade social e identidade discursiva que se realiza 

a influência discursiva. Segundo as intenções do sujeito comunicante ou do sujeito 

interpretante, a identidade discursiva adere à identidade social formando uma 

identidade única essencializada (eu sou o que eu digo/ele é o que ele diz), ou se 

diferencia formando uma identidade dupla de ser e de dizer (eu não sou o que 

digo/ele não é o que diz). No último caso, ou se pensa que é o dizer  que mascara o 

ser (mentira, ironia, provocação), ou se pensa que o dizer  revela um  ser que ignora 

a si mesmo (denegação, revelação involuntária: sua voz o traiu) (CHARAUDEAU, 

2009, p. 5).  

                                                         

 

Dessa forma, a identidade discursiva é flagrada por meio de dizeres que transitam do 

sentido de língua ao sentido de discurso, assunto sobre o qual trataremos a seguir. 

. 

2.1.4 Sentido de Língua e Sentido de Discurso 

 

O sentido de língua resulta de um processo semântico-cognitivo dentro de um 

movimento centrípeto de estruturação de sentido. Consiste em atribuir traços distintivos às 
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palavras caracterizando-as e administrando a rede de relações na qual se encontram inseridas.  

Neste aspecto, o sujeito comunicante constrói um sentido que se pode chamar de 

literal ou explícito no plano da linha do texto e que se mede conforme critérios de 

concordância e coesão. Trata-se do que as palavras em estado de dicionário se tornam quando 

passam para o contexto da comunicação. Esta dimensão endocêntrica se volta apenas para o 

sistema da compreensão porque é transparente e literal.  
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Fig. 03: Sentido de língua e sentido de discurso (FERES, 2011, p. 33).  

 

Em outros termos, Feres (2011) nos esclarece, que para o processo de semiotização do 

mundo, o sujeito-comunicante precisa mobilizar o sentido das palavras e suas regras de 

combinação. Para tanto, o sujeito fará operações linguageiras de identificação – por meio de 

substantivos; de qualificação – por meio de adjetivos; de representação dos fatos e das ações – 

por meio de verbos e advérbios e de operadores de explicação – por meio de operadores 

lógicos. 

Nas malhas do mesmo processo, o sujeito-comunicante deve construir um sentido que 

corresponda à sua intencionalidade, que permita passar do sentido das palavras ao sentido  de 

discurso. 

 Portanto, a segunda significação se projeta a partir da primeira em razão de o sujeito 

construir o sentido que corresponde à intencionalidade, o que permite passar do sentido de 

palavra ao sentido de seu discurso. Nessa instância, é esperado um processo semântico-

cognitivo dentro de um movimento centrífugo de estruturação de sentido. Trata-se de um 

movimento para fora, que é incontrolável, visto que o sujeito não tem como controlar 
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completamente a interpretação do outro-interlocutor. Estabelece-se, neste caso, relação entre 

as palavras e o sentido de língua que se encontra registrada na memória experiencial do 

sujeito. Esse processo de ordem inferencial, produtor dos deslizamentos de sentido 

(metonímia ou metáfora), é uma atividade nomeada intertextual ou interdiscursiva
12

 em que o 

sujeito comunicante constrói um sentido indireto ou implícito, um sentido de discurso que se 

mede segundo os critérios de coerência e que se instala dentro dos critérios da interpretação. 

O sujeito-interpretante, por sua vez, deve reconhecer os sentido das palavras e as 

“instruções de sentido” mais válidas no cerne da compreensão do texto. Em outra dimensão, 

esse mesmo sujeito deve reconstruir o sentido indireto, mas verossímil, em função da 

intertextualidade e da interdicursividade e de seus saberes internalizados. Assim, o sujeito-

interpretante reconhece o contrato de comunicação no qual está inserido, pois através das 

relações entre as marcas linguísticas e as características do contrato, ele terá condições de 

sinalizar outras inferências que ajustará a interpretação do mundo significado. 

Quando o jornal O Globo, por exemplo, destaca recorrentemente uma citação ou 

seleciona uma expressão de maneira exaustiva, de forma que o enunciado destacado 

rapidamente torna-se memorável e cristalizado, o enunciador-jornal estabelece uma passagem 

do sentido congelado da palavra para o sentido discursivo da língua, visto que esse duplo 

movimento põe em causa as tentativas de interpretação por parte dos leitores acerca das 

escolhas intencionais feitas pelo jornal. Nesse caso, podemos exemplificar tal processo, 

rememorando a eleição de 2014, com determinados títulos do jornal O Globo que agregavam 

em seus conteúdos expressões organizadas em um mesmo campo semântico, consolidando a 

idéia de mudança ou transição, realizando, dessa forma, uma campanha implícita contra o PT 

e levando o leitor a incorporar esse enunciado em suas expressões cotidianas. Assim, 

comprovamos por meio das ilustrações: 

 

 

                                                 

12
  A intertextualidade é um conceito que será exposto no capítulo 4  e pressupõe,  grosso modo, o diálogo, 

implícito ou explícito, entre os textos e implica a identificação, o reconhecimento de remissões a obras ou a 

textos, além de exigir do interlocutor a capacidade de interpretar a função daquela citação ou alusão em 

questão.  Já a interdiscursividade é um conceito proposto por Mikhael Bakhtin (2004) sobre a relação que um 

discurso tem com outros discursos; enquanto a interdiscursividade é o diálogo  entre os discursos , que age 

como resposta, ou se refere a outro, a intertextualidade é o texto produzido com base em  outro(s) texto(s). 

Deste modo, podemos dizer que a intertextualidade está para a polifonia assim como a interdiscursividade 

está para o dialogismo. 
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Fig. 04: Temática sobre mudança ou transição.  Acervo O Globo 

 

Antes de proceder à análise propriamente dita dos enunciados escolhidos para 

figurarem nos corpora, vamos, em linhas gerais, proceder a uma explanação a respeito do 

contrato de informação midiático e do acontecimento relatado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

39 

 

 

 

3  A COMUNICAÇÃO MIDIÁTICA E O ACONTECIMENTO RELATADO 

 

     3.1 O contrato de informação midiático 

 

“O dramático não está na realidade, mas na descrição que fazemos 

dela”. (CHARAUDEAU, 2013, p. 264) 

 

Segundo Charaudeau (2013), não existe uma situação de comunicação sem um 

contrato que determine quais são as restrições discursivas e formais da troca entre os sujeitos. 

Tais restrições são estabelecidas através das práticas sociais e instauradas pelos indivíduos de 

uma comunidade, que, assim, formalizam as convenções e as normas dos atos linguageiros 

para que ocorra, de fato, a comunicação. 

 É necessário, então, para que o ato de linguagem seja satisfatório, que o locutor e o 

interlocutor sejam capazes de reconhecer as mesmas restrições da situação de comunicação. 

Enfim, que ambos reconheçam o contrato de comunicação que sobredetermina a situação de 

troca linguageira. 

 Para o autor, todo ato de comunicação midiático põe em relação duas instâncias: uma 

de produção e outra de recepção. A comunicação midiática, quanto à instância de produção, 

tem o jornalista como sua principal figura cujo duplo papel seria o de fornecedor das 

informações  e o de propulsor  de consumir tais informações. Quanto à instância de recepção, 

essa deveria assumir o papel de seu interesse em consumir as referidas informações 

(Charaudeau, 2013, p. 72). 

A instância de produção da comunicação midiática compreende vários tipos de atores: 

os que dirigem o organismo de informação, os que programam, os operadores técnicos e os 

redatores de notícias. Todos contribuem para fabricar uma enunciação a qual concorre para 

um certo sucesso junto ao público. Para tanto, fabricam uma coenunciação, cuja 

intencionalidade corresponde a um projeto comum a esses atores e, por ser assumida por eles, 

operadores do jornal, representa a ideologia do organismo da informação. Essa característica 

da comunicação midiática explica o motivo pelo qual é difícil encontrar o responsável pela 

informação. 

 A instância de recepção é considerada, nos estudos das mídias, como o público em si. 
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No entanto, ele não pode ser tratado de maneira global e homogênea, ele se diversifica em 

decorrência do suporte de transmissão da informação e da identidade social. Nesse caso, 

embora o enunciador-jornal trabalhe com hipóteses construídas através de pesquisas junto ao 

público, essas pesquisas são imprecisas quanto à definição do destinatário ideal e acabam por 

representar apenas possibilidades, já que esse destinatário é, por natureza, heterogêneo e 

instável. 

 O papel do jornalista, por princípio, é o de transmitir as informações que muitas vezes 

preexistem ao ato de transmissão, o que faz com que este jornalista seja um simples relator 

após a devida coleta das informações sobre os acontecimentos. Não cria, apenas transmite. 

Mas o jornalista não se restringe apenas às fontes e às transmissões – o que corresponderia à 

lógica cívica – ele também descreve e comenta tais informações, segundo uma lógica 

comercial de captação, ainda que por meio de estratégias discursivas. 

Nesse âmbito, percebemos que essas duas instâncias – a de produção e a de recepção – 

vão ao encontro do que Charaudeau aponta a respeito da finalidade da comunicação midiática, 

que se estabelece numa tensão entre duas visadas: a de informação e a de captação, assim 

postuladas: “uma visada de fazer saber, ou visada de informação, propriamente dita que 

tende a produzir um objeto de consumo segundo uma lógica comercial: captar as massas para 

sobreviver à concorrência” (CHARAUDEAU, 2013, p. 86). 

Cabe, então, às mídias saber transitar entre essas duas visadas, de modo que seja 

possível alcançar a credibilidade junto aos leitores e também captá-los, sabendo que, em 

geral, quanto mais o organismo de informação tender para a captação, menos credível será. 

Outra evidência do contrato de comunicação midiático é o fato de que um 

acontecimento bruto e interpretado é transformado em um acontecimento construído, em 

notícia, conforme podemos observar no esquema a seguir: 
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                Fig. 05: Contrato de comunicação midiático adaptado (CHARAUDEAU, 2013, p. 42). 

 

   É no quadro do contrato de informação midiática que se constrói a opinião pública, na 

relação entre instância de produção e instância de recepção. Charaudeau (2013) ressalta que 

definir opinião pública do ponto de vista das mídias não é fácil, mas ela é quase sempre 

abordada de maneira homogênea, quando resulta de um entrecruzamento entre conhecimentos 

e crenças de um lado, e opiniões e apreciações de outro.  Assim, por exemplo, ao noticiar 

determinadas falas da presidente Dilma Rousseff – aspecto sobre o qual esta pesquisa se 

debruça – a imprensa leva em conta hipóteses a respeito de imaginários (como 

justiça/injustiça, honestidade/desonestidade) e opiniões (como governo aprovado/reprovado) 

que circulam na sociedade sobre esse momento político em que Rousseff figura como uma 

das protagonistas. 

 Sabemos, preliminarmente, ao estudar o contrato de informação baseado na teoria 

semiolinguística de Patrick Charaudeau, da existência de restrições que fazem com que a 

instância midiática não tenha liberdade de inventar uma história. Ao contrário, ela parte de um 

acontecimento bruto que o jornalista interpreta e analisa, transformando-o em acontecimento 
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interpretado, em função de sua própria experiência, de sua própria cultura e das técnicas 

próprias a seu ofício. 

 O universo de informação midiático é efetivamente um universo construído, é por 

assim dizer, o resultado de uma construção. Antes de ser transmitido ele passa por critérios de 

seleção e modos de visibilidade escolhidos e só aí a instância midiática “impõe” ao leitor uma 

visão de mundo previamente concebida, mas transmitida como se fosse a visão natural. 

 Podemos acrescentar que toda informação é fruto de uma certa compreensão do 

fenômeno apresentado. Segundo Marcuschi (2007), esta compreensão funda-se nas estruturas 

sócio-político-culturais daquele que informa, seja jornalista e/ou indivíduo. Isso submete a 

construção da informação ao mecanismo das condições de produção daquele discurso, “o que 

exigiria, previamente, uma análise da ideologia de cada fonte informadora” (MARCUSCHI, 

2007, p.146). Tanto Charaudeau (2013) quanto Marcuschi (2007) consideram, através de 

análises, que a neutralidade é impossível e que a parcialidade é demonstrada tanto na seleção 

de verbos usados, por exemplo, quanto na interpretação avaliativa de certas tomadas de 

posição diante do exposto. Ao se informar a opinião de alguém é possível levá-lo a dizer algo 

que não disse. Esta manipulação sutil, orientadora de futuros sentidos, realizada, muitas vezes, 

com o recurso de verbos introdutores de opinião, é o que caracteriza a subjetividade do 

discurso relatado, objeto de estudo deste trabalho. Tais verbos exercem uma ação direta sobre 

o sentido do discurso e cumprem ao mesmo tempo o papel de organizadores do texto dentro 

da economia do discurso jornalístico. 

 Já que falamos em verbos selecionados, é necessário ressaltar que, em dois capítulos 

posteriores, aprofundaremos, mais detalhadamente, as peculiaridades e funções do verbo 

dicendi – de dizer – mostrando que esta noção estará vinculada ao discurso relatado e as 

produções de efeitos de sentido decorrentes. 

 Vale lembrar, por fim, que o fato noticioso é objeto de um tratamento discursivo 

desenvolvido sob diferentes gêneros textuais: editoriais, manchetes, charges, artigos, etc. No 

nosso caso, serão analisados os títulos ou manchetes em que figuram ditos relatados passíveis 

de serem confrontados com o texto-fonte de que se derivam. 

Neste trabalho, nosso foco recai sobre o que se denomina acontecimento relatado. 

Esses acontecimentos relatados compreendem fatos e ditos (Charaudeau, 2013). Os fatos têm 

relação com as ações e comportamentos dos indivíduos e da natureza;  e os  ditos têm relação 

com pronunciamentos diversos, que ora adquirem valor de testemunho, de decisão ou de 
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reação. Em especial, o gênero “título”, constituído por ditos relatados, será abordado na 

próxima seção.  Antes, porém, procederemos a um levantamento panorâmico da noção de 

gênero em geral e suas variantes.  

 

   3.2 A Manchete Jornalística 

 

A noção de gênero remonta à Antiguidade, perpassa a tradição literária e alcança a 

análise das mídias, acompanhada de qualificativos que a especificam, segundo o suporte 

midiático: os gêneros jornalísticos, os gêneros televisivos, os gêneros radiofônicos. A nós 

interessa, particularmente, os gêneros do discurso da informação inseridos na imprensa 

escrita, e, por isso, não entraremos nos detalhes e especificações de gênero como tipologia em 

toda a sua extensão. 

Charaudeau (2013, p. 206) propõe definir o gênero de informação midiático “segundo 

o resultado do cruzamento entre um tipo de instância enunciativa, um tipo de modo 

discursivo, um tipo de conteúdo e um tipo de dispositivo”, conforme o que se descreve a 

seguir: 

 A instância enunciativa é marcada pela maneira pela qual é identificado o autor 

do texto e pelo lugar da mídia onde está inserido; 

 O modo discursivo transforma o acontecimento midiático em notícia – e em 

fato noticioso, no modelo de Van Dijk (1990) – atribuindo-lhe propriedades 

que dependem do tratamento geral da informação. Os modos discursivos 

organizam-se em torno de três categorias definidas como: a) “relatar o 

acontecimento” – por exemplo, a reportagem, que configura o acontecimento 

relatado; b) “comentar o acontecimento” – por exemplo, o editorial, que 

configura o acontecimento comentado; c) “provocar o acontecimento” – por 

exemplo, o debate, que configura o acontecimento provocado.  

 A respeito do modo discursivo, vale acrescentar que Van Dijk (1990)  

propõe um esquema textual da notícia organizado por categorias. Segundo o 

modelo proposto por ele, a categoria Resumo compreende a manchete e o lead. 

No Brasil, também compreende a linha fina e o olho.  Especialmente a 

categoria Manchete visa buscar uma interação sócio-comunicativa com os 

leitores visados de um jornal. Esta estratégia é retórica, pois busca chamar a 
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atenção do leitor com o intuito de despertar seu desejo de ler a notícia; 

 O conteúdo temático constitui o macrodomínio abordado pela notícia e que 

permite fazer uma distinção, considerada pouco óbvia, entre seção e rubrica. A 

seção corresponde a grandes áreas de tratamento de informação (“Política”, 

“Exterior”, “Sociedade”, “Esportes”, “Cultura”); a rubrica corresponde ao que 

se situa no interior das seções, por exemplo, as rubricas: cinema e teatro, que 

estão situados na seção “Cultura”; 

 O dispositivo corresponde às diferenças que existem entre os gêneros de 

acordo com o suporte midiático (imprensa, rádio, televisão) e que nos permite 

distinguir automaticamente um gênero do outro. 

O contrato midiático, que abraça os gêneros de informação, se desdobra numa relação 

triangular entre uma instância de informação, um mundo a comentar e uma instância 

consumidora.  Por essas características, Charaudeau (2013) indica a presença de  três desafios: 

um desafio de visibilidade – notícias percebidas de maneira imediata; um desafio de 

inteligibilidade – notícias de conteúdo acessível; um desafio de espetacularização – notícias 

que suscitem interesse e, na melhor das hipóteses, emoção. 

Charaudeau propõe uma tipologia hierarquizada para a classificação dos gêneros: uma 

tipologia de base que entrecruza os principais modos discursivos do tratamento de informação 

“acontecimento relatado”(AR), “acontecimento comentado”(AC), “acontecimento 

provocado”(AP) colocados sobre um eixo horizontal. No eixo vertical opõe duas zonas de 

instanciação do discurso midiático (origem interna e externa), de acordo com as intervenções 

que partem dos jornalistas, às quais superpõe-se um grau de engajamento, maior ou menor, da 

instância de enunciação. 
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Fig. 06: Quadro adaptado sobre gêneros (CHARAUDEAU, 2013, p. 208)  

 

Pelo que podemos perceber, Charaudeau (2013) sugere uma simbiose ou gradação 

entre as classificações propostas para os gêneros jornalísticos, já que ele inclui “Títulos”ou 

“Manchetes” – objeto de estudo desse trabalho – na zona do “acontecimento relatado”, mas 

integrando elementos de comentário mais ou menos explícitos, com um grau médio de 

engajamento. 

É pertinente ressaltar que essa pesquisa volta-se para a análise do enunciado passível 

de adulteração, filiado ao gênero “título” ou “manchete”, na relação com o texto original 

inserido no gênero notícia, que, por sua vez, está relacionado ao gênero entrevista ou 

pronunciamento. Esse deslizamento entre os gêneros e seu imbricamento configura o percurso 

que vamos seguir: entrevista/debate – notícia/reportagem – título/manchete, esse último 

constituído pelo objeto de estudo do trabalho, mais especificamente, o dito relatado. 

Para melhor expor os caminhos que nos levam ao “título”, vamos, precedentemente, 

demonstrar alguns gêneros e variantes de gêneros que fazem parte desse percurso, a saber: 

entrevista jornalística; debate; notícia. 

A entrevista jornalística filia-se ao gênero entrevista e possui as características de 

qualquer entrevista, quais sejam: intimidade, vibrações e sentimentos favoráveis ou 

desfavoráveis, conivência ou rejeição e situação dialógica. Além disso, a entrevista 
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jornalística é especificada pelo contrato midiático: entrevistador e entrevistado são 

ouvidos/lidos por um terceiro-ausente, o ouvinte ou leitor, num dispositivo triangular. 

O entrevistador tira sua legitimidade do fato de revelar uma verdade oculta; já o 

entrevistado, do fato de ser detentor dessa verdade oculta. O terceiro, por sua vez, está ali para 

saber.  Nessas condições, são postas em cena diversas variantes de entrevistas: a entrevista 

política; a entrevista de especialista; a entrevista de testemunho; a entrevista cultural; e a 

entrevista de estrelas. Nesse momento, vamos nos ater à primeira variante, ou seja, à 

entrevista  política,  por configurar-se como a origem do segundo gênero de interesse para 

este trabalho – a notícia de cunho político – e, finalmente, a terceira variante – título/manchete 

– que abriga ditos relatados, reenunciações de falas políticas apresentados, primeiramente, no 

gênero entrevista.   

A entrevista política é orquestrada por dois componentes: o entrevistado, que é um 

representante de um grupo que participa da vida política e que geralmente tem poder de 

decisão ou de pressão. Possui um certo grau de liberdade mesclada com limitação porque sabe 

que será foco de variadas interpretações e por isso não deve dizer tudo o que pensa.  Já o 

entrevistador usa larga estratégia para tirar do entrevistado o máximo de informações e fazer 

virem à tona intenções ocultas. Usa, para isso, “um questionamento sutil alternando, ou 

misturando, falsa inocência, falsa cumplicidade, provocação, e trazendo à luz as posições 

contraditórias do convidado” (CHARAUDEAU, 2013, p. 215). 

Trata-se de um jogo ou uma encenação em que o entrevistador transita por dois 

caminhos transversos, pois tanto ele se projeta como um astuto inquiridor quanto ele tenta 

parecer sério e competente na sutileza da intromissão. Conforme atesta Charaudeau, 

 

A entrevista política é um gênero que se presume pôr à disposição da opinião 

pública uma série de julgamentos e de análises que justifiquem o engajamento do 

entrevistado. Esse gênero se baseia então num “é-preciso-dizer-a-qualquer-

custo...(...) Há um problema de credibilidade no subgênero político, na medida em 

que se pode prever antecipadamente as perguntas e as respostas: perguntas 

provocadoras mas pouco convenientes do entrevistador, com direito de resposta 

difícil de levar a bom termo, respostas de defesa, de esquiva ou de contra-ataque do 

entrevistado, quer sejam governantes do poder ou membros da oposição. Trata-se de 

uma mecânica “previsível demais para ser honesta”, isto é, para ser credível (2013, 

p. 215-217). 

 

O debate, por sua vez, é um gênero central cuja forma baseia-se em uma reunião de 

convidados em torno de um animador para tratar de um determinado tema, e é totalmente 
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organizado e gerenciado pela instância midiática. O animador faz o papel de “gestor da 

palavra” pois faz as perguntas e distribui os turnos de fala. Por seu turno, os convidados são 

convocados por estarem numa relação de identidade com o tema tratado e em função de seu 

posicionamento no campo das opiniões (seja antagonista ou diferente um dos outros).  

Segundo Charaudeau (2013), isso obriga os convidados a assumirem determinados 

papéis linguageiros, o que opera uma evidência: os convidados estão presos numa armadilha 

planejada com antecedência. Sendo assim devem esforçar-se para obterem a manutenção da 

palavra, levando em conta tanto os interlocutores quanto os telespectadores em seus efeitos e 

reações, que, a principio, não podem perceber, mas cujo julgamento podem imaginar. 

A reportagem/notícia, por seu turno, versa sobre a tentativa de explicar um fenômeno 

social ou político, ou seja, uma série de fatos que se produzem no espaço público. Trata-se de 

um acontecimento relatado, pois presume-se que a reportagem relata o acontecimento 

integrando um comentário. Desta maneira, a reportagem deve adotar um ponto de vista 

objetivo, mais distanciado e global e deve propor um questionamento sobre o fenômeno 

tratado, configurando o princípio da inteligibilidade (CHARUADEAU, 2013, p. 221). 

Dito de outra maneira, almeja-se que o autor da reportagem demonstre imparcialidade 

e que realize o questionamento pautado na realidade do fenômeno. Com efeito, o diretor de 

uma reportagem está numa situação desconfortável, segundo Charaudeau (op.cit), pelo fato de 

que, em nome da visada de informação do contrato midiático deve abster-se de demonstrar 

seu engajamento. Sabemos que isso é impossível, conforme nos expressamos ao longo do 

trabalho, já que todo procedimento de análise implica tomadas de posição. 

A imprensa escrita, mais especificamente, se organiza sobre um suporte espacial e tem 

suas próprias exigências de visibilidade, de legibilidade e de inteligibilidade. 

A exigência da visibilidade faz com que a imprensa elabore as páginas do jornal de 

maneira que elas possam ser facilmente encontradas. Para tanto, a instância midiática cuida 

para que elementos da paginação, como: primeira página, rubricas, fotos, desenhos, gráficos, 

tabelas, etc., e elementos da titulagem, como: títulos, pré-títulos, subtítulos, leads, sejam 

facilmente visíveis.  

A exigência da legibilidade tem a ver com entendimento da matéria e, por isso, obriga 

a imprensa a um trabalho de cunho mais claro possível, devendo, outrossim, ser acessível ao 

maior número possível de leitores no âmbito de um alvo construído. Isso se realiza através 

dos modos discursivos do acontecimento relatado (feitos e ditos), desdobrando-se em outras 
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configurações dos gêneros particulares como as notas, os boxes, as páginas de informação 

factual, certos perfis, etc. 

A exigência da inteligibilidade está ligada ao comentário do acontecimento, que por 

sua vez, está ligado também ao entendimento, porém, aqui, trata-se de elucidar os porquês das 

notícias. Manifesta-se nas formas textuais que se apresentam como comentários: crônicas, 

editoriais, análises, etc. 

Conforme Charaudeau (2013) demonstra, não podemos esquecer da quarta exigência, 

a da dramatização, imposta pela finalidade da captação do contrato de comunicação midiático. 

Mesmo não sendo admitida pela pregnância do imaginário da credibilidade, é reconhecida, 

implicitamente, por todos os parceiros do ato de informação midiático. Sendo assim, a 

dramatização não é tão exposta como as outras exigências; é apenas insinuada, principalmente 

(mas não só), nos títulos, de acordo com a imagem que o jornal  quer passar de si. 

Por todos esses aspectos é necessário que um texto escrito seja identificável como uma 

forma textual dominante com o auxílio de um certo número de traços. “É a regularidade e a 

convergência desses traços numa determinada situação de comunicação que constituem o 

gênero” (CHARAUDEAU, 2013, p. 235). 

Podemos citar alguns dos gêneros dominantes na imprensa como tentativas de 

classificação dos gêneros jornalísticos na imprensa escrita. Entenda-se por engajamento, nesse 

quadro adaptado segundo classificações postuladas por Charaudeau, “o fato de que o 

enunciador manifeste mais ou menos sua própria opinião ou suas próprias apreciações na 

análise que propõe, ou na maneira de encenar o acontecimento (como nas entrevistas ou 

debates)” (CHARAUDEAU, 2013, p. 209). 
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GÊNEROS MODOS DISCURSIVOS +/ - ENGAJADO 

Editorial “acontecimento comentado” +engajado 

Crônica “acontecimento comentado” +engajado 

Títulos “acontecimento relatado” Grau médio de engajamento 

Perfil   Diversificado +engajado 

Artigo de análise “acontecimento comentado” - engajado 

Dossiê “acontecimento comentado” Grau variável /engajado 

Tribuna “acontecimento provocado” Grau variável /engajado 

Entrevistas “acontecimento relatado” - engajado 

Fig. 07: Gêneros da imprensa escrita (adaptado). Nota: Quadro elaborado pela autora. 

Fonte: Charaudeau ,  (2013,  p. 208-209).  

 

Principalmente, quanto aos títulos, Charaudeau, assim define: 

 

Os títulos (que podem ser considerados um gênero, na medida em que são objeto de 

regularidades textuais sob o controle de uma instância de enunciação) encontram-se 

inteiramente na zona do “acontecimento relatado” mesmo que um ou outro 

apresentem, de maneira mais ou menos explícita, elementos de comentário. Estão 

situados no alto do eixo da instância interna, pois esta (jornalistas, conferência de 

redação, secretariado de redação) intervém de maneira marcante na formulação 

dos títulos e em sua disposição, mas tendo um grau médio de engajamento 
(CHARAUDEAU, 2013, p. 236)

13
. 

 

Podemos certificar, na pesquisa sobre gêneros, que o que Charaudeau considera 

“regularidade textual” é o mesmo designado por Bakhtin como “relativamente estáveis”, 

conforme podemos constatar a seguir: 

 
[...] O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais ou escritos) 

concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da 

atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as 

finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo 

da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais 

da língua  mas, acima de tudo, por sua construção composicional. Todos esses três 

elementos – o conteúdo temático, o estilo, a construção composicional – estão 

indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são igualmente determinados pela 

especificidade de um determinado campo da comunicação. Evidentemente, cada 

enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora 

seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do 

discurso (BAKHTIN, 1986, p. 262-263). 

 

                                                 

13
 Grifo nosso 
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Constatamos, então, que a corrente semiolinguística, postulada por Charaudeau, 

dialoga com a noção de “tipos relativamente estáveis de enunciados” teorizada por Bakhtin, 

mais especificamente, quanto à caracterização dos gêneros, visto que esses gêneros, além de 

serem formas textuais próprias a uma situação particular, são sobredeterminados pelo contrato 

midiático  e caracterizados, por fim, como “tipos relativamente estáveis de enunciados”. 

Na esteira do impresso jornalístico, devemos destacar alguns conceitos de 

manchete/título a partir de descrições da estrutura e localização, que se cruzam com o 

conceito já  postulado por Charaudeau, uma vez que ambos não se contradizem, ao contrário, 

complementam-se. Assim demonstramos que o título principal, segundo descrição do 

Dicionário de Comunicação, de Rabaça e Barbosa (2001, p. 451), também adotado por Faria 

(2001), “é composto em letras garrafais e publicado em grande destaque, geralmente no alto 

da primeira página de um jornal ou revista. O título, para os autores, indica o fato jornalístico 

de maior importância entre as notícias contidas na edição”.  

Lage (2006b, p. 72), por sua vez, descreve a manchete como: “Título principal de um 

jornal ou de uma página. Eventualmente pode ocorrer uma „manchete fotográfica‟, foto que 

domina a página”. Ou seja, verbal ou não verbal – muitas vezes a manchete se faz por meio de 

fotos -, a manchete ocupa o maior espaço das capas, laudas ou matérias, nas revistas, nos 

jornais ditos clássicos, ou mesmo nos jornais tidos populares. Quando não verbal, expresso 

por uma imagem, é ela o primeiro contato visual entre o leitor e a informação, contato esse 

que se dá, muitas vezes, pela dimensão maior das imagens E complementa descrevendo a 

estrutura da manchete cujos elementos desdobram a informação divulgada, a saber, o 

“antetítulo” (ou sobretítulo), que se constitui na frase colocada acima do título e o “subtítulo”, 

que se constitui na frase posta abaixo do título. 
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.  

Fig. 08: Linguagem verbal e não verbal.  Acervo O Globo 

 

Desse modo, no que diz respeito ao conceito de “manchete” ou “título”, utilizaremos, 

para esse trabalho, um conceito amplo e básico, advindo das variadas fontes pesquisadas. O 

título ou manchete é a síntese em destaque de uma notícia selecionada pelo jornal para figurar, 

geralmente, no alto das páginas. Assim, a manchete sintetiza as principais notícias, ou 

informações a serem transmitidas ao leitor e, por vezes, retrata a perspectiva editorial de um 

periódico: no caso, especificamente, retrata a orientação ideológica do jornal O Globo. Cabe 

aqui ressaltar que a manchete/título atrela-se apenas a reportagens ou a notícias, não se atendo 

a informes, anúncios, charges, editorias, etc. 

Nesse momento da apresentação da teoria, faz-se mister expor as aproximações 

teóricas  que possibilitam investigar os mecanismos empregados pelo enunciador para se 

referir ao discurso da alteridade no âmbito das manchete produzidas por O Globo 

selecionadas para a composição do corpus.  Por esse motivo, é de fundamental importância a 

complementação da parte teórica por meio da exposição de estratégias discursivas ligadas à 

instalação da reenunciação como: os tipos de discurso, o uso das aspas, o emprego dos verbos 

de dizer e os procedimentos da retextualização. 

 

 

  

 

 

 

Antetítulo ou sobretítulo 

Eleições 2014 

 

 

 

Título/Manchete: „Em todos 
os partidos tem gente corrupta‟, 
diz Dilma 

 

Manchete fotográfica 
Imagem de Dilma Rousseff 

 

Subtítulo 
Petista afirma ver risco à 

democracia em proposta de 

Marina 
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4  ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS DE REENUNCIAÇÃO  

 

  4.1 Intertextualidade 

O conceito de intertextualidade foi introduzido, na década de 1960, pela crítica 

literária Julia Kristeva com base no postulado do dialogismo bakhtiano, no interior da qual o 

conceito teve origem. Segundo Kristeva (2005), Bakhtin foi o primeiro a introduzir na teoria 

literária a noção de que todo texto se constrói como mosaico de citações, todo texto é 

absorção e transformação de um outro texto (op.cit.p.68). 

Ainda na esteira da mesma autora, Koch, Bentes e Cavalcante (2012) interpreta a 

concepção de texto, orquestrada por Bakhtin, como constituindo um intertexto numa sucessão 

de textos já escritos ou que ainda serão escritos. Assim, sob perspectivas teóricas distintas, o 

postulado bakhtiniano foi incorporado trazendo, no centro do objeto, a asserção de que um 

texto ou enunciado não existe nem pode ser avaliado isoladamente: ele está sempre em 

diálogo com outros textos. 

  Em razão desta presença do outro naquilo que se escreve ou se diz é que Koch, Bentes 

e Cavalcante (2012) postula a existência de duas facetas desse fenômeno, a saber: 

intertextualidade em sentido amplo, constitutiva de todo e qualquer discurso, e 

intertextualidade “stricto sensu”, atestada, necessariamente, pela presença de um intertexto. 

Considerando, neste estudo, de forma particular, a importância da análise do fenômeno 

ocasionado pela intertextualidade “stricto sensu”,  nos  debruçaremos, particularmente, nesses 

fragmentos de textos que nos remetem a outros textos com as quais estabelecem alguma 

relação. 

 Fundamentalmente, a intertextualidade “stricto sensu” ocorre quando um texto  

anteriormente produzido, que faz parte da memória social de uma coletividade ou da memória 

discursiva dos interlocutores, está inserido em um novo texto. Importante frisar que a 

intertextualidade “stricto sensu” foi repensada por Koch, Bentes e Cavalcante (2012, p. 18) e 

categorizada em diversos tipos de intertextualidade,  cada qual com características próprias: 

intertextualidade temática;  intertextualidade estilística; intertextualidade explícita; 

intertextualidade implícita; autotextualidade, intertextualidade com enunciador genérico; 

intertextualidade intergenérica; intertextualidade tipológica. Vamos nos eximir de fazer 

comentários sobre cada um deles, pois interessa-nos especialmente os relativos às formas 

explícitas e implícitas. Buscaremos, ainda, relacionar esses procedimentos ao que Bakhtin 
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chama de dialogismo e polifonia (1986) e o que Maingueneau chama de valor de subversão e 

captação (1984). 

 Para Koch, Bentes e Cavalcante (2012) a intertextualidade será explícita quando a 

menção ao outro texto está no próprio texto, ou seja, quando um ou outro fragmento é citado e 

atribuído a outro enunciador. Nesse caso, ele será reportado, como tendo sido dito por outro, 

como acontece nas citações, resumos, referências, menções, resenhas, traduções, etc. Também 

podemos verificar em textos argumentativos, quando se emprega o recurso à autoridade ou 

retomando a fala do parceiro para encadear sobre ele ou contraditá-lo.  

Também para a mesma autora, a intertextualidade será implícita quando é introduzido 

intertexto alheio, sem qualquer menção explícita da fonte, com o objetivo de seguir-lhe a 

orientação argumentativa, ou com a finalidade de ridicularizar ou simplesmente argumentar 

em sentido contrário. Nesses casos, o produtor do texto espera que o leitor seja capaz de 

identificar a presença do intertexto em sua memória discursiva, visto que, se tal não ocorrer, 

estará prejudicada a construção do sentido, principalmente nos casos que ocorrem subversão 

ou captação. Sobre este aspecto a intertextualidade implícita corresponde ao conceito de 

interdiscursividade. 

Com o mesmo empenho de categorização, Valente (2003) classifica a intertextualidade 

em externa (referência a outro autor) ou interna (quando o autor se refere a si próprio), e 

subdivide a externa em explícita (citação na íntegra) ou implícita (citação parcial). Nesse 

âmbito, situamos o nosso objeto de estudo na esteira da intertextualidade externa e implícita, 

visto que se refere a um enunciado citado parcialmente, constituindo, nas palavras de Valente, 

“um jogo intertextual mais elaborado que exige maior grau de informatividade” (2003, p. 

211).   

Preocupamo-nos, também, em descrever uma intertextualidade implícita com valor de 

captação – por paráfrases – e valor de subversão – por enunciados parodísticos e/ou irônicos, 

apropriações etc. conforme expressão de Maingueneau, (1984), recuperada por Koch, Bentes 

e Cavalcante, (2012). Dito de outro modo, nos casos de captação, a reativação do texto 

primeiro é relevante porém menos necessária. Já nos casos de subversão, por seu turno, a 

descoberta do intertexto torna-se crucial para a construção de sentido, embora não haja 

nenhuma garantia de que isso venha a acontecer.  Para exemplificar, na ocasião em que Aécio 

Neves foi arguído em relação à corrupção da Petrobras, ele respondeu: “Não bebo desse cálice 

do PT”. Nessa situação, imaginamos que a memória coletiva vá ser acionada para a 
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recuperação do trecho da Bíblia universalmente conhecido: “Pai, afasta de mim esse cálice”, e 

para o relacionamento entre o cálice-inferno e o cálice-PT.  

Para relacionar a intextualidade explícita e implícita sob o viés do dialogismo 

postulado por Bakhtin (1986) trazemos o entendimento de que a voz individual só é percebida 

ao integrar-se ao conjunto de outras vozes presentes. É dentro desse contraste de vozes (tanto 

a do interlocutor quanto a de outros discursos que constituem qualquer discurso) que se 

estabelece a dialogia.  

 Assim, o autor concebe o dialogismo como o princípio constitutivo da linguagem e a 

condição do sentido do discurso. Esse dialogismo discursivo, também conhecido como 

interdiscursividade, é desdobrado em dois aspectos: o da interação verbal entre os 

interlocutores do texto e o da intertextualidade no interior do discurso. 

  Barros e Fiorin (2003), interpretando Bakhtin, atestam que o dialogismo interacional 

para o autor é entendido pelo deslocamento do conceito de sujeito. O sujeito perde o papel de 

centro e é substituído por diferentes vozes sociais, que fazem dele um sujeito histórico e 

ideológico. O papel do outro, para Bakhtin, traz a perspectiva da outra voz, que não é a nossa, 

já que, diante dessa ótica, nenhuma palavra seria nossa. 

 Resta, enfim, classificar o termo polifonia devendo para isso proceder à distinção entre 

polifonia e dialogismo. O primeiro é empregado para a caracterização de um texto em que se 

deixam vislumbrar muitas vozes, por oposição aos textos monofônicos, que escondem os 

diálogos que os constituem. O segundo se caracteriza por ser o princípio constitutivo da 

linguagem e de todo discurso. Em outros termos, os textos são dialógicos podendo tanto 

produzir efeitos de polifonia, quando as vozes deixam-se escutar (intertextualidade), ou de 

monofonia, quando o diálogo é mascarado e uma voz, apenas, faz-se ouvir 

(interdiscursividade). 

 Na mesma perspectiva, Maingueneau (2008) relaciona a polifonia aos enunciados nos 

quais várias “vozes” são percebidas simultaneamente. Com essa noção, o autor desconstrói a 

crença do sujeito exclusivo. E ainda ressalta que um fenômeno tão elementar como o discurso 

relatado evidencia a presença dessas “vozes” enunciadas, ora como fonte das referências da 

situação de enunciação, ora como responsável pelo ato de fala. Dito de outro modo, quando o 

enunciador cita pelo discurso direto a fala de alguém, não se coloca, por um lado, como 

responsável por essa fala, nem como sendo o ponto de referência de sua ancoragem na 

situação de enunciação. Por outro lado, o enunciador que cita é responsável pelo discurso 
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citado. 

 No exemplo que daremos a seguir, o enunciador é a presidente Dilma Rousseff e o co-

enunciador é o jornal O Globo: 

 “Sem citar nomes, disse que lutará e não deixará prosperar a „obsessão dos 

inconformados‟ com a derrota nas urnas, que volta a chamar de golpistas. E provocou: „Quem 

tem força moral para atacar minha honra?‟ Ela defendeu seu mandato e disse ainda que „a 

sociedade conhece os chamados moralistas sem moral‟” (O Globo, dia 14/10/15).  

Com esse exemplo, percebemos, claramente, que a citação inserida no artigo do jornal 

possui, simultaneamente, a “voz” do jornalista e a “voz" da presidente Dilma Rousseff, o que 

estabelece a presença da polifonia.  Nesse caso, ocorre a junção do enunciador jornalístico (o 

discurso citante) e da fala da presidente (o discurso citado). 

 Como se pôde perceber, não seria possível falar do procedimento de retextualização 

sem antes adentrarmo-nos na noção panorâmica da intertextualidade/polifonia. Feito isso, 

vamos nos reportar à noção da retextualização que tem a ver com aspectos intertextuais e que, 

a rigor, será analisada com riqueza de detalhes. 

 

4.2  Retextualização
14

 

Marcuschi (2004) denomina retextualização a passagem ou transformação da fala para 

a escrita. Para este estudo, são identificadas as operações mais comuns realizadas nessa  

passagem.  

Elegemos esse fenômeno para figurar em nosso estudo, porque entendemos que a 

retextualização engloba as diversas formas de intertextualidade, já que, na operação de 

retextualização,  tem-se sempre  algum tipo de alteração – ou adulteração – de um texto-fonte 

em relação a um texto alvo, visando à produção de sentidos (Koch, 2004, p.148).  

A nós interessa, particularmente, o estudo da retextualização em sua relação com as 

atividades de editoração. Nesse aspecto, seria possível distinguir entre atividades de:  

a)  idealização do texto falado, que dizem respeito a operações que envolvem a 

eliminação, completude e regularização dos fenômenos de (des)continuidade sintática 

na formulação textual; 

b)  transformação, que dizem respeito a operações  que vão além da regularização 

                                                 

14
    Inserem-se, neste trabalho, também,  as atividades de retextualização  entre escrita e escrita. 
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linguística, pois envolvem procedimentos de substituição, reordenação, 

ampliação/redução e mudanças de estilo, desde que não atinjam as informações como 

tal. Com efeito, esse procedimento prevê consequências, conforme atesta Marcuschi 

(2004, p. 62): “Seguramente, haverá, em conseqüência, mudanças de conteúdo, mas 

essas não deveriam atingir o valor-verdade dos enunciados”. 

 Neste ponto, convém ressaltar o quanto o valor de verdade pode ser negligenciado em 

função das escolhas lexicais de quem produz, por exemplo, uma matéria jornalística, questão 

que nos interessa particularmente, já que nos propomos analisar exatamente este aspecto da 

infidelidade da reenunciação em páginas do jornal O Globo.  Através dos estudos em curso, 

percebemos que a retextualização oferece a manutenção de elo entre o texto-fonte e seu 

conteúdo e o derivado. No entanto, são flagrantes as marcas discursivas da voz do 

reenunciador que podem ensejar modificação da orientação argumentativa do texto original e 

registrar um outro modo de significar, muitas vezes alheio à intencionalidade do produtor 

original da fala, fato que resulta em uma questão latente: Quanto de um texto retextualizado 

de uma manchete jornalística  é do entrevistado-enunciador  e quanto é de seu reenunciador? 

Dentre o conjunto de alterações, ou operações de retextualização, podemos mencionar 

as seguintes:  

1º) Substituição: 

de fonemas: Penso logo existo / Penso, logo hesito (Luis Fernando Veríssimo, 

Mínimas). 

de palavras: “Dilma deu a entender que Marina ameaça indústria”/ “Dilma diz que 

rival ameaça indústria”(O Globo, 01/09/14). 

de verbos: “Dilma deu a entender que Marina ameaça indústria”/”Dilma diz que rival 

ameaça indústria” ( O Globo, 01/09/14). 

2º) Acréscimo: 

Onde houver ódio que eu leve o amor./ “Ao ódio, vamos oferecer o amor. À preguiça, 

o trabalho. À corrupção, a honestidade” (O Globo, 15/09/14). 

Devagar se vai ao longe. / Devagar se vai ao longe, mas leva muito tempo (Chico 

Buarque , “Bom Conselho”). 

3º) Supressão 

Para um bom entendedor meia palavra basta./ Para um bom entendedor meia palavra 

bas  (Luís Fernando Veríssimo, “Mínimas”). 
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“Em todos os partidos há gente corrupta e gente que não é corrupta” / “Em todos os 

partidos tem gente corrupta” (O Globo, 13/09/14). 

4º) Transposição: 

Pense duas vezes antes de agir./ Aja duas vezes antes de pensar (Chico Buarque, “Bom 

conselho”). 

Além dessas operações, Marcuschi (2004) nos apresenta as especiais, que dizem 

respeito ao tratamento dos turnos e que são divididas em três técnicas, sendo a primeira 

referente à manutenção dos turnos, a segunda referente à transformação dos turnos em citação 

de fala – também conhecida como discurso direto – e a terceira referente à transformação dos 

turnos em citação de conteúdo – mais conhecida como discurso indireto. Vamos nos ater 

especialmente à última por envolver um maior número de operações e por convir ao nosso 

trabalho. 

A terceira técnica – citação de conteúdo – é realizada através da introdução 

generalizada das formas do discurso indireto, com inserções de conteúdos através dos verbos 

dicendi e do entorno lexical. Trata-se de uma retextualização acentuada, envolvendo todas as 

operações do modelo e “neutralizando” completamente as falas e os turnos individuais dos 

participantes. “Certamente, aqui se dá o maior número de reformulações, inserções e 

substituições lexicais. O texto final passa a ser uma recriação completa com ênfase na 

manutenção do conteúdo” (Marcuschi, 2004 p. 91). 

No âmbito da citação de conteúdo, verificamos, diariamente, nos jornais, títulos como: 

“Dilma diz que vai revisitar fator presidenciário” / “Presidente classifica como „banal‟ erro de 

IBGE”.../ “PT agora afirma que Marina poderá vender a Petrobrás.”.../ “Em todos partidos 

tem gente corrupta, diz Dilma” / “Sangrias estão estancadas, disse a presidente”. 

Para percorrermos o caminho das estratégias de encenação é necessário, antes, revelar  

as operações suscetíveis ao acontecimento relatado, bem como as manobras, as maneiras de 

relatar e também as intervenções que atravessam  esse acontecimento no processo de 

informação midiática.  

 

4.3 Atos de Encenação 

Ao analisarmos manchetes narrativas presentes em notícias de capa em um veículo 

midiático impresso constituídas por ditos relatados e a relação desses dizeres com o texto-

fonte – que são postos em circulação nas páginas dos jornais – verificamos a existência de 
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algumas adulterações ligadas aos referidos ditos relatados referentes a membros do poder
15

. 

Essas adulterações referem-se, essencialmente, à maneira,  até certo ponto infiel – no bojo da 

reenunciação – de relatar a palavra de um outro. Para essas intervenções, Marcuschi (2007) 

nos apresenta a seguinte explicação: o redator relata, cita, apresenta ou introduz a um leitor as 

opiniões de alguém. Com isto, o redator torna-se filtro, porquanto ele é emissor/comunicante 

e enunciador e receptor/interpretante ao mesmo tempo. A forma de exercer esse papel, 

segundo Marcuschi (2007), é analisada quanto às formas linguísticas de relatar opiniões, 

conforme subdivisão dada a seguir e seus exemplos correspondentes: 

(i) mediante um verbo que antecipa o caráter geral da opinião relatada: “Afirmou, 

ainda, que o papel da imprensa „não é investigar, e sim divulgar informações‟” (O Globo, 

20/09/15). 

(ii) mediante uma nominalização, que subentende o conhecimento da opinião de 

maneira mais incisiva: “As declarações de Jarbas Passarinho sobre a atividade da Igreja não 

agradaram aos bispos, que reagiram...” (29/08/81-exemplo do livro). 

(iii) mediante construções adverbiais que introduzem um discurso literal ou 

parafraseado. Trata-se de um recurso muito delicado ao referir à opinião parafraseadamente, 

pois o redator pode parafrasear a opinião de alguém e apresentá-la como literalmente dada: 

“Na opinião da ex-petista (Martha Suplicy), os responsáveis pela situação são Dilma, o 

ministro da casa civil, e o ministro da fazenda Guido Mantega: o inevitável estouro das contas 

públicas não foi obra do Espírito Santo nem de Judas, mas de pessoas de carne e osso”. (O 

Globo, 10/06/15).  

Diferente é o caso em que a expressão introduz a opinião entre aspas: Segundo Aécio, 

“Marina usou de „forma messiânica para fazer política‟” (O Globo, 31/08/14). 

(iv) mediante dois pontos ou inserção aspeada no texto, que configura uma 

modalidade muito usada nas manchetes: Aécio: “Houve benefício político a Dilma” (O 

Globo, 09/09/14). 

                                                 

15
  Os membros do poder são representantes dos três poderes constituídos (Executivo, Legislativo e Judiciário). 

Inserem-se também, as opiniões dos membros do partido do governo, seus representantes e a oposição. À 

época da eleição de 2014 o destaque na esfera executiva era a presidente da República Dilma Roussef e, no 

judiciário, Sergio Moro, indicado a comandar o julgamento em primeira instância dos crimes identificados 

pela Lava Jato – operação deflagrada para investigar um grande esquema de lavagem e desvio de dinheiro 

envolvendo a Petrobrás, empreiteiras e políticos. 
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Marcuschi (2007, p. 149) ressalta a importância de se observar a paráfrase como 

recurso mais comum para reproduzir as opiniões do outro e reforça que a exata análise se 

configura quando temos acesso ao original relatado. Para tanto, deveríamos ter em mãos a 

entrevista propriamente realizada e “uma análise minuciosa do ponto de vista ideológico do 

jornal envolvido”. 

De todo modo, não há como negar que os verbos introdutores de opinião funcionam 

como verdadeiros “parafraseantes sintéticos”, segundo Marcuschi, pois “eles resumem em 

uma só palavra o sentido geral do discurso a relatar” (2007, p.149). 

Por seu turno, Charaudeau (2013, p.161) define o discurso relatado como “o ato de 

enunciação pelo qual um locutor relata o que foi dito por um outro locutor, dirigindo-se a um 

interlocutor que, em princípio, não é o interlocutor de origem”. E acrescenta existir nesse 

processo uma restrição situacional já que o dito, o locutor (Dilma Rousseff ou membros do 

poder
16

) e o interlocutor de origem (previsto por ela) encontram-se num espaço-tempo 

diferente daquele do dito relatado, do locutor-relator (jornal O Globo) e do interlocutor final 

(previsto pelo jornal). 

A descrição do dito relatado, segundo o mesmo autor, baseia-se em três tipos de 

operação: (i) a seleção do que foi dito, (ii) a identificação dos elementos dos quais depende o 

que foi dito e (iii)  a maneira de relatar. Tais operações são a seguir descritas: 

(i) a seleção pode ser Total, quando apresenta o dito integral, o que produz um efeito 

de objetivação, de apagamento do locutor-relator e de autenticação do dito. Parcial, quando 

apresenta somente fragmentos do dito relatado, o que produz um efeito de subjetivação na 

medida em que apenas uma parte do dito de origem é imposta ao olhar do interlocutor. 

(ii) a identificação dos elementos também pode ser total, parcial ou não existir. 

Quanto mais o locutor que relata identifica os elementos, mais ele produz um efeito de 

autenticidade ao que foi dito, ou seja, mais ele produz uma garantia de verdade ao que foi 

dito. Exemplifiquemos com o título destacado pelo jornal O Globo: “Estamos oferecendo a 

outra face”. Percebemos que o locutor-relator não identificou o locutor de origem, embora 

pelo contexto sócio-histórico do ano de 2014 possamos inferir quem seja o autor da 

declaração, e ainda constrastou com outro título no mesmo jornal: “Marina diz que é a 

verdadeira renovação”, já este enunciado com identificação. Conforme atesta Charaudeau, 

                                                 

16
 Seus representantes e oposição. 
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“não identificá-lo pode produzir um efeito de incorporação do enunciado pelo jornal” (2013, 

p.164). Assim, deduzimos que identificá-lo manifesta um efeito de distanciamento, de não 

incorporação por parte do jornal. 

(iii) a maneira de relatar apresenta-se sob diferentes formas:  

 “citando” em que as marcas mais usadas são os dois pontos e as aspas, mas 

também podem variar: só aspas ou só dois pontos, sem identificação e com 

dois pontos ou com identificação, aspas e dois pontos, como nos seguintes  

exemplos: “Aécio: „Houve benefício a Dilma‟” (O Globo, 09/09/14) / “Marina: 

PT pôs diretor para assaltar Petrobrás.” (O Globo, 12/09/14). Esse caso 

corresponde ao que na tradição escolar chama-se discurso direto. 

 “integrando” parcialmente o dito de origem, na terceira pessoa, ao dizer 

daquele que relata, com modificações no enunciado de origem quanto aos 

pronomes e ao tempo verbal, cujo enunciado depende, não do momento de 

enunciação de origem, mas do momento de enunciação do locutor que relata, 

como no exemplo: “Dilma diz que „não tinha menor ideia‟ de crimes na 

Petrobrás”. (O Globo, 09/09/14). São casos que correspondem ao discurso 

indireto ou indireto livre da tradição gramatical. 

 “narrativizando” o dito de origem, de tal maneira que se integre totalmente (ou 

desapareça) no dito de quem relata. Nesse caso, o locutor torna-se agente de 

um ato de dizer. Dito de outro modo, trata-se de um procedimento frequente 

nos títulos dos jornais que resumem uma longa declaração, na maior parte das 

vezes, por um verbo de modalidade (“declara”, “confirma”, “querem”), ou um 

verbo no infinitivo, como no exemplo: “Em São Paulo, Marina  declara  que 

vai „revisitar‟ fator presidenciário”. 

 “evocando” (alusão) o dito de origem, que aparece como um dado evocador 

do que o locutor disse ou tem o hábito de dizer. Corresponde a um “Como se 

diz”. No exemplo “„Eu não bebo desse cálice do PT‟, diz Aécio sobre 

corruptos”, notamos a evocação à máxima “Afasta de mim esse cálice, Pai”. 

Esta maneira de relatar se estende também aos provérbios e não raramente é 

identificada por palavra(s) entre aspas, travessões ou parênteses. 
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Tendo em vista o número elevado de atores do espaço público que dão declarações ou 

são suscetíveis de tomar a palavra, é necessário proceder a uma seleção. Esta seleção se faz 

em função da identidade do declarante e do valor de seu dito, que pode variar da maior 

notoriedade – corresponde a mostrar-se como organismo da informação institucional – ao 

anonimato absoluto – corresponde a mostrar-se como organismo da informação cidadã ou 

popular. Curiosamente, também corresponde a duas controvérsias: no primeiro caso, as 

mídias poderão parecer sérias, mas também poderão parecer suspeitas; no segundo caso, as 

mídias poderão apresentar-se como a imagem da democracia, mas também poderão ser 

acusadas de demagogia. 

Assim sendo, é necessário detalhar o valor do dito com base em efeitos valorativos, 

quais sejam: (i) efeito de decisão, quando a declaração emana de um locutor que tem o poder 

de decidir; (ii) efeito de saber, quando a declaração emana de um locutor que tem uma 

posição de autoridade em relação ao saber; (iii) efeito de opinião, quando a declaração emana 

de um locutor que expressa julgamento ou uma apreciação do fatos; (iv) efeito de testemunho, 

quando a declaração emana de um locutor que se contenta em descrever o que viu ou ouviu a 

respeito de um certo fato. Esses efeitos incidem diretamente sobre a imagem que o organismo 

de informação quer produzir de si, ou seja, se o jornal O Globo quer produzir uma imagem 

institucional, democrática ou populista. 

Vimos, na introdução deste capítulo, que o problema do discurso relatado era 

essencialmente o da fidelidade quanto à maneira de relatar o dito do outro. Apresentamos a 

seguir casos de interferências do locutor-relator que representam um verdadeiro problema 

para a instância midiática, segundo Charaudeau (2013).  

É importante esclarecer, antes de pronunciarmo-nos sobre às interferências, que,  para 

reconhecer o dito de origem, é necessário que o leitor reconheça o contexto que ocasionou tal 

acontecimento relatado, o que raramente é possível e,  muitas vezes, o sujeito-interpretante 

nem está totalmente consciente do contexto sócio-histórico que deu origem ao ato de 

comunicação, o que pode alterar, consideravelmente, sua interpretação (Charaudeau, 2014, p. 

57).  

Voltemos às interferências que, segundo Charaudeau (2013, p.173), “consistem em 

transformar uma parte do enunciado de origem ou de sua enunciação, ou então em explicitar 

seu próprio ato de enunciação”. São elas: 
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 Intervenção nas palavras do enunciado de origem, operando uma 

transformação lexical: “Ela deu a entender que Marina ameaça o conteúdo 

nacional, uma das políticas do governo”, para: “Dilma diz que rival ameaça 

indústria”. O dito relatado transforma uma especulação modalizada através da 

expressão deu a entender em uma constatação afirmativa através do verbo 

“dizer” no presente. Além disso, transformou Marina em rival, fazendo 

sobressair a idéia de disputa entre as duas candidatas. É necessário esclarecer  

que, nesse caso, o dito de origem também é do jornal. No caso, o título sofreu 

uma intervenção em relação ao texto-fonte produzido pelo próprio enunciador-

jornal. 

 Intervenção nas palavras da enunciação, supostamente, de origem, operando 

uma transformação da modalidade do dito: Percebemos essa modalidade do 

dito de origem com a declaração afirmativa de um deputado na Assembleia 

Nacional: “Sustento que a França não tem nada a aprender com ninguém”, e no 

dito relatado correspondente “Ele sustentou que a França não tinha nada a 

aprender com ninguém”. O dito relatado transforma uma modalidade de 

afirmação (Eu sustento = eu declaro com segurança e solenidade) em 

modalidade de “dúvida” (ele sustentou = ele declarou sob sua própria 

responsabilidade, sem fundamento verdadeiro). 

 Intervenção na significação enunciativa da declaração de origem, 

transformando o dito em ação de dizer, e o locutor de origem em agente desta 

ação: “Marina disse que a petista ressuscita o medo usado contra Lula em 

2002”, para: “Marina acusa PT de „ressuscitar o medo‟” (O Globo, 04/09/14). 

O dito explicita o que está apenas implícito e coloca Marina na posição de juiz 

que designa o outro como culpado. 

 Intervenção na enunciação do próprio locutor, marcando uma certa distância  

com relação à veracidade da declaração. Esse distanciamento pode ser 

marcado pelo uso do modo condicional e pelo uso de determinados 

componentes introdutórios (segundo, de acordo com, acredita, etc.): “Dono do 

Itaú: Marina seria „evolução natural‟” (O Globo, 05 de setembro de 2014) / 
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“Ex-presidente tenta se descolar da presidente Dilma, que ficou irritada com as 

críticas, segundo relato de um ministro” (O Globo, 23/06/15). 

Enquanto Charaudeau (2013) compreende o discurso relatado segundo três critérios, 

quais sejam: (i) a discriminação dos tipos, (ii) a maneira de relatar e (iii) as possíveis 

interferências do locutor-relator, Marcuschi (2007) delineia o discurso relatado por meio de 

dois critérios: discursos de Poder e discursos Populares, por considerar que os verbos 

introdutores de opinião  figurem nesses discursos mais profundamente. No entanto, vamos 

nos debruçar somente sobre a primeira categoria por interessar diretamente à nossa pesquisa. 

Assim, os discursos do poder representam uma categoria que compreende três níveis: 

a) discurso oficial: inserem-se aqui as opiniões dos membros do partido do governo e seus 

representantes. 

b) discurso para-oficial: inserem-se aqui opiniões vulgo oficiais, sem as mesmas fontes que o 

anterior, como certas instituições vinculadas aos setores do governo. 

c) discurso da oposição: aqui insere-se a produção discursiva dos partidos de oposição ao 

governo. 

 Marcuschi (2007) parte da premissa de que os discursos de poder e para-oficial são 

relatados sancionadoramente e tratados como fatos. Já o discurso da oposição é relatado de 

forma mais cautelosa, não recebe endosso e nem é transformado em fato. Essa hipótese 

considera que para o discurso de poder são escolhidos verbos que tendem para mais fortes e 

dominadores como “anunciar”, “prever”, “aconselhar”, “reiterar”, “ressaltar”, “afirmar”, 

“destacar”, entre outros, e para os discursos de oposição são propostos verbos que pendem 

para mais subjetivos como “dizer”, “achar”, “garantir”, “acreditar”, “ressaltar”, “admitir”, 

“considerar”, “sustentar”, “julgar”, entre outros, em que a responsabilidade recaia sobre o 

enunciador-comunicante, ou em verbos mais enfraquecidos e menos incisivos no discurso em 

questão. Percebe-se essa premissa por meio dos dois exemplos a seguir: 

 “Presidente anuncia projeto para que cidadão tenha um só documento” (O 

Globo, 29/05/15). Verbo com tendência para mais forte, com característica do 

relato do discurso da esfera do poder, já que endossado pela mídia e tratado 

como fato. 
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 “Dirceu apela a Moro
17

 e diz que não vai fugir” (O Globo, 16/07/15). Verbo 

com uma tendência para mais fraco, com característica do relato da esfera da 

subjetividade, já que pelo contexto polêmico o verbo encabeça uma súplica e, 

por este motivo, as opiniões ficam por conta de seus autores. 

Essa tese é realmente eficaz partindo do pressuposto de que o poder – aqui, nós 

estamos falando de membros do governo – já carrega o estatuto da legitimidade previamente 

comprovada pelas urnas, além de todas as representações cognitivas internalizadas, sociais e 

culturais, que legitimam a escala hierárquica do poder. No entanto, não podemos deixar de 

nos ater ao contexto, que fugindo do padrão, apresenta uma configuração peculiar, isto é, bem 

diferente daquela inscrita por Marcuschi (2007), que, cuidadosamente, apresentou um suporte 

empírico fundamentado nas experiências do ano de 1981. Deparamo-nos, ao contrário, com os 

anos de 2014, 2015 e 2016, com um poder mais enfraquecido e uma oposição menos 

cautelosa. E esse fato transparece, na seleção dos verbos de dizer. De acordo com exemplos 

retirados do jornal O Globo, constatamos as seguintes considerações: 

 

(i) Título: “Levy pede „cabeça aberta‟ ao Congresso na volta ao trabalho”. 

Texto-fonte: “Ao Globo, o ministro da fazenda Joaquim Levy pediu „paciência e cabeça 

aberta‟ na análise de projetos que podem ajudar os estados e disse que Dilma não é refratária à 

redução de ministérios”. (O Globo, 03/08/15) 

(ii) Título: “Dilma dará ministério a „pau-mandado‟ de Cunha
18

. 

Texto-fonte: “Pansera foi acusado pelo doleiro Alberto Yossef, preso na Lava-Jato, de atuar 

como „pau-mandado‟ de Cunha na CPI da Petrobrás para tentar intimidar delatores do 

esquema de corrupção” (O Globo, 02/10/15). 

(iii) Título: “Presidente reclama de „variantes golpistas‟”. 

Texto-fonte: “Acho que a nossa democracia é forte o suficiente para impedir que variantes 

golpistas tenham espaço no cenário político brasileiro”, conclui (O Globo, 08/09/15). 

 

                                                 

17
  Sergio Moro, juiz federal de grande notoriedade à época de 2014, por comandar e polemizar o julgamento em 

primeira instância dos crimes identificados na operação Lava-Jato, uma das maiores investigações de 

corrupção e lavagem de dinheiro já apurado no Brasil, que envolve empreiteiros, funcionários da Petrobrás e 

políticos, entre os quais, José Dirceu, um dos políticos mais emblemáticos da história deste país. 
18

  Eduardo Cunha (PMDB), presidente da Câmara, à época de 2015, foi considerado um dos políticos mais 

habilidosos nos bastidores da corrupção e conhecido por sempre manter suas promessas aos deputados. 
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Percebemos, por meio das expressões introdutoras, tais como: Presidente reclama e 

Levy pede a fraca posição da presidente Dilma Rousseff e do ministro nomeado por ela. No 

item (i) o ministro se coloca claramente em situação de desvantagem assumindo uma posição 

carente de garantias. De acordo com a perspectiva escolhida pelo jornal, o ministro não  

exorta, não aconselha, não conclama cabeça aberta, ele “pede”, numa posição contrária à 

endossada pela mídia. Trata-se de registrar uma posição inferiorizada atribuída ao próprio 

ministro em relação ao interlocutor e, por isso, podemos ainda atribuir a esse verbo a 

modalidade de petição, no âmbito dos procedimentos de enunciação alocutiva. 

No item (ii), o jornal recupera uma expressão dita por Alberto Youssef, em 

reportagem vinculada a outra escrita anteriormente, para desqualificar a nomeação de Pansera 

para ministro de Ciência e Tecnologia, no dia 18 de julho de 2015. Trata-se de um discurso 

marcado pelas aspas, expressando além do termo inadequado – pau-mandado – a clara 

situação de desvantagem em que se encontrava a presidente Dilma Rousseff e todo o entorno 

referente a ela.  

Dito de outro modo, o jornal aposta numa informação desmoralizante, já que qualifica 

o ministro nomeado pela presidente da República em vigor  como um  pau-mandado, o que 

configura, na linguagem popular, um  maria vai com as outras, um  seguidor  sem critérios,  

do  símbolo-mor da corrupção – Cunha –, e além disso, o jornal informa com uma declaração  

entre aspas, recurso que o descompromete e o distancia da responsabilidade do enunciado. 

No item (iii) temos outro verbo: reclamar, que deixa clara a posição de desvantagem 

do discurso de poder, razão pela qual percebemos que a presidente está na defensiva diante de 

uma posição embaraçosa. Com isso, o próprio relato reflete a circunstância francamente 

negativa.  Já no texto-fonte, confrontamos uma ação do verbo – achar – agora com pistas 

argumentativas: “Acho que a nossa democracia é forte o suficiente para impedir que variantes 

golpistas tenham espaço no cenário brasileiro”. Atesta-se, portanto, uma posição não 

sancionada, o que ajudaria na hipótese previamente estabelecida por Marcuschi. Sobre isso, 

ele ressalta que verbos como “achar”, “pensar”, “imaginar”, “julgar”, entre outros, subjetivam 

a opinião, importando saber se há uma sistematicidade desses usos ou se são meras variações 

estilísticas. Aqui, nesse exemplo, tudo indica que a intenção foi deixar claro que a opinião 

ficou a cargo da presidente, revelando um fraco peso argumentativo de sua fala. 

Já nos dois próximos exemplos considerados discursos de oposição, porque contrários 

ao governo petista representado por Dilma Rousseff, percebemos relatos dados como certos, 
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ou seja, tratados como verdadeiras declarações ou sentenças, em que opiniões/suposições são 

transformadas em fatos consumados.  Além disso, é a primeira página que informa sobre o 

suposto fato consumado. 

(i) Renan sobre Cunha 

„Vão acabar decretando a prisão dele‟ (O Globo, 10/12/15-primeira página). 

(ii) Baiano avisou: 

„Tem muito para acontecer‟ (O Globo, 16/12/15-primeira página).  

Para Marcuschi (2007), embora seja muito difícil uma classificação rígida, por não se 

poder usar os verbos fora dos contextos, é possível tentar algo nesse sentido. O autor 

considera que os verbos que tendem para mais “fortes” estão mais inseridos no discurso do 

governo pela maneira de endossar a opinião tida como oficial, deixando a outra a cargo de 

quem proferiu (2007, p.162). Nessa esfera, consideramos, como o autor, que ainda temos 

muito a pesquisar, com mais sistematicidade e estatística, não só pela complexidade do 

assunto, mas também   porque  o momento atual nos apresenta outra realidade, o que modifica 

um pouco a direção sugerida pelo autor – via discurso de poder versus discurso de oposição – 

seja pela  abertura que a democracia propiciou, seja pela ideologia subjacente ao jornal, que 

parece não se coadunar com a política social do momento
19

. 

O discurso midiático – do período referente à análise – nos mostra que os verbos 

introdutores de opinião estão sendo eleitos de acordo com as imagens dos políticos enfocados, 

seja oficial, seja oposição. Com efeito, somente uma análise mais apurada poderá fornecer 

uma resposta segura, mas é possível que os órgãos de imprensa se caracterizem 

ideologicamente já pela forma de relatarem as opiniões dos políticos, seja pelos critérios 

escolhidos para as seleções dos verbos e de outros itens  

lexicais, seja pelos critérios escolhidos para as seleções dos verbos.  

Como se pôde perceber, não seria possível falar dos tipos de discurso sem antes 

concentrarmo-nos nas estratégias discursivas da reenunciação. Feito isso, vamos nos reportar 

aos tipos de discurso, que nos remetem às distintivas situações de enunciação. 

 

 

                                                 

19
  Inversamente, após Dilma Rousseff sofrer o impeachment, em 2016, e a oposição ocupar o poder executivo, 

os discursos dos membros do atual poder, efetivamente, viraram a direção para a sistematicidade sugerida por 

Marcuschi – discurso de poder/verbos mais fortes vs discurso de oposição/verbos mais fracos.  
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4.4 Tipos de Discurso Relatado 

 O estudo dos tipos de discurso é transmitido como matéria didática desde os primeiros 

passos do ensino básico e médio. Temos, com efeito, diversos compêndios que abordam, de 

maneira breve e superficial, a heterogeneidade marcada pelos discursos direto e indireto. 

Outros compêndios tentam, no que diz respeito às características desses discursos, revelar, 

para os alunos, um olhar mais avaliativo e menos ingênuo.  

Face à proposta de análise, utilizaremos os estudos de Maingueneau (2008) quanto ao 

(i) discurso segundo, (ii) discurso direto, (iii) discurso indireto e o (iv) discurso híbrido que 

estruturam o discurso reportado da fala de outrem. 

Primeiramente, o discurso relatado compõe uma enunciação sobre outra enunciação, 

ou seja, dois acontecimentos enunciativos são confrontados de maneira que a enunciação 

citada fica sendo objeto da enunciação citante. Para isso, existem diversos tipos de discurso 

que indicam que um enunciador não é responsável por um dado enunciado. Passemos a 

examiná-los: 

   (i) modalização em discurso segundo: é o modo mais discreto para o enunciador 

passar a ideia da ausência de responsabilidade pelo enunciado relatado. O exemplo vem a 

seguir:  

 “Marina seria „evolução natural‟, segundo dono do Itaú” (O Globo, 05/09/14). 

Os modalizadores, tais como o destacado acima, remetem ao discurso de outro, mas 

podem representar um “comentário da própria fala”, como por exemplo o que se verifica pelo 

emprego do modalizador “digamos” conforme exemplo dado por Maingueneau: “Surge um 

novo estilo de cliente, um estilo,  digamos...cheguei”. 

(ii) discurso direto: o discurso direto caracteriza-se, não só pela tentativa de eximir o 

enunciador de toda responsabilidade, mas também por simular a restituição das falas citadas, 

dissociando as duas situações de enunciação: a do discurso citado e do discurso citante. No 

exemplo “„Quem tem força moral para atacar minha honra?‟ Ela defendeu seu mandato e 

disse ainda que „a sociedade conhece os chamados moralistas sem moral‟” há dois sistemas de 

referência distintos para os embreantes – a seguir especificados: o presente de “Quem tem 

força moral para atacar minha honra?” refere-se ao momento em que a presidente fez a 

declaração e não ao momento em que é lido o discurso citante no jornal. 

Antes de introduzirmos a análise do discurso direto é pertinente saber o sentido de 

embreagem, já que grosso modo refere-se às marcas linguísticas por meio das quais se 
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manifesta a enunciação.  

Fiorin (2014) avalia a debreagem e a embreagem como mecanismos de projeção de 

enunciação e classifica a debreagem em enunciativa (o eu se coloca no discurso conferindo 

um efeito de subjetividade) e em enunciva (a 3ª pessoa se coloca no discurso conferindo um  

efeito  de objetividade). Quando Dima Rousseff obtêm a voz dizendo: “Quem tem força moral 

para atacar minha honra”? O narrador/jornalista deu a voz a Dilma. Dilma faz uma debreagem 

enunciativa, instaurando um eu, um aqui, e um agora no discurso. 

Já a embreagem, para Fiorin (op.cit), é utilizada para criar efeitos de sentidos. Nesse 

caso, ocorre uma suspensão das oposições de pessoa, de tempo ou de espaço, como por 

exemplo, em uma fala onde o pai replica com seu filho: “O papai não quer que você faça 

isso”. Emprega-se a 3ª pessoa em lugar da 1ª, ou seja, suspende-se a oposição entre eu e ele e 

cria-se um efeito de objetividade porque ressalta um papel social e não uma subjetividade. 

Maingueneau (2008), no entanto, não utiliza o mecanismo de projeção de enunciação 

debreagem como Fiorin. Além do mais, embreagem, para Maingueneau é o conjunto das 

operações pelas quais um enunciado se ancora na sua situação de enunciação e embreantes ou 

elementos dêiticos são elementos indiciais que no enunciado marcam essa embreagem. Um 

embreante tem um significado estável (eu), mas caracteriza-se pelo fato de que seu referente é 

identificado em relação ao ambiente espaço-temporal de cada enunciação particular onde ele 

se encontra.  

Voltando ao discurso direto com o exemplo “Quem tem força para atacar minha 

honra”, diz Dilma, Maingueneau (2008, p.140) justifica seu argumento, afirmando que, como 

o referente de um embreante é identificado graças ao ambiente físico de sua enunciação, 

quando há mudança de ambiente, os embreantes  não são mais interpretáveis sem a ajuda do 

discurso citante. Dito de outro modo,  é ao discurso citante (relator jornal) que cabe explicitar 

a referência dos embreantes do discurso que ele cita, no caso, o relator jornal é quem 

identifica o discurso de Dilma e conduz a interpretação dos embreantes (pessoa e lugar). 

Quanto à fidelidade do discurso direto, podemos dizer que há controvérsias. Em 

muitos compêndios escolares, a citação do discurso direto, doravante DD, é apresentada como 

a exata reprodução das palavras do enunciador citado, porém essa afirmação não é 

procedente, pois trata-se simplesmente de uma “encenação” visando criar um efeito de 

autenticidade, já que não há como comparar uma ocorrência de fala efetiva com todas suas 

entonações e emoções e um enunciado citado entre aspas em um contexto completamente 
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diferente. 

Diante do exposto, Maingueneau acrescenta: 

 

Como a situação de enunciação é reconstruída pelo sujeito que a relata, é essa 

descrição necessariamente subjetiva que condiciona a interpretação do discurso 

citado. O DD não pode, então, ser objetivo: por mais que seja fiel, o discurso direto 

é sempre apenas um fragmento de um texto submetido ao enunciador do discurso 

citante, que dispõe de múltiplos meios para lhe dar um enfoque pessoal. (2008, 

p.141) 

 

Geralmente, usamos o discurso direto quando queremos criar autenticidade, indicando 

que estamos reproduzindo as palavras exatas; também quando queremos nos distanciar, seja 

por não aderir ao dito, seja por adesão respeitosa ao dito; e, por fim, quando queremos mostrar 

objetividade e seriedade. 

O discurso citante circunscreve-se a duas exigências em relação ao leitor. A primeira 

indica que houve um ato de fala e, nesse caso, a indicação será feita por intermédio tanto de 

verbos cujo significado sugerem que há enunciação quanto de grupos preposicionais como 

“segundo x”, “conforme y” Esses verbos podem ser colocados antes, no interior e no final do 

discurso direto. Já a segunda exigência refere-se, sobretudo, às formas tipográficas que 

delimitam a fala citada: dois pontos, travessões, aspas e itálico. 

É importante ressaltar, antes de passarmos para o discurso indireto, que os verbos e os 

grupos preposicionais que introduzem os discursos relatados não são neutros, ao contrário, 

fornecem-nos um enfoque subjetivo sujeito a interpretações diversas. Se verbos como  “dizer” 

ou  “afirmar” podem parecer neutros, não é caso de  “reagir” ou  “rebater” que implicam que a 

fala relatada constitui uma defesa. 

(iii) Quanto ao discurso indireto vale dizer que: essa modalidade também está sujeita a 

controvérsias, devido a uma conceituação equivocada, dada pelos manuais didáticos, de que o 

discurso direto é passado mecanicamente para o discurso indireto. “Discurso direto e discurso 

indireto são dois modos de citação independentes um do outro, que funcionam segundo 

esquemas enunciativos próprios” (MAINGUENEAU, 2008, p.149). 

O autor completa: “no discurso indireto, o enunciador possui uma infinidade de 

maneiras para traduzir as falas citadas, pois não são as palavras exatas que são relatadas, mas 

sim o conteúdo do pensamento”. Assim, não temos a fala tal qual foi dita diretamente, mas 

tomamos conhecimento do seu ponto de vista, indiretamente, por meio da intervenção do 

enunciador citante. 
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Os traços do discurso indireto no discurso relatado são apresentados sob a forma de 

uma oração subordinada substantiva objetiva direta, introduzida por um verbo dicendi 

(“Dilma diz que rival...”). É importante ressaltar, aqui, nessa modalidade, que é o sentido do 

verbo introdutor “diz” que mostra haver um discurso relatado e não uma simples oração 

subordinada objetiva direta. Com efeito, do ponto de vista sintático, nada distingue “Dilma 

diz que rival ameaça PT” (discurso relatado) e “Dilma sabe que rival ameaça PT” (sem 

discurso relatado). 

Também é importante destacar que a escolha do verbo introdutor – tanto no discurso 

direto quanto indireto – é bastante significativa, pois condiciona a interpretação e direciona o 

discurso citado a diferentes leituras.  

(iv) discurso híbrido: o discurso híbrido acontece quando atrelamos algumas palavras 

atribuídas ao enunciador citado ao discurso indireto, conforme o exemplo: “Dilma diz que 

governo de „melhores‟ lembra ditadura”. O fragmento – “melhores” – assim atribuído ao 

enunciador do discurso citado – Dilma – recebe o nome de ilha textual ou ilha enunciativa. 

Trata-se de um recurso extremamente utilizada pela imprensa que pretende falar à 

inteligência do leitor instruído e atrás do qual se apaga (MAINGUENEAU, 2008, p.150).  No 

caso do exemplo dado, a “ilha textual” foi representada por aspas, mas também poderia ser 

representada por itálico. Só a tipografia permite verificar que essa fala não é assumida pelo 

relator, já que, nesse discurso relatado, a “ilha” está perfeitamente integrada à sintaxe. 

Incluso nesta modalidade encontra-se o discurso direto com que, conforme exemplo a 

seguir: 

“Dilma afirmou, ainda que „o papel da imprensa não é investigar, e sim divulgar 

informações‟, ignorando escândalos denunciados após investigação da mídia”. 

Nesse exemplo citado, um fragmento entre aspas que apresenta as características do 

discurso direto vem depois de que. Os embreantes são os do discurso citado. Segundo 

Maingueneau, “os jornalistas (talvez sob a influência da televisão ao vivo) procuram atuar em 

duas frentes ao mesmo tempo: eles mantêm uma certa distância em relação aos indivíduos de 

quem falam, mas tentam „colar-se‟ à sua linguagem e ao seu ponto de vista” (2008, p.152). 

Sintetizamos o diálogo entre os autores citados no seguinte quadro: 
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TIPOS DE DISCURSO e CORRESPONDÊNCIAS

Maingueneau
(2008)

DISCURSO 
SEGUNDO

Forma de 

intervenção que 

marca uma certa 

distância

Charaudeau

(2013)

Discurso direto

Maneira de relatar 

citando

Charaudeau (2013)

Transformação 

do turnos em 

citação de fala 

Marcuschi

(2004)

Discurso 

indireto

Maneira de 

relatar 

integrando

Charaudeau

(2013)

Transformação 

dos turnos em 

citação de 

conteúdo

Marcuschi

(2004)

Discurso híbrido 
(direto /indireto)

 

Fig. 09: Tipos de discurso e correspondências.  Nota: Quadro elaborado pela autora.  

 

Devemos, agora, particular atenção aos verbos de dizer, que são os introdutores de 

opinião no discurso relatado e na retextualização que opera com o discurso midiático 

propriamente dito.  Baseados nessa perspectiva,  passemos, então, à próxima seção. 

 

4.5 Verbos Dicendi 

 Na tradição gramatical, os verbos de elocução são também chamados dicendi em 

referência ao genitivo do gerúndio dos verbos dicere, declarare e sentire, que significariam, 

nesse caso, respectivamente, de dizer, de declarar e de sentir (GARCIA, 1969, p.111). Esses 

verbos são aqueles que, no discurso direto, atribuem a palavra a um interlocutor e, no discurso 

indireto, constituem o núcleo do predicado da oração principal e geralmente são transmitidos 

sob a forma de uma oração subordinada substantiva objetiva direta do verbo dizer. 

Baseados nessa perspectiva, partimos da premissa de que, em todos os exemplos do 

discurso relatado, o verbo dicendi  está  presente. E, além disso, entendemos que a atitude de 

que dispõe o locutor-relator para expressar a atitude de crença para com a veracidade dos 

fatos se reflete na escolha dos verbos que descrevem o modo de declaração e a 
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intenção/interferência subjacente a ela. 

Segundo Gavazzi e Rodrigues (2003), por trás de uma marca linguística, sempre se 

encontra uma ideologia subjacente. Isso acontece porque toda instância de comunicação, em 

especial a midiática, produz uma enunciação aparentemente unitária e homogênea do discurso 

midiático, uma intencionalidade que corresponde a um projeto comum, representando, assim, 

a ideologia do organismo de informação.  

Algumas vezes essas escolhas linguísticas passam a uma dimensão que ultrapassa os 

limites do dizer, conforme ilustramos a seguir com o texto-fonte reportado (O Globo, 

29/09/2014) a respeito de declaração sobre os primeiros escândalos da Petrobras feita então 

pela presidente-candidata Dilma Rousseff: 

“Afirmou, ainda, que „o papel da imprensa não é investigar, e sim divulgar 

informações‟”, ignorando escândalos denunciados após investigação da mídia. Ao utilizar 

“ignorando”, o relator-jornal intervém para indicar uma atitude interpretada por ele e 

desqualificar a declaração proferida pela presidente. 

Gofmann, segundo interpretação de Gavazzi e Rodrigues (2003), postula que a opção 

que o enunciador faz por determinados verbos dicendi, em detrimento de outros, determinaria 

a imagem que ele quer passar de si próprio e de seus leitores em um contrato social.  Desse 

modo, o enunciador poderá valorizar positiva e negativamente a face de seu interlocutor, se 

resguardar quando for conveniente e até polemizar situações  introduzindo verbos dicendi que 

disparem o confronto entre dois polos antagônicos. Assim, percebemos, nas matérias a seguir, 

a transparência desses confrontos: 

a)  matéria referente aos “Escândalos em série”: slogan criado pelo jornal O Globo no 

ano de 2015 em alusão às delações dos supostos esquemas do governo ou seja, matéria 

referente a quem delata ou investiga: 

“„Requerimentos suspeitos partiram de Cunha”, conclui Procuradora” (O Globo, 

17/07/15). 

 

b) Matéria sobre quem é objeto de investigação: 

“A defesa alega que o petista, condenado no mensalão, „não aguenta mais‟ o „suplício‟ 

por medo de nova prisão (O Globo, 16/07/15)”, referindo-se a Dirceu. 

“João Rodrigues alega que estava deletando imagens e diz que elas foram enviadas 

por amigos, numa „brincadeira‟ interna‟”, referindo-se ao deputado flagrado vendo 
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pornografia em celular (O Globo, 29/05/15). 

Constatamos que, para quem relata, são reservados os verbos de autoridade ou de 

quem tenha legitimidade para: “revelar”, “relatar”, “concluir”. Percebemos, implicitamente, a 

relação entre o verbo e a posição social do entrevistado. Em contraposição, para os que 

sofrem investigação e desconfiança, os verbos indicam inverdade implícita, como “alegar”, e 

passividade, como “dizer”. 

Os verbos dicendi, assim como as palavras, estão distribuídos por campos semânticos. 

Não raramente, no domínio jornalístico, percebemos que a escolha do mesmo campo 

semântico consolida a posição do entrevistado que o jornalista quer destacar ou a temática do 

texto que deseja ressaltar.  Assim, na atual crise política que o país está atravessando, devido 

aos desvios de recursos da Petrobras (2015), selecionamos trechos de entrevistas reportadas 

pelo jornal O Globo que se enquadram dentro de um mesmo campo semântico. 

Exemplo 1: (reagir / rebater / contestar) 

“Senado reage à Lava-jato. Renan diz que métodos „beiram intimidação‟”(O Globo, 

15/07/15). 

“Cardoso rebate Moro e diz ser abuso governo punir empresas” (O Globo, 21/06/15).  

Ou seja, diz rebatendo. 

“Líder do PT contesta Lula: „No nordeste PT está acima do volume morto‟” (O Globo, 

21/07/15). 

Exemplo 2: (brincar / ironizar) 

“Nem Judas, nem Cristo. Ao comentar plano de concessões e ajuste, ministro brinca 

com comparações: – „Agora é são Cristovão, que é o padroeiro dos transportes. Hoje é dia de 

infraestrutura‟”! (O Globo, 10/06/15) 

Quaquá ironizou Tarso: – “Não estou pensando nisso agora (eleições municipais) e não 

estou preocupado com Tarso. Estou me divertindo” (O Globo, 24/05/15). 

No plano da expressão, atestamos que essas demonstrações semânticas dão 

movimento ao texto midiático e não alteram explicitamente o dito, a transparência da 

informação, embora, muitas vezes percebamos que a função dos dicendi está relacionada à 

interpretação (bastante subjetiva) que o redator faz sobre o dito e que deseja imprimir como 

verdadeira.  Assim, o redator-jornal, ao selecionar os verbos dicendi e os fragmentos da fala 

original, poderá argumentar implicitamente contra ou a favor do entrevistado. Esses aspectos 

nos levam a interpretar a fala reportada da maneira como o redator (comunicante) quer que a 
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interpretemos (destinatário). 

Maingueneau (1997) sugere uma proposta de categorização que classifica os verbos 

dicendi em descritivos e avaliativos. Essa proposta é ampliada por Gavazzi e Rodrigues 

(2003)  quanto ao  quesito orientação argumentativa. Segue a proposta:  

a) Verbos descritivos: 

(i) Os que estabelecem o discurso relatado na cronologia discursiva. Dentro dessa 

modalidade encontram-se os verbos: continuar complementar, acrescentar, prosseguir, 

completar, concluir, finalizar, encerrar, arrematar, classificar
20

, etc. 

“Agora, a mim não atemorizam com isso. Eu não tenho temor disso, respondo pelos 

meus atos. Eu tenho clareza dos meus atos” – acrescenta Dilma (O Globo, 25/05/15). 

“Requerimentos suspeitos partiram de Cunha”, concluiu Procuradoria (O Globo, 

17/07/15). 

“Presidente classifica como „banal‟ erro de IBGE” (O Globo, 22/09/14). Esse 

fragmento merecerá análise mais apurada no próximo capítulo. 

(ii) Os que indicam o tipo de discurso do interlocutor ou modo de realização fônica do 

enunciado. Dentro dessa modalidade encontram-se os verbos: perguntar, responder, enumerar, 

definir, descrever, gritar, murmurar, indagar, etc. 

“Dilma respondeu que, de uma certa forma, outros presidentes passaram por esse 

processo – „Collor foi tirado. O Itamar não me lembro, acho que não. Vira e mexe tem essa‟” 

(O Globo, 25/05/15). 

“Participamos de dois governos de prefeito Eduardo Paes e temos três secretarias. 

Como justificar a nossa saída?” – indaga Cantalice (O Globo, 24/05/15). 

b) Verbos avaliativos.  

Estariam mais ligados à credibilidade (identidade discursiva) e à legitimidade 

(identidade social) do redator da matéria em relação ao seu entrevistado. É ele quem traduz as 

intencionalidades do interlocutor, segundo o grupo que ele representa, pela ótica do jornal.  A 

intencionalidade, então, é revelada em cinco categorias: (i) efeito de imparcialidade, (ii) 

                                                 

20
  Classificar está inserido na classificação dos verbos descritivos, mas pode apresentar-se como avaliativo. No 

exemplo dado acima, colocamos em questão essa hipótese, visto que, ao classificar o jornal O Globo sugere 

que a presidente não apenas categorize, mas também realize uma avaliação do erro do IBGE, segundo a 

escolha lexical do discurso reportado . 
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valorização negativa, (iii) valorização positiva (iv) polemização e (v) solidariedade,  sobre as  

quais discorreremos a seguir: 

(i) Efeito de imparcialidade.  

É considerado um verbo mais neutro e surte apenas um efeito de imparcialidade. 

Destacamos os seguintes verbos: dizer, falar, declarar, opinar, afirmar, comentar, citar, etc. É 

importante ressaltar, nesta categoria, que o verbo dizer está implícito em todos os verbos 

dicendi. 

“Lindbergh afirma que peemedebistas fazem chantagem com Dilma” (O Globo, 24/05/15). 

“Aécio diz que não „tapa o sol com a peneira‟” (O Globo, 15/09/14). 

“„Peço a Deus para Dilma ficar tranquila‟, diz Lula” (O Globo, 04/07/15). 

“Ao comentar plano de concessões e ajuste ministro brinca com comparações: – „agora é são 

Cristovão, que é o padroeiro dos transportes‟” (O Globo, 10/06/15). 

(ii) Valorização Negativa.  

O jornalista ou o veículo midiático não legitima o discurso do entrevistado e até o 

desqualifica de acordo com o contexto. Destacamos os seguintes verbos: jurar, imaginar, 

garantir, acreditar, eximir-se, sonhar, tentar, justificar, choramingar, desconversar, ignorar, 

apelar, alegar
21

, etc. 

“João Rodrigues alega que estava deletando imagens e diz que elas foram enviadas por 

amigos, numa „brincadeira interna‟” (O Globo, 29/05/15). 

“A defesa alegou que o petista, condenado no mensalão, „não aguenta mais‟ o „suplício‟ por 

medo de nova prisão” (O Globo, 16/07/15). 

“Afirmou, ainda, que o papel da imprensa „não é investigar, e sim divulgar informações‟, 

ignorando escândalos denunciados após investigação da mídia.”  

(iii) Valorização Positiva. 

  O discurso do interlocutor/entrevistado é enaltecido, considerado relevante e é 

atribuído àquele que está em situação superior. Destacamos os seguintes verbos: aconselhar, 

explicar, pontificar, analisar, diagnosticar, ensinar, ponderar, teorizar, divulgar, anunciar, 

argumentar, revelar, relatar, etc. 

                                                 

21
 O “dizer” está implícito em todos os verbos dicendi, como foi dito anteriormente. Assim, ao verbo alegar, 

subentende-se “disse alegando”; e, ao verbo ignorar, subentende-se “disse ignorando”. 
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“Presidente anuncia projeto para que cidadão tenha um só documento: – „quem não sonha sair 

de casa carregando um só documento em vez de andar com vários deles?‟” Dilma Rousseff (O 

Globo, 29/05/15). 

“Delator relata R$ 4 milhões de propina a Dirceu” (O Globo, 15/07/15). 

“A PF já havia revelado pagamentos de empreiteiras a Dirceu, mas através da empresa de 

consultoria dele” (O Globo, 15/05/15). 

“Ao negar que tema o impeachment, a presidente está no seu papel, mas ela vive um momento 

político adverso. Há no país um clima de animosidade e de rejeição ao governo dela por causa 

do estelionato eleitoral – argumentou o líder do DEM na Câmara, Mendonça Filho (PE)” (O 

Globo, 25/05/15). 

(iv)  Polemização.  

Os verbos dicendi são utilizados, nesse caso, para marcar focos de discussão e 

“apimentar” o embate verbal. Destacamos os seguintes verbos: ironizar, devolver, atacar, 

disparar, alfinetar, culpar, gozar, cutucar, discordar, reagir, contestar, rebater, etc. 

“Quaquá ironizou Tarso: – „Não estou pensando nisso agora e não estou preocupado com 

Tarso. Estou até me divertindo‟” (O Globo, 24/05/15). 

“„Eu não sou pau-mandado‟, reage aliado de Cunha”. Celso Pansera PMDB-RJ (O Globo, 

18/07/15). “„Ex-senadora foi leviana‟, reage Dilma” (O Globo, 12/09/14). 

“Réu confesso de corrupção e delator de esquema volta a depor, acusa parlamentares e culpa 

também má gestão: – „Maus políticos levaram a estatal a fazer o que fez‟” (O Globo, 

06/05/15). 

“Marina acusou PT e PSDB de se unirem como „um batalhão de Golias contra Davi‟, para 

atacar sua imagem” (O Globo, 12/09/14). 

“Ao contestar foro privilegiado de políticos Moro citou frase do Homem-Aranha: „quanto 

maior o poder, maior a responsabilidade‟” –  citou contestando (O Globo, 04/07/15). 

“Líder contesta Lula: „No nordeste PT está acima do volume morto‟” (O Globo, 21/06/15). 

“Cardoso rebate Moro e diz ser abuso governo punir empresas” – diz rebatendo (O Globo, 

21/06/15). 

“Dilma ataca delator: „não respeito delator, afirma a presidente‟” – presidente ataca dizendo/ 

diz atacando (O Globo, 30/06/15). 

  (v) Solidariedade.  
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O jornalista sensibiliza-se com o problema e utiliza os verbos dicendi solicitando 

implicitamente o engajamento do leitor. Destacamos os seguintes verbos: desabafar, queixar-

se, indignar-se, lamentar, pedir, lembrar, apelar, etc. 

“Dirceu apela a Moro e diz que não vai fugir” (O Globo, 16/07/15). 

É importante ressaltar que, muitas vezes, um mesmo verbo pode ser usado com 

sentido irônico em um contexto, o que caracteriza a valorização negativa e adquirir diferente 

valor semântico em outro. É a microestrutura seguindo parâmetros da macroestrutura 

(CHARAUDEAU, 2014). No exemplo dado, podemos notar que o verbo apelar pode servir a 

duas interpretações, já que, no mesmo discurso, o incluímos na valorização negativa com o 

verbo alegar: “A defesa alegou que o petista vive „suplício‟ por medo de nova prisão”. Já 

neste exemplo “apelar” adquiriu o sentido de suposta solidariedade e uma solicitação 

subentendida de apoio por parte do leitor. 

                  Como Maingueneau (1997), Marcuschi (2007) também observa a introdução de 

verbos avaliativos, considerados mais fortes, que transformam uma simples opinião em fatos 

consumados. Usam-se para esse fim os verbos: anunciar, avisar, prever, aconselhar,  conforme 

apresentamos nos enunciados citados: 

(i) “Renan prevê sobre Cunha: „Vão acabar decretando a prisão dele‟”. 

(ii) “Baiano avisou: „Tem muito para acontecer‟”. 

Essas duas notícias figuraram, respectivamente, na primeira página dos dias 10/12/15 

e 16/12/15 do Jornal O Globo, e são avaliadas, com base em Marcuschi (2007), como relatos 

dados como certos. Além disso, o autor ainda ressalta que é interessante notar como as 

palavras de fontes do governo são habitualmente apresentadas como declarações, 

recomendações, advertências e outras afins (op. cit. p. 151).  

Muitas vezes alguém levantou uma hipótese e o redator já nos faz ver uma declaração, 

conforme atestamos no texto-fonte em confronto com o título de primeira página transcritos, 

respectivamente, a seguir:  

“Sangrias estão estancadas” (título). 

“‟Se houve alguma coisa, e tudo indica que houve, eu posso te garantir que todas, 

vamos dizer assim, as sangrias que eventualmente pudessem existir estão estancadas‟ – disse 

a presidente” (O Globo, 09/09/14) (texto-fonte). 
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No quadro, que vem a seguir, podemos perceber, de maneira panorâmica, as 

correspondências existentes entre Maingueneau (1997) e Marcuschi (2007) no que se refere 

aos verbos dicendi: 

A contribuição do verbo dicendi para a análise do discurso relatado

Maingueneau
(1997)

Sugere uma proposta
de categorização que 
classifica os verbos
dicendi em descritivos 
e avaliativos

Descritivos

Continuar,
acrescentar,
prosseguir, comple –
mentar, continuar,
completar, concluir,
finalizar, encerrar,
classificar

Avaliativos

Estabelecem a 
cronologia discursiva

Assim como Maingueneau,

Marcuschi (2007) também

sugere uma proposta de

categorização para os

verbos dicendi

Marcuschi
(2007)

Verbos fortes e dominadores para

os discursos de poder oficial e para-

oficial.

Verbos mais subjetivos e

enfraquecidos para os discursos de

oposição.

Verbos fortes equipara-se
aos verbos de valorização
positiva e solidariedade:
Aconselhar, explicar,
pontificar, analisar,
diagnosticar, ensinar,
ponderar, teorizar, divulgar,
revelar, relatar

Verbos subjetivos e fracos
equiparam-se aos verbos com
efeitos de imparcialidade,
valorização negativa e
polemização:
dizer, falar, achar, imaginar,
acreditar, tentar, sonhar, alegar,
culpar, alfinetar, atacar, contestar,
rebater, discordar1-efeito de imparcialidade: dizer

2- valorização negativa: alegar, jurar

3- valorização positiva: relatar

4-polemização: atacar, reagir

5-solidariedade: lastimar

Mais ligados a 
interpretação
do redator  

Fig. 10: A contribuição do verbo dicendi para a análise do discurso relatado. 

Nota: Gráfico elaborado pela autora 

           

  Com os tipos de verbos de dizer analisados torna-se imprescindível investigarmos, de 

maneira panorâmica, a modalização autonímica considerada por Maingueneau (2008) como 

mais discreta e mais frequente na escrita de tais discursos: as aspas. Passemos, então a 

investigá-las na próxima seção. 

  

4.6 Aspas 

Para nos referirmos às aspas é fundamental que analisemos, antes, a noção de  

modalização autonímica  que, conforme demonstra Authier-Revuz (1990), trata-se de um tipo 

de emprego dialógico que é manifestado por meio de um grande número de modalidades 

linguísticas e engloba o conjunto de processos pelos quais o enunciador comenta sua própria 

fala enquanto está sendo produzida, sob uma atitude metalinguística.  Ao comentar sua fala, o 

enunciador desdobra seu discurso produzindo uma espécie de “enlaçamento” (AUTHIER-

REVUZ, 1995) ou “não-coincidências do dizer” na enunciação. É o caso, por exemplo, de (i) 
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“isto é” e (ii) “os chamados”, nos fragmentos a seguir, que permitem ao enunciador comentar 

o uso do “cala a boca” e “chavismo”, respectivamente: 

  

(i) “Na última sexta-feira, ao juiz Sergio Moro, o lobista disse que o ex-ministro José 

Dirceu nunca tinha pedido para ele sair do Brasil quando o escândalo do mensalão veio à 

tona. Ontem, ele manteve a versão de sua delação premiada em que garante que o petista lhe 

deu “uma dica” para deixar o país. Ele relatou que combinou com o ex-diretor de Serviços da 

Petrobrás Renato Duque um “cala a boca” para não falar do escândalo, isto é, ficou quatro 

meses fora – disse ele ontem”. (O Globo, 29/01/16, p. 07) – “Não- coincidência entre palavras 

e coisas”. 

 

(ii) “Nos governos do PT, sob o comando do assessor para Assuntos Internacionais 

Marco Aurélio Garcia, o eixo da política externa, segundo críticos, teria se voltado para 

parceria com os chamados países alinhados com o chavismo, como Venezuela, Bolívia, 

Equador, Cuba, e a Argentina da era Kirchner.” (O Globo, 19/05/16, p. 06) – “Não-

coincidência do discurso consigo mesmo”. 

 

Na esteira de Authier-Revuz, Maingueneau (2008) identifica uma enorme variedade de 

categorias e construções da modalização autonímica, tais como: “de uma certa forma”, 

“desculpe a expressão”, “se eu posso dizer”, “ou melhor”, “isto é”, “para falar como X”, 

“deveria dizer”, “enfim”, “em todos os sentidos da palavra”, etc. Nesta seção, focalizaremos, 

mais especificamente, as aspas e as suas possíveis  interpretações. Para tanto, recorreremos à 

proposta de Authier Revuz (1990) acerca das várias formas de heterogeneidade enunciativa, 

quanto ao uso das aspas. 

Segundo Authier-Revuz (apud Ribeiro (2007), a heterogeneidade enunciativa 

desdobra-se em uma dupla dimensão: a da heterogeneidade mostrada/marcada e a da 

heterogeneidade constitutiva. Em seu trabalho de análise das marcas lingüísticas, Authier-

Revuz (1990) chama de heterogeneidade marcada aquela que se constitui no próprio fio 

discursivo, pondo em contraste a identidade/alteridade do sujeito, e que pode ser 

exemplificada por marcas linguísticas tais como aspas, citações, discurso direto etc. 

Articulada a essas marcas da heterogeneidade mostrada está a heterogeneidade constitutiva da 
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linguagem, não aparente na superfície discursiva, mas possível de ser reconhecida pela 

relação que qualquer discurso estabelece com outros discursos.  

 Baseada nessas concepções, Authier-Revuz (1990) classificou as ocorrências da 

modalização autonímica denominando-as “não-coincidências do dizer” e organizou-as sob 

diversas categorias, duas delas já ilustradas anteriormente: 

(i) A não-coincidência interlocutiva, quando se indica uma distância entre os 

coenunciadores, percebidas através de fórmulas como “desculpe a expressão”, “como você 

mesmo diz”, etc.;  

(ii) A não-coincidência do discurso consigo mesmo, quando se indica uma alusão a 

outro discurso dentro de seu próprio discurso, percebidas através de fórmulas como “para usar 

as palavras de X”, “o assim chamado”, etc; 

(iii) A não-coincidências entre as palavras e as coisas quando se indica a ausência de 

correspondência entre as palavras e a realidade que deveriam designar: “X ou melhor Y”, “Já 

que é necessário nomear”, “isto é”, etc; 

(iv) A não-coincidências das palavras consigo mesmas, quando se indica que o 

enunciador utilizou palavras ambíguas: “em todos os sentidos da palavra”, “no sentido 

primeiro da palavra”, “francamente”, etc. 

No corpus midiático, detectamos, também, o emprego das aspas, um fenômeno muito 

produtivo para a identificação das diversas vozes dos enunciadores, como modalização 

autonímica que é, além das citadas expressões autonímicas, já descritas e exemplificadas. 

“Elas marcam tipograficamente os elementos sem interromper a ordem da sintaxe, apontando 

que cabe ao leitor compreender seu valor e sua função” (PAULIUKONIS, 2003, p. 43). O 

enunciador, ao fazer uso das aspas, delega a função da interpretação ao co-enunciador.  Assim, 

no dizer de Authier-Revuz (1995, p. 135), “(...) as aspas indicam uma espécie de lacuna, de 

vazio a ser preenchido interpretativamente”.  

Pauliukonis (2003), interpretando Revuz, nos desvela que dependendo do contexto, as 

aspas terão sentidos diversos relacionados com os quatro tipos demarcados pela autora, assim 

delimitados:  

          (i) O autor recusa avalizar uma palavra utilizada pelo outro, como por exemplo: 

“Sobre a permanência de Renan no comando do Senado, o democrata (senador José Agripino 

Maia do DEM) disse que “por enquanto” não há elementos contundentes para que isso 

ocorra” (O Globo, 28/05/16, p. 06). Temos acima um exemplo de não-coincidência 



 

 

81 

 

 

interlocutiva, em que o enunciador-jornal se recusa a avalizar o uso do embreante “por 

enquanto”, marcador de tempo, no recado implícito a Renan Calheiros, indicando uma 

distância entre os enunciadores. 

        (ii) As aspas denotam que a palavra não é adequada para designar o objeto, como no 

exemplo dado por meio das palavras de Dilma Rousseff em ocasião de uma visita ao nordeste: 

“Podemos “fazer o diabo” quando é hora da eleição, mas quando se está no exercício do 

mandato, temos de nos respeitar, pois fomos eleitos pelo voto direto” (04/03/2013). Dois dias 

depois, em matéria do editorial do jornal O Globo, “Em clássico exemplo de ato falho, Dilma 

deixou escapar que nas eleições se „solta o diabo‟” (O Globo, 06/03/2013). 

Temos agora um exemplo de não-coincidência entre palavras e coisas. A expressão 

“fazer o diabo” e “soltar o diabo” não é adequada para designar uma atitude de quem está em 

campanha e ainda explanada pela presidente da República. Significa dizer que tudo é 

permitido, acabaram-se as regras, podemos agir com leviandade em época de eleições. 

(iii) As aspas parecem indicar que se transfere a responsabilidade de seu emprego a 

outra pessoa, indicando outra fonte enunciativa, como no exemplo: “Segundo o ministro do 

STF, Teori Zavascki, “a decisão proferida pelo magistrado reclamado (Sergio Moro) está 

juridicamente comprometida, não só em razão da usurpação de competência, mas também, de 

maneira ainda mais clara, pelo levantamento de sigilo das conversações telefônicas 

interceptadas”, escreveu o ministro do STF” (O Globo, 14/06/16, p. 3). 

 Temos aqui um exemplo de não-coincidência do discurso consigo mesmo, já que o 

jornal faz questão de marcar com aspas todo pronunciamento do ministro do STF e ainda 

indicado pelas expressões “segundo o ministro” e “escreveu o ministro”. 

          (iv) O enunciador procura afastar-se desse outro, criticando-o ou porque não concorda 

com suas ideias ou porque impõe algumas restrições ao emprego de certos termos, como no 

exemplo: “A doutora Dilma disse no ano passado que os problemas da Petrobrás eram „página 

virada‟, depois informou que „não respeito delator‟. Agora, indignada, repudiou o que chama 

de „uso abusivo de vazamentos‟” (O Globo, 06/03/16, p. 07). 

 Está claro neste fragmento a crítica e o não endossamento por parte do enunciador-

jornal de expressões ditas pela própria presidente e que o jornal faz questão de relembrar para 

refutá-las. 

No que se refere às diferentes funções para as mesmas aspas, segundo classificação 

proposta por Maingueneau (2008), percebemos a vasta gama de possibilidades para uso desse 
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recurso tipográfico:  

  “A tese de „golpe‟, construída como forma de manter a militância mobilizada, saiu da 

rua e invadiu o Planalto, por meio dos discursos feitos pela presidente em comícios 

organizados nos salões do Palácio” (O Globo, 06/03/16, p. 18). 

 Primeiramente, nota-se que o autor não só não avaliza a expressão dita pela presidente 

“golpe”, como também a critica, procurando afastar-se, seja por não concordar com suas 

ideias, seja por não corresponder bem à realidade que designa. Além do mais, o enunciador 

deixa bem claro através das aspas que o termo “golpe” configura uma não-coincidência do 

discurso consigo mesmo e, sendo assim, transfere a responsabilidade de seu emprego ao 

locutor de origem. Constatamos, outrossim, que, no exemplo citado, o  enunciador não pode 

prever completamente o alcance de sentidos dos termos aspeados. Nesses casos, o texto libera 

possibilidades de significação contando estabelecer um diálogo satisfatório com o leitor. 

Nesse aspecto, Maingueneau (2008) nos declara que o valor semântico das aspas está 

ligado, por assim dizer, a este caráter imprevisível e também à sua relação com o implícito. 

Colocar entre aspas significa dizer que, explicitamente, certos termos são mantidos a distância  

e, realizando este ato, simular que é legítimo fazê-lo. Quando o enunciador coloca aspas, em, 

por exemplo: “A presidente Dilma admitiu ontem que „talvez‟ ela e a equipe econômica 

tenham cometido o erro de demorar a perceber o tamanho da crise”, ele é obrigado, mesmo 

que disto não esteja consciente, a realizar certa representação de seu leitor e, simetricamente, 

oferecer ao leitor uma certa imagem de si mesmo, ou seja, da posição de locutor-relator que 

assume através do emprego dessas aspas. No exemplo acima, o enunciador colocou as aspas 

para proteger-se antecipadamente de uma crítica do leitor, que, supostamente, esperaria um 

distanciamento frente a determinada situação política. 

Por seu turno, o leitor (tu interpretante) deve construir uma determinada representação 

do universo ideológico do enunciador para conseguir ter sucesso na interpretação pretendida. 

Percebemos que, quanto ao panorama dos sujeitos de linguagem, espera-se, nesse caso, que o 

TUi coincida com o TUd idealizado pelo jornal. 

Para concluir este capítulo, arrematamos o estudo das funções das aspas interpretadas, 

validando a natureza do implícito que faz irromper um saber subentendido e imprevisível nas 

possibilidades de interpretação do leitor. Além do mais, não é possível interpretar as aspas 

fora de um contexto; “para tanto, deve-se reconstruir, apoiando-se em índices variados, a 

significação da operação da qual as aspas são o vestígio” (MAINGUENEAU, 1997, p. 90). 



 

 

83 

 

 

 

      5  A REENUNCIAÇÃO EM CONTEXTO MIDIÁTICO 

 

     5.1 Metodologia de Análise  

 

O corpus desta pesquisa situa-se, como já dito, no âmbito do discurso das mídias entendido 

como um discurso de informação que é atividade linguageira a exercer influência social. Mais 

especificamente, nesta pesquisa, o corpus reunido insere-se em uma área temática particular, 

qual seja: eleição presidencial de 2014 e seus desdobramentos até o presente ano.  

O corpus mais específico se situa entre 2014 e 2015 e se centra sobre as falas reenunciadas 

no governo petista. Houve o cuidado de estabelecermos um recorte temporal e um recorte 

temático em função do que o próprio corpus empírico ofereceu para a análise. 

O período sob análise foi escolhido em função dos acontecimentos impactantes provocados, 

simultaneamente, pela disputa eleitoral para a presidência da República de 2014 até hoje e pela 

morte trágica do então candidato Eduardo Campos. Trata-se de período frutífero do ponto de 

vista da composição do corpus tratado neste trabalho.  

A escolha de um único jornal midiático foi definida a partir da notoriedade do veículo  

quanto aos  quesitos seriedade e objetividade, conforme comprovação dada por gráfico exposto 

adiante. Justifica também a escolha o fato de O Globo ser o jornal de maior circulação entre as 

classes A e B, no Grande Rio
22

, parecendo atender às expectativas desta camada social. 

No quadro abaixo, aparecem distribuídas quatro manchetes coletadas dentre 57 notícias lidas 

e observadas.  As quatro manchetes serão analisadas no confronto com o texto original, em que 

está o texto-fonte. São considerados para efeito de análise os seguintes títulos da primeira página 

ou primeiro caderno do jornal O Globo: 

  

22/09/2014 13/09/2014 06/09/2014 14/10/2015 

Presidente classifica 

como „banal‟ erro de 

IBGE 

“Em todos os partidos os 

tem gente corrupta”, 

diz Dilma 

PT agora afirma que 

Marina poderá vender a 

Petrobrás 

 

Dilma reage e ataca 

„moralistas sem moral‟ 

 

                                                 

22
 Segundo informações sobre tiragem e circulação extraídas do site WWW.circulação.org 
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 Vale ressaltar que os ditos relatados, referentes ao ano de 2016, foram contemplados na 

parte teórica do trabalho e se prestaram a elucidação de conceitos e noções que serão retomados 

nas próximas seções. 

 

5.1.1 Jornal O Globo: Identidade 

 

 Fundado em 1925, o jornal carioca O Globo, de tiragem diária, é parte integrante do 

Grupo Globo, de propriedade da família Marinho, que inclui a Rádio Globo e a Rede Globo 

de Televisão,  e é um veículo de comunicação consumido, genericamente, pelas elites sociais 

A e B.  

O gráfico abaixo, disponível no site da Infoglobo, pode ser usado para evidenciar a 

classe social e o nível de escolaridade dos leitores do periódico em análise. 

 

                           

Fig. 11: Gráfico sobre escolaridade. Grau de Escolaridade dos leitores de O Globo interessados por notícias do 

domínio político. Informação retirada do site do infoglobo. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_Globo
https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio_Globo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Globo_de_Televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Globo_de_Televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Globo_de_Televis%C3%A3o


 

 

85 

 

 

 As escolhas dos títulos e temas abordados – cuja ênfase recai sobre questões políticas 

e econômicas – a seleção vocabular, a linguagem cuidada, dentre outros aspectos, levam a 

construir para o jornal O Globo uma imagem de enunciador que busca ratificar as opiniões do 

grupo a que se destina. 

O recorte temporal escolhido no bojo da corrente pesquisa pela publicação de notícias 

sobre política nacional fazem emergir falas proferidas por políticos e suas reenunciações. É  

significativo notar que muitas dessas matérias publicadas em O Globo destacam a estreita 

ligação entre política e corrupção – casos de corrupção em série – que envolve personalidades 

de destaque, notícias locais e nacionais com desdobramentos. Vale ressaltar que, em seu 

caderno diário sobre política, O Globo tira partido de casos intermináveis como uma 

oportunidade de relatar à exaustão acontecimentos do espaço público, seguindo um roteiro, 

muitas vezes, dramático que se encerra invariavelmente com descontentamentos e dúvidas 

sobre o destino político do país. 

À primeira página, são reservados assuntos emergenciais – considerados apostas da 

melhor informação – direcionados, como bem se sabe, para esse leitor sensivelmente exigente 

e qualificado, conforme a própria empresa define seu público. Aliás, as notícias são 

produzidas com base em linguagem formal, culta, tendo em vista o leitor projetado dotado de 

capacidade de reflexão e avaliação. 

Pelo fato de enriquecer o texto com informações de caráter político e constitucional 

(que devem fazer parte do saber de conhecimento de seus consumidores), torna-se perceptível 

que o jornal O Globo busca, através das escolhas lexicais e das estratégias de apresentação 

dos fatos selecionados, construir determinada leitura, para atingir esse público-alvo idealizado 

como leitor ideal, inclusive, fica evidente, que o jornal se constrói como um opositor 

declarado ao PT.  Também, O Globo apoia-se em alguns imaginários atinentes aos veículos de 

comunicação que circulam na sociedade, como o do desempenho, o da confiabilidade e o da 

revelação. Dito de outro modo, o jornal acredita ter o espírito do furo, o espírito dos arquivos 

e o espírito da investigação (CHARAUDEAU, 2013, p. 81). 

 Para construir a identidade do jornal O Globo, faz-se necessário reportar-se   ao seu 

histórico. Sendo assim, localizamos indícios de que o jornal apoiou o golpe de 1964 mantendo 

estreitos laços com os governos militares que se seguiram. E  mais, em 1984, Roberto 

Marinho, proprietário de O Globo, publicou artigo em seu jornal declarando apoio ao Regime 

Militar desde o seu início em 1964 até o processo de abertura política. Só em agosto de 2013, 
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o grupo reconheceria, entretanto, como um erro o apoio ao golpe militar de 1964. 

 Outro fato mais atual ilustra a orientação conservadora de O Globo. O ano de 2013 foi 

um ano em que o jornal O Globo, assim como outros veículos das Organizações Globo, foi 

duramente criticado por diversos setores da sociedade civil. A cobertura das manifestações 

populares que levaram milhões de pessoas às ruas no Brasil foi distorcida, com enorme 

destaque a eventuais depredações e sem discussão do processo político e das causas das 

manifestações. Numa capa bastante questionada da edição de 17 de outubro de 2013, a prisão 

arbitrária em massa de dezenas de cidadãos em espaço público foi descrita com frases como 

"Crime e punição", "Engajado e baleado", além da descrição de todos como 'vândalos' em 

letras garrafais.  

  

5.1.2 Parâmetros de Análise  

 

A análise do corpus orienta-se primordialmente pela Teoria Semiolinguística do Discurso 

criada por Patrick Charaudeau (1983), sobretudo em termos da encenação midiática na relação 

entre os circuitos externo e interno da comunicação, considerando-se aspectos como: os sujeitos 

de linguagem e suas identidades, o contrato comunicativo, o processo de semiotização do 

mundo, as identidades, e o sentido de língua e sentido de discurso. De Charaudeau, também 

extraímos importantes conceitos referentes a estratégias de encenação de informação, 

notadamente as relacionadas ao acontecimento relatado.  Além disso, consideramos pertinente ao 

exame os pressupostos, em âmbito microestrutural, advindos dos estudos sobre 

intertextualidades, tais como: retextualização (Marcuschi), tipos de discurso (Maingueneau) e 

modos de operação do dito relatado (Charaudeau), verbos dicendi introdutores do discurso 

relatado (Marcuschi) e emprego das aspas (Authier-Revuz). 

Buscando convergências e divergências entre as manchetes publicadas na capa de O 

Globo – constituídas pelos ditos relatados – e produzidas a partir de textos-fonte, inseridos em 

notícias – publicados também pelo jornal – que por sua vez, são extraídos de pronunciamentos 

orais de políticos, seja por meio de entrevistas oficiais ou extra oficiais e debates, interessamo-

nos por aquelas enunciações em que percebemos com mais clareza marcas da voz do 

renunciador-jornal  interessantes à pesquisa, tais como: tipos de discurso, verbos dicendi e aspas. 

Para melhor orientação, esses procedimentos de reenunciação do dito direto no bojo do 

discurso midiático serão analisados sob o ponto de vista da estrutura interna do discurso – 



 

 

87 

 

 

sobredeterminados, é claro, pelo contrato de comunicação midiático de O Globo – e seguirão 

mais especificamente os seguintes parâmetros: 

 

                                        PARÂMETROS DE ANÁLISE 

 

CATEGORIAS GERAIS 

 

DADOS ESPECÍFICOS 

Tipos de discurso relatado  

(Maingueneau,  2008) 

Direto, indireto, híbrido 

Processos de  retextualização  

  (Marcuschi, 2004)   

Substituições, supressões e acréscimos 

 

Verbos dicendi ou introdutores de opinião  e 

suas categorias (Maingueneau, 1997), 

(Marcuschi, 2007) 

Descritivos, avaliativos, com efeitos de: im- 

parcialidade, valorização positiva, valorização 

negativa, polemização, solidariedade 

Atos de encenação: Acontecimento relatado   

e maneiras de relatar (Charaudeau, 2013), 

(Marcuschi, 2007), (Maingueneau, 2008). 

 

Citação, integração,  narrativização, evocação. 

 

Atos de encenação: Acontecimento relatado 

e os tipos de interferências (Charaudeau, 

2013), (Marcuschi, 2004) 

 

Nas palavras do enunciado;  

Nas palavras da enunciação de origem; 

Na significação enunciativa da declaração de 

origem; 

Na enunciação do próprio locutor-relator. 

Postulados do contrato midiático   

(Charaudeau,  2014) 

Identidades dos sujeitos, tematização, circuns- 

tâncias e sentidos de língua e discurso. 

Recurso Tipográfico (Maingueneau, 2008), 

(Authier Revuz, 1990) 

Emprego das aspas 

 

 

Haja vista que os parâmetros, baseados no suporte teórico, foram delimitados, cabe-nos, 

nesse momento, passar à análise do corpus do presente trabalho. 
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5.2 EXAME DO CORPUS 

 

Procederemos à análise do corpus que conta, mais especificamente, com quatro 

manchetes narrativas veiculadas na primeira página de O Globo no período entre 2014 e 2015. 

São elas: 

 

PRESIDENTE CLASSIFICA COMO „BANAL‟ ERRO DO                        

IBGE 

„EM TODOS OS PARTIDOS TEM GENTE CORRUPTA‟, DIZ 

DILMA 

PT AGORA AFIRMA QUE MARINA PODERÁ VENDER A 

PETROBRÁS 

DILMA REAGE E ATACA „MORALISTAS SEM MORAL‟ 

 

 

Primeiramente, trata-se de enunciações apresentadas sob o modo do relato narrativo 

filiado ao gênero manchete. Percebe-se, nesses relatos, a presença de um enunciador 

complexo – O Globo – que realiza seus papéis linguageiros, teoricamente apagando-se no 

discurso, e, por isso, assumindo um comportamento delocutivo. Entretanto, por meio da 

análise dos referidos enunciados, percebe-se a posição desse enunciador que não condiz 

exatamente  com o distanciamento prescrito na prerrogativa  da delocução. 

Segundo postula Charaudeau (2014, p. 83) acerca do comportamento delocutivo, o 

sujeito falante se apaga de seu ato de enunciação e não implica o interlocutor. Nesse caso, ele 

testemunha a maneira pela qual os discursos de mundo – provenientes de um terceiro – se 

impõem a ele. O resultado é uma enunciação aparentemente objetiva, já que ele relata o que o 

outro diz e como o outro diz. 

No entanto, o próprio autor nos informa que esse relato objetivo dos fatos é singular, já 

que todo ato de linguagem depende, de um modo ou de outro, do sujeito falante e de seus 

diferentes pontos de vista. Isso significa dizer que o comportamento delocutivo nada mais é 

que um “jogo” protagonizado pelo sujeito falante, como se fosse possível desaparecer por 

completo do ato de enunciação e deixar o discurso falar por si. 

Dessa forma, já que o ato de enunciação, em termos amplos, é um jogo protagonizado 
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por sujeitos com diferentes pontos de vista e atravessado por diferentes posições ideológicas, 

torna-se pertinente questionar o grau de subjetividade que está por detrás do comportamento 

delocutivo.  Isso se justifica pelo fato de que o discurso de informação se sustenta no “fazer 

saber” – que está ligado à verdade – “a qual supõe que o mundo tem uma existência em si e 

seja reportado com seriedade numa cena de significação credível” (CHARAUDEAU, 2014, p. 

87).  

Para explicar de outro modo o impreciso “apagamento” do sujeito no discurso 

relatado, faz-se necessário situarmos os sujeitos de linguagem que figuram no quadro de 

comunicação midiática de O Globo, a propósito das manchetes sob exame. O sujeito, na 

Teoria Semiolinguística de Charaudeau, tem um lugar de relevo e é dotado de 

intencionalidades. Sob essa ótica, a intenção do jornal O Globo, ao reportar a fala de um 

político, preliminarmente, é não só informar o que o outro disse, mas também captar o leitor, 

levando-o a crer na informação transmitida, respeitando a dupla lógica da máquina midiática: 

cívica e comercial. 

Com efeito, nos exemplos selecionados, o sujeito falante é uma pessoa de carne e osso 

que assume o papel de comunicante e dá voz a um enunciador que faz também o papel de 

relator.  A princípio, o comunicante parece corresponder a Dilma e o enunciador ao jornal. 

Esses sujeitos visam, outrossim, a não só informar, mas captar o público leitor, seu 

destinatário, cuja voz é dada pelo sujeito interpretante, a saber, todos os futuros eleitores  

favoráveis ou não favoráveis à reeleição de  Dilma Rousseff, à época.  

No entanto, no que tange à enunciação sob análise, percebemos que há uma simbiose 

entre o EU-comunicante Dilma e o EU-enunciador Jornal. Teoricamente, o sujeito 

comunicante é um agente (como o TUi), localizado na esfera externa do ato de linguagem, 

mas responsável por sua organização. Todavia, o EU comunicante, Dilma, ainda que agente 

na esfera externa e produtora do ato de linguagem, não é a única responsável por sua 

organização, já que, no enunciado analisado, o discurso de origem foi transformado de 

diversas maneiras pelo enunciador-jornal. De fato parece haver uma gradação, ou seja, uma 

sobreposição de um em relação ao outro. 

Podemos interpretar essa junção, exemplificando o primeiro enunciado, do seguinte 

modo: 

1- Fala proferida por Dilma (discurso direto): “erro banal, de fácil detecção” – Nesse 

caso, o EUc Dilma e o EUe Dilma coincidem / O TUd idealizado é aquele que concordará 
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com ela. 

2.  Fala reenunciada pelo jornal (discurso híbrido com deslizamento do indireto para o 

direto): “Presidente classifica como „banal‟ erro do IBGE” – Nesse caso, o EUc (que decide o 

que dizer e como dizer) é tanto a Dilma (como comprova o emprego das aspas em banal), 

quanto o jornal O Globo (que relata o que ela disse e ao fazê-lo modifica o dito de origem). 

Talvez o que se perceba aqui seja uma sobreposição de um em relação ao outro. Pergunta-se: 

O Globo tem mais força sobre o dizer dela? Ou ela consegue angariar força diante do que diz 

a despeito das modificações realizadas por O Globo em seu dizer?  O TUd idealizado por 

Dilma é aquele que responde sim à segunda pergunta; já o TUd idealizado por O Globo é 

aquele que responde sim à primeira pergunta. 

Dessa maneira, os parceiros da atividade linguageira, eu comunicante e tu 

interpretante, acabam por constituir o que Charaudeau
23

 define como uma assimetria de 

comunicação, já que o TUd do EUc Dilma e o TUd do EUc  Jornal não coincidem em todos 

os pontos em seu projeto de fala. Por assim dizer, o sujeito falante, Dilma Rousseff, na 

manchete em quadro, espera que o contrato que está propondo ao outro, que é o sujeito 

interpretante e possivelmente seu futuro eleitor, será por ele percebido, e, aspira, também, que 

as estratégias que empregou na comunicação em pauta irão produzir o efeito desejado. 

Entretanto, como veremos na análise futura, o sujeito falante de origem (Dilma), 

possivelmente, não alcançou sua aposta, já que o relator jornal, que assumiu a voz de 

enunciador, possuía, por seu turno, outras estratégias – como Sujeito Comunicante que as 

institui – para captar o mesmo EU interpretante. 

Para investigarmos as estratégias em curso no dito relatado, é necessário estabelecer o 

contrato que é determinado no seio da situação de comunicação. A situação de comunicação  

é, para Charaudeau como um palco, com suas restrições de espaço, de tempo, de relações, de 

palavras, no qual encenam as trocas sociais e aquilo que constitui o seu valor simbólico. E 

ainda continua: “as restrições são estabelecidas por um jogo de regulação das práticas sociais, 

instauradas pelos indivíduos que tentam viver em comunidade e pelos discursos de 

representação, produzidos para justificar essas mesmas práticas a fim de valorizá-las” 

(CHARAUDEAU, 2014, p. 67).  

No que se refere a esse trabalho, o contrato de comunicação do jornal O Globo o 

                                                 

23
 Informação obtida em conversa informal na ocasião do minicurso ministrado pelo professor Patrick 

Charaudeau  em junho de 2015. 
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inscreve como um jornal de informação diário, que é voltado para as classes A e B, e, sendo 

assim, trata-se de um periódico consolidado com o ethos do sério, do objetivo e do imparcial, 

previsto por convenções e normas de comportamentos linguageiros, que se desdobram num 

espaço de estratégias, sem as quais não seria possível a comunicação diária com os leitores. 

Além do mais, o prestígio do jornal O Globo tornou-se mais consolidado pela expressão 

“jornal de referência” cunhada por Amaral em tese de doutorado sobre comunicação e 

informação (2004). 

A partir desse momento, nos debruçaremos sobre as possíveis estratégias que O Globo 

utiliza na seleção e uso dos verbos dicendi ou dos verbos que estão inscritos no discurso de 

poder oficial, paraoficial e de oposição. Exatamente no espaço das estratégias, o jornal O 

Globo mobiliza movimentos de credibilidade e de captação e, dessa forma, se apresenta  

como um sujeito que se mostra neutro ou engajado.  Também é nesse espaço que o jornal O 

Globo atua sobre o outro com uma atitude polêmica ou sedutora, transformando o dito 

relatado em uma manchete adulterada em relação ao texto original com a anuência (quando 

seduz), ou não, do entrevistado (quando polemiza). 

E é nesse espaço entre o neutro e o engajado que o comportamento delocutivo cria 

uma simbiose entre o comportamento elocutivo e o alocutivo, já que o enunciador além de 

opinar ainda implica, implicitamente, o interlocutor. 

Passemos, agora, para as análises mais específicas das ocorrências selecionadas para 

figurarem neste trabalho, levando em conta aquilo que possuem de peculiar no que tange às 

configurações formais, discursivas e textuais, à luz dos parâmetros selecionados para a 

análise. 
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Ocorrência nº 1 

Fig. 12: Capa do primeiro caderno de 22 de setembro de 2014 

Fonte: Acervo O Globo 

 

 

Texto original publicado pelo jornal O 

Globo de 22 de setembro de 2014 

Texto retextualizado e transformado em 

citação, primeira página, caderno 1 

 

Dois dias depois de o IBGE ter corrigido 

os dados de sua principal pesquisa, a 

Pnad, a presidente DILMA 

ROUSSEFF AFIRMOU ONTEM  

que o ERRO do instituto foi 

“BANAL, DE FÁCIL DETECÇÃO”. 

Ela negou que haja sucateamento do órgão 

ou interferência política. E não descartou 

que a presidente do IBGE, Wasmália 

Bivar, tenha que deixar o cargo.  

 

 

PRESIDENTE CLASSIFICA 

COMO „BANAL‟ ERRO DO 

IBGE. 

 

 

Inicialmente, situaremos a presente manchete no contexto-eleitoral do ano de 2014. 
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A primeira ocorrência (figura 12) possui uma localização privilegiada: primeira página 

do caderno 1, do Jornal O Globo, localizada ao lado direito da parte inferior, significando ser 

esta matéria, senão a mais importante,  pelo menos considerada relevante pelo referido jornal. 

No dia 21 de setembro de 2014, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

divulgou a Pesquisa Nacional por Amostras em Domicílios com erros em dados sobre 

desigualdade no Brasil.  

Essa notícia gerou polêmica e ganhou ampla repercussão por dois motivos. Primeiro, 

pela aparente incompetência de um instituto que a princípio era considerado respeitável e 

incapaz de cometer equívocos dessa natureza. Segundo, porque Dilma Rousseff, já presidente 

e ainda candidata à reeleição, mantinha uma atitude de defesa permanente de seu governo nas  

redes sociais e enfrentava uma série de confrontos com  outros candidatos e até com eleitores. 

A título de curiosidade, vale citar um dado extraído, no dia 24 de julho de 2015, de um 

programa realizado na Rede Globo de televisão sobre os noventa anos do Jornal O Globo, 

ocasião em que foi revelada a data da 1ª edição: 29 de julho de 1925. Consistiu em um 

programa basicamente de entrevistas entre editores e redatores do referido jornal e, para 

ilustração de nosso trabalho, aproveitamos a última entrevista realizada com o diretor-

executivo da emissora, cujo trabalho é focalizar a capa e o posicionamento das matérias. “A 

primeira página é a página da aposta, onde nós apostamos que daremos a melhor 

informação”, afirmou ele. De acordo com os critérios da emissora deparamo-nos com esta 

informação de capa:  

 

Presidente classifica como „banal‟ erro do IBGE 

 

Como bem se sabe, a imprensa é responsável por fazer chegar às pessoas grande parte 

daquilo que elas conhecem e reconhecem como “a realidade”. E, em função daquilo que lhes 

é informado, elas formulam e emitem opiniões a respeito dos fatos e alçam decisões, às vezes 

conflitantes em função da dimensão que determinadas notícias estabelecem. Isso dá uma ideia 

da extensão dos textos midiáticos e, acima de tudo, da forte posição de autoridade que a 

imprensa possui por ser detentora  de um saber que o outro não dispõe. 

Para essa questão, Charaudeau (2013) focaliza a estreita relação existente entre o 

imaginário do saber com o imaginário do poder. Por esse aspecto, informar significa exprimir 

uma aptidão de transmitir o saber ao outro, que o ignora, e também significa ser legitimado 
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nessa atividade de transmissão. Considerando a escala coletiva das mídias, isso nos leva a 

dizer, que as mídias constituem uma instância que detém uma parte do poder social. 

Apoiando-nos em Maingueneau (1997), percebemos que o enunciado supracitado é 

suscetível a uma análise polifônica através do fenômeno da negação, ou seja, evidenciam-se 

duas proposições, a saber: uma proposição primeira e uma outra que a nega. Na esteira de 

Ducrot, Maingueneau (1997) nos revela que o primeiro personagem/enunciador assume o 

ponto de vista rejeitado e o segundo, a rejeição deste ponto de vista.  

Assim, o enunciado: Dilma Rousseff afirmou ontem que o erro do IBGE foi banal, 

de fácil detecção”, põe em cena um “enunciador” que sustenta que o erro, resultante da 

pesquisa  realizada pelo IBGE, foi “extremamente grave” –  conforme entrevista coletiva feita 

com  a presidente do instituto do IBGE –  um “enunciador” construído pelo texto com o qual 

o leitor supostamente se identifica: na realidade, a negação vem da presidente Dilma 

Rousseff, outro enunciador,  que contemporiza e rejeita a primeira proposição indicando que a 

pesquisa não configura um erro extremamente grave, ao contrário,  esse erro foi banal e de 

fácil detecção. 

Isso posto, passaremos à análise de certas restrições e estratégias de que o jornalista 

enunciador dispõe para informar e, de forma implícita ou explícita, transmitir seus pontos de 

vista sobre os fatos relatados ao leitor.  

 Em um discurso relatado, a notícia dá voz às instituições, às testemunhas, aos 

membros do poder e a especialistas relacionados ao assunto tratado. Para isso pode utilizar 

discurso direto (citação literal da fala) ou indireto (descrição da fala). Em Presidente 

classifica como „banal‟ erro de IBGE, percebemos tratar-se do que Maingueneau (2008) 

nomeia de forma híbrida, ou seja, de discurso indireto deslizado para o discurso direto. Dito 

de outro modo, mesmo tratando-se globalmente de discurso indireto, este contém a palavra 

„banal‟ atribuída ao enunciador citado “Presidente”. O fragmento „banal‟ recebe o nome de 

ilha textual ou ilha enunciativa. 

Aqui a “ilha” é indicada pelas aspas simples, cuja análise mais apurada será realizada 

em seguida, e está perfeitamente integrada à sintaxe, o que significa dizer que só a tipografia 

permitiu verificar que essa parte não é assumida pelo relator. Segundo Maingueneau (2008), é 

uma estratégia por meio da qual o jornalista atua em duas frentes ao mesmo tempo: tanto 

comentando o acontecimento quanto restituindo as palavras dos atores. Em outras palavras, ao 

mesmo tempo que o enunciador citante – Jornal O Globo –  mantém uma certa distância em 
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relação ao enunciador citado – Dilma – ele tenta “colar-se” à sua linguagem e ao seu ponto de 

vista (2008, p. 152). 

 Charaudeau (2013) também interpreta o discurso indireto como uma integração do 

dito de origem – “Eu (presidente) afirmo que o erro do IBGE foi banal, de fácil detecção” – 

na terceira pessoa, ao dizer daquele que relata – O Globo – com modificações no enunciado 

original – “Presidente classifica como „banal‟ erro do IBGE”. Já o discurso direto é tratado 

como uma citação do dito de origem que é relatado, mais ou menos integralmente, numa 

construção que se apresenta como a reprodução fiel do enunciado, com marcas de autonomia 

no dizer do locutor de origem que relata (2013, p.165), sendo esse o caso do emprego de 

“banal”. Embora Charaudeau não reconheça uma forma híbrida que alcance as duas 

modalidades ao mesmo tempo, ele traduz o discurso direto como uma construção mais ou 

menos integral, o que modaliza o conceito e, ainda, oferece a possibilidade da existência das 

marcas de autonomia no dizer do locutor que relata, mesmo no discurso direto. 

No que se refere às marcas tipográficas, podemos acrescentar que as aspas de „banal‟ 

indicam, nesse contexto, uma brecha a ser preenchida pelo interpretante leitor e por meio 

dessa brecha o enunciador-jornal chama a atenção para o seu próprio discurso. Além disso, 

podemos interpretar que o enunciador-jornal se recusa a avalizar a palavra „banal‟, já que ela 

se refere a uma qualificação  de um erro de estatística no cerne de um governo que vinha 

sendo colocado à prova cotidianamente. Segundo Maingueneau (2008), o jornalista pressupõe 

que seu leitor-modelo – o TUd –  possui uma certa representação de O Globo como um jornal 

sério e objetivo, à qual o próprio jornal  se  adequa colocando aspas. 

Outra marca relevante do discurso relatado se encontra no emprego dos verbos dicendi 

ou verbos introdutores de opinião, que evidenciam nos discursos direto, indireto e híbrido a 

introdução do dito relatado. No enunciado em questão, foi utilizado o verbo “classificar” em 

terceira pessoa, o que evidencia, primeiramente, a tentativa de apagamento da voz do próprio  

enunciador-jornal. Em outros termos, para obter o efeito de objetividade necessário à 

credibilidade da informação, o enunciador-citante atenuou os vestígios de sua subjetividade 

na construção do enunciado, atribuindo ao entrevistado a responsabilidade do dizer. Em uma 

outra tentativa de interpretar, podemos confrontar a seleção do verbo “afirmar”, localizado no 

texto-fonte, e  a do verbo “classificar”, localizado no texto-alvo, ambos verbos dicendi.   

Maingueneau, segundo interpretação de Gavazzi e Rodrigues (2003), postula que 

quanto aos verbos citados, “afirmar” seria um verbo avaliativo na categoria revelada através 
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do efeito de imparcialidade e “classificar” se agruparia entre os verbos descritivos, conforme 

acepções na modalidade categorizar, identificar ou rotular.  No entanto, outras acepções de 

“classificar” encaminham a direção para a significação de mais uma categoria, qual seja, a 

avaliativa, por expressar, de outra forma, uma valorização negativa, conforme acepções na 

modalidade considerar, tachar ou julgar. 

Além desta categorização, podemos atentar para o tempo verbal dos itens em questão: 

“afirmar” e “classificar”, e, nesse ponto acrescentamos uma relação com o que Charaudeau 

(2013) apresenta como intervenção nas palavras da enunciação de origem, operando uma 

transformação da modalidade do dito. No texto-fonte “Dilma afirmou ontem que o erro do 

instituto foi banal, de fácil detecção”, o verbo está no passado (pretérito perfeito), já passou, 

estando enfraquecida a crítica. No texto reenunciado, “presidente classifica como (sendo) 

banal erro do IBGE”, o verbo “classifica” se encontra no presente do indicativo, considerado 

como algo premente e ainda fortalecido pelo gerúndio subentendido sendo, que eterniza e 

fortalece a crítica ao IBGE. Passou do tempo transcorrido e superado, do passado, para o 

tempo afirmativo, de cunho seguro e solene, do presente. 

 O que pretendemos defender, tomando por base essa recorrência, seria comparar esses 

dois tipos de discurso, estabelecendo entre eles um continuum, no que tange ao uso do verbo 

dicendi.  Assim, temos na figura do enunciador jornal o efeito de saber, em que a declaração 

emana de um locutor que tem uma posição de autoridade pelo saber.  Entretanto, a voz do 

enunciador-jornal se faz presente quando o verbo dicendi assume uma função argumentativa, 

como na escolha do verbo “classificar” para sintetizar a fala do texto original da presidente. 

Esses verbos dicendi devem buscar a coerência com o projeto de fala, enquanto processo 

interlocutivo, conforme nos recomenda Marcuschi, (1991), sob pena de não entendermos a 

intencionalidade do produtor do texto. Qual é a versão linguageira que melhor define o 

posicionamento ideológico daquela que pronuncia o dito? Presidente classifica ou Dilma 

afirma? 

Entendemos que o dito não terá a mesma significação caso seu autor seja Dilma 

Rousseff, Aécio Neves ou Marina Silva, e também não terá a mesma significação se dentro da 

situação de comunicação, mídia impressa, houver quem desconheça o mecanismo da 

construção do sentido.  

Marcuschi (2007) considera os verbos introdutores de opinião verdadeiros 

“parafraseantes sintéticos”, pela forma como sintetizam em uma só palavra o sentido e a 
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intenção do discurso a relatar. Com efeito, o verbo classificar, selecionado pelo jornal, 

resumiu em uma só palavra o sentido geral do enunciado. E ainda, de acordo com o referido 

autor, os verbos selecionados pelo jornal estariam enquadrados nos discursos do poder por 

serem provindos da fala de membros do governo e, por serem eles, quase todos fortes e 

dominadores.  

Todavia, percebemos que os verbos “afirmar” e “classificar”, ambos selecionados pelo 

jornal, estão localizados em um contexto desfavorável ao sujeito falante Dilma, já que afirmar 

está na esfera da subjetividade, segundo critérios de Marcuschi (1997), e também na esfera da 

ausência de responsabilidade do enunciador-citante; e o verbo classificar está na esfera 

avaliativa da caracterização do discurso. 

Sabemos que chamar uma afirmação de „banal‟ não precisamente a classifica, mas a 

qualifica por um atributo. Em outras palavras, a Presidente Dilma teve sua opinião 

caracterizada como uma classificação (Marcuschi, 1997, p. 157). Posteriormente, 

contemplaremos os dois verbos citados sob a ótica do sentido de língua e sentido de discurso. 

É necessário, antes, salientar, no cotejo dos dois enunciados, a existência do recurso 

intertextual  da  retextualização ou reenunciação. 

Nesse âmbito, verificamos uma retextualização (MARCUSCHI, 2004) realizada no 

cerne de duas transformações: uma reordenação de conteúdo, pela anteposição do adjetivo 

“banal”, em relação ao substantivo “erro”, e uma substituição do verbo “afirmar” pelo verbo 

“classificar”, embora esses já não figurassem na fala da presidente, ou seja, verificam-se dois 

fatores incisivos à análise do enunciado, que são: a substituição, para Charaudeau (2013), 

representa uma intervenção nas palavras do enunciado de origem, operando uma 

transformação lexical –  e a reordenação. 

No que se refere à reordenação, a posição do adjetivo serve, segundo Azeredo (2010), 

para delimitar uma parcela da significação ampla dos substantivos graças ao seu papel 

restritivo, como na expressão erro banal, de fácil detecção. O papel restritivo do adjetivo 

banal, no papel de predicativo do sujeito, só se manifesta quando ele se pospõe ao substantivo 

como, por exemplo, na fala original da presidente Dilma – O “erro” do instituto foi „banal‟, de 

fácil detecção.  Nesse caso, banal é uma característica do “erro”, qualquer pessoa reconhece 

no substantivo “erro” aquela característica. Nem sempre, porém, o adjetivo cumpre essa 

função restritiva e delimitadora. 

Anteposto, o adjetivo tem sua função restritiva esvaziada e assume, plenamente, o 
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potencial afetivo-conotativo de seu caráter explicitador (2010, p. 203), como se viu em 

“classifica como „banal‟ erro do IBGE”. Isso significa dizer que, anteposto, o adjetivo assume 

a função de qualificador e a qualidade é sempre relativa. Portanto, um leitor pode achar banal 

o erro, mas outro leitor pode interpretar como muito banal ou até como excessivamente banal. 

Percebemos que houve alteração do sentido na citação retextualizada, visto que „banal‟ erro 

do IBGE passou a depender de diferentes opiniões de quem está interpretando, no caso, o  

leitor do jornal. 

Percebemos, neste fenômeno, dois efeitos de sentido distintos. Um, na fala 

retextualizada, cujo destaque se verifica na posição do adjetivo banal, na própria estrutura da 

oração, já que ele antecede o substantivo erro ocasionando um fortalecimento da crítica 

implícita por parte de O Globo, que parece questionar a presidente por minimizar o erro do 

IBGE. Já no texto original, verifica-se um destaque sobre o substantivo “erro”, que, embora 

vindo primeiro, tem seu efeito neutralizado por dois modalizadores convenientes à 

justificativa da presidente Dilma: “banal”, significando simples, e “de fácil detecção”, 

significando facilmente resolvido. 

Quanto à transformação ocasionada pela substituição do verbo afirmar pelo verbo 

classificar, comprovamos através do dicionário a diferença em termos de sentido de língua 

entre esses dois vocábulos. “Afirmar” significa declarar com firmeza, assegurar, asseverar, 

ratificar, confirmar. “Classificar” significa reunir em classes e nos grupos respectivos, 

segundo um sistema ou método; arrumar, pôr em ordem; rotular, tachar (FERREIRA, 2006, 

p.72). 

Para esta análise, vamos nos ater ao sentido de discurso que se projeta a partir do 

sentido de língua e que corresponde à intencionalidade dos sujeitos inscritos na situação de 

comunicação. Verificamos, no enunciado retextualizado, “Presidente classifica como „banal‟ 

erro de IBGE” (Aqui fala a presidente e não a candidata Dilma) que a própria alteração do 

verbo conduz o leitor aos encadeamentos de interpretações que se processam a partir do verbo 

“classificar”.  A presidente não afirma, ela é a voz da autoridade legitimada, julga como banal 

um erro do IBGE.  Ao contrário de considerar um erro crucial do instituto, a presidente 

qualifica, categoriza, dá uma nota e julga como banal o erro do Pnad.  

O leitor, em seu lugar de sujeito-interpretante, cria uma série de hipóteses sobre o que 

poderia ser a intencionalidade comunicativa de Dilma Rousseff, e, efetivamente, se sente 

impossibilitado de contemporizar, dada a leviandade da enunciação retextualizada 
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supostamente proferida pela presidente. Portanto, a expressão “classifica como banal erro de 

IBGE” constrói imagens de um destinatário que não é necessariamente o interpretante do ato 

de linguagem, mas aquele idealizado pelo jornal.  

Com efeito, essa interpretação nos remete a outros questionamentos já que a 

subjetividade do enunciador-jornal ressalta uma ideologia subjacente ao texto através da 

seleção lexical. O título selecionado pelo jornal manteve um elo com o texto de origem, ou 

seja, houve uma manutenção do conteúdo, porém constatamos uma transformação do 

enunciado que ressaltou uma ideologia subjacente ao texto e uma interpretação subjetiva do 

dito de origem. 

No discurso original, Dilma se resguarda através da expressão modalizada: Dilma 

Rousseff afirmou ontem que o erro do instituto foi banal, de fácil detecção. Além disso, o 

verbo “afirmar” conduz a uma interpretação favorável ao EUc – Dilma, ou seja,  confirma e 

garante sua veracidade. Na retextualização, o nível de síntese supera os limites da 

transformação, visto que se extinguem todas as modalizações e, ao retirá-las do texto,  o 

enunciador-jornal retira  as marcas que o comunicante-Dilma pretende deixar no discurso, ou 

seja,  são retirados os indicadores  de intenções e sentimentos, no caso, a expressão de fácil 

detecção. 

No âmbito da informação, isso equivale ao processo de transformação e transação. O 

enunciador-jornal inscreve-se nesse processo descrevendo, contando ou explicando e nisso 

tanto pode aderir ao dizer do enunciador reportado quanto tomar distância para com esse 

mesmo dizer. Já no processo de transação, o EUc Dilma Rousseff produziu um ato de 

linguagem atribuindo-lhe hipóteses sobre a identidade do outro - o destinatário-receptor - 

quanto a seu saber, sua posição social, suas aptidões, seus interesses. Ao mesmo tempo, o 

jornalista também produziu sua reportagem atribuindo hipóteses sobre a identidade de seu 

leitor e o efeito que pretendeu produzir nesse leitor.  Segundo Charaudeau: 

 

O ato de informar participa desse processo de transação fazendo circular entre os 

parceiros um objeto de saber que, em princípio, um possui e o outro não, estando um 

deles encarregado de transmitir e o outro de receber, compreender, interpretar, 

sofrendo ao mesmo tempo uma modificação com relação a seu estado inicial de  

conhecimento (op.cit. 2013, p. 41). 

 

Podemos atrelar o ato de informar ao ato de selecionar o que foi dito. Deste modo, a 

seleção parcial do que foi dito por Dilma Rousseff, em “Presidente classifica „banal‟ erro do 
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IBGE”, produziu um efeito de subjetivação na medida em que apenas uma parte do dito de 

origem foi imposta ao olhar do interlocutor. Outrossim, ocasionou um outro modo de 

significar fazendo com que a crítica ao IBGE se apresentasse de forma extremada. Já na 

reportagem primeira (texto-fonte) – “Dilma Rousseff afirmou ontem que o erro do instituto 

foi banal, de fácil detecção” – o tom é outro, a crítica é suavizada e posiciona Dilma como 

defensora do IBGE. Desta forma, coloca-se em xeque a exigência do desafio da 

inteligibilidade – ligada ao comentário do acontecimento – por suscitar uma alteração do 

conteúdo, que, por sua vez, está pautado na “realidade” do fenômeno.  

Cabe ainda analisar este fragmento entendendo e captando a identidade dos 

protagonistas através do contrato midiático estabelecido entre o jornal O Globo e a presidente 

entrevistada Dilma Rousseff. Em primeiro lugar, a legitimidade do estatuto de Presidente da 

República conferiu a Dilma Rousseff o direito à palavra e por tabela o reconhecimento da 

identidade social que a fundamenta.   

Já a identidade discursiva de Dilma Rousseff, no texto-fonte, foi construída a partir da 

necessidade em transmitir sinceridade e defesa de uma imagem que está na defensiva. Em seu 

projeto de fala, Dilma contestou críticas de oposição em entrevista coletiva avaliando que 

erros acontecem sempre que tem ser humano envolvido. No clamor dos acontecimentos, outro 

veículo de comunicação (site Valor Econômico) atesta que Dilma reagira com “absoluta 

perplexidade” ao ser informada sobre os erros. Em todas as situações, Dilma construiu uma 

atitude discursiva a serviço da credibilidade - de engajamento, o que significa dizer que houve 

uma tomada de posição na escolha de estratégias e também por uma modalização avaliativa. 

Antes de concluir, podemos acrescentar que a identidade social do EUc-jornal está 

inscrita na instituição O Globo e, como tal, possui legitimidade para conferir aos atores da 

produção o direito à retextualização do texto original, no caso o da  presidente Dilma. Quanto 

à identidade discursiva, enquanto o EUe Dilma instituiu o discurso de defesa e contestação 

propiciando uma identidade discursiva de engajamento, o EUe jornal instituiu um discurso a 

serviço da captação, tendo em vista a singularidade do leitor projetado por ele, propiciando 

uma identidade discursiva polêmica em relação ao interlocutor. Em outros termos, ao lançar 

conjecturas implícitas, o jornal elimina as possíveis estratégias do sujeito-enunciador  Dilma 

realizando o que Charaudeau  (2009) considera  como  “destruir o adversário”. 
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Ocorrência nº 2 

 

Fig. 13: Capa do primeiro caderno de 13 de setembro de 2014 

Fonte: Acervo O Globo 

 

Texto original publicado pelo jornal O Globo 

no dia 13 de setembro de 2014 

Texto retextualizado e transformado em 

citação (título), primeira página, caderno 1. 

 

Retirado do discurso indireto de Dilma 

Rousseff: 

Na série de sabatinas de O GLOBO, a 

presidente Dilma Rousseff defendeu o PT e 

sua coalizão dizendo que “em todos os 

partidos há gente corrupta e gente que não 

é corrupta”. 

 

 

 

“„EM TODOS OS PARTIDOS TEM 

GENTE CORRUPTA‟, diz Dilma”  

 

           “„Em todos os partidos tem gente corrupta‟, diz Dilma” 

A segunda ocorrência (figura 13) refere-se à série de sabatinas impetradas pelo jornal 

O Globo no ano de 2014, precisamente no dia 13 de setembro.  Esse quadro, em análise, 

acena para a então presidente e candidata à reeleição Dilma Rousseff, que, na ocasião, se 
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defendia de denúncias de desvios de recursos da Petrobrás. Ao falar sobre as alianças 

costuradas em seu governo, afirmou que “em todos os partidos tem gente corrupta e gente 

que não é corrupta”. E defendeu que a democracia “não pode prescindir de partidos”. 

O texto relatado aparece em destaque na primeira página do primeiro caderno, 

posicionado na parte superior e do lado direto. Todo o texto informativo está associado a uma 

imagem de Dilma Rousseff gesticulante e com semblante preocupado. O título é posicionado 

acima da imagem, em letras gigantescas, entre aspas e em negrito. Ou seja, o jornal considera 

a informação em destaque a mais importante daquele dia.  

A configuração formal do enunciado “„Em todos os partidos tem gente corrupta‟, 

diz Dilma”, se dá pelo emprego dos seguintes procedimentos: supressão de parte do 

enunciado...“e gente que não é corrupta”, uso do discurso direto, emprego de aspas e 

utilização do verbo introdutor de opinião: “dizer”.  Visto isso, analisaremos, por partes, o 

enunciado destacado. 

Primeiramente, esta ocorrência nos traz a possibilidade de realizar uma reflexão 

significativa acerca do processo da retextualização – passagem do pronunciamento oral da 

presidente Dilma Rousseff para o texto escrito e deste para o título, também escrito.  

Percebemos que tanto a fala quanto a escrita permanecem com a mesma ordenação de 

conteúdo, ou seja, conserva-se a sequência original, o que demonstra uma aparente fidelidade 

entre os ditos. Contudo, ocorre uma supressão drástica do conteúdo original ocasionando uma 

nova leitura, isto é, possibilitando a atribuição de um novo efeito de sentido ao enunciado 

proposto. Um movimento argumentativo em seis vocábulos, com modulações do locutor, é 

então transformado em uma frase única, uma espécie de sentença: “Em todos os partidos 

tem gente corrupta.” 

 A partir da enunciação dita pela presidente Dilma: “Em todos os partidos há „gente 

corrupta e gente que não é corrupta‟”, o enunciador-jornal, no papel de descritor-comentador 

da informação (Charaudeau, 2013), reduziu a referida enunciação a: “Em todos os partidos 

tem gente corrupta”. A supressão drástica a que ficou exposto o enunciado original nos revela, 

primeiramente, que a “verdade” no discurso da informação está sujeita à “maneira” de 

reportar as palavras do oral para o escrito (MARCUSCHI, 2004). Essa “maneira” nos leva a 

pensar que o enunciador-jornal argumenta contra ou a favor do entrevistado, e orienta 

voluntária ou involutariamente o leitor a interpretar o fato do mesmo modo que o jornal o faz. 

Em um segundo momento, vale dizer que o enunciado foi submetido à operação de 
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transformação com supressão de um sintagma que completava o sentido da enunciação-

resposta da presidente – “e gente que não é corrupta”. Nesse caso, o jornal pode alegar que 

houve uma redução do enunciado devido às próprias condições de espaço físico. No entanto, 

isso não parece justificar a eliminação do sintagma “e gente que não é corrupta”, por produzir 

um “valor” falso, tendencioso a mascarar um enunciado ou ocultar uma intenção por meio do 

discurso retextualizado.  

A complexa seleção de um fragmento reduzido evidencia, além do mais, que a 

“informação” é sempre a apresentação de um discurso interpretado. Conforme atesta 

Marcuschi (2007), esta manipulação é menos grave quando temos acesso ao texto original 

integralmente, mas isso é raro pela economia da imprensa. O mais grave ocorre quando a 

opinião (o título) é apenas abreviadamente formulada em um contexto de oposições, ou seja, 

um tipo de texto montado a partir de diversas posições conflituosas, consoante ao que se dá 

com a capa exposta a seguir: 

 

 

                 

Fig. 14: Reportagem capa do jornal O Globo com referências. Acervo O Globo 

 

Conforme podemos comprovar, o enunciado em questão está completamente 

condensado por acontecimentos opostos e conflituosos. Além disso, os comentários de Merval 

Pereira e Jorge Bastos Moreno – ambos, jornalistas editores do jornal – dão continuidade à 

orientação argumentativa promovida pelo título selecionado pelo jornal O Globo, o que nos 

leva a acreditar que existe uma construção cotidiana e silenciosa a favor da ideologia do 

jornal, “que se concretiza, sobretudo, pela escolha lexical determinada por uma tese 

Jorge Bastos Moreno: 

Lula deve estar fazendo 

jogo de cena 
Marina diz que não nega partidos 

Aécio: “Não bebo 

desse cálice do PT”. 

Bolsa cai 2, 42% e dólar sobe 

com pesquisa de 2ª feira. 

Petrobrás: duas empreiteiras se  

Propõem a falar ao MP 

Merval Pereira: 

 

Pesquisa Ibope não revela 

mudanças. Há empate técnico 

entre as duas candidatas, 

embora os ativistas da 

campanha de Dilma tenham 

querido transformar os 

números da pesquisa. 
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subjacente” (GAVAZZI & RODRIGUES, 2003, p. 60). 

Outro fator preponderante ocasionado pela seleção parcial do dito relatado é o 

percebido pela transformação do dito por um fato tendencioso, fato esse que põe em xeque o 

desafio da inteligibilidade pelo jogo de ocultamento entre o dito e o fato, ou seja, ao esconder 

parte da informação, o reenunciador constrói um fato consumado e tendencioso, próximo a 

uma sentença, fato que culmina em um possível  boato. Percebemos que, nesse caso, o desafio 

da inteligibilidade, está fusionado ao desafio da dramatização, já que este não pode ser tão 

claramente exposto como os outros, assim sendo, “insinua-se nos modos de escritura dos 

artigos e particularmente nos títulos” (CHARAUDEAU, 2013, p. 234). 

A maioria das citações ditas “textuais”, inclusive, postas entre aspas, segundo Authier 

Revuz (1990), e atribuídas literalmente ao político (nesse caso, as aspas parecem indicar que 

se transfere a responsabilidade de seu emprego a outra pessoa, indicando outra fonte 

enunciativa), sempre foram uma reconstrução, embora preservando a verdade e fidedignidade 

da informação. Entretanto a transformação reduzida feita pelo jornal revelando “mudança na 

perspectiva de interesse” (MARCUSCHI, 2004, p. 65) nos suscita a seguinte reflexão: A 

quem interessa a falta de preservação da verdade? O trabalho caminha em direção aos 

procedimentos que sugerem esse questionamento e, ainda outros. No entanto, não haverá 

respostas, porque o trabalho não se propõe a isso; vamos, sim, tentar buscar caminhos que 

sugiram mais reflexões e fatores motivadores para o prosseguimento de novas indagações. 

Quando o jornal utiliza-se do discurso direto com aspas, caracteriza-se uma tentativa 

de eximir-se de toda responsabilidade e também de simular a restituição das falas citadas, já 

que se cria, neste caso, um efeito de autenticidade. No entanto, como toda situação de 

enunciação é reconstruída pelo reenunciador, é essa tradução subjetiva que condiciona a 

interpretação do discurso citado, isto é, do discurso direto. Por mais que seja próximo do 

original, nunca poderá, entretanto, ser objetivo. Ou seja, sempre será apenas um fragmento ou 

parte de um fragmento, conforme a supressão analisada. 

É oportuno analisar, além disso, a presença dos embreantes no discurso relatado.   

A embreagem, segundo Maingueneau (2008), indica no enunciado a relação deste 

enunciado com a sua situação de enunciação. Utiliza, para isso, os elementos que articulam a 

língua com o acontecimento de cada enunciação. Dito em outras palavras, os embreantes 

representam as marcas de pessoa, de tempo e espaço que identificam a embreagem 

enunciativa. Busca-se compreender como os sentidos são constituídos e, portanto, captar a 
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subjetividade que se manifesta através do discurso. 

  O exemplo “Em todos os partidos tem gente corrupta e gente que não é corrupta” 

refere-se ao momento em que a presidente fez a declaração e não ao momento que é lido o 

discurso no jornal. Quando há mudança de ambiente, os embreantes não são mais 

interpretáveis sem a ajuda do discurso retextualizado, razão pela qual podemos corroborar a 

hipótese da relativa objetividade do discurso direto, já que cabe ao discurso citante – O Globo 

– a tarefa de reconstruir e explicitar a referência dos embreantes do discurso que ele cita – 

Dilma Rousseff. 

Esse é o motivo pelo qual Maingueneau (2008)  nos apresenta o discurso direto como 

uma “encenação”, já que não há como comparar uma ocorrência de fala efetiva com todas 

entonações e hesitações para um público restrito de ouvintes qual seja, a audiência de 

pronunciamento de Dilma no dia 13 de setembro de 2014 e os presentes na plateia,  e um 

enunciado citado entre aspas em um contexto midiático completamente diferente. 

Olhando, nesse momento, pelo viés da identidade, um Presidente da República tem 

uma identidade social, determinada pela lei que o designa como tal. Angaria direitos, bem 

como submete-se a deveres especificados em lei. A identidade social de presidente da 

República de Dilma Rousseff – candidata à reeleição 2014 – encontrava-se instável e sujeita a 

duas posições controversas: por um lado, a de defender e promover um projeto de sociedade 

ideal, propor um programa de realização do projeto e engajar-se sem hesitação para que este 

se cumprisse, e, por outro lado, o de fornecer explicações e justificativas de valores e ações 

que cumpriu e que estavam sendo questionadas. Por seu comportamento e seus atos de 

linguagem, Dilma Rousseff construiu uma identidade discursiva de presidente determinada 

com objetivo definido de “fazer crer”. A enunciação original reativou a identidade social da 

presidente enquanto a enunciação retextualizada mascarou a enunciação criando uma falsa 

identidade discursiva negligente com a nação. É como se a reenunciação apontasse para um 

“E daí?” 

A enunciação da presidente também nos sinaliza uma identidade discursiva de 

distanciamento, própria da economista, especialista em assuntos de política econômica – mas 

não reconhecida como experto – por meio da qual adota uma atitude controlada, que analisa 

sem paixão, no bojo de um raciocínio a distância, e também de engajamento ao PT, optando 

por defendê-lo através de uma modalização ponderada apresentada em seu discurso e 

reportada pela retextualização sem esse “detalhe”, qual seja: “Em todos os partidos tem gente 
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corrupta e  gente que não é corrupta”.  

Já a fala retextualizada, pela voz do jornalista-editor – instância enunciadora –nos 

mostra uma identidade discursiva de Dilma engajada na defesa ao PT, de uma maneira  

generalizante – todo mundo é igual, para o mal – e através de uma verdade apresentada como 

incontornável, sem possibilidades de discussão. 

Ainda costurando as identidades discursivas aos objetivos delimitados pelo discurso de 

Dilma e seu derivado, abrimos espaço para o seguinte questionamento: se o sujeito político, 

no caso Dilma, está, pelo seu lado, desejando defender suas ideias, tentando fazer com que os 

leitores acreditem nestas ideias, promovendo o seu melhor “discurso-defesa” com o intuito de 

angariar maior número de adesão e, por outro lado, o jornal O Globo, na figura do editor que 

se coloca na posição de um co-enunciador aparentemente delocutivo, mas implicitamente 

elocutivo, posição esta revelada pela sutil revelação de seu ponto de vista, também possui os 

mesmos propósitos possíveis de adesão dos leitores contra a presidente, definidos e revelados 

no universo do discurso, eis o conflito da legitimidade, na direção de tirar o poder adquirido 

legitimamente por eleição democrática e na figura dos sujeitos de linguagem no contrato de 

comunicação midiático. Neste aspecto, constatamos o desacordo, gerado pela conversão, entre 

Dilma, locutora efetiva, e o jornal, locutor que retextualiza e interpreta.  

Podemos também analisar esta fala reenunciada da presidente Dilma percebendo a 

assimetria da comunicação, já que “o ato de linguagem é um lugar de encontro imaginário de 

dois universos de discurso que não são idênticos” (2014, p,45).  Dilma (EUc), ao enunciar que 

“em todo governo tem gente corrupta e gente que não é  corrupta” tenta fabricar uma imagem 

do sujeito destinatário (TUd), público eleitor, que acredita ser coincidente com a do sujeito 

interpretante que a legitima. 

 Em tempos difíceis, em que o próprio jornal adquire o estatuto de partido de oposição 

explícita, o EUc, na figura de Dilma, tenta organizar seu ato de linguagem nele colocando um 

EUe  investido de autoridade, mas esta função está sendo partilhada também pelo jornal por 

dois motivos: primeiro, porque o editor-jornal  muda o sentido do texto  proclamando outra 

interpretação, e segundo, porque este parceiro-enunciador revela  uma posição que manipula  

o interlocutor em direção a um sentido não desejado pela comunicante Dilma. 

Segundo Charaudeau (2014, p, 62), trata-se de um jogo enunciativo – de um jogo de 

ser e de parecer – entre o estatuto social dos sujeitos do circuito comunicativo (EUc/TUi)  e o 

estatuto linguageiro dos sujeitos que a manifestação constrói (EUe/TUd). Consequentemente, 
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o EUc-Dilma não ganha sua “aposta” na reextualização imposta pelo jornal O Globo. Não é 

considerada, portanto, sob a ótica, estrategicamente, tramada pelo jornal, como alguém 

revestida de legitimidade, pois é o EUe e não o EUc que produz o que se pode chamar de 

efeito de discurso. 

É necessário introduzirmos, neste momento da análise, a “pista” que nos revela todo 

procedimento analítico da retextualização que se realiza ancorada, de maneira recorrente, pelo  

verbo “dicendi”. No discurso relatado, verifica-se a presença de diferentes vozes e a 

heterogeneidade discursiva (MAINGUENEAU, 2008, p. 48) através de citações em discurso 

direto e indireto. Percebemos a voz do outro sendo introduzida por um verbo “dicendi” e 

muitas vezes inserida sem neutralidade como atestamos no exemplo citado: “dizendo... em 

todos os partidos tem gente corrupta... (e gente não corrupta)”.  

Segundo proposta de Maingueneau, o verbo “dizer” é um verbo avaliativo ligado à 

credibilidade e à legitimidade do redator da matéria em relação ao seu entrevistado. Podemos, 

portanto, atestar que o jornal O Globo, em questão, utiliza este recurso como efeito de 

imparcialidade e fidelidade, ao mesmo tempo que traduz as intenções de seu interlocutor, 

segundo o seu próprio ponto de vista, ou do grupo que ele representa.  

De todo modo, a escolha lexical, tanto do verbo dicendi: “diz”, quanto do nome da 

presidente em exercício: “Dilma”, como podemos testificar no final do enunciado eleito pelo 

jornal – “diz Dilma” – nos remete ao fato de que imparcialidade total não existe. Realmente 

existe somente o efeito, já que o jornal encaminha a fala na direção à candidata e não à 

presidente. É a candidata que verbaliza tal opinião e é a candidata que defende o PT.  

Normalmente, o verbo “dizer” também aparece nas falas dos outros candidatos à 

presidência da República no ano de 2014. Isso porque o verbo “dizer” é considerado um 

“coringa”, uma espécie de vale tudo, pois manifesta-se em todas as funções e não tem alguma 

específica (MARCUSCHI, 2007, p. 164). Por isso, também, não é considerado verbo forte, 

nem fraco, mas neutro.  Em suma, aparece em todos os discursos diretos e indiretos 

precedidos do verbo dicendi e marcados por citações asseveradas incidindo ou não no 

julgamento do enunciador-jornalista.  

 Essa possibilidade de amostras, em um contexto favorável aos verbos “dicendi” – a 

eleição – em que evidenciamos a presença maciça de candidatos fazendo declarações 

diariamente, reforça o surgimento da retextualização, de um dito oral para um dito escrito, e 

de um dito escrito para outro escrito. 
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 À época da eleição, todo discurso retextualizado de Dilma Rousseff pela mídia 

impressa, através do Jornal O Globo, era uma resposta a críticas e a reações de protesto, daí 

seu enorme arsenal de amostras em verbos dicendi possibilitando-nos uma demonstração 

comparativa de um dito pelo não dito ou por um reescrito adulterado. 

Passemos à próxima análise, prevalecendo-se do mesmo marco temporal e munido das 

mesmas robustas intervenções por parte do jornal O Globo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

109 

 

 

Ocorrência nº03 

 

 

Fig. 15: Capa do primeiro caderno do dia 06 de setembro de 2014 

Fonte: Acervo O Globo 

 

Texto original publicado pelo jornal 

O Globo no dia 6 de setembro de 

2014 

Texto Retextualizado e Transformado em 

citação, primeira página, caderno 1 

 

Depois de comparar Marina a Collor 

e Jânio, o PT ONTEM DIVULGOU 

que a candidata do PSB planeja 

enfraquecer BB, CEF e Petrobrás 

para, depois, privatizá-los 

(reportagem completa p.6) 

. 

 

PT AGORA AFIRMA QUE MARINA 

PODERÁ VENDER A PETROBRÁS 

 

Na página 6: Título 

Presidente do PT SUGERE que Marina 

pode querer privatizar Petrobrás. 
 

 

 

Este enunciado-título está localizado na primeira página do jornal O Globo, primeiro 

caderno, na parte inferior do lado direito, inferindo-se ser possuidor de alguma relevância. O 

cenário eleitoral do dia 6 de setembro de 2014 era assaz motivador de discursos inflamados, 
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tendo em vista a batalha acirrada estabelecida pelos três candidatos principais à Presidência da 

República no ano de 2014.  Marina Silva estava naquele momento subindo nas pesquisas e o 

diretório do PT combatia com duras críticas a candidatura da ex-senadora, dizendo que ela 

representava o retrocesso uma vez que, na visão do PT, Marina liquidaria o Banco do Brasil, a 

Caixa Econômica Federal, além de enfraquecer a Petrobrás. 

Este título retextualizado pelo jornal O Globo apresenta de forma incisiva o contrato 

midiático eleitoral de combates e defesas por parte dos três candidatos. No bojo desta questão, 

analisamos o pronunciamento, não de um EU individual, mas de um Eu institucionalizado na 

figura do PT, uma identidade social, que abrange também os interesses do EU-presidente-

candidata Dilma Rousseff, como podemos verificar em “PT agora afirma que Marina poderá 

vender a Petrobrás”, em que Marina-candidata, concorrente às eleições presidenciais, é citada. 

 O texto original codificado pela instância comunicativa na figura dos jornalistas e 

editores emprega verbos de 3º pessoa de maneira impessoal – “afirma” – sugerindo uma 

neutralidade própria do comportamento delocutivo, cuja fala retextualizada é apagada e 

retomada três vezes no mesmo jornal. O texto-fonte enunciado pela figura do enunciador-

jornal dá lugar a uma instituição – PT – que afirma, aprova, divulga e acusa, conforme os 

seguintes outros exemplos: “O Diretório Nacional do PT aprovou ontem...” / “O documento 

divulgado pelos petistas”... / “Em 2006, o PT acusou o então presidente...” 

Nesse âmbito, verificamos uma retextualização realizada no cerne de três substituições 

lexicais: a) uma transformação ocasionada pela substituição do advérbio “ontem” pelo 

advérbio “agora”; b) uma transformação ocasionada pela substituição do verbo “divulgar” 

pelo verbo “afirmar”; c) uma transformação ocasionada pela substituição da locução “planeja 

enfraquecer” pela locução “poderá vender”. Vamos proceder à análise por partes com vistas à 

verificação dos efeitos de sentidos ocasionados pelas transformações do sentido de língua ao 

sentido de discurso, no bojo do processo de semiotização do mundo, e apoiadas sobre o 

fenômeno da retextualização. 

O advérbio “agora” apresenta as mesmas propriedades do “hoje”, com a diferença de 

estreitar muito mais o espaço temporal. Possuidores de um caráter dêitico, atestamos que em 

“ontem” o tempo do enunciado é anterior a “hoje” que coincide com o tempo de sua emissão. 

Porém, o advérbio “agora” escolhido pela edição para oferecer contexto ao enunciado “PT 

agora afirma que Marina poderá vender Petrobrás” não tem o mesmo sentido de hoje. 

“Agora” faz referência a uma ação que está a se desenrolar no momento e, implicitamente, o 
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de querer dizer ao leitor que PT vive afirmando “acontecimentos” sobre Marina; 

inegavelmente, produz um efeito de sentido que aponta para mais uma das afirmações do PT 

no meio de tantas outras cujo objetivo é o de desacreditar a candidata Marina Silva. De certo 

modo, “agora” tira credibilidade do pronunciamento. Trata-se apenas de mais uma invenção, 

“é mais uma do PT”, desacreditando o dito relatado. 

O jornal, com base na fala retextualizada, pode credibilizar ou desautorizar a fala do 

entrevistado. “Ontem”, no texto-fonte, suscita o efeito de sentido acima descrito, qual seja o 

de tempo passado em referência ao contexto de fala. Nesse sentido, apenas acrescenta 

informação circunstancial à oração descrita no texto de origem, ou seja, o PT divulgou um dia 

antes da data inscrita no jornal diário seu pronunciamento. 

Em tal caso, podemos, também, analisar os pares “ontem e agora” sob a ótica da 

embreagem temporal postulada por Maingueneau (1997).  Para o autor, o que determina a 

embreagem (também chamados de elementos dêiticos indiciais) é a situação de enunciação. 

Então, as marcas de passado, presente e futuro, acrescentadas às palavras com valor temporal, 

como ontem, hoje, agora, etc., que têm como ponto de referência o momento de sua 

enunciação, serão considerados embreagem. No entanto, concordamos que o advérbio 

“ontem”, no enunciado do texto-fonte “PT ontem divulgou que a candidata do PSB 

planeja enfraquecer BB, CEF e Petrobrás para, depois, privatizá-los”, seja um embreante 

temporal que designa o dia anterior ao discurso citado, mas o advérbio “agora” não constitui 

embreagem temporal no sentido de hoje, que designaria o próprio dia da enunciação. Com 

efeito, “agora” tem como ponto de referência situações fora do contexto e não a situação de 

enunciação nem o advérbio “ontem” empregado. Tanto faz o enunciado existir com ou sem o 

“agora”. O sentido proposto, do ponto de vista de informação temporal, continuará o mesmo, 

seguido pela desinência modo-temporal do verbo “afirma”.  Ou seja, o advérbio “agora”, no 

exemplo analisado, está situado no universo da probabilidade, da hipótese, da conjectura, e 

não no universo temporal indicativo do momento presente configurador da especificidade dos 

embreantes.   

Passando para a análise das substituições verbais, verificamos que tanto o sentido de 

“afirma” quanto de “poderá vender”, no mesmo enunciado retextualizado, é diferente de 

“divulgou” e da locução verbal “planeja enfraquecer” respectivamente, não admitindo, em  

hipótese alguma, possuírem o mesmo significado. “Divulgar” significa, no dicionário de  

Ferreira (2006, p. 86), “tornar conhecido ou público”, “espalhar”. “Afirmar” significa, “ato de 
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confirmar”, “sustentar”, “comprovar a existência”. 

Segundo a caracterização proposta por Maingueneau (1997), “divulgar” é um verbo 

avaliativo que revela uma intencionalidade de valorização positiva, já que quem divulga o faz 

porque tem legitimidade para fazê-lo, sendo,  no caso,  quem redigiu, na íntegra, a matéria-

texto-fonte. Em “PT ontem divulgou que a candidata do PSB planeja enfraquecer BB, CEF e 

Petrobrás para, depois, privatizá-los”, delegou-se ao PT a competência para divulgar fato 

relevante descoberto sobre as estratégias da candidata Marina Silva, se empossada na 

presidência.  Por sua vez, o verbo “afirmar” é um verbo avaliativo que revela uma 

intencionalidade com efeito de imparcialidade por parte do entrevistador, no caso, o jornal O 

Globo, conforme o exemplo: “PT agora afirma que Marina poderá vender a Petrobrás”. 

Do texto original, “PT divulga que a candidata do PSB planeja enfraquecer BB, CEF e 

Petrobrás para, depois, privatizá-los,” inferimos que PT “espalha”, torna conhecida, para 

eleitores e opositores, uma dúvida sobre uma questão que não deve ser ocultada e por isso 

“divulga”. Independente da veracidade da divulgação, foi o que disse. Na retextualização,  

porém,  PT “afirma”, no sentido de “garantir” e “comprovar” que Marina “poderá 

vender” a Petrobrás . Ou seja, o jornal agora consolida a informação, se resguardando através 

do verbo “poder”, já que o emprega em um tempo do futuro modalizado pela dúvida ou 

probabilidade – poderá vender – e, ao mesmo tempo, lança uma bomba. Através do verbo 

“poder”, interpretamos uma Marina com possibilidade, chances ou vontade, capacidade, 

autorização, habilidade. São conjecturas que livram a responsabilidade do enunciador, 

modalizando o rigor da afirmação, a fim de lançar a mensagem derradeira e bombástica: 

vender, terceirizar a Petrobrás. 

O título/manchete em questão dialoga com o texto de origem – o gênero  entrevista. 

Em outras palavras, o enunciado citado se encontra, de alguma forma, integrado ao corpo do 

artigo, mas parece estar desprovido de fidelidade; de maneira inversa, percebemos, 

acentuadamente, a intervenção contundente do locutor que cita – o jornal O Globo.  

Outrossim,  é curioso como um verbo com viés de  suposição “poderá vender” funcione 

como uma declaração, uma ameaça e até como uma recomendação. Uma análise um pouco 

mais atenta dirá logo que Marina está em franca desvantagem assumindo uma posição 

ameaçadora. Às vésperas das eleições, cabe refletir a quem mais interessa a queda de Marina 

Silva, fora o partido os trabalhadores.   

Na continuidade da reportagem/notícia, encontramos na página 6, uma extensão da 
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informação primeira, agora, completamente modalizada, mas ainda  com  viés da suposição. 

Tomado o enunciado-título, o jornal nos apresenta uma informação com o seguinte título: 

Presidente do PT - aqui já não fala a instituição, mas o presidente - sugere que Marina pode 

querer privatizar Petrobrás.  

Verificamos que quando fala o coletivo, ou seja, a instituição, esta afirma, comprova 

ou divulga e torna público. Inversamente, quando fala o presidente, este apenas sugere, 

insinua que Marina pode querer privatizar Petrobrás, ou seja, preserva-se a face do jornal com 

vistas à isenção da responsabilidade. Também agora não se afirma que a candidata à 

presidência não poderá vender a Petrobrás ou planejará enfraquecer para depois privatizá-la. 

Apenas sugere-se que Marina possa querer privatizar a Petrobrás. Em última análise, existe 

uma possibilidade remota de Marina querer privatizar Petrobrás, mas esta possibilidade é tão-

somente insinuada pelo presidente, o que é bem diferente de um ato de governo programado, 

segundo a certeza da afirmação do PT, apresentada na manchete divulgada na capa do jornal. 

Trata-se, pois, do que as palavras de dicionário se tornam quando passam para o 

contexto da comunicação e deste para o sentido de discurso, instalando-se dentro dos critérios 

da interpretação do acontecimento bruto. Em outras palavras, para que o acontecimento 

exista, é necessário nomeá-lo. O acontecimento não significa em si. O acontecimento só 

significa enquanto acontecimento em um discurso (Charaudeau, 2013, p. 132). Assim, por 

exemplo, ao noticiar determinadas falas, a imprensa leva em conta o público-leitor e os 

saberes de crença que circulam na sociedade sobre o momento político e na mente desses 

leitores-alvo. 

Na mídia, uma notícia pode prolongar-se no tempo. As eleições de 2014 foram 

assumidas como um espaço temático privilegiado durante vários meses, isto é, 

recorrentemente o jornal abasteceu-se da fala dos políticos em campanha. A disputa acirrada 

entre os três candidatos à Presidência da República de 2014 colocou a mídia impressa na 

contingência de dirigir-se ao maior número de pessoas e a distribuírem ao mundo as mesmas 

simplificações e clichês. Isso porque o jornal trabalha com as hipóteses sobre a identidade do 

outro, quanto ao seu saber, sua posição social, seu estado psicológico, seus interesses, sua 

insatisfação face às pesquisas realizadas, o compartilhar desses saberes, e o efeito que 

pretende produzir nesse outro. 

O ato de informar torna-se um problema de relação com a verdade, já que, ao adulterar 

o dito original, o enunciador-jornal induz o público-alvo a não só receber o saber, 
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compreender, interpretar, mas também a sofrer uma modificação com relação a seu estado 

inicial de conhecimento. Para melhor explicar o que foi dito, vamos considerar que o leitor-

interpretante, transeunte, investido da posição de querer saber, mas sem tempo, lê apenas o 

título numa banca de revistas: PT AGORA  AFIRMA QUE MARINA PODERÁ VENDER A 

PETROBRÁS. O título sugere outra interpretação superficial: Marina não foi eleita ainda, 

mas é melhor que não seja, uma vez que agora afirma: Há mais uma sobre Marina. Qual será 

a próxima? Movimento construído por vozes entre o eu-enunciador O Globo e a fala 

reportada do PT na provável busca por desautorizar a fala do entrevistado, no caso, Marina 

Silva. Do mesmo modo, constatamos também haver uma desautorização do PT, que parece 

distribuir mais um factoide sobre seus adversários. 

Desse modo, a configuração formal do enunciado “PT agora afirma que Marina poderá 

vender Petrobrás” se dá pelo discurso indireto sob a forma de uma oração subordinada 

substantiva objetiva direta, introduzida pelo verbo dicendi “afirmar” que, por sua vez, dá  

sentido ao discurso relatado. Na esteira de Charaudeau (2013), podemos nos referir ao 

discurso indireto, reportado pelo jornal O Globo, como uma integração da interpretação do 

dito. 

Segundo Maingueneau (2008), o jornalista prepara um produto que fale à inteligência 

do leitor instruído e atrás da qual se apaga. Disso deriva a maior frequência do discurso 

indireto e das formas híbridas, conforme nos indica o autor (op cit, p. 150). Quanto à 

embreagem, no discurso indireto, há apenas uma situação de enunciação; as pessoas e os 

dêiticos espaço-temporais do discurso citado são identificados em relação à situação de 

enunciação do discurso citante. Assim, no enunciado: 

 “PT agora afirma que Marina poderá vender Petrobrás”.  

“Agora”, de maneira ambígua – conforme análise anterior – refere-se ao momento 

presente ao da enunciação citante.  A locução verbal “poderá vender” corresponderia, no 

discurso direto, a “pode vender” no presente;  trata-se de uma “concordância temporal” (op 

cit, p. 151), pela qual uma citação no discurso indireto perde sua autonomia enunciativa, 

tornando-se dependente do verbo introdutor. 

Descortinando os tipos de discurso pelo viés bakhtiano (2004), a análise é a alma do 

discurso indireto. Isso significa dizer que o discurso de outrem é ouvido de maneira 

transformadora porque integra na sua transmissão elementos e matizes que outros esquemas 

deixam de lado. E enfatiza:  
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O discurso citado é visto pelo falante como a enunciação de outra pessoa, 

completamente  independente na origem. É a partir dessa existência autônoma que o 

discurso de outrem passa para o contexto narrativo, conservando o seu conteúdo e ao 

menos rudimentos da sua integridade lingüística e da sua autonomia estrutural 

(BAKHTIN, 2004, p. 144).  

 

Com efeito, quando lemos fragmentos do pronunciamento original do instituto do PT, 

na pessoa de seu presidente, tanto na página 6 quanto na primeira página, percebemos uma 

citação dentro de outra, um discurso dentro de outro, mas ao mesmo tempo, uma enunciação 

sobre a enunciação. Aquilo que lemos no título retextualizado é apenas o conteúdo do 

discurso dissimulado por uma “coloração” lexical (op.cit, 2004) de palavras não totalmente 

condizentes com o espírito analítico que caracteriza o discurso indireto invocado por Bakhtin. 

Sutilmente, a “coloração” instala-se, como analisamos, nesta seção, nas expressões “agora” e 

“ontem”, nos verbos dicendi “divulgar” e “sugerir”, e na locução verbal “poderá vender”. 

A análise que acabamos de fazer calcou-se nos seguintes parâmetros de análise: 

processos de retextualização/ tipos de interferências; verbos dicendi/avaliativos, descritivos; 

tipos de discurso/ maneiras de relatar; postulados do contrato midiático, dos quais nos 

serviremos, também, na seção seguinte. 
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Ocorrência nº04 

 

Fig. 16: Capa do primeiro caderno do dia 14 de outubro de 2015 

Fonte: Acervo O Globo 

 

Texto fragmentado, retirado do 

pronunciamento e publicado pelo jornal O 

GLOBO no dia 14 de outubro de 2015 

Texto Retextualizado e Transformado em 

citação, primeira página, caderno 1 

Sem citar nomes, disse que lutará e não 

deixará prosperar a “obsessão dos 

inconformados” com a derrota nas urnas, 

que voltou a chamar de golpistas. E 

provocou: “Quem tem força moral para 

atacar minha honra”? Ela defendeu seu 

mandato e disse ainda que a “sociedade 

conhece os chamados moralistas sem 

moral”. 

 

Dilma reage e ataca 

„moralistas sem moral‟ 
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Para situar historicamente a enunciação analisada frente ao contexto político da época, 

é necessário esclarecer que após a aguerrida eleição de 2014 para a Presidência da República 

– em primeiro e segundo turnos – a Presidente Dilma Rousseff foi reeleita pelo Partido dos 

Trabalhadores (PT) vencendo o senador mineiro Aécio Neves do Partido Social Democrata 

Brasileiro (PSDB) com 51,64 % contra 48,36% de votos. Essa eleição foi marcada por ter 

sido uma das eleições presidenciais mais acirradas da história do país, até então, e pela morte 

de Eduardo Campos, que era candidato do PSB, em um acidente aéreo, no dia 13 de agosto de 

2014, fazendo com que fosse substituído por Marina Silva, do mesmo partido, que ficou em 

terceiro lugar na disputa eleitoral. 

O título em questão está posicionado na primeira página do Jornal O Globo, em 

evidência como primeira notícia, destacada ao centro, com letras garrafais e em negrito, logo 

abaixo do nome do jornal, indicando ser a notícia mais importante do dia – a aposta da melhor 

informação. Essa notícia polêmica que tem como manchete-título “Dilma reage e ataca 

„moralistas sem moral‟” expressa um dos discursos mais contundentes do governo de Dilma 

Rousseff, incluindo o primeiro mandato. O discurso, em questão, representou um imperativo 

contra-ataque aos opositores patrocinados por Eduardo Cunha, então presidente da Câmara, 

que exigiam o  impeachment da presidente em exercício. 

Neste pronunciamento, realizado durante a abertura do 12º Congresso da Central 

Única dos Trabalhadores (CUT), Dilma Rousseff insurgiu-se contra os que queriam 

interromper seu mandato, expôs o artificialismo do impeachment e insistiu que a briga não era 

com a identidade social dela – a presidente Dilma Rousseff – mas com o que ela representa: 

“as conquistas do governo Lula”, ou seja, a identidade discursiva engajada nas conquistas 

sociais, oriundas de seu antecessor.  Além disso, relembrou que o “terceiro turno” começou no 

dia seguinte à sua eleição e introduziu sua fala com o que deu margem para figurar no título, 

com relativa adulteração.  

A partir do fragmento: “A sociedade brasileira conhece os chamados moralistas sem 

moral. E conhece porque o meu governo e o governo do presidente Lula proporcionou o mais 

enfático combate à corrupção de nossa história” 
24

, elaborou-se: 

“Dilma reage e ataca „moralistas sem moral‟” 

O texto em questão exemplifica apenas o fragmento de um pronunciamento 

                                                 

24
 https://yotu.be/UAWkdQaTDLs (pronunciamento de Dilma Rousseff ) 

https://yotu.be/UAWkdQaTDLs
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desdobrado em três camadas: a) o pronunciamento da presidente Dilma Rousseff no 

congresso da CUT; b) o relato do jornalista acerca do dito pronunciado; c) o fragmento 

selecionado pelo jornalista para figurar como título. “Essa superposição confere ao discurso 

original uma enorme distância” entre o discurso original e o dito relatado e quase 

„anonimidade‟, conforme atesta Marcuschi (2007, p. 167), enfraquecendo a opinião original”.  

Temos, portanto, dois textos retextualizados pelo Jornal O Globo: um texto-fonte e 

uma manchete. Embora o texto-fonte, inserido no gênero notícia, aproxime-se mais do texto 

original (pronunciamento), ainda assim, continua sendo um discurso interpretado e filtrado 

pela instância midiática. Trata-se de uma complexidade enunciativa da qual o trabalho não 

escapa, uma vez que se analisa uma enunciação que se forma a partir de outra, inserida em 

notícias que se formam a partir de outros pronunciamentos, divulgados, entretanto, também 

pelo jornal O Globo, sob o gênero manchete. 

Percebemos que o título em questão, a “linha fina” – que antecipa informações gerais 

do dito ou fato – e até o resumido “lide” (do inglês, lead, “conduzir”) – primeiro parágrafo da 

notícia – traz as informações essenciais ao entendimento do dito e está permeado pelas 

expressões mais polêmicas e emblemáticas inseridas no pronunciamento de Dilma ao 

congresso da CUT. Assim, encontramos: “moralistas sem moral”, “golpismo escancarado”, 

“obsessão dos inconformados”, sem a menor possibilidade de acesso ao pronunciamento 

original integral. E ainda: o título está abreviado e formulado em um contexto de oposições, 

conforme verificaremos a seguir.  
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Fig. 17: Reportagem capa do jornal O Globo com referências. Acervo O Globo 

 

Dito de outro modo, o texto está montado a partir de diversas posições conflituosas, o 

que conduz a manipulação sutil do leitor menos atento a ter a mesma interpretação dada pelo  

jornal. 

Isso posto, passaremos à análise propriamente dita de certas estratégias de que o 

jornalista-reenunciador dispõe ao pinçar fragmentos, que fora do contexto, ganham outro 

sentido afastado do dito original e, assim, montam subjetivamente seus pontos de vista a 

respeito dos ditos relatados, concordando ou discordando do enunciador. Desse modo, a 

configuração formal do enunciado Dilma reage e ataca „moralistas sem moral‟ se dá pelos 

seguintes procedimentos a saber: discurso híbrido;   supressão de partes do enunciado como 

“os chamados”;  emprego de aspas;  e  emprego dos verbos introdutores “reagir” e “atacar”.  

Analisaremos, então, o enunciado destacado por partes. 

Em Dilma reage e ataca „moralistas sem moral‟, o discurso adquire a forma híbrida, 

já que se atrelou palavras do discurso citado ao discurso indireto. Temos, então, o 

procedimento, aparentemente, mais frequente no jornal O Globo, qual seja: o discurso indireto 

deslizado para o discurso direto. O fragmento com aspas „moralistas sem moral‟ está 

perfeitamente integrado à sintaxe e recebe o nome de “ilha textual ou ilha enunciativa” 

Míriam Leitão 

NOVAS PEDALADAS 

Segundo relatório do governo, dívidas 

com bancos públicos cresceram em 

2015. 

Zuenir Ventura 

O QUE VAI ACONTECER? 

O futuro é tão preocupante quanto o 

presente. 

            EDITORIAL 

„Legitimidade de Cunha 

prejudica impeachment‟. 
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conforme Maingueneau (2008). No discurso indireto, o enunciador citante – O Globo – possui 

uma infinidade de maneiras para traduzir as falas citadas, “pois não são as palavras exatas que 

são reproduzidas, e sim, o conteúdo do pensamento” (op. cit., p, 149).  Nesse caso, o 

jornalista além de utilizar o discurso indireto, ainda acrescentou alguns fragmentos da fala 

original, criando um efeito de autenticidade.  

No entanto, neste caso, percebemos que o reenunciador, ao usar as aspas simples em 

„moralistas sem moral‟, utiliza-se de dois critérios, quais sejam: primeiro, o jornalista deseja 

transferir a responsabilidade de seu emprego a outra pessoa, e segundo, o jornalista se recusa 

a avalizá-la, por ser uma expressão altamente polêmica e predisposta a suscitar diferentes 

interpretações.  

Para Bakhtin (2004), as palavras ou expressões integradas no discurso indireto e 

colocadas entre aspas, sofrem um “estranhamento” (tomando o termo emprestado dos 

formalistas), que se dá na direção conveniente às necessidades do reenunciador: “elas 

adquirem relevo, sua „coloração‟ se destaca mais claramente, mas ao mesmo tempo elas se 

acomodam aos matizes da atitude do autor” (op.cit. p. 163). No caso, a “coloração” dada ao 

termo entre aspas conduz o leitor em direção a uma interpretação polêmica, já que faz crer 

que “moralistas sem moral” foi uma expressão inventada por Dilma Rousseff para designar 

seus opositores. 

Talvez, se colocasse a expressão exata do conteúdo original com a modalização 

autonímica “os chamados”, o enunciado, em questão, não resultaria em uma adulteração de 

sentidos tão maliciosamente camuflada. À vista disso ficaria assim: Dilma reage e ataca os 

chamados „moralistas sem moral‟. Melhor dizendo: “os chamados” teria o mesmo sentido de 

“os designados”. 

Temos, então, a primeira operação de retextualização configurada pela supressão da 

expressão “os chamados”. Trata-se da omissão de uma modalização autonímica que se 

caracteriza por englobar “o conjunto dos procedimentos por meio dos quais o enunciador 

desdobra, de uma certa maneira, seu discurso para comentar sua fala enquanto está sendo 

produzida” (MAINGUENEAU, 2008, p. 158).  No enunciado original, “A sociedade 

brasileira conhece os chamados moralistas sem moral. E conhece porque o meu governo e o 

governo do presidente Lula proporcionou o mais enfático combate à corrupção de nossa 
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história”, Dilma Rousseff comenta sua própria fala, produzindo uma espécie de enlaçamento
25

 

na enunciação.  

Dito de outro modo, o enunciador-Dilma alude a um outro discurso dentro de seu 

próprio discurso, como se invocasse  a memória dos ouvintes-leitores da conhecida e velha  

demagogia de que se valem alguns dissimulados  políticos.  Authier-Revuz (1995) classifica 

esse fenômeno, em que o enunciador comenta sua própria enunciação, de “não-coincidência 

das palavras consigo mesmas”, especificamente, quando o enunciador se confronta com o 

fato de que o sentido das palavras é ambíguo. “Os chamados”, nessas condições, explica, com 

maior clareza o que vem depois:  moralistas sem moral.  Na ausência da modalização 

autonímica sintetiza-se o enunciado e retira-se dele o procedimento por meio do qual o 

enunciador desdobra, de uma certa maneira, seu discurso para comentar sua fala enquanto está 

sendo produzida. 

Nesse momento, faz-se necessário analisar a escolha dos verbos dicendi “reagir” e 

“atacar” que também orientam uma interpretação premida pela valoração negativa, 

polemização, retomadas opositivas, organizadoras dos aspectos conflituosos. Consideramos 

que a opinião do jornalista é introduzida por tais verbos mencionados, que, por sua vez, 

antecipam o caráter geral da opinião relatada.  Além disso, a análise dos verbos dicendi 

articula-se à análise realizada do fenômeno da retextualização que engloba as substituições  de 

“disse” para “reage e ataca” e a supressão da expressão “os chamados”, já citadas 

anteriormente. 

Primeiramente, procuramos dar o sentido de língua “dicionarizado” aos dois verbos 

selecionados pelo enunciador-jornal “reagir” e “atacar” para figurarem como resultado de 

uma paráfrase do pronunciamento ou mesmo uma síntese interpretativa do que julgou ser a 

melhor informação. Ou seja, de um pronunciamento que durou cerca de 35 minutos, o jornal, 

salvaguardado pela legítima economia própria da imprensa, abreviou o discurso e o  sintetizou 

com dois verbos dicendi polêmicos e de valorização negativa, segundo os critérios atestados 

por Maingueneau (1997), “reagir” e “atacar”, registrando, de maneira flagrante,  um outro 

modo de significar.  

Seguindo a orientação dada por Ferreira (2006), o verbo “reagir”, em seu sentido de 

língua, e quanto à modalidade de oferecer oposição, significa “recusar-se”, “opor-se”, 

                                                 

25
 Termo utilizado por Authier- Revuz (1995) em sua obra de dois volumes dedicada à modalização autonímica. 
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“protestar”, “resistir”, “lutar”, “enfrentar”. Já o verbo “atacar” nos apresenta duas 

modalidades: “ofender”, que significa “desacatar”, “destratar”, “maltratar”, “afrontar”, 

“ofender”, “insultar”, e “manifestar-se contra”, que significa “reprovar”, “criticar”, 

“censurar”, “condenar”, “acusar”, “desaprovar”, “hostilizar” e “combater”.  Percebemos, 

notadamente, que o reenunciador não poupou a entrevistada das improcedentes e infundadas 

interpretações e também não contemporizou seu discurso com as habituais estratégias 

utilizadas pelo sistema midiático, qual seja o de se resguardar por detrás da suposta 

reprodução da fala, utilizando um fragmento e não outro, por exemplo.  Definitivamente, 

vemos, nessa enunciação, um exemplo raro de interpretação explícita ancorada no comentário 

abreviado que está subjacente à seleção dos verbos dicendi.  Ou seja, transformou um verbo – 

dizer – dotado de neutralidade, em dois verbos considerados mais fortes e dominadores, além 

de dotados de orientação argumentativa, o que enseja a interpretação dos verbos dentro do 

critério das intenções subjacentes, conforme postula Marcuschi (2007). Também na esteira do 

mesmo autor, não há como negar que os verbos introdutores de opinião “reagir” e “atacar” 

funcionam como verdadeiros “parafraseantes sintéticos”, pois eles resumem em uma só 

palavra o sentido geral do discurso a relatar (MARCUSCHI, 2007, p. 149). 

 Percebemos, outrossim,  que tais verbos estão distribuídos pelo mesmo campo 

semântico e este fato consolida a posição da entrevistada que o enunciador-jornal quer 

destacar ou a temática do texto que deseja ressaltar. Assim, na crise política do país, e, na 

antevéspera de um impeachment, que já estava sendo vivida pelo país em 2015, vale salientar 

a categorização postulada por Maingueneau (1997) quanto aos verbos avaliativos com efeito 

de valorização negativa, que não legitimam o discurso e até o desqualificam de acordo com o 

contexto, sendo este, no caso, “bélico”. 

Nessa direção, entendemos que os verbos avaliativos estão mais ligados à 

credibilidade e à legitimidade do redator da matéria em relação ao dito do outro, pois é ele 

quem traduz as intenções dos leitores (TUi), segundo o grupo que ele representa, pela ótica do 

jornal.  A intencionalidade, nesse caso, foi revelada pela categoria semântica de polemização e 

valorização negativa. 

Ademais, de acordo com o título, quando Dilma (aqui fala a identidade discursiva 

Dilma Rousseff prestes a perder a legitimidade de presidenta) reage e ataca os moralistas 

sem moral,  ela está atacando a  oposição de maneira generalizada, sem critérios e sem 

blindagem. Os moralistas sem moral são representados por todos os partidos que não façam 
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parte dos partidos dos trabalhadores e por toda uma legião de cidadãos que estão na linha do 

meio, ainda sem posição pré-estabelecida, porque na verdade não compreendem o 

redemoinho de informações conflituosas que se acumulam  cotidianamente.  

Arrematando o exposto, todos esses componentes que, no conjunto, enfraquecem a 

posição do enunciador do discurso citado, assumem funções que nem sempre estão fazendo 

justiça à opinião original do autor, “pois podem “costurar” um texto com retalhos de vários 

aspectos por vezes díspares. Podem montar um texto muito interessante, mas fictício, se 

comparando com aquilo que o autor realmente disse” (MARCUSCHI, 2007, p. 165).  A 

própria seleção verbal acrescida da omissão do sintagma “os chamados”, por si só, 

corroboram essa interpretação.  

 Como estamos trabalhando na ordem dos desdobramentos políticos até o ano de 2016, 

presenciamos, diariamente, tomando Dilma Rousseff como presidente, o noticiário alimentar-

se fortemente dos discursos relatados por parte da presidente em exercício, numa amostra 

evidente da tentativa de distanciamento por parte do jornal e também da não-adesão aos 

pronunciamentos em questão.   

No entanto, esses mesmos ditos relatados foram cessados à revelia de outros interesses 

políticos, ao longo do ano de 2015 a 2016, e, com o afastamento de Dilma Rousseff, também 

parece terem sido ocultados os ditos relatados em geral
26

. O campo empírico foi permeado de 

fatos relatados, fatos consumados, fatos declarados, ou seja, declarações, advertências e 

opiniões tratadas como fatos. Assim, finalizamos, tomando o desaparecimento dos ditos 

relatados como marco final do presente estudo, completando ainda que o relato de um dito, 

além de refletir as circunstâncias e imaginários de uma sociedade, reflete também a 

manipulação silenciosa de quem fomenta essas mesmas circunstâncias e esses mesmos 

imaginários. 
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 Esses dados serão confirmados, estatisticamente, nas considerações finais. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Saber ler criticamente um texto é o que faz um leitor autônomo e hábil diante dos 

diversos gêneros presentes na sociedade. Desse modo, ler um título jornalístico, por exemplo, 

conhecendo ao menos sua configuração explícita (linguagem breve, marcante, memorável) e 

inferindo dados implícitos (orientação ideológica), equivale a interpretá-lo a despeito de 

possíveis manipulações. Assim, é por aprender a tomar consciência das estratégias em uso em 

manchetes jornalísticas impressas e, especialmente, as de reenunciação – objeto mais amplo 

de nossa investigação – que o leitor pode se tornar um consumidor-leitor mais consciente. 

Para propor um caminho de interpretação de manchetes narrativas reenunciadas em O 

Globo, relacionamos, neste trabalho, a Teoria Semiolinguística da Análise do Discurso a 

aspectos teóricos referentes ao fenômeno da intertextualidade.  Selecionamos um corpus 

sobredeterminado pelo contrato de comunicação midiático, aquele segundo o qual o 

jornalista-enunciador, de forma explícita, assim apresentado, marca sua presença, mais 

especificamente, na retextualização do texto/título escolhido, e de forma implícita o jornalista-

comunicante também marca sua presença, construindo, assim, um jogo de máscaras na 

encenação midiática.  Ao pressupor seu destinatário, leva em consideração toda situação 

comunicativa. O possível leitor, por sua vez, tenta compreender a configuração verbal e seus 

elementos inteligíveis da enunciação retextualizada e, a seguir, interpreta o conjunto com base 

em inferências: seja dos implícitos ligados aos valores ideológicos do sistema jornalístico, 

seja da intenção latente por parte do sujeito comunicante, locutor original do texto. 

Sob essa perspectiva, analisamos a construção dos efeitos de sentido que emergem de 

estratégias empregadas em enunciados retextualizados, bem como a “fidelidade” dessa 

reenunciação relativamente à enunciação de origem no domínio midiático.  

Para tanto, desenvolvemos esta pesquisa, no âmbito do contrato midiático de 

comunicação, partindo de acontecimentos brutos em relação ao sentido de língua e 

alcançando acontecimentos construídos em relação ao sentido de discurso. No escopo da 

encenação midiática, nos debruçamos sobre as estratégias de reenunciação mobilizadas para 

atingir as visadas de informação e de incitação sobre o interlocutor. 

Percebemos, em função das análises e tentando responder uma das hipóteses 

sugeridas, haver uma fusão do EU-comunicante/enunciador Dilma/PT e do EU-

enunciador/comunicante Jornal O Globo no tocante às reenunciações focalizadas neste 
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trabalho.  Teoricamente, o sujeito comunicante é um agente (como o TUi),  localizado na 

esfera externa do ato de linguagem, mas responsável por sua organização; todavia, o EU 

comunicante Dilma/PT, ainda que  agente  na esfera externa e produtor do ato de linguagem,  

não é totalmente responsável por sua organização, já que, diante dos enunciados analisados, 

observamos que  o discurso de origem foi transformado de diversas maneiras pela atuação do 

sujeito O Globo. A comprovação dessa hipótese se verifica pelo emprego de estratégias 

vinculadas ao ato de enunciar delocutivo, e também ao tipo de interferência realizada no ato 

de retextualizar que, ora suprime, ora substitui, além do emprego estratégico das aspas e do 

verbo dicendi. 

Assim, os parceiros da atividade linguageira, eu comunicante e tu interpretante 

acabam por constituir, nesse caso, o que Charaudeau (2014) definiu como uma assimetria de 

comunicação, já que o TUd do EUc Dilma/PT e o TUd do EUc  O Globo   não coincidiram 

em todos os pontos em seus respectivos projetos de fala. Pudemos verificar com as análises 

efetuadas que o sujeito falante, Dilma Rousseff/PT, possivelmente, não alcançou a aposta – o 

EUd concordar com ela –  já que o relator jornal, que assumiu a voz do enunciador, possuía, 

por seu turno, outras estratégias para captar os mesmos EUs  interpretantes. A título de 

exemplo, podemos retomar a enunciação “Em todos os partidos tem gente corrupta e gente 

que não é corrupta” por “Em todos os partidos tem gente corrupta”. 

Além disso, também comprovamos por meio das análises realizadas no escopo desta 

dissertação que o jornal O Globo seleciona verbos considerados mais fracos para os membros 

do poder e verbos considerados mais fortes para os membros da oposição, contrariando uma 

sistematicidade pré-estabelecida no cotidiano de jornais voltados para as classes A e B. Desse 

modo, o discurso midiático que figura no nosso corpus nos mostra que tais verbos 

introdutores de opinião são selecionados de acordo com a imagem do político enfocado, seja 

ela oficial, seja ela oposição.  É possível que os órgãos de imprensa se caracterizem, 

ideologicamente, já pela forma de reenunciarem as opiniões dos políticos de acordo com a 

seleção dos verbos e decidam quem está no poder. Para ilustrar retomemos a ocorrência 

“Dilma reage e ataca moralistas sem moral”, em que os verbos “reagir” e “atacar” orientam a 

enunciação de Dilma, para um dizer mais subjetivo e menos endossado pela mídia, além de 

inapropriado a um representante legitimamente empossado como Presidente da República. 

Além do mais, percebemos que verbos fracos e verbos fortes não podem ser vistos de 

forma totalmente estanque, visto que, na construção de ambos, operam processos de ordem 
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semântico/cognitivo, de tal modo que se deveria pensar em um continuum: haveria alguns 

fenômenos mais tendentes para os verbos mais fracos (por exemplo, os enunciados 

comprometidos com a neutralidade, como “Em todos os partidos tem gente corrupta, diz 

Dilma”), e outros mais tendentes para os verbos mais fortes (detecção de enunciados com 

temática mais argumentativa, como eleições, por exemplo), caminhando-se de um polo a 

outro do continuum conforme a complexidade dos significados exigidos pelo contrato 

comunicativo.  

No cerne de nossas análises, figura o verbo “classificar”, tendencioso para mais forte e 

subjetivo, já que passível a diferentes interpretações; o verbo “dizer” que é um verbo com viés 

aparentemente imparcial, nem forte e nem fraco, mas neutro. Também o verbo “afirmar”, que 

sujeito ao cunho avaliativo aparentemente imparcial, segundo Maingueneau (1997), aparece 

no enunciado – “PT agora afirma que Marina poderá vender Petrobrás” – mais enfraquecido 

pelo “agora” que o antecede. E, por último, “reagir” e “atacar”, ambos polêmicos e 

aparentemente mais fortes em relação a sua função, qual seja, a de fomentar o embate entre as 

partes. Ao mesmo tempo, os dois verbos apresentam-se presumivelmente mais fracos, no 

sentido de não serem endossados pela mídia, uma vez que ela não se mostra em concordância 

com o dizer que ele mesmo cria para a enunciadora Dilma, ao contrário, parece que a mídia  

lança a fagulha da discórdia e a estimula.   

A análise comprovou também que as atividades de retextualização, como a supressão e 

a reordenação de conteúdo, produzem efeitos de sentido diferentes dos pretendidos 

inicialmente pelo eu-comunicante que projeta pronunciamentos, conforme podemos 

comprovar na ocorrência 1 “Dilma Rousseff afirmou ontem que o erro do instituto foi „banal, 

de fácil detecção‟” para “Presidente classifica como „banal‟ erro do IBGE”.     

Na tentativa de compreendermos o comportamento dos sujeitos de linguagem que 

atuam no quadro de comunicação midiático e elucidarmos ainda uma outra hipótese indicada 

na apresentação do trabalho, a análise reiterou que o uso do modo discursivo delocutivo em 

terceira pessoa, sugestivo de uma aparente objetividade, é usado estrategicamente pelo 

reenunciador para declarar fatos ou opinar sobre eles, implicando dessa forma o interlocutor. 

Nas quatro ocorrências, verificou-se que a comprovação dessa hipótese tenta responder ao 

emprego estratégico do verbo dicendi em terceira pessoa que, no jogo da encenação midiática, 

orienta uma tentativa de  apagamento e distanciamento por parte do enunciador-jornal. 

Levar em conta todos esses fatores analisados – na busca pela comparação das 
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hipóteses apresentadas na introdução – ao ler um texto-título, em especial títulos com 

referências a um determinado momento político do país, permite ao leitor tornar-se 

independente no processo de interpretação, produzindo uma leitura crítica e consciente. 

Em “Discurso e Poder” (2015) e, em paralelo, na palestra proferida sobre manipulação 

midiática no Brasil, na ocasião do IV SIAD (2016) – Simpósio Internacional sobre Análise de 

Discurso – Teun  A. Van Dijk nos esclarece  que a mídia conservadora é dominante, sobretudo 

na televisão, e que o jornal O Globo legitimou o impeachment da então presidente Dilma 

Rousseff, divulgando de forma seletiva a corrupção e deslegitimando  a acusação de que o 

processo era um “golpe”. O jornal usou seu poder e monopólio informativo para legitimar um 

golpe político de direita e concluiu, afirmando, que, de maneira geral, a manipulação de uma 

organização ou instituição dominante é um ato discursivo ilegítimo para controlar, segundo 

seu próprio interesse, a mente das pessoas. 

Assim, uma característica típica da manipulação, segundo o mesmo autor, é comunicar 

crenças implicitamente, isto é, sem realmente afirmá-las e, portanto, com poucas chances de 

serem questionadas. Sob esse viés, constatamos, cotidianamente, a construção silenciosa da 

informação, não somente para os cidadãos comuns, mas também para as próprias elites, 

fazendo jus ao potencial que a mídia – jornal O Globo – oferece como principal fonte de 

conhecimento político à sociedade. Além do mais, o jornal propaga seu projeto ideológico 

com slogans, como: “Quem forma opinião no Brasil assina o Globo” e, juntamente com a 

propaganda, as imagens dos jornalistas formadores dessas opiniões: Fernando Calazans, 

Anselmo Gois, Patrícia Kogut, Lauro Jardim, Merval Pereira, Míriam Leitão.   

Ainda Van Dijk (2015) defende que os títulos sumarizam as informações mais 

importantes de uma notícia e, portanto, também expressam seu tópico principal, muitas vezes, 

enfatizando características negativas de seus supostos adversários políticos. Para tanto, 

constroem imaginários tentando idealizar os modelos mentais de seus leitores e presumindo as 

crenças socialmente partilhadas, ou seja, construindo critérios avaliativos – bom vs. ruim, 

honesto vs desonesto, etc. (op.cit. p. 217). 

Tais considerações de Van Dijk, ao apontar para tais efeitos de sentido, produzidos por 

O Globo, encontram respaldo nessa dissertação, que constatou o emprego de estratégias na 

confecção do dito reenunciado como forma evidente de manipulação da fala do outro. 

Ademais, não podemos, por fim, nos furtar de finalizar este trabalho sem mencionar 

um processo sui generes, o qual fomos mobilizados a comprovar – já que estamos munidos de 
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vários elementos empíricos e  analíticos – que põe em xeque os desafios da inteligibilidade e 

legibilidade da imprensa escrita, segundo critérios defendidos por  Charaudeau (2013) em 

relação ao fato de a imprensa estar inserida no domínio da escrita. Isso quer dizer que: 

 

Seu campo de atividade discursiva e semiológica é o da conceitualização que se 

inscreve numa situação de troca monolocutiva e se organiza sobre um suporte 

espacial. Eis porque a imprensa tem suas próprias exigências de visibilidade, de 

legibilidade e de inteligibilidade (CHARAUDEAU, 2013, p. 232). 

         

Assim, testemunhamos – relativamente à ultima hipótese considerada – o dito relatado 

virar um fato sobre a gestão do PT e consequentemente, um boato, com força de verdade e 

decisão, conforme nos mostram os quatro enunciados analisados.  

1-  DITO RELATADO: “Presidente classifica como „banal‟ erro do IBGE” 

     FATO GERADO: Dilma Rousseff  banaliza erro de estatística 

2- DITO RELATADO: “Em todos os partidos tem gente corrupta” 

    FATO GERADO: Dilma é corrupta 

3- DITO RELATADO: “PT agora afirma que Marina poderá vender a Petrobrás” 

    FATO GERADO: Marina vai privatizar a Petrobrás, se ganhar 

4- DITO RELATADO: “Dilma reage e ataca „moralistas sem moral‟” 

    FATO GERADO: Dilma é inimiga dos eleitores de direita 

         Deste modo, põe-se em xeque diante do leitor não só o desafio da inteligibilidade pelo 

jogo do ocultamento entre o dito e o fato, mas também o desafio da legibilidade pelo não 

entendimento claro da matéria, razão pela qual deveria ser acessível ao maior número de 

leitores no âmbito de um alvo construído. O dito originalmente construído vira um fato pelo 

viés da reenunciação e até um boato com valor de declaração ou verdade. 

 Quanto ao valor das declarações, o jornal O Globo parece transitar entre a preservação 

de sua imagem institucional e o seu viés democrático. Contudo, predomina o efeito de decisão 

atribuído à imagem institucional, já que os ditos viram declarações, conforme dito 

anteriormente, ou realizações de ações. Também, em menor escala, o jornal caracteriza-se por 

produzir efeito de opinião, já que a instância midiática, no caso o jornal O Globo, parece 

“assumir um papel de desvendamento das opiniões, principalmente se as declarações soarem 

como confissões ou denúncias” (CHARAUDEAU, 2013, p. 169). Esses efeitos incidem 
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diretamente sobre a imagem que o organismo de informação quer produzir de si, ou seja, o  

Jornal O Globo, como instância midiática, é levado a escolher declarações emanadas de um 

locutor que tem o poder de decidir. Nesse caso, tende a produzir, predominantemente, para si 

uma imagem intitucional pelo efeito de decisão. 

 Perceber, afinal, esses conflitos e estratégias nas teias discursivas das falas reportadas 

dos políticos focalizados por O Globo é um dos possíveis caminhos para o entendimento da 

complexa realidade política do Brasil.  

Ainda resta ressaltar, como a análise comprovou, que os ditos relatados foram 

cessados independentemente de outros interesses políticos, entre o ano de 2015 e 2016. Com 

o afastamento de Dilma Rousseff, em razão do processo do impeachment, também parece 

terem sido ocultados os ditos relatados em geral.  

Embora esse trabalho não seja de cunho quantitativo, foi observada no período de 02 

de dezembro de 2015 a 31 de agosto de 2016 – duração do processo de impedimento de 

Dilma Rousseff – uma evasão substancial do discurso relatado na mídia impressa O Globo 

nos títulos publicados na primeira página do jornal. Salienta-se aqui a notória ausência do dito 

relatado da então presidente Dilma Rousseff que, em um intervalo de nove meses – duração 

do processo de impeachment – só teve a voz contemplada no dia 12 de março de 2016: 

“Dilma nega renúncia e diz que teria orgulho de Lula no governo”. 

Pudemos testificar, então, uma redução contundente dos ditos relatados, não só em 

relação à presidente em exercício, mas também, em relação a outros membros do poder. 

Assim, constatamos, no período entre dezembro de 2015 a agosto de 2016, uma diferença de 

68% a menos de ditos relatados em relação ao ano anterior, qual seja: o de dezembro de 2014 

a agosto de 2015. Para o período de dezembro de 2014 a agosto de 2015 testemunhamos 47 

ditos contra 15 ditos relatados no período de dezembro de 2015 a agosto de 2016, assim 

ilustrado no gráfico a seguir. 

DITOS RELATADOS 2014 2015 2016 

Dezembro   8 1  

Janeiro  5 1 

Fevereiro  4 3 

Março  9 4 

Abril  1 2 

Maio   1 1 

Junho  4 1 

Julho  7 1 

Agosto  8 1 
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Assim sendo, por tudo dito anteriormente, confirmamos a expressão “semifiel” para 

compor o título – “Estratégias de uma reenunciação semifiel em contexto midiático” – por 

entendermos que, apesar de o enunciador-jornal se esforçar por adotar um perfil de mediador 

neutro ou imparcial, é quase inevitável que sua intervenção de mediação – simultaneamente, 

histórica, ideológica, cultural e psicológica – acabe por condicionar parcialmente o seu 

trabalho de reenunciação. Isto nos leva a comprovar a semifidelidade do dito e, 

consequentemente, o entendimento de que o papel do leitor deve ser, antes de tudo, o de 

“contrapor o regime do acreditar", conforme defende Bonifácio (2011), e, por isso, deve,  em 

contrapartida, aprofundar  a reflexão acerca das estratégias empregadas na confecção de ditos 

relatados em contexto midiático. 

Além do mais, não há, aqui, a pretensão de que o leitor tome os questionamentos, 

advindos da análise dos quatro títulos, como definitivamente respondidos. As perguntas se 

mantém vivas e esperamos que continuem a contribuir para a realização de novos estudos. 

Obedecendo ao fluxo inerente a um trabalho de pesquisa, pretende-se, isto sim, que os títulos 

analisados sirvam de motivação para o prosseguimento da leitura e de gatilho para novas 

estratégias investigativas, de modo a enriquecer futuros debates e reflexões de cunho social e 

político.  
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ANEXOS 

 

Ocorrencia nº 1  

 

      Capa do primeiro caderno de 22 de setembro de 2014 
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Ocorrência nº 2 

 

Capa do primeiro caderno de 13 de setembro de 2014 
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Ocorrência nº 3 

 

                    Capa do primeiro caderno do dia 06 de setembro de 2014 
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Ocorrência nº 03 

 

Página 06 do dia 06 de setembro de 2014 
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Ocorrência nº 04 

 

                   Capa do primeiro caderno do dia 14 de outubro de 2015 

 


