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Resumo: O jornalismo no Brasil e no mundo passa por um período de mudanças, frente às múltiplas
possibilidades de comunicação e novos atores. Tais mudanças têm impacto também no cotidiano dos
jornalistas, uma vez que há cada vez menos tempo para produção, necessidade de conhecer as variadas
tecnologias de comunicação e informação cada vez mais sofisticadas e, quase sempre, obrigatoriedade de
produzir material para diferentes suportes. Aqui, apresentamos parte de nossa pesquisa para a tese de
doutorado, que teve por objetivo conhecer práticas discursivas de uma comunidade de jornalistas, nesse
momento de transformações na profissão, com base nos fundamentos da Análise do Discurso de origem
francesa (doravante AD). A análise do corpus, que reuniu anotações de observação da atividade de
trabalho e de verbalizações de jornalistas na editoria de Cotidiano da Folha de S. Paulo, além de textos
publicados pelo jornal, permite apreender algumas características que permeiam os discursos e a atividade
dos jornalistas na atualidade.
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Abstract: Journalism in Brazil and around the world goes through a period of change, with multiple
possibilities of communication and new actors. Such changes also have an impact on the daily lives of
journalists, since the activities and techniques involved in their work suffer modifications, such as
shortening the news production time, the need to understand the various communication and information
technologies increasingly sophisticated and often the obligation to produce material for different media.
This article presents research that aims to identify the discursive practices of a community of journalists,
at this moment of transformation in the profession, on the grounds of french Discourse Analysis (AD).
The analysis of the corpus, which brought notes observation of work activity and verbalization from
journalists in their work at Cotidiano section of the daily newspaper Folha de S. Paulo, in addition to texts
published by the newspaper, allows grasping some characteristics that permeate both the discourse and the
activity of journalists today.
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1. Breve contextualização

Nos últimos anos, sobretudo após o advento dos primeiros veículos de comunicação
social online no final dos anos 1990, têm sido publicados inúmeros textos em jornais e revistas,
bem como em veículos especializados em comunicação social, nos quais se discutem as
mudanças por que tem passado o jornalismo no Brasil e no mundo. O fenômeno denominado
convergência das mídias, que, grosso modo, aponta para a união das várias mídias – impressa,
televisiva, radiofônica etc – na internet, fez surgir também discursos apocalípticos em relação à
manutenção de determinadas práticas sociais de leitura, tais como os jornais e os livros. No
entanto, um primeiro olhar sobre essa enorme massa de textos publicados nas duas últimas
décadas permite entender que há, necessariamente, uma série de mudanças em curso, e não
exatamente o fim do jornalismo e das demais práticas.
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O tema também aparece em debates na esfera acadêmica e sindical, em documentários,
filmes de ficção, em livros, enfim, numa infinidade de gêneros e esferas de atividades, o que
atesta a existência e a circulação no espaço público de um discurso sobre mudanças no
jornalismo, como prática social e como atividade profissional.

No âmbito da academia, além de dissertações, teses, artigos e comunicações em
congressos, há pelo menos duas iniciativas de maior dimensão, dois projetos de pesquisa de longa
duração, um de alcance estadual e outro de alcance nacional, ambos determinados a traçar um
perfil dos profissionais jornalistas na atualidade. Além dos objetivos propriamente científicos de
cada uma das pesquisas, é possível também detectar nas justificativas de cada uma delas o
discurso sobre as mudanças na atividade de trabalho e no discurso jornalístico.

“Perfil do Jornalista Brasileiro”1 é um projeto de pesquisa do Núcleo de Estudos sobre
Transformações no Mundo do Trabalho, da Universidade Federal de Santa Catarina
(TMT/UFSC), que tem por objetivo quantificar os jornalistas em atividade no país, considerando
os diplomados em jornalismo com registro profissional, os diplomados sem registro, e também
aqueles sem diploma específico que atuam como jornalistas. O texto do projeto de pesquisa do
TMT/UFSC, no tópico intitulado “Problemática e Revisão Bibliográfica”, entre outras premissas,
afirma:

[...] transformações recentes na profissão comportam a inclusão, nela, de
atividades e tipos de empregadores não previstos na regulamentação. A
convergência digital configurou ambientes de atuação que demandam jornalistas
multitarefa ou especializados em novas áreas, como infografia, edição não
linear, edição e publicação online. O entrelaçamento das linguagens do
jornalismo e do entretenimento gerou formas narrativas híbridas, difíceis de
caracterizar quanto à identidade profissional. Ou seja: o jornalismo é uma
profissão em transformação, e os critérios que definem o que é ou não
jornalismo espelham lutas de poder internas ao campo jornalístico. Como em
vários outros campos da atividade intelectual, no jornalismo o saber profissional
encontra-se em permanente disputa (Mick, coord. 2012).

Podemos ler aí também o discurso sobre as mudanças na profissão e o reconhecimento,
pelos sociólogos, de um “entrelaçamento das linguagens do jornalismo e do entretenimento” que
“gerou formas narrativas híbridas, difíceis de caracterizar quanto à identidade profissional”.
Penso que tal afirmação não diz respeito apenas a questões de identidade profissional, um objeto
de estudo das Ciências Sociais, mas ao próprio discurso jornalístico, um objeto de estudos da
Linguística.

A outra iniciativa é o projeto “O perfil do jornalista e os discursos sobre o jornalismo. Um
estudo das mudanças no mundo do trabalho do jornalista profissional em São Paulo”,
desenvolvido entre 2009 e 2012 na Escola de Comunicações e Artes da USP (ECA/USP),
coordenado por Roseli Figaro. Reproduzo alguns trechos de apresentação no Seminário
“Mudança no Mundo do Trabalho do Jornalista”, realizado em 2012, que fazem parte das
conclusões da pesquisa2:

Com a aceleração dos tempos, a variedade de plataformas e a convergência de
mídias aparecem problemas que não são exatamente novos, eles se recrudescem
sem solução. Dizem respeito às orientações deontológicas da profissão, à ética

1 Disponível em: <http://perfildojornalista.ufsc.br/>. Acesso em 30.out.2012.
2 Disponível em: <http://www.eca.usp.br/comunicacaoetrabalho/wp/>. Último acesso em 26.out.2012.
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jornalística, ao tratamento dado às fontes, à visão voltada ao público cliente e
não ao interesse público. Essas dificuldades são enunciadas na contraposição:
manter os fundamentos ou atender à loucura dos ritmos e demandas do
trabalho (Figaro, coord. 2012, slides 42-48, grifos do original).

Os achados da pesquisa realizada em São Paulo corroboram, em parte, as premissas da
justificativa para a realização da pesquisa em âmbito nacional pelo grupo de Santa Catarina:
preocupação com o distanciamento de preceitos éticos e morais, ou, dito de outra forma, daqueles
valores compartilhados outrora pelos jornalistas, e verbalizados como “visão voltada ao interesse
público”, “jornalismo com responsabilidade social”, “separação entre jornalismo e
entretenimento” etc. Tais valores correspondem àqueles identificados em pesquisa etnográfica
pioneira realizada por Travancas (1993), com depoimentos de profissionais jornalistas, em que a
maioria falava da profissão como dotada de enorme responsabilidade social, uma “missão”
(Travancas 1993).

Estudos mais recentes, tais como os de Fonseca e Kuhn (2009), discutem como a
redefinição dos processos de produção e os novos arranjos econômicos, com a concentração das
empresas em grandes conglomerados e a convergência das mídias, tem levado os jornalistas a
abandonar uma visão “messiânica” da profissão e a se reconhecerem como experts em uma
atividade profissional assalariada semelhante a outras tantas. A substituição de jornalistas
veteranos por outros mais jovens, prática recorrente nas empresas jornalísticas, assim como os
cursos de treinamento pelas próprias empresas, salários mais baixos e a suspensão de
obrigatoriedade do diploma de jornalista3 para o exercício profissional formam um conjunto de
fatores que facilitam a mudança das condutas e a assimilação de novos valores pelos mais jovens,
que “tendem a relativizar os padrões impostos pelos códigos deontológicos e o pensamento
crítico – resultado da formação universitária – em nome dos valores do mercado” (Pereira et al.
2011: 48).

Obviamente, a retomada destes enunciados de produtores competentes da esfera
acadêmica não tem por objetivo polemizar sobre suas posições, mas mostrar que as questões do
campo jornalístico se impõem, revelando posicionamentos, inclusive na esfera acadêmico-
científica, que podem ser reveladores de transformações na prática jornalística e,
consequentemente, no discurso jornalístico.

É possível considerar, então, que os jornalistas são uma categoria profissional estratégica
para o estudo dos impactos das transformações no modo de produção capitalista sobre o mercado
de trabalho, na era da informação (Mick, coord. 2012). E, também, que parece haver importantes
mudanças em curso nas práticas profissionais dos jornalistas e que, em certa medida, o trabalho
desses produtores de texto é parte das condições de produção do discurso jornalístico. No campo
dos estudos de Jornalismo que utilizam AD como metodologia, compreende-se que os
“constrangimentos” impostos aos jornalistas no sistema organizacional e as rotinas que
determinam o trabalho são condições de existência da notícia e “a compreensão dessas condições

3 A não obrigatoriedade de diploma de graduação em jornalismo para o exercício da profissão não é questão de
consenso. A Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) defende a obrigatoriedade do diploma. No mesmo ano em
que a medida do Supremo Tribunal Federal (STF) tornou o diploma não obrigatório, em 2009, foram apresentadas
duas propostas de emenda à Constituição, as chamadas PEC 386 e PEC 33, tentativas de restabelecer a necessidade
de diploma específico para o exercício do jornalismo. Em agosto de 2012 ocorreu a aprovação da PEC 33 no Senado.
A Câmara dos Deputados terá de apreciar a proposta em conjunto com a PEC 386, ambas reunidas agora sob o
número 206/2012. Até o final de abril de 2014 a PEC 206/2012 ainda não havia sido incluída na pauta do plenário da
Câmara, onde terá de ser votada em dois turnos.
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não é acessória, e sim um pressuposto para qualquer estudo de jornalismo” (Benetti 2007: 111).
Compartilhando dessa visão, tomamos como fundamentos teóricos os desdobramentos recentes
da AD, em especial aqueles trazidos por Dominique Maingueneau desde a publicação de Gênese
dos Discursos na França, no ano de 1984, que têm como pressuposto fundamental a tese de que
há uma determinação comum, a que o autor chama de “coerções semânticas” ou “restrições
semânticas”, um mesmo conjunto de princípios que regem os textos e as práticas institucionais
dos grupos que produzem tais textos, que tornam os textos comensuráveis com a rede
institucional do grupo que “a enunciação discursiva ao mesmo tempo supõe e torna possível”
(Maingueneau 1984/2007: 230).

Assim, se delineou um objetivo de pesquisa: conhecer as práticas discursivas de uma
comunidade de jornalistas, em um momento de acentuadas transformações na profissão, por meio
da análise de textos publicados pelo jornal e também por meio da observação da atividade de
trabalho, com base nos fundamentos da AD.

Para a AD, o texto, materialidade do discurso, e as práticas de textualização, trazem
sempre a marca da alteridade que é constitutiva de todo dizer. No entanto, é preciso levar em
conta que, neste caso, tais práticas se constituem exatamente na atividade de trabalho dos
jornalistas, que são os responsáveis por preparar os textos que serão publicados pelo jornal,
quaisquer que sejam suas funções (repórteres, redatores, editores etc.). Ao mesmo tempo em que
tais práticas são reguladas por normas generalizadas nas redações, prescrições de toda ordem, são
também regidas por renormatizações, em que cada jornalista-trabalhador decidirá, com base no
conhecimento das normas e com base em sua própria experiência – que é sempre também social e
histórica – o que fazer em cada situação peculiar, no aqui e agora do seu cotidiano.

Maingueneau (1984/2007; 1987/1997) aprofunda a articulação entre discurso e condições
de produção, reformulando o termo prática discursiva, proposto por Michel Foucault, para
designar a reversibilidade essencial entre as duas faces do discurso – social e textual –, quando se
trata de apreender um discurso como inseparável das comunidades discursivas que o produzem e
o difundem, pensando-o ao mesmo tempo como conteúdo, como modo de organização dos
homens e como rede específica de circulação dos enunciados produzidos.

2. A dupla face do discurso: social e textual

O conceito de comunidade discursiva designa os grupos que existem somente na e pela
enunciação de textos que eles produzem e fazem circular. Há a imbricação de uma certa
configuração textual e do modo de existência de um conjunto definido de indivíduos. Nessa
perspectiva, dirá o autor que “todo estudo de enunciados que se interroga sobre seu modo de
emergência, de circulação e de consumo, sem considerar o funcionamento dos grupos que os
produzem e administram, só pode ser redutor” (Maingueneau 2008: 143).

Por meio da noção de condições de produção se designa geralmente o “contexto social”
que envolve um corpus, considerando desde sempre, em AD, que a situação extraverbal nunca é
apenas causa exterior dos enunciados, que não age do exterior como força mecânica, mas que age
como constituinte necessário à estrutura semântica dos enunciados. Contestando a evidência
enganadora das concepções que opõem ao interior do texto o exterior das condições de produção
que o tornam possível, Maingueneau destaca a importância da comunidade que a enunciação de
um discurso pressupõe. Fala da “comunidade daqueles que produzem, que fazem com que o
discurso circule, que se reúnem em seu nome e nele se reconhecem” (Maingueneau 1997: 54).

Para a pergunta sobre em que condições um discurso é possível, dirá que não é suficiente
lembrar a existência de um conflito social, de uma língua, de ritos e lugares institucionais de
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enunciação: “[...] é preciso ainda pensar que o próprio espaço de enunciação [...] supõe a
presença de um grupo específico sociologicamente caracterizável, o qual não é um agrupamento
fortuito de ‘porta-vozes’”. E também: “as formações discursivas concorrentes em uma
determinada área também se opõem pelo modo de funcionamento dos grupos que lhes estão
associados (Maingueneau 1997: 54-55). Isto nos levou a considerar, no caso do discurso
jornalístico, a possibilidade de dissenso na comunidade de prática. De um lado, o jornalismo
tradicional, as comunidades discursivas que lhe dão sustento e por ele se sustentam, seus gêneros
discursivos, suportes e modos de circulação, as práticas textuais e profissionais que permitem a
produção desse discurso. De outro, um novo jornalismo em conformação, com tudo o mais que,
tal como no tradicional, lhe é pertinente.

Se a noção de prática discursiva integra a formação discursiva (tomada aqui como
sinônimo de discurso) e a comunidade discursiva, isto é, o grupo ou a organização de grupos no
interior dos quais são gerados os textos que dependem da formação discursiva, então a
comunidade discursiva não deve ser tomada de forma excessivamente restritiva, remetendo não
somente às instituições e relações entre agentes, mas também a tudo que esses grupos implicam
no plano da organização material e modos de vida. Se o trabalho dos jornalistas é ser o mediador
das diversas falas que se entrecruzam no espaço público, ao mesmo tempo produzindo discursos
e colocando-os em circulação, então mudanças no trabalho devem afetar também tais discursos. E
as regras que estruturam a atividade de trabalho dos jornalistas nas redações nos dias atuais são as
mesmas que se pode verificar nos textos materializados no jornal.

Inspiramo-nos, também, para a realização de nossa pesquisa, naquilo que diz um dos
principais precursores da AD, Michel Pêcheux, em um de seus últimos textos:

Em história, em sociologia, e mesmo nos estudos literários, aparece cada vez
mais explicitamente a preocupação de se colocar em posição de entender esse
discurso, a maior parte das vezes silencioso, da urgência às voltas com os
mecanismos de sobrevivência; trata-se, para além da leitura dos Grandes Textos
(da Ciência, do Direito, do Estado), de se pôr em escuta das circulações
cotidianas, tomadas no ordinário do sentido [...] (Pêcheux 1997: 48).

Um projeto que só pode tomar consistência, diz, “se permanecer distanciado de qualquer
ciência régia presente ou futura”. E, ainda, tal maneira de trabalhar impõe um certo número de
exigências, sendo uma delas entender a discursividade não apenas como estrutura, mas como
acontecimento:

[...] sublinhar que, só por sua existência, todo discurso marca a possibilidade de
uma desestruturação-reestruturação dessas redes e trajetos [das redes de
memória e dos trajetos sociais nos quais ele irrompe]: todo discurso é o índice
potencial de uma agitação nas filiações sócio-históricas de identificação, na
medida em que ele constitui ao mesmo tempo um efeito dessas filiações e um
trabalho (mais ou menos consciente, deliberado, construído ou não, mas de todo
modo atravessado pelas determinações inconscientes) de deslocamento no seu
espaço: não há identificação plenamente bem-sucedida [...] (Pêcheux 1997: 56).

Se o discurso é acontecimento, é também atividade de sujeitos. Não existe discurso sem
sujeito, o que não significa que ele seja livre, centro do sentido, sua origem etc. Para Possenti
(2009), sobra uma característica fundamental para caracterizar o sujeito: sua atividade, tecida
sempre entre o já-lá e o novo: “[...] a história se faz de pequenos fatos, pequenos atos que
produzem pequenas alterações do que há, de usos diversos e eventualmente não previstos das
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mesmas coisas” (Possenti 2009: 58). A atividade, de linguagem ou de trabalho, corresponde a um
ensaio sempre renovado de alguém único, mas que volta a agir numa configuração do presente
das normas antecedentes, ao mesmo tempo anteriores ao agir e anônimas, sempre históricas, que
tornam possível a atividade humana.

Se o trabalho dos jornalistas é ser o mediador das diversas falas que se entrecruzam no
espaço público, ao mesmo tempo produzindo discursos e colocando-os em circulação, então
mudanças no trabalho devem afetar também tais discursos, uma vez que se trata de ação empírica
que deixa rastros no produto final. Trata-se daquilo que Maingueneau (2007: 140) denomina ritos
genéticos, o conjunto de atos realizados por um sujeito em vias de produzir um enunciado, o que,
para o autor, é uma noção mais ampla que a de pré-texto (anotações, gravações, rascunhos etc), já
que inclui também comportamentos não escriturais, tais como viagens, meditações e outras
atividades.

Recorrendo à metáfora de um rio e seu curso, Maingueneau chama de “rio acima”, ou
seja, a nascente do rio, os ritos genéticos, que são sempre impostos pelas coerções que delimitam
um pertencimento institucional e discursivo, mas nem por isso são incompatíveis com os ritos
que se poderia chamar de pessoais, ou o estilo, as maneiras de fabricar um texto e as marcas de
um autor singular. Assim como o “rio abaixo”, ou seja, as condições de emprego, os modos de
difusão e consumo dos textos desse discurso, são dele inseparáveis e sujeitos a um mesmo
sistema de coerções (ou de restrições) semânticas – as regras que estruturam a atividade de
trabalho dos jornalistas nas redações nos dias atuais são as mesmas que se pode verificar nos
textos materializados no jornal. Os sistemas de restrições semânticas podem ser entendidos não
somente como sistemas de condicionamentos dos sentidos dos dizeres, como também das
práticas de toda sorte que condicionam sua existência, num movimento de mão dupla:

[...] podemos dizer que os discursos são sistemas de restrições semânticas (de
condicionamentos dos sentidos dos dizeres) indissociáveis das práticas sócio-
históricas (condicionantes dos lugares e dos modos de dizer). Podemos falar,
então, em práticas discursivas, as quais, indissociavelmente ligadas a outras
práticas, delimitam as cenas enunciativas, portanto as formas de aparecimento
dos enunciados e sua localização na rede interdiscursiva: certos discursos podem
e devem dizer certas coisas de certas maneiras, e não podem ou não devem dizer
outras ou valerem-se de outras maneiras de dizer, sob pena de se diluírem ou se
desfigurarem, por violarem regras condicionantes de sua existência (Salgado
2007: 36).

A atividade de trabalho não pode, portanto, ser posta de lado nas análises de determinados
tipos de dados e para que seja possível ao analista dar-se conta de certos tipos de efeitos.
Tomando uma série de cuidados, já que não se pode tratar de todos os tipos de discursos com os
mesmos critérios de análise, por meio da análise de dados da atividade talvez se possa tratar de
outra maneira as questões da continuidade versus ruptura, trabalhando contra a ideia das rupturas,
“inclusive porque elas exigiriam, de alguma forma, um sujeito ciclópico”, e a favor das teorias
cumulativas, já que se os dados da atividade forem de fato representativos, provavelmente
indicarão “regimes de coexistência e ultrapassagem entre discursos”, reforçando que a “história
frequentemente se faz de pequenos atos que produzem pequenas alterações do que há, de usos
diversos e eventualmente não previstos das mesmas coisas” (Possenti 2009: 58).

Para entender os modos pelos quais os trabalhadores renormatizam as prescrições de toda
ordem, mobilizando competências individuais e coletivas em função de um objetivo de trabalho,
buscamos, na observação de uma atividade de trabalho específica, entender os modos como se
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combinam, por um lado, as normas antecedentes de tendências generalizantes, que incluem as
diversas prescrições da atividade, e por outro, a gestão da singularidade, dos valores e dos
discursos permanentemente em embate, gerando diferentes e constantes tentativas de
reconfiguração do saber e dos recursos disponíveis no meio de trabalho pelos trabalhadores
envolvidos em tal atividade.

A observação das atividades dos jornalistas em situação de trabalho, com registro dos
dados observados, mas também permitindo a palavra aos trabalhadores para que falassem sobre
sua atividade na medida em que esta se realizava, possibilitou entrever alguns dos dilemas e
renormatizações que regem as práticas discursivas do jornalismo contemporâneo.

3. Paratopias de jornalista: entre sacerdócio e atividade de trabalho

Os discursos que circulam no espaço público sobre jornalismo e sobre o perfil desejado
para os profissionais jornalistas funcionam como prescrição para os profissionais em atividade e
para aqueles que ainda estão em formação. Em um debate entre editores dos principais jornais
brasileiros no 4º Seminário Internacional de Jornalismo Online – MediaOn, realizado em São
Paulo em novembro de 2010, ouviu-se do diretor de Redação do Diário de S. Paulo, Leão Serva,
a seguinte declaração: “É o repórter Shiva”. A alusão à divindade hindu dotada de muitos braços
exprime o desejo do dirigente por um jornalista que seja capaz de apurar, escrever, fotografar,
filmar, fazer locução, editar etc. A posição de Serva foi compartilhada por outros dirigentes, tais
como o editor executivo da Folha de S. Paulo, Sérgio Dávila: “Os jornalistas da Folha.com são
mais ágeis para as inúmeras possibilidades de uma matéria render uma galeria de fotos, vídeos ou
podcast”4. Essa representação de jornalista, compartilhada pelos próprios jornalistas, parece um
pouco diferente de outras que circulam no campo, dentre elas a do jornalista como defensor da
democracia, cuja vocação para o trabalho foi, e ainda é, tantas vezes verbalizada como uma
missão, um chamado:

Os mais velhos falavam que o Jornalismo é um sacerdócio – e tinham razão [...]
O repórter só deve ser repórter se isso for irreversível, se não houver outro jeito
de ganhar a vida, se alguma força maior o empurra para isso. Que força será
essa? Isso é tão difícil explicar como definir o amor (Kotscho 1995: 8).

A noção de paratopia, proposta pelo linguista Dominique Maingueneau (2009; 2010),
ajuda a estudar o funcionamento da autoria no campo literário, entendido como um discurso
constituinte. Conforme o autor, por meio da categoria discurso constituinte não se pretende
instituir um campo de estudos seguro de suas fronteiras, mas um programa de pesquisas que
permite identificar certo número de invariantes e postular algumas questões inéditas em AD,
reunindo discursos muito distintos entre si como os discursos literário, religioso, científico,
filosófico etc., que têm em comum algumas propriedades relativas às suas condições de
emergência, de funcionamento e de circulação.

Os discursos constituintes são, desse modo, por natureza, discursos paratópicos. A
paratopia criadora é um pertencimento paradoxal, que legitima os discursos constituintes de
duas maneiras, ou em dois níveis complementares: no nível do conjunto dos discursos
constituintes, já que os discursos religioso, filosófico, científico etc. pertencem e não pertencem
ao universo social, na medida em que se trata de discursos circunscritos pelo indizível e pelo

4 REPÓRTER “Shiva”. Convergência exige jornalista multimídia, afirmam editores da Folha e Estadão. Disponível
em: <http://www.comuniquese.com.br>. Acesso em 11.nov.2010.
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absoluto; e no nível de cada produtor de texto pertencente a um discurso constituinte que, para
estar em conformidade com sua enunciação, deve construir ele mesmo uma impossível identidade
por meio das formas de pertencimento/não pertencimento à sociedade (Cf. Maingueneau 2010).

Em nossa pesquisa, não nos interessava discutir o estatuto do discurso jornalístico que,
por razões óbvias – o jornalismo é um discurso que se funda justamente no trabalho sobre outros
discursos em circulação na sociedade – não pode ser colocado na categoria de discurso
constituinte. Mas, dentre as propriedades dos discursos constituintes, há uma que pensamos pode
ser aplicada ao discurso jornalístico: a questão da autoridade de fala, visto que o discurso
jornalístico parece servir-se, por meio dessa propriedade, de um “efeito de sentido de discurso
constituinte”, que por sua vez confere à esfera jornalística poder e legitimidade, garantindo seu
estatuto na sociedade. Trata-se do modo como o jornalismo constrói para si, como discurso, uma
modalidade de dizer o verdadeiro, baseada em uma missão, em sabedoria e disciplina.

A questão da autoridade de fala é uma questão que vai além da literatura, que “não é o
único tipo de discurso que se funda no estatuto, por assim dizer, ‘xamânico’ de uma fonte
enunciativa que participa ao mesmo tempo do mundo comum e de forças que excedem o mundo
dos homens” (Maingueneau 2009: 60). Assim, por meio das manobras textuais que se propõe
para si, que devem todas elas se basear em critérios de objetividade, o jornalismo associa sua
enunciação e seu posicionamento à presença da fonte que o funda: a verdade. Ainda que os
prescritos admitam que “não existe objetividade em jornalismo”, continuam a perseguir a
“objetividade possível”:

Não existe objetividade em jornalismo. Ao escolher um assunto, redigir um
texto e editá-lo, o jornalista toma decisões em larga medida subjetivas,
influenciadas por suas posições pessoais, hábitos e emoções. Isso não o exime,
porém, da obrigação de ser o mais objetivo possível. Para relatar um fato com
fidelidade, reproduzir a forma, as circunstâncias e as repercussões, o jornalista
precisa encarar o fato com distanciamento e frieza, o que não significa apatia
nem desinteresse (Folha 2008: 46).

E ainda: “a busca da objetividade jornalística e o distanciamento crítico são fundamentais
para garantir a lucidez quanto ao fato e seus desdobramentos concretos” (Folha 2008: 22). Por
fim, em outro capítulo, no verbete “notícia”:

puro registro dos fatos, sem opinião. A exatidão é o elemento-chave da notícia,
mas vários fatos descritos com exatidão podem ser justapostos de maneira
tendenciosa. Suprimir ou inserir uma informação no texto pode alterar o
significado da notícia. Não use desses expedientes (Folha 2008: 88).

Também no plano da visualidade, a organização dos textos por meio da diagramação
privilegia a objetividade. O novo projeto gráfico da Folha de S. Paulo estabeleceu uma tipologia
de fontes mais reforçadas para a notícia, o “puro registro dos fatos”, e tipos mais leves para as
análises. A diagramação do jornal é importante e tem participação no processo de construção de
sentidos, pois vai gerenciar o nível de atenção que os leitores devem dar a cada texto. As notícias,
reportagens e artigos ocupam lugares mais ou menos esperados nas páginas do jornal, conforme o
projeto gráfico, que define a quantidade de colunas em cada página, tipos e características de
letras a serem utilizados, qual deve ser a posição de fotos e outros elementos, em que parte do
jornal (cadernos e páginas) cada assunto deverá ser tratado. A identidade visual do jornal gera, ao
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mesmo tempo, efeitos de simplicidade e rapidez de leitura – o leitor usual da Folha sabe mais ou
menos onde encontrar o que procura – e também de intimidade.

O projeto gráfico do jornal dá corpo às exigências impostas para que o discurso se institua
e legitime seu estatuto de veículo da verdade. Por meio do compartilhamento dos preceitos
visuais com os leitores, se diz que o jornal é um objeto racional, com normas rígidas, elaboradas
por profissionais competentes em sua área técnica, uma corporação com regras, com exigências a
cumprir, com ritos: “há uma ‘racionalidade tipográfica’ que dá corpo à afirmação da
racionalidade” (Maingueneau 2009: 223). Desse modo, o suporte material dos textos não é mero
suporte, é parte dos dispositivos de comunicação que, juntamente com os demais planos das
discursividade, investirão um universo de sentidos possível para os textos.

Assim, se as notícias e reportagens – gênero que “traz informações mais detalhadas sobre
notícias” (Folha 2008: 72) – são a expressão pura dos fatos, e é oportuno lembrar a máxima de
que “contra fatos não há argumentos”, utilizam-se, para esses textos, “fontes mais fortes”,
enquanto que para “análise, opinião” se utilizam fontes “mais leves” (Cf. caderno Novíssima, de
23.maio.2010).

Então, a relação do discurso jornalístico é uma relação direta com a verdade. Dessa
relação fundamental com a verdade, não qualquer verdade, ou a verdade de uns e de outros, mas
a verdade que é fruto de um “relato fiel”, “puro registro” dos fatos, nascem representações,
imagens, estereótipos de jornalistas como seres dotados de superpoderes, ao mesmo tempo
disfarçados de homens comuns, com seus ouvidos especialmente talhados para captar em
qualquer sussurro da cidade uma verdade escondida, um fato que os outros discursos (o político,
o religioso, o jurídico etc) teriam esquecido ou desfigurado.

Tais estereótipos, por vezes, constroem para o jornalista uma espécie de paratopia, em
que é preciso gerir um duplo pertencimento: o jornalista é jornalista não por opção, mas por um
chamamento, um ser incansável, que tem uma “missão” (Travancas 1993; Kotscho 1995); mas é
também um profissional que deve ser formado de modo a ter acesso a um universo de saberes e
normas de uma profissão especializada. No caso da Folha de S. Paulo, esse fazer profissional é
objeto de investimentos em treinamentos, palestras, seminários etc. Mas acima de tudo o
jornalista é aquele que pode frequentar todos os lugares, em busca das informações que a
sociedade precisa conhecer, um defensor dos interesses do cidadão; no entanto, é também alguém
que mora nas redações (Travancas 1993).

Não é à toa que Hermes é o patrono dos jornalistas (Viana 2006). O jornalismo tradicional
criou para o jornalista essa paratopia de Hermes, o deus mensageiro da mitologia grega. Ele não
tem uma única morada, já que é capaz de frequentar os três mundos. É o único que entra e sai da
terra de Hades, a morada dos mortos, onde quem entra jamais sai. Ninguém, nada é capaz de
impedir Hermes de transitar livremente por onde quer que seja. Dentre suas características, estão
a impetuosidade e a rebeldia, mas é também dotado de astúcia e sabedoria. Hermes é detentor de
um poder e um saber que lhe permite atuar como oráculo, mediador, decifrador, intérprete e
mensageiro (Paiva 2011).

Para ser esse mediador sábio das grandes causas da sociedade, o jornalista precisa ser
muito bem informado, transitar com facilidade tanto no mundo dos desvalidos quanto nas mais
altas esferas do poder político e econômico. E, hoje em dia, segundo os jornalistas que ouvimos
em nossa pesquisa, precisa ter relações mais estreitas com suas fontes, que permitam a criação de
um vínculo de confiança, para conseguir informações em primeira mão, que garantam matérias
exclusivas. Mas, ao mesmo tempo, é preciso que se mantenha “neutro”, e para isso é necessário
praticar o distanciamento das coisas dos homens comuns: a participação em “organizações
político-ideológicas pode prejudicar o desempenho profissional do jornalista” (Folha 2008: 40) e
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é preciso cuidar para “não alimentar uma excessiva intimidade com suas fontes” (Folha 2008:
28). Enfim, o jornalista é um homem que precisa aderir ao mundo o suficiente para poder
descrevê-lo com fidedignidade, mas deve também afastar-se dele ao máximo para que sua
capacidade de julgamento não seja prejudicada.

A figura de Hermes é bem diferente, mas não oposta, àquela do deus hindu Shiva,
invocada pelos executivos do Diário de São Paulo e da Folha para caracterizar o profissional
desejado para o novo jornalismo contemporâneo. Toda a evocação da cultura indiana que vemos
hoje parece mais adequada aos tempos contemporâneos, uma vez que essa cultura nos chega
associada ao ideário do bem estar e da leveza que a yoga proporciona. Porém, na mitologia hindu,
a força de Shiva é enorme. Shiva é, ao mesmo tempo, meditação e ação, destruição e
transformação. Os braços representam os elementos de seu poder: a palavra, o discernimento, a
coragem e a destruição. A força de Shiva está na meditação, e somente quando o equilíbrio é
quebrado é que Shiva dança (Samuel 1997).

A evocação de Shiva pelo jornalista dirigente da Folha, como forma de referir-se à
habilidade do jornalista em fazer todas as múltiplas tarefas de ordem prática que lhe são exigidas
pelos tempos atuais, embora redutora, não é gratuita. Para os jornalistas, fazer muitas coisas ao
mesmo tempo não parece ser um grande problema, como revela, por exemplo, esta verbalização
de jornalista recolhida durante a pesquisa em situação de trabalho na redação do jornal (exemplo
1, a seguir):

1. Pesquisadora: Não quero te atrapalhar, podemos falar sobre isso depois.
Jornalista: Não, não. Pode falar. A gente vai... [pausa breve para um comando no
computador]... a gente pode ir fazendo tudo ao mesmo tempo...

4. À guisa de conclusão

Não sendo possível apresentar neste espaço mais que um pequeno excerto das análises
realizadas – de um corpus constituído por textos publicados pelo jornal e materiais colhidos em
22 horas de observação da atividade de trabalho de jornalistas na redação do jornal Folha de S.
Paulo, com registro de verbalizações no trabalho, como trabalho e sobre o trabalho – cumpre, no
entanto, discutir, ainda que de forma breve, as conclusões a que a pesquisa chegou. As análises
realizadas, aqui apresentadas muito sumariamente, confirmaram a hipótese primeira da pesquisa,
de que há mudanças no discurso do jornalismo impresso diário. As práticas e o discurso em
aderência dos jornalistas em atividade de trabalho mostram que as renormatizações encaminham
pequenas transgressões aos prescritos e normas do jornalismo impresso tradicional, observáveis,
por exemplo, em usos não autorizados da língua. Confirmou-se também a hipótese de que o sema
entretenimento começa a aparecer como um sema possível no conjunto das restrições semânticas
do discurso jornalístico, não só nas práticas do telejornalismo e da web em que era já intensa sua
presença, mas também nas práticas interdiscursivas do jornalismo impresso diário, embora com
menor grau de intensidade e com algumas resistências dos sujeitos dessas práticas.

Foi possível concluir que o ritmo cada vez mais veloz de produção gera consequências
importantes: obriga o repórter a divulgar informações parciais; reduz, quando não anula, a
possibilidade de reflexão no processo de produção da matéria, o que não apenas aumenta a
probabilidade de erro como também limita a possibilidade de matérias com ângulos diferenciados
de abordagem, capazes de provocar questionamentos no leitor; e, talvez mais importante,
praticamente impossibilita a ampliação do repertório de fontes, que poderiam proporcionar essa
diversidade. A menção ao “repórter Shiva” pelos executivos do jornalismo impresso, para se
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referir a um modelo de jornalista multitarefas, capaz de movimentar-se com agilidade, em
atividades simultâneas, produzindo para variadas plataformas, bem poderia recuperar também os
significados relacionados à divindade hindu no que tem de integrador. Mas isso exigiria aceitar
que, para dançar a dança da criação, antes é preciso a atividade contemplativa, uma parte do
trabalho que parece negada aos jornalistas.

Tudo isso mostra como o regime da atividade enfrenta o polo econômico, e como esse
passa a ter prioridade sobre os demais. Preocupados que estão em se defender – seu emprego,
suas posições sócio-econômico-culturais e identitárias, o estatuto do discurso jornalístico, enfim,
o trabalho, esse élan de vida que dá sentido e religa tudo aquilo que parece atomizado em nossa
existência – os jornalistas repetem o discurso da objetividade que circula no campo do
jornalismo, regulado por toda sorte de dispositivos (a redação do jornal, as empresas jornalísticas
e seus produtos, as produções acadêmicas, as faculdades de jornalismo, os sindicatos de
jornalistas, os sites e revistas de crítica da mídia etc) como dispositivos de manutenção e
sobrevivência. Mas, nos textos que se materializam mais ou menos condicionados pelas normas,
mas sempre produtos de renormatização; nos gestos da atividade; nas falas em aderência da
situação de trabalho, vemos surgir os pequenos sinais, tão sutis que quase imperceptíveis para
quem não se pergunta sobre eles. Os indícios de mudanças, como suaves crispações na superfície
da água.

Para os estudos de AD que têm em comum a preocupação com as condições de produção
dos textos, notadamente no caso em que as comunidades discursivas coincidem com grupos de
profissionais da escrita, a abordagem adotada nesta pesquisa permitiu ver além das aparências e
dos saberes institucionalizados nos livros e nos círculos acadêmicos, porque possibilitou ir
aprender com aqueles que trabalham.
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