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Epidemia 

 

Quero o alastramento da felicidade 

A propagação do sonho 

O surto da esperança 

Quero o declínio do insucesso 

O decréscimo da derrota 

A demolição do desalento 

Quero a disseminação da boa-nova 

O vírus alvissareiro 

O contágio da alegria 

Quero a extinção do desastre 

A anemia da descrença 

A agonia do pessimismo 

Quero o tráfico da poesia 

A precisão exata da anomia 



A epidemia noite e dia 

Da utopia 

(Ricardo Azevedo) 

RESUMO 

Esta dissertação objetiva analisar a constituição do ethos discursivo da Folha de S. Paulo a 

partir de manchetes e chamadas cujo tema esteja ligado à ―Gripe Suína‖ ou Influenza A 

(H1N1). Esta dissertação justifica-se à medida que investe em uma pesquisa que discute as 

interfaces entre mídias, discurso e saúde pública. Filiamo-nos à Análise do Discurso de linha 

francesa e, para atingir esse objetivo, inscrevemos nossas discussões nos estudos de 

Dominique Maingueneau. A nossa hipótese inicial era a de que o ethos discursivo da Folha de 

S. Paulo mostrava-se como científico e que existia um pêndulo de sentido, investido na 

cenografia da primeira página, que iria do pânico à contenção. Foram selecionadas, com base 

em uma consulta realizada junto ao banco de dados do referido jornal, as manchetes e 

chamadas do período de abril a dezembro de 2009 e o critério utilizado é que elas deveriam 

estar relacionadas à temática da ―Gripe‖. Nas discussões dos resultados, investimos nas 

categorias de análise: ethos discursivo, cenas da enunciação, semântica global e fórmula 

discursiva. Finalmente, a pesquisa mostra que, no tocante à discursivização da gripe, a Folha 

não constrói apenas um ethos, o científico ou objetivo, mas revela a presença de outros como 

aqueles de caráter pedagógico e o de servilismo, ambos em complementação ao científico. 

Esses investem nos sentidos de pânico e contenção na medida em que um se vale dos números 

para supostamente ―informar‖ a população e outro ―ensina‖ como evitar transmissão e 

detectar a presença da doença no corpo infectado.  No meio desses dois ethé, o caráter servil, 

indiciado no cabeçalho por meio do slogan, contribui para o pressuposto de Maingueneau 

(2013) de que o ethos é flutuante e, ao mesmo tempo, plurivocal. 

 

Palavras-chave: Manchete. Chamadas. Discurso Jornalístico. Análise do Discurso. Gripe 

Suína. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to analyze the constitution of the discursive ethos of Folha de S. Paulo news-

paper from headlines and whose theme is linked to the "Swine Flu" or Influenza A (H1N1). It 

is justified because it invests in a research that discusses the relation between media, dis-

course and public health. We come ourselves to the French Discourse Analysis, and to 

achieve this goal, we inscribe our discussions in the studies of Dominique Maingueneau 

(1997, 2008, 2010 and 2011). Our initial hypothesis was that the discursive ethos of Folha de 

S. Paulo showed up as scientific one and that there was a sense of pendulum invested in the 

first page set design that would go from panic to the containment. We select, based on a con-

sultation in the newspaper database, the headlines and texts in the period from April to De-

cember 2009, and the criterion was that they should be related to the theme of "flu". In dis-

cussions of the results, we invest in these categories of analysis: discursive ethos, scenes of 

enunciation, global semantic and discursive formula. Finally, this research shows that, with 

regard to discursivization of the flu, Folha not only builds an ethos, scientific or objective, but 

reveals the presence of others as those of educational character and the servility, both in addi-

tion to the scientific. This investment in panic senses and restraint is showed by numbers, 

when Folha supposedly intends to "inform" the public, while the other "teaches" how to avoid 

transmission and detect the presence of disease in the infected body. In the middle of these 

two ethé, we have the ―servile‖, indicted in the header through the slogan which contributes to 

the Maingueneau assumption (2013): the ethos is floating and, in the same time, plurivocal. 

 

 

Key words: Headline. Texts from front page. Journalistic discourse. Discourse analysis. 

Swine flu. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

   

Excusez un peu... Que grande constipação física!  

Preciso de verdade e da aspirina. 

Álvaro de Campos 

 

O ano de 2009 marcou a minha vida acadêmica porque, com ele, consegui concluir a 

primeira graduação. Recebi, à época, o título de licenciado em Letras. Quase toda a minha 

memória semântica desse ano está associada a eventos que me marcaram singularmente: a 

conclusão de uma etapa academicamente importante; o ingresso em um cargo público 

administrativo, oportunidade em que passei a entrar em contato diariamente com o jornal 

impresso Folha de S. Paulo; a morte de um cantor popular mundialmente reconhecido; o 

anúncio de uma ex-ministra da Casa Civil como possível candidata ao cargo de presidenta, 

mas que se encontrava com câncer; o fato de - imperiosamente - interromper minhas 

atividades profissionais por conta de uma pandemia e, consequentemente, precisar trabalhar 

aos sábados para repor os dias perdidos; o fatídico episódio em que a filha de uma colega de 

trabalho muito querida falece com a causa da morte atestada como ―gripe suína‖. 

Lembro-me de minha infância e da maneira com que sempre lidei com a possibilidade 

latente de me tornar docente e, especialmente, da área de línguas. As linguagens, de maneira 

múltipla, permitiram-me viver mundos paralelos que alimentaram em mim o que – na 

graduação – foi acentuado com a proximidade que tive com as mais variadas literaturas. No 

entanto, entrar em contato com estudos linguístico-discursivos abriu – em minha formação – 

novos horizontes que me permitiram enxergar o mundo de outras maneiras. 

Desde a minha tenra idade, sempre fui um leitor ávido de periódicos, seções ou 

publicações ligadas à área das ciências naturais. Apesar de ter aprendido reconhecer minha 

limitação cognitiva em relação aos assuntos tratados nesses impressos, o discurso científico 

me impressionava por algum motivo. Na graduação, o vocábulo ―ciência‖ passou a ganhar 

outros significados e eu descobri que, felizmente, há muita ciência nos estudos da linguagem. 

O encantamento passou a ser para mim mais do que um momento estético. Entendi que eu 

poderia produzir ciência com e a partir dos discursos científicos.  

Os assuntos ligados à área da saúde chamavam-me a atenção porque, no fundo, toda 

criança tem suas curiosidades para além de limites impostos por convenções sociais. Eu não 
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fugia à regra. Apesar de manter uma boa saúde, os assuntos sobre doenças em minha família 

sempre geraram comoção e, é claro, muita especulação. O que algumas pessoas escreviam 

naqueles periódicos – para mim – era uma verdade inquestionável. Sem a possibilidade da 

internet, como único estudante da casa, eu era um verdadeiro interlocutor de minha mãe com 

as enciclopédias e livros de saúde que traziam receitas simples sobre como melhorar este ou 

aquele aspecto da saúde.  Com o tempo, percebi que essa verdade apresentava-se de maneira 

bastante volátil. Ora tal substância, insumo ou alimento era saudável, ora tornavam-se 

verdadeiros vilões.  

Em contato com os estudos discursivos em minha condição de graduando, em especial 

com aqueles advindos das contribuições de Maingueneau (2011), aprendi sucintamente sobre 

Aristóteles e, mais especificamente, sobre a construção do ethos discursivo como categoria de 

análise com uma das professoras de Linguística. Em uma das viagens que fazia ao retornar da 

Universidade para a residência onde morava, utilizando-me de um trem metropolitano como 

meio de transporte, deparei-me lendo uma revista cuja publicação estava diretamente ligada a 

esse hall das ciências naturais e médicas. Enquanto lia, questionava-me sobre esse movimento 

volátil e pendular que, desde criança, rondava as discussões em minha família: ―afinal, o café 

é ou não prejudicial à saúde?‖, por exemplo. Fui pesquisar e ler sobre a vida do autor do 

artigo.  

Em letras garrafais, abaixo do espaço destinado ao nome e assinatura, constavam 

informações sobre os papéis sociais que ele ocupava. Pensei sobre a minha infância e deparei-

me – agora – comigo: um estudioso da linguagem crítico e, até mesmo, cético em relação aos 

meandros utilizados por esses enunciadores, os quais constroem de si uma imagem quase 

inquestionável.  

Afinal, ser médico e falar sobre assuntos ligados à saúde é um sólido atestado de que a 

ciência mantém um jogo duro com seus coenunciadores. Um jogo que não aceita o 

ponderável, o ―mas‖, o ―e se‖... As assertivas imperam e criam verdadeiras celeumas. É claro 

que a pesquisa e as ciências são elementos fundantes de uma ―sociedade do progresso‖. No 

entanto, a rigidez do diálogo entre enunciador e coenunciador passou a me incomodar. 

Retorno ao ano de 2009. Eu havia acabado de assumir um cargo público na Secretaria 

de Estado da Educação, que não era a docência, mas a chefia de uma secretaria escolar na 

periferia de Ferraz de Vasconcelos. À época, mantinha-me assustado com as notícias entre 

abril e, principalmente, agosto. Todos os dias, eu as lia e, incrédulo, mantinha-me - como toda 
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a população – assustado. As aulas de História do Ensino Médio voltavam com força: o fato 

histórico da Gripe Espanhola urgia e o enredo de ―Ensaio sobre a Cegueira‖, de Saramago, 

insistiam em manter-se acesos em minha vida.  

Meu acesso diário ao jornalismo impresso da Folha acendeu em mim um questionador 

da linguagem. Os estudos discursivos e, particularmente, os que diziam respeito ao ethos 

continuavam o convite à reflexão: que imagem a Folha de S. Paulo constrói quando veicula 

notícias sobre o assunto da gripe suína? Com efeito, um jornal que, para mim, aparecia como 

um forte enunciador, já havia passado a ser alvo de meus questionamentos juvenis. As 

imagens da primeira página e as manchetes criavam um misto daquela criança que sempre se 

interessou por ciência e, ao mesmo tempo, de um jovem recém-formado que havia entrado em 

contato com uma teoria do discurso forte e pungente.  

O resultado dessa mistura conceitual, pessoal, acadêmica e profissional materializou-

se em um projeto de pesquisa depois de uma pós-graduação lato sensu, que também teve 

início em 2009, e de mais uma graduação. Esta dissertação nasce de uma necessidade de um 

jovem-pesquisador que, em movimento, aperfeiçoou a leitura e a condição de analista do 

discurso para discutir o que, há mais de 7 anos, foi seu primeiro objeto de estudo informal nas 

ciências da linguagem. 

O contato com os estudos aristotélicos primeiramente e, em seguida, com os do âmbito 

discursivo revelou a possibilidade de exercer a ciência no campo dos estudos linguísticos a 

partir de uma inquietação: por que é importante compreender a imagem que o enunciador 

constrói de si em textos escritos e impressos? Certamente, muitos são os estudos que dão 

conta de compreender esse aspecto por meio de textos orais ou, quando escritos, de grandes 

extensões.  

Contudo, o caráter diminuto da manchete e da chamada não exime a possibilidade de 

encontrarmos – a partir delas – elementos que nos remetam a um enunciador e, 

consequentemente, aos ethé discursivos que ele constrói de si. Trata-se de materialidades 

linguísticas de curto prolongamento sintático, mas que trazem consigo verdadeiras incursões 

discursivas que podem e devem ser estudadas pelos analistas do discurso, mesmo – e 

principalmente - que suas categorias de análise, como a do ethos, ofereçam ao pesquisador um 

desafio. 
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O fato é que os primeiros meses do ano de 2009 foram assinalados no Brasil por uma 

sucessão de acontecimentos históricos que marcaram de maneira singular interfaces entre 

algumas doenças, as mídias e a nossa sociedade. Podemos nos remeter a esse passado não 

muito distante e lembrar que, nesse mesmo período, o câncer da então candidata à 

presidência, Dilma Rousseff, era o motivo de inúmeras reportagens e notícias nos mais 

diferentes veículos midiáticos e em suportes diversos. A partir de meados de Março desse 

mesmo ano, quando o inverno na América do Norte estava terminando, foram-nos 

apresentados resultados de doenças, aparentemente novas, e o foco parecia ser, mesmo que de 

maneira ainda bastante acanhada, a ―Gripe Suína‖. Assistíamos aos jornais televisivos com 

notícias sobre o assunto e nos mantínhamos descrentes a essa moléstia. Em um curto prazo de 

tempo, as demais modalidades do jornalismo passaram a dar uma atenção especial ao fato.  

Começamos, então, a ver, de maneira mais frequente, chamadas
1
 de jornais a respeito 

da nova gripe, a qual colocava em estado de alerta, países como os Estados Unidos da 

América e México. Começamos a observar, nos últimos dias do mês de abril do referido ano, 

que o tema inicia ganhando contornos de destaques, inclusive no jornalismo de modalidade 

impressa. No estado de São Paulo, onde se concentram dois jornais de grande circulação 

nacional, foi possível entrar em contato, já nas primeiras páginas, com muitas dessas 

informações. 

No mundo contemporâneo, pouco ouvimos falar e, também, na mesma proporção, 

lemos algo sobre o assunto que, para quem viveu o ano de 2009, deixou a população alarmada 

e preocupada com a possível pandemia e controle de uma doença até então desconhecida pela 

grande massa. Por isso, colocar em voga questões linguístico-discursivas contribui para 

elucidar alguns meandros lançados pelas mídias, que supostamente lançam mão do objetivo, 

primeiro, de ―informar‖ e ―divulgar fatos‖ como o dessa pandemia.  

O Brasil, no referido ano, passou, por conta do suposto surto de Influenza A (H1N1)
2
, 

situações adversas que estavam, geralmente, acompanhadas de notícias de casos de mortes 

espalhados pelo mundo e que, meses depois, chegaram às nossas fronteiras. O fato é que, 

                                                 
1
 Gênero discursivo entendido, aqui, como aquele que constitui um título – em menor destaque que a manchete – 

e um texto de apresentação em forma de convite ao leitor. Vale  lembrar que as fotos e imagens também se con-

sitituem como chamadas. 

2
 Esse é o nome que, segundo o Ministério da Saúde do Brasil,  marca a doença e a pandemia de 2009. 
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segundo Charaudeau (2010), tanto o discurso informativo quanto o científico se assimilam na 

medida em que precisam de provas para corroborar os sentidos que pretendem legitimar. 

Adjacente a essa discussão, propomos duas questões contundentes que estão no limiar desta 

investigação linguístico-discursiva:  

i) Qual o ethos discursivo construído pela Folha de S. Paulo, na condição de 

instância enunciadora, a partir de manchetes e chamadas ligadas ao período 

pandêmico da gripe suína entre abril e dezembro de 2009? 

ii) Em segundo lugar: quais estratégias discursivas, materializadas em manchetes e 

chamadas, estão associadas a sentidos de pânico, contenção e discurso jornalístico 

nas primeiras páginas da Folha de S. Paulo? 

Posto isso, é importante considerar o fato de que, há muito, a preocupação com 

estudos que visam à construção da imagem do enunciador estejam vinculados a textos orais, o 

que legitima a nossa preocupação em mostrar que os textos escritos e impressos também 

constroem ethé discursivos, como os da instância enunciadora Folha de S. Paulo. 

Esses precisam ser explicitados a fim de que se consiga depreender construções 

ligadas ao ethos mesmo longe dos discursos polêmicos, tais como os que se encontram 

diretamente imbricados com a questão unívoca da saúde. Ao compreendermos as estratégias 

de como esses ethé se constroem, podemos discutir os possíveis efeitos de sentido que deles 

se depreendem: 

[...] sabemos que o texto jornalístico responsável segue padrões de produção 

diferentes das interações corriqueiras do quotidiano. Isso significa dizer que, há 

um modo de imprimir subjetividade típico do meio impresso mesmo em textos 

referendados como sérios e responsáveis (MAGALHÃES, 2010, p. 9). 

Ademais, como parte do contexto criado pela passagem da pandemia no Brasil, junto 

às inúmeras manchetes e chamadas veiculadas em 2009, podemos, ainda, fazer algumas 

incursões de ordem temporal e lembrar que, nesse mesmo período, escolas foram fechadas, 

pessoas deixaram de consumir alimentos derivados de carne suína ou até mesmo viajar a 

países-foco dessa doença.  

Tudo por conta dessa mesma problemática, a qual julgamos também importante 

discutir nesta pesquisa, haja vista que vários setores da sociedade e, especialmente, as 

atividades econômicas foram atingidas a partir dessa confusão taxionômica envolvida no 

nome da doença. O turismo, por exemplo, nos países em que a gripe supostamente foi mais 
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devastadora, chegou a sofrer uma considerável diminuição. Não obstante a esses fatos, os 

hospitais do mundo todo passaram a receber um número altíssimo de pacientes que, com 

medo de serem acometidos pela doença, faziam visitas frequentes. 

A hipótese inicial desta pesquisa é que o ethos discursivo da Folha de S. Paulo, que se 

apresenta como instância enunciadora, mostra-se como científico e, partir dessa investidura, 

constrói sentidos que buscam apagar uma subjetividade por meio de estratégias linguístico-

discursivas, além de recorrer sutilmente à ideia de pânico e, em alguns casos, de sua 

contenção. 

É justamente nessa juntura entre discurso, ciências e mídias que encontramos um 

campo fecundo para discutirmos, à luz de uma orientação discursiva, a imagem que o jornal 

constrói de si ao enunciar, por meio de manchetes e chamadas, discursos sobre a ―Gripe 

Suína‖ em suas primeiras páginas. Numa perspectiva mais próxima à qual nos filiamos, 

consideramos ser a categoria de análise ethos discursivo, proposta por Maingueneau (1996[a], 

2004[a], 2008[a], 2010[a], 2011[a], 2011[b], 2013, 2015), aquela que pode nortear melhor as 

análises e movimentos interpretativos que propomos nesta dissertação. Dado que, para o 

referido autor, todo texto, seja ele escrito ou oral, mantém uma vocalidade que incorpora e, ao 

mesmo tempo, convoca corporeidade, sendo capaz de interpelar um sujeito que de si constrói 

um ethos, uma imagem. 

A partir desse fio condutor, podemos inferir que o ethos discursivo construído do 

jornal Folha de S. Paulo está alicerçado sob a égide de que o científico sobrepõe o subjetivo e 

que as manchetes e chamadas teriam apenas a função de disseminar ―informações‖, quando, 

na verdade, os sujeitos que interagem e criam sentidos a partir das primeiras páginas não 

deixam de refratar os fatos a partir de olhares e deslizes subjetivos, isto porque partimos de 

uma concepção discursiva dessa interação.  

Além disso, segundo Ujvari (2003), os mundos antigo e moderno vivenciaram, ao 

longo da existência da humanidade, enfrentamentos contundentes e dolorosos no que diz 

respeito ao combate e controle de doenças que assolaram a espécie humana. Para tanto, 

valeram-se de recursos diversos, do mais requintado, como é o caso das pesquisas científicas 

ligadas à saúde pública, à necessidade de educar e, ao mesmo tempo, informar a população 

sobre procedimentos estratégicos, a fim de que se pudesse reduzir ou erradicar a presença de 

moléstias devastadoras. 
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 Voltando nosso olhar para o passado não muito recente, podemos citar, por exemplo, a 

―Gripe Espanhola‖, de 1918, que foi, sem dúvida, uma das mais emblemáticas pandemias 

registradas na história dos seres humanos. Contudo, ela não foi a primeira e, segundo 

estimativas da OMS, não será a última. É justamente por essa razão que, desde 1947, foi 

instituída a Vigilância Global para a Influenza. A penúltima pandemia a que tivemos acesso 

foi a da ―Gripe Russa‖, em 1977, resvalando na então conhecida, desde 2009, ―Gripe Suína‖ 

ou Influenza A (H1N1).  

 Esta dissertação se justifica na medida em que reconhece a importância das mídias no 

processo discursivo que envolve toda a população paulista, mais especificamente, e a 

brasileira, com especial interesse à mídia impressa. Ao mesmo tempo, esta pesquisa serve 

como uma leitura crítica do aparelho de comunicação em massa, no nosso caso um jornal 

impresso, como aquele que articula ações conjuntas de uma população. 

 Ao trazermos a proposição de uma temática de interesse amplo da população mundial, 

que é o de uma doença histórica e preocupante ao longo da existência da humanidade e, com 

ela, traçarmos uma leitura crítica do percurso das mídias junto à Gripe de 2009, entendemos 

que essa imbricação sugerida, no âmbito desta pesquisa, valida parte de nossas tentativas de 

justificação de um trabalho como este.  

 A fim de elucidarmos tal justificativa e referenciarmos o alcance do jornal Folha de S. 

Paulo junto à sociedade brasileira, valemo-nos dos números, mesmo tendo aclarado que eles 

também possuem uma finalidade subjetiva, para exemplificar por que pesquisar o impresso, 

em um meio de tecnologias mais acessadas, ainda deve ser, e continuará sendo em nosso 

entendimento, uma preocupação para os linguistas, mas principalmente, aos analistas do 

discurso. 

O IVC (Instituto Verificador de Circulação) é o responsável pela aferição de 

circulação das mídias. Esse mesmo órgão, em aferições próximas a 2009, afirma que, dos 

jornais diários, a Folha de S. Paulo lidera em circulação. Esse jornal obtém uma média diária 

de aproximadamente 295 mil exemplares
3
. Comparado aos demais, ele tem uma saída 

considerável.  

                                                 
3

Disponível em: 

<http://www.portalimprensa.com.br/noticias/ultimas_noticias/31126/ivc+aponta+que+circulacao+dos+vinte+ma

iores+jornais+do+brasil+caiu+69+em+2009>. Acesso em 14/07/2015. 
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 Se ainda quisermos permanecer nos números, é possível, por exemplo, citar os dados 

colhidos pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). No tocante à população, 

em 2010, ano mais próximo de nosso corpus, o Estado de São Paulo contava com 41.262.199 

habitantes. Sua densidade demográfica é um coeficiente entre número de habitantes e área por 

quilômetro quadrado. Assim, obtemos um resultado de 166,23
4
. Se, tão somente, esse jornal 

impresso circulasse nas cercanias político-geográficas do Estado de São Paulo, diríamos que 

parte mitigada da população, salvaguardadas as devidas proporções, tem acesso a essa mídia. 

 Além disso, é preciso considerar que, de acordo com Magalhães (2010), o impresso, 

apesar de passar por algumas dificuldades, no que tange a questões como a da circulação, a do 

acesso e a econômica, ainda traz consigo valores que constituem e coordenam uma ordem 

social do simbólico: ―A despeito dos desafios que o meio impresso enfrenta, não há como 

negar a presença e relevância da mídia e da imprensa no funcionamento cultural‖ 

(MAGALHÃES, 2010, p. 6). 

 Portanto, no que concerne ao jornalismo, como prática discursiva, e aos estudos 

linguístico-discursivos, esta dissertação é justificável pela sua relevância social, uma vez que 

discute um momento histórico do mundo sob o viés e recorte de um jornal de grande 

circulação no país e no Estado de São Paulo, além de manter, como corpus, um construto 

sócio cultural que atravessa gerações. Dentro dessa perspectiva, é possível dar continuidade a 

uma incursão analítica que pode destacar pontos importantes utilizados para construir sentidos 

em um período de conturbação, medo e caos, não apenas no Brasil, mas no mundo a partir de 

um jornal impresso. 

 Esta pesquisa tem como objetivo geral investigar qual o ethos discursivo da instância 

enunciadora Folha de S. Paulo e como ocorrem os processos de produção de sentidos nos 

enunciados, os quais se materializam em forma de manchetes e chamadas que foram 

difundidas no referido periódico.  Dessa maneira, além de fomentar a discussão a respeito da 

categoria de análise, é possível discutir o jornal e os discursos que nele circulam como fonte 

de inesgotável importância para a sociedade contemporânea. 

 Como já foi dito, é imprescindível que a categoria de análise ―gênero do discurso‖ 

esteja incluída no hall dessas cenas enunciativas, a fim de que sejam corroboradas as questões 

                                                 
4
 Disponível em: http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=sp. Acesso em 14/07/2015. 
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micro e macros que perpassam a construção dos ethé discursivos do jornal. Para tanto, 

delimitamos a pesquisa a partir desse mote temático e dos gêneros discursivos manchete, sem 

perder de vista as chamadas que a integram, para que pudéssemos estabelecer, como bojo 

principal, os estudos oriundos da Análise de Discurso de linha francesa, orientação à qual nos 

filiamos durante o movimento teórico proposto, com especial influxo dos estudos divulgados 

por Maingueneau.  Além disso, é de suma importância destacar que, com esta pesquisa, 

reafirmamos a importância de discutirmos elementos indissociáveis na produção de qualquer 

enunciado, a saber: história, ideologia e sociedade.  

Esse tripé basilar nos ajuda a compreender o modus operandi de instâncias 

enunciadoras de ampla abrangência, como é o caso do jornal supracitado, em episódios 

diretamente ligados às questões de saúde pública, quando na iminência de uma pandemia, 

durante a instauração da doença em nosso país e o momento pós-pandêmico que vivenciamos 

na atualidade. 

Esta pesquisa objetiva, de maneira restrita, lançar luz a questões ainda nebulosas que, 

mesmo depois de algum tempo, precisam de certa elucidação, as quais podem e devem ser 

discutidas mediante procedimentos de análises fornecidos pela ciência da linguagem e, para 

tanto, destacamos ainda: 

• Discutir questões ligadas ao gênero discursivo, principalmente, da manchete e de 

chamadas de capa; 

• Examinar o diálogo existente entre esse objeto discursivo, chamadas e manchete, e os 

demais que se coadunam à sua legitimação nas páginas impressas em que ele estiver 

inserido; 

• Demonstrar, por meio da análise, qual o ethos discursivo construído a partir de cada 

materialidade linguística constante no corpus desta pesquisa; 

• Levantar dados quantitativos que corroborem para a validação ou não dos 

procedimentos selecionados pela instância enunciadora; 

• Elucidar os mecanismos linguístico-discursivos adotados para a construção do ethos 

discursivo do jornal, considerando a cenografia. 

• Conhecer os possíveis efeitos de sentidos que resultam das categorias de análise. 
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• Apresentar estratégias linguístico-discursivas que se coadunam ao discurso jornalístico 

em situações de pandemia na mídia impressa e, mais precisamente, na Folha de S. 

Paulo. 

 A análise se dá precedida de coleta, seleção e organização sistemática e cronológica 

dos enunciados obtidos eletronicamente no acervo do jornal Folha de S. Paulo. Para tanto, é 

preciso dizer que, ao todo, em relação ao período apresentado, constituem parte de nosso 

corpus 63 (sessenta e três) ocorrências que fazem alguma alusão ao recorte tópico que 

fazemos nesta pesquisa, ―gripe suína‖ ou ―gripe A (H1N1)‖. Desse montante, apenas 12 

(doze) são, de fato, apresentadas como um gênero discursivo manchete e as demais são 

compostas a partir de outros gêneros, a saber: títulos de chamadas, fotografias, legendas ou 

infográficos.  

 É preciso evidenciar que a manchete ocupa um lugar de destaque em primeiras 

páginas de jornal, haja vista que o enfoque espacial e o de relevância social que ela ocupa, 

faz-nos elegê-la como um ponto de partida para a compreensão da arena discursiva que se dá 

nesse espaço primeiro de contato do leitor com o periódico impresso. 

Para nossa pesquisa, portanto, utilizamos as manchetes como objeto central, nossa 

preocupação maior, sem desprezar as chamadas e demais elementos a elas ligados. Isto 

porque, de acordo com Barbosa e Rabaça (1995), na constituição genérica, ambos, manchetes 

e títulos, se imbricam, em partes, em uma mesma forma, mas assumem posições discursivas 

diferentes nas primeiras páginas do jornal, 

título principal, composto em letras garrafais e publicado com grande destaque, 

geralmente no alto da primeira página de um jornal ou revista. Indica o fato 

jornalístico de maior importância entre as notícias contidas na edição. Do francês 

manchette (BARBOSA e RABAÇA, 1995, p.379). 

 

 Como vimos, o caráter ―principal‖, atribuído ao título conhecido por ―manchete‖, 

ratifica o recorte desse gênero e o justifica na medida em que não estamos lidando com um 

fator diferencial apenas, o destaque dado a ela, que é, por sinal, importantíssimo, mas que, do 

ponto de vista genérico, pode receber tratamentos perpendiculares. Perfazem, em números, 42 

(quarenta e dois) títulos e 12 (doze) manchetes, sendo os últimos citados os elementos 

instituídos, assim, como corpus de nossa pesquisa. 
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Ademais, foram realizadas leituras programadas de bibliografias relativas à questão 

temática da ciência da saúde, com dados e informações do período supracitado, os quais 

sempre foram veiculados diretamente pela OMS e pelo Ministério da Saúde. 

 Em seguida, realizamos pesquisas concernentes às pandemias existentes e 

documentadas até esta última, a fim de que pudéssemos compreender como o pressuposto da 

heterogeneidade discursiva atravessa gerações e, é claro, conhecer os fatores históricos que 

podem ter contribuído para a produção dos enunciados na fase pandêmica de 2009, bem como 

a construção de sentidos e a de imagens da instância enunciadora Folha de S. Paulo. 

 Com vistas à solidificação das análises, bem como da teoria que nos suporta, que 

propomos nesta dissertação, discutimos, no Capítulo 1, alguns panoramas históricos da 

imprensa brasileira e, em seguida, atentamo-nos, mais especificamente, àquele realizado na 

circunscrição do Estado de São Paulo, como uma das formas de sedimentar o elemento 

temporal, tão caro à análise do discurso, estritamente ligado às mídias na sua modalidade 

impressa.  

Está, no bojo dessa seção, a preocupação em mostrar, a partir de visões distintas, mas 

análogas, a história da imprensa brasileira. O objetivo desse capítulo é situar – historicamente 

– o leitor a respeito desse bem simbólico, o jornal. Além de propor destaques à participação 

da história da imprensa no Brasil como um marco para a construção do ethos discursivo do 

periódico que analisamos. 

Guia-nos, nessa reflexão histórica, os fatos e estudos divulgados por Sodré (2011) e 

Bahia (2009), além de haver proposição de leitura crítica, também apresentada por Marcondes 

Filho (1984), principalmente quando esse último autor mantém um diálogo social com o que 

ele chama de imbricação indissociável entre imprensa e capitalismo: ―não ocorre, portanto, 

uma separação nítida entre os bens que são expostos ao público nos grandes mercados 

urbanos, que se implantam na Era Mercantilista, e os bens abstratos, do tipo da informação‖ 

(MARCONDES FILHO, 1984, p. 13).  

É a partir desse cenário histórico-social que situamos a discussão que se dá no 

Capítulo 2, intitulado como ―O Discurso nas mídias‖. Nesse recorte de circunscrição, 

destacamos elementos que dialogam diretamente com os objetivos de nossa dissertação, uma 

vez que os aspectos linguístico-discursivos são os que, em primeira constatação, interessam-

nos.  
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É, portanto, por meio desse viés, que a primazia de unir uma pesquisa, cujo mote 

diretivo está ancorado na e pela linguagem em novos contextos
5
, às discussões do programa e 

da área de concentração, nos quais inscrevemos esta dissertação.  

A fim de balizar as discussões que se seguem, neste momento, propomos tratar, como 

fontes dialéticas, dos pressupostos teóricos da Análise do Discurso de linha francesa, à qual 

destacamos, como principal interesse, mais uma vez, o nome de Maingueneau (1996[a], 

1996[b], 1997, 2004[a], 2004[c], 2005, 2008[a], 2008[b], 2008[c], 2010[a], 2010[b], 2011[a], 

2011[b], 2012[a], 2012[b], 2013, 2014[a], 2014[b], 2014[c], 2015), de Chauraudeau (2010, 

2013 e 2014), além de contribuições importantes de uma visão mais sociológica das mídias, 

advinda de Briggs e Burke (2004).  

De igual modo, neste recorte tópico, lançamos como discussão, imprescindível para a 

nossa análise, as questões que subjazem os termos ―mídias‖ e ―suporte‖, uma vez que, nos 

estudos linguísticos e, especialmente nos do discurso, esta é um ponderação que ancora e 

direciona, de maneira mais alicerçada, o ―objeto jornal‖ em nossa sociedade.  

Valemo-nos, neste ponto, de contribuições complementares e, ao mesmo tempo 

divergentes, de estudiosos como Maingueneau (op. cit.) e Xavier (2009). A divergência, neste 

ponto, mostra-se como momento fulcral do estabelecimento decisivo do que, para nós e neste 

trabalho, são os jornais impressos: ―a opção pelo termo mídia, portanto, representa um ganho 

se se leva em conta esse uso social. O meio social acadêmico tem a prerrogativa de criar 

novos termos, dada a especificidade do trabalho aí realizado‖ (BONINI, 2011, p. 687). 

Com efeito, este é um capítulo que consolida e solidifica todas as demais discussões e 

posturas teóricas que defendemos e incorporamos como comportamento de pesquisa no 

âmbito das ciências da linguagem. É, justamente, por isso que investimos na discussão do 

que, para nós, assumimos como possível sentido o termo discurso, sendo que, para tal 

propositura, baseamo-nos, ainda, na imbricação fecunda entre os pressupostos discutidos por 

Foucault (1999 e 2014). 

                                                 
5
 “Inclui-se nessa abordagem o diálogo entre língua e novas tecnologias e mídia(s), multimodalidade, gêneros 

textuais/discursivos e questões de constituição do sujeito.‖ Disponível em: 

http://www.humanas.unifesp.br/ppgletras/linhas-de-pesquisa. Acesso em 05/01/2016. 

http://www.humanas.unifesp.br/ppgletras/linhas-de-pesquisa
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Além disso, é-nos também imperativo discutir os operadores analíticos que subjazem 

o recorte proposto nesta dissertação: o ethos discursivo, distante de uma perspectiva 

estritamente ligada, e tão somente, à Retórica, mas realocado em um amplo plano discursivo e 

de novo contexto para este estudo teórico, proposto, principalmente por Maingueneau.  

O Capítulo 3 resgata os princípios factual e procedimental que suportam esta 

dissertação. Nele, estamos preocupados em situar o leitor deste trabalho a respeito de alguns 

aspectos de caráter importante em que circundam sumariamente as discussões realizadas nos 

capítulos anteriores e o que o precede. 

Trazemos ao (re)conhecimento de nossos interlocutores aspectos que direcionam 

historicamente o jornal que compõe o corpus de nossa pesquisa. Aproveitamos para rediscutir 

o papel da Folha de S. Paulo, para além de uma generalização da imprensa brasileira ou 

paulista, mas como uma mídia que atua há muito em nossa sociedade e que, com ela e por 

meio dela, prefigura caminhos, sentidos e traços peculiares dessa mídia. 

O tema sobre a gripe também é convocado a compor uma das seções desse capítulo, na 

medida em que é o ponto no qual cindimos ou realizamos o mote tópico que direciona o nosso 

olhar e as análises oriundas das discussões que se seguem.  

O Capítulo 4 representa o olhar analítico de nossa pesquisa, pois reúne, no centro de 

sua preocupação, o fazer interpretativo do analista do discurso, que trabalha (n)os limites dos 

sentidos, a fim de responder às questões-problema que originam esta dissertação. Destacamos 

as subseções que discutem respectivamente: as manchetes e análises linguístico-discursivas 

com foco na ideia de movimento e de (dis)curso e especial atenção à semântica global, ao 

ethos discursivo e à fórmula discursiva; o cabeçalho como uma estratégia discursiva de 

construção de ethos; a cena genérica, instituída com e a partir de manchetes, chamadas, 

interdiscurso, memória e diálogo e, finalmente, uma discussão da(s) cenografia(s) que 

indicie(m) o ethos discursivo a partir de um jogo de sentidos da manchete à chamada em 

primeiras páginas. 

Por fim, espera-se que os resultados apontados pela pesquisa contribuam, de uma 

maneira ampla, para as questões de imbricação entre ciência da linguagem, comunicação e 

saúde pública, de modo que se consiga fomentar discussões pautadas na responsabilidade dos 

discursos das instâncias enunciadoras frente a questões pandêmicas, como foi o caso mais 

recente de 2009. 
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CAPÍTULO 1 - DA IMPRENSA: BREVES HISTÓRICOS 

Ora porra! 

Então a imprensa portuguesa é 

que é a imprensa portuguesa? 

Então é esta merda que temos 

que beber com os olhos? 

Filhos da puta! Não, que nem 

há puta que os parisse. 

Álvaro de Campos 

 

  

Neste capítulo, nossa preocupação é fazer um breve resgate no percurso histórico que 

confluiu a imprensa em outros tempos e espaços. Apresentamos como ela surgiu e se 

estabeleceu alhures para, depois, falarmos de sua entrada tardia em nossas fronteiras 

nacionais. O resgate histórico apresenta-se como importante porque é parte constituinte da 

materialidade linguística que analisamos e compõe o nosso corpus. Além disso, o caráter 

historiográfico permite-nos compreender a maneira pela qual os ethé discursivos do periódico 

analisado são construídos a partir de uma confluência de heterogeneidade discursiva, que 

convoca a história. 

 A história da imprensa é constituinte, nesta dissertação, porque revela um a 

necessidade de pensarmos as categorias de análise desta pesquisa (ethos, cenas da enunciação, 

semântica global e fórmula discursiva) como amalgamadas aos movimentos fundantes do que, 

hoje, convencionamos chamar de imprensa e de jornalismo impresso. 

 Como veremos nas subseções a seguir, a imprensa aparece como fruto de necessidades 

de várias sociedades e de outras épocas, o que reforça nossa ancoragem de justificativa, na 

medida em que enxergamos essa relação entre mídias e sociedade como indissociável. Um 

imperativo que aparece nessa imbricação é a imprensa como forma de materialização de seres 

humanos que se fazem na e pela linguagem. Logo, a especificidade discursiva e, mais 

precisamente, do ethos discursivo pode ser mais bem compreendida quando da interação entre 

história, sujeito e sociedade. 

 Comunicar passa a ter um valor histórico-cultural para a humanidade que não se 

restringiu a um único tempo nem aos primórdios. Todavia, esse valor ultrapassou os limites 

das cercanias geopolíticas de uma época em que sequer pensávamos em globalização nos 

termos mais hodiernos. 

 Dito de outro modo, julgamos ser a Análise do Discurso uma área do conhecimento 

consolidada, mas que mantém diálogos intrínsecos com outros campos dos saberes. A 
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História, nessa relação, assume lugar de importância com o movimento analítico que 

propomos nesta dissertação sem, necessariamente, assumir o centro, o qual, de certa forma, é 

passado às ciências da linguagem. Isso porque é por meio dela que acessamos um passado e 

remontamos espectros de memórias, tão importantes para se compreender o movimento 

constitutivo dos discursos e dos sujeitos que se constroem nas manchetes e nas chamadas do 

jornal que analisamos nesta pesquisa. 

 Avaliamos que o passado, (re)construído sob as lentes dos processos historiográficos, 

mesmo aceitando a ideia tácita de subjetividade, é um elemento considerável para 

entendermos o presente e repensarmos o futuro. Não é de nos admirarmos se, nesta seção, o 

nosso interlocutor se veja em constantes ―dèjá vus‖ com recorrentes situações que ainda 

acontecem em nossa sociedade. 

 

1.1.  A imprensa, seu surgimento e suas características: um panorama alhures 

 

 Ao pensarmos em fazer um histórico da imprensa no mundo, o fator social é um 

elemento predicativo que se soma aos demais para dar um tom mais arrefecido de História e 

Ciência. Entendemos que essas duas áreas do conhecimento também forjam simulacros de 

objetividade e, no entanto, estão afluídas em subjetividades inúmeras. Justamente por termos 

aclarados esse fator preponderante, assumimos, neste capítulo, a responsabilidade de trazer 

para os dados históricos visões múltiplas, diferenciadas e divulgadas coerentemente sobre o 

que convencionamos chamar de história da imprensa. 

 Um primeiro movimento é pensar que, antes de o Brasil existir como país ou lugar 

institucionalmente geopolítico. A comunicação impressa ocorria a passos largos nas 

sociedades mais primitivas e também desenvolvidas. Dentre essas, destacamos que, em solos 

orientais, comunicar-se de maneira impressa já era uma realidade, segundo Briggs e Burke 

(2004), desde o século VIII: 

 

Na China e no Japão, a impressão já era praticada há muito tempo – desde o 

século VIII, se não antes -, mas o método geralmente utilizado era o chamado de 

―impressão em bloco‖: usava-se um bloco de madeira entalhada para imprimir 

uma única página de um texto específico. O procedimento era apropriado para 

culturas que empregavam milhares de ideogramas, e não um alfabeto de 20 ou 

30 letras (BRIGGS & BURKE, 2004, p. 26). 

 

 Parece ser lugar comum o fato de estar convencionada e credenciada à Europa a 

invenção da imprensa. Entretanto, como vimos, culturas milenares já praticavam, ainda que 
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de maneira rudimentar, o que estamos chamando de imprensa, no sentido mais stricto desse 

vocábulo. No excerto supracitado, notamos que o fator cultural parece ser um influxo de 

grandes proporções quando nos referimos à comunicação de maneira impressa. 

 É esse mesmo fator que nos permite justificar por que o impresso como corpus de 

pesquisa. Se pensarmos que, desde o século VIII, a necessidade dessa modalidade é algo que 

tem acompanhado a humanidade, não fica(ria) difícil entender os motivos pelos quais o jornal 

impresso, bem como as demais mídias, ainda sobrevivem em dias cuja tecnologia se 

sobressai. Além, é claro, de compreendermos o motivo pelo qual o texto escrito ou impresso 

pode revelar subjetividades tais que se constituem como imagens do enunciador. 

 Percebemos, no trecho evidenciado acima, que o alfabeto parece ter sido um 

desencadeador de marco inicial para o surgimento de uma forma de imprensa. É possível, 

ainda, creditar aos solos orientais a façanha dessa criação em séculos mais avançados, na 

medida em que, na Coréia – como a conhecemos hoje – algo muito próximo do que foi criado 

por Gutenberg já ocorria no século XV: 

 

No início do século XV, os coreanos criaram uma fôrma de tipos móveis, 

descrita pelo acadêmico Henri-Jean Martin como ―de uma quase alucinatória 

similaridade àqueles de Gutenberg‖. A invenção ocidental pode ter sido 

estimulada pelas notícias do que havia acontecido no Oriente (BRIGGS & 

BURKE, 2004, p. 26). 

 

 É nesse entrecruzamento de informações que (re)encontramos lugares para as rupturas 

de pensamento da História. Comumente, o crédito ao início da imprensa no mundo sempre 

esteve ligado a Gutenberg. Não é nosso interesse, no entanto, desconsiderar o valor de 

prestígio notório que a ele foi dado. Até porque entendemos ser esse inventor aquele que 

colocou a imprensa como forma de produção industrial e deu a ela características de maior 

alcance e longevidade que, talvez, o processo manufaturado que se iniciou no Oriente não 

conseguisse concretizar. 

 Briggs e Burke (2004) costumam empregar, em seus estudos, o sintagma ―era 

moderna‖ para designar o que, segundo eles, pode ser considerado uma revolução da prensa, 

mas, nesse viés, essa só se dá em terras europeias. O ano, de acordo com esses autores, ainda 

impreciso, que marca o nascimento da prensa gráfica na Europa é o de 1450: 

 

O ano de 1450 é a data aproximada para invenção, na Europa, provavelmente 

por Johann Gutenberg de Mainz, de uma prensa gráfica – talvez inspirado pelas 

prensas de vinhos de sua região natal, banhada pelo rio Reno – que usava tipos 

móveis de metal (BRIGGS & BURKE, 2004, p. 26). 
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 Não nos parece responsável desconsiderar que esse surgimento, mais ou menos oficial, 

seja creditado a tão somente uma figura. Isto porque compreendemos ter sido essa ―invenção‖ 

o resultado de variados influxos e de necessidades advindas de uma sociedade que sempre se 

encontrou em profunda mutação. Podemos dizer que a prensa gráfica, além de ter-se valido de 

experiências anteriores e em continentes diversos do europeu, também revela o caráter sócio-

histórico ao qual seu surgimento foi submetido. Atentamos para a necessidade de 

compreendermos o advento desta ou daquela tecnologia como sendo fruto de anseios de uma 

sociedade e, portanto, o caráter discursivo convoca essa vontade humana. 

 Dito isso, é preciso evidenciar que a criação de Gutenberg se dá a partir de uma 

necessidade explícita de uma sociedade que, até então, lidava com a escrita de maneira 

manufaturada e que, segundo Xavier (2009), passou por vários suportes: a pedra, a argila, o 

papiro, papel e, por fim, o digital. Entre essas confluências da escrita, a luta pela manutenção 

e estabelecimento da tensão sempre existiu, mesmo nas sociedades mais primitivas.  

 Como Xavier (2009), compreendemos a invenção da prensa e dos tipos móveis de 

impressão como advindos de uma carência social que, mesmo nos dias de hoje, pressiona e 

clama novos meios de propagação de poder dizer. No século XV, é fato que essa necessidade 

tinha como endereço a religião, que pressionada pela necessidade de materializar tais poderes, 

vê a imprensa tipográfica como uma aliada no enfrentamento de novos desafios: 

 

Havia um desejo latente na burguesia europeia pelo conhecer mais de si, do 

funcionamento de suas atividades profissionais, das possibilidades de lazer 

proporcionadas também pela leitura. Mas como satisfazê-lo, se, até então, as 

condições tecnológicas na Europa Continental, no tocante aos materiais para a 

escritura e textualização, não lhe eram favoráveis? A burguesia parecia disposta 

a bancar os custos dessa urgente inclusão no mundo letrado e consequente 

ampliação do horizonte de conhecimento para além dos anfiteatros da 

aristocracia universitária e das bibliotecas clericais, desde que fosse a preços 

módicos e compatíveis com suas possibilidades econômicas, e não nos valores 

praticados no mercado pergaminheiro da época (XAVIER, 2009, p. 73). 

 

 Como vimos, o limiar capital da necessidade de reinventar o conhecimento levou a 

sociedade europeia daquela época a propor novos lugares de reconfiguração do poder dizer, 

mediado pelo saber. Não podemos nos esquecer de que, embora o nome imprensa, na 

atualidade, pareça estar vinculado a uma prática midiática e jornalística, estamos falando que 

as primeiras impressões estavam – necessariamente – preocupadas em estabelecer, em nossa 

avaliação, um relacionamento factual com a propagação do livro: 
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É no século XV que a tipografia chega à Europa com as engenhosas máquinas de 

tipos móveis.  A tipografia permitiu a montagem do livro em celulose, no 

formato moderno com largas margens e folhas dobradas (XAVIER, 2009, p. 73). 

 

 O livro é, dessa maneira, o marco inicial de uma reconfiguração do espaço midiático. 

Não é de causar estranheza que, num tempo recém-saído das trevas, o Iluminismo, ainda 

alicerçado sob a égide teocrática, tenha criado condições para nascer, como marco inicial, a 

impressão da Bíblia, símbolo material do poder social, a qual, à época, representava a 

concentração máxima do conhecimento e da comunicação por meio da linguagem: 

 

É na Mongúncia, hoje Mainz, cidade natal de Gutenberg, que o alemão instalou 

sua primeira oficina de tipografia. Em 1455, ele imprimiu a Bíblia Latina com 

duas colunas e 42 linhas de texto cada uma, e teve uma tiragem de 180 

exemplares. Alguns historiadores atribuem essa impressão às oficinas de Fust e 

Schoeffer, antigos sócios de Gutenberg. Este é um ponto de controvérsia da 

história da tipografia na Europa. Entretanto, esse fato não chega a por em risco o 

título de ―inventor da prensa‖ conferido, tradicionalmente, a Gutenberg 

(XAVIER, 2009, p. 74). 

 

 Não é nossa preocupação, nesta dissertação, passar por todos os processos e produtos 

resultantes do início da imprensa, mas aportar, teoricamente, os marcos precursores dessa 

empreitada, os quais, para nós, se confrontam com o nosso objeto de pesquisa. 

É por isso que buscamos reconhecer alguns olhares sobre a História de seu 

surgimento. Não poderíamos, também, negar o livro como predecessor do jornal impresso. 

Sua aparição tipográfica propiciou verdadeiros avanços para a humanidade e, entre esses, 

destacamos o jornal, como elemento material e simbólico do ser humano que tem atravessado 

gerações e alicerçado suas contribuições no fazer sócio-histórico. Concordamos com Caterino 

(1963), quando reflete sobre a invenção de Gutenberg: 

 

Em suma, a humanidade tinha recebido do engenho daquele homem o melhor 

presente, aquele que há séculos se esperava. De fato, não se está em um parado-

xo quando se acredita que se o livro não tivesse tido a surpreendente difusão que 

teve, por efeito da invenção da prensa, muitos aspectos da civilização humana 

não seriam o que hoje o são e, quiçá, quais formas e quais expressões essa civili-

zação teria tido (versão nossa). (CATERINO, 1963, p. 83).
6
 

 

                                                 
6
  Insomma, l'umanità aveva ricevuto dall'ingegno di quell'uomo il dono migliore, quello che da secoli si 

aspettava. Infatti, non si è nel paradosso quando si ritiene che se il libro non avesse avuto la sorprendente 

diffusione che ebbe per effetto dell'invenzione della stampa molti aspetti della civiltà moderna non sarebbero 

quelli che oggi sono e chissà quali forme e quali espressioni essa civiltà avrebbe avuto. 
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 Ademais, interessa-nos reafirmar que é só a partir dessa difusão inventiva europeia 

que o advento criacionista do jornal, como meio material de propagação discursiva, surge, a 

exemplo do livro, de maneira rudimentar e ainda bastante instável.  

É fato pacífico asseverar que, apesar das inúmeras formas de impressos já serem 

utilizadas no início do período moderno, apontado por Briggs e Burke (2004), que o jornal 

passou assumir preponderância e a propagar-se de maneira vertiginosa rumo à circulação em 

massa: 

 

Acima de tudo, deve-se agradecer ao jornal diário do século XVIII, uma amostra 

do efêmero que se tornaria extremamente valioso para os historiadores sociais: o 

fato de os impressos se tornarem parte da vida cotidiana ao menos em algumas 

regiões da Europa (quando Goethe visitou a cidade de Caltanissetta, na Sicília, 

em 1787, descobriu que os habitantes ainda não tinham ouvido falar da morte de 

Frederico, o Grande, ocorrida um ano antes). Somente na Grã-Bretanha, estima-

se que 15 milhões de jornais foram vendidos durante o ano de 1792. E o jornal 

diário, semanal ou bissemanal era complementado por publicações (BRIGGS & 

BURKE, 2004, p. 78). 

 

 Na verdade, com a crescente verticalização do poder governamental e a desenfreada 

propagação dos materiais impressos, o jornal passa a assumir caráter importante na sociedade 

da época, resvalando grande parte dessa importância à dos dias atuais, de modo que o caráter 

subjetivo e, é claro, inerentemente humano sempre os acompanhou, resultando na necessidade 

de incorporá-lo à opinião pública. Pois já no século XVII, a observância de um mesmo fato, 

relatado e refratado em múltiplos olhares fez imergir, de uma negação subjetiva, a 

necessidade de reflexão sobre o que chamamos de esfera pública: 

 

Genericamente, os jornais contribuíram para o aparecimento da opinião pública, 

termo que tem seu primeiro registro em francês por volta de 1750; em inglês, em 

1781; e em alemão, em 1793. Esse desenvolvimento foi redefinido na última 

geração como o surgimento da "esfera pública", graças a um influente livro de 

Habermas, Mudança estrutural da esfera pública, lançado em 1962 (BRIGGS & 

BURKE, 2004, p. 80). 

 

A categoria de análise semântica global também esta(ria) ligada às minúcias desta 

seção, posto que a necessidade de compreender alguns desdobramentos  da imprensa no 

mundo permite-nos questionar o caráter objetivo a que se propõe o jornal Folha de S. Paulo 

quando da produção de discursos ligados à saúde. Se considerarmos que esse início da 

imprensa marca o sintagma ―opinião pública‖, podemos ratificar a necessidade imperiosa de 

os enunciados que circulam no jornal manterem um alto grau de subjetividade, o que indicia 
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espectros dos diversos ethé discursivos ligados à instância enunciadora do periódico que 

analisamos nesta pesquisa: 

 

Daí por diante, termos como ―público‖, ―opinião pública‖ entram no léxico da 

ética do jornal, que passa operar como agente e/ou representante do público. 

Certamente, a ética dessa perspectiva considera a função do jornal na formação 

de opinião pública. O ponto é: além do apelo aos fatos já aclamado desde o 

século anterior, no século XVIII, o leitor passa a atuar de modo mais patente na 

interação jornalística (MAGALHÃES, 2010, p. 51). 

  

Percebemos que a aparição da prensa gráfica, do livro e dos inúmeros materiais 

impressos criaram condições para o surgimento do jornalismo impresso que, alhures, 

diferentemente do Brasil institucionalizado desde 1500, já estava em franca expansão e 

redirecionamentos.   

É possível, de igual modo, (re)pensar o papel da história como construto social na 

mitigação da imprensa enquanto modo de produção de conhecimento e de amplo debate 

linguístico-discursivo, uma vez que ―a luta entre a informação e a opinião não foi a única que 

marcou o desenvolvimento da imprensa; logo apareceu a luta entre a opinião e a publicidade, 

que era a forma organizada que a propaganda assumia‖ (SODRÉ, 2011, p. 16).  

Finalmente, dados os marcos de abertura e surgimento do campo da prensa, 

entendemos que é preciso concatenar os itinerários críticos e históricos da imprensa em solo 

brasileiro para investirmos, a posteriori, em nossas análises de maneira mais balizada. 

 

1.2. A imprensa brasileira 

 

 Certamente, a história da imprensa no Brasil é marcada com singular espectro de 

atraso, se compararmos, por exemplo, que, em solos latino-americanos, havia no continente 

europeu uma profusão mercantilista, chamada jornal impresso, o qual já se dava de maneira 

mais tangível. 

 A história do Brasil, assinalada com ruidosas evidências de um colonialismo 

usurpador e controlador, confunde-se, é claro, com a da imprensa em solos brasileiros. 

Enquanto países como o México e o Peru tinham acesso à imprensa em meados de 1500, o 

Brasil permaneceu numa tensão que sofria cerceamentos inúmeros e de diversas partes da 

metrópole: 
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Muito se indagou sobre os motivos do contraste apresentado pela América 

espanhola, sem falar na inglesa: México e Peru conheceram a Universidade 

colonial; de outro lado, o México conheceu a imprensa, em 1539; o Peru, em 

1583; as colônias inglesas, em 1650. Que razões teria esse contraste de 

orientação se, à época, Portugal e Espanha, submetidos ao mesmo regime, o 

feudal, deviam ter o mesmo interesse em manter o atraso em suas colônias? 

(SODRÉ, 2011, p. 29).
7
 

 

 Com efeito, essa entrada tardia do Brasil no mundo da imprensa produziu uma tensão 

marcada por sanções e verticalizações ímpares que colocam o início da imprensa e do 

consequente jornalismo brasileiro a partir de verdadeiros embates entre a metrópole e a 

colônia. Apesar disso, o caráter injuntivo e cerceador consegue avençar possibilidades de uma 

mídia quase independente e clandestina, o que nos faz lembrar que, conforme afirmam Briggs 

e Burke (2004), a leitura feita 400 anos antes de o Brasil se tornar Colônia já era vista como 

proibida. 

 Ademais, os questionamentos, propostos por Sodré (2011), alicerçam nossa discussão, 

já inaugurada e defendida em tantos trabalhos sobre a temática, de que a indubitável relação 

entre mídias, sociedade e história se dão baseadas por uma tensão. 

 Desse modo, uma das possíveis respostas que poderia ser dada ao questionamento de 

Sodré (2011), no excerto supracitado, é a pouca vontade de estabelecer o jornal impresso, 

como um meio, uma mídia rumo a mitigação desse poder dizer concentrado em Portugal, que, 

como colonizador, encontrou aqui formas de controle em momentos de organização diferentes 

das que outros colonizadores encontraram em vizinhos solos latino-americanos: 

 

[...] onde o invasor encontrou uma cultura avançada, teve de implantar os 

instrumentos de sua própria cultura, para a duradoura tarefa, tornada permanente 

em seguida, de substituir por ela a cultura encontrada. Essa necessidade não 

ocorreu no Brasil, que não conheceu, por isso, nem a Universidade nem a 

impressão no período colonial (SODRÉ, 2011, p. 30). 

 

 O fato é que a entrada de qualquer impresso no Brasil, no período colonial, devia 

passar pela autorização prévia e censura da metrópole, mas apesar desses cerceamentos, ―a 

entrada de livro – salvo aqueles cobertos pelas licenças da censura – eram clandestinas e 

perigosas‖ (SODRÉ, 2011, p. 31). Esse aspecto de clandestinidade, conferido aos livros e aos 

demais impressos, assinala a imprensa no Brasil colonial como aquela de mesma 

característica. Isso porque tudo tinha uma razão de ser. A proibição não se tratava de mero e 

                                                 
7
 Bahia (2009) dá, para esses eventos, datas diferentes. No entanto, optamos por permanecer com as difundidas 

por Sodré por julgarmos serem esses dados imprecisos, na medida em que o acesso a eles se dão de maneira 

muito distanciada. 
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perigoso obscurantismo, relegado e disseminado à época das trevas, mas de controle e 

manutenção do poder dizer. 

 A carta Régia de 08/06/1706, de acordo com Sodré (2011), eliminava qualquer 

tentativa de imprensa em solos brasileiros e portugueses sem a prévia autorização da coroa. 

Relata o referido autor que, no mesmo ano em que ela foi promulgada, em Recife, poucos 

meses antes houve uma tentativa de instalação de uma tipografia, a qual foi duramente 

combatida e inutilizada com o documento prescritivo do Rei. 

 A França, já em meados do século XVI, aspirava ao liberalismo, mesmo antes de sua 

consolidação. Na medida em que Brasil e Portugal tencionavam refutar, mesmo a partir de 

outras confluências, a chegada dos ideais franceses às cercanias de sua colônia ou metrópole 

já era uma realidade. O que nos faz entender que esse mover-se contrário à imprensa, ao 

conhecimento e ao estrangeirismo sugere que o obscurantismo português conhecia muito bem 

a força propagadora das letras e da tipografia: 

 

Profunda era a desconfiança dos estrangeiros, e tinha as suas razões. Carta Régia 

de 1792 recomendava muito cuidado com o navio Lê Dilligent que andava nos 

mares do sul em busca do explorador La Pérouse: ―era pretexto para introduzir 

nas colônias estrangeiras o mesmo espírito de liberdade que reinava neste país‖ 

(a França), e acrescentava que a Constituição Francesa já estava traduzida em 

português e espanhol. Mas as ideias chegavam, realmente, burlando a vigilância: 

boletins espalhados na Bahia, às vésperas do movimento de 1798, diziam: 

―Animai-vos, povo baianense, que está para chegar o tempo feliz de nossa 

liberdade, o tempo em que todos serão iguais‖ (SODRÉ, 2011, p. 35). 

 

  É sob esse auspício injuntivo de muitos preceitos contrários à imprensa que ela ganha 

força e fôlego fazendo com que pressões de necessidades sociais, como a da informação e da 

comunicação, comecem a dar seus primeiros passos. Engessadas nos primeiros momentos, é 

verdade, mas diletantes na medida em que inauguram, tardiamente, em solos brasileiros um 

início do jornalismo impresso. Só em 1808, a Impressa Régia, com o Ato Real de Maio do 

mesmo ano, é que o Brasil incide nos campos da imprensa, porém não da maneira como se 

pretendia: 

 

Nada se imprimia sem o exame prévio dos censores reais Frei Antônio de 

Arrábida, o padre João Manzoni, Carvalho e Melo, e o infalível José da Silva 

Lisboa. Dessa oficina, a 10 de setembro de 1808, saiu o primeiro número da 

Gazeta do Rio de Janeiro. Era um pobre papel impresso, preocupado quase tão 

somente com o que se passava na Europa, de quatro páginas in 4º, poucas vezes 

mais, semanal de início, trissemanal, depois, custando a assinatura semestral 

3$800, e 80 réis o número avulso, encontrado na loja de Paul Martin Filho, 

mercador de livros (SODRÉ, 2011, p. 41). 
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 É importante dizer que, de acordo com Bahia (2009), o ano de 1808 também trazia 

consigo bens que se traduziram com a vinda e transferência da corte joanina de Portugal para 

o Brasil. É preciso que nos atentemos para o fato de que, tendo sido a suposta e repentina 

―aparição‖ de portugueses no Brasil em 1500, desde o seu início até 1808, aproximadamente 

308 anos se passaram para que nosso país, enfim, figurasse na imprensa midiática e, digamos, 

jornalística. Se mantivermos essa incursão, podemos voltar no tempo e lembrar que a prensa 

gráfica de, mais ou menos, 1450 se confunde com o olhar delator de Portugal sobre sua 

colônia na América. São anos de clandestinidade para se aprovar, ainda sob forte controle, 

uma Impressão Régia, o que Sodré (2011, p. 41) afirma ser um ―arremedo de jornal‖. 

 

A marca do poder monárquico e de seu controle, por nós já discutidos, revelam as 

condições contextuais em que se deram a instalação dessa imprensa no Brasil. Isso porque 

ainda mantinha forte controle e disseminação mediada pela corte, ainda que tenha sido 

produzido em nossas fronteiras geopolíticas. Sobre o caráter informacional da Gazeta, é 

possível obter as seguintes asserções: 

 

Nos primeiros números, as notícias da Gazeta sobre a invasão e ocupação de 

Portugal e Espanha pelos exércitos de Napoleão, a resistência de portugueses e 

espanhóis, as lutas entre franceses e ingleses, a rebelião da Província do Porto – 

a primeira a lutar conta os usurpadores – rivalizam em interesse com as 

informações internacionais do Correio Braziliense, umas e outras sempre com 

muito atraso – quatro seis meses – porque depende do correio marítimo 

(BAHIA, 2009, p. 21). 

 

 Como vimos nesse excerto, é no embate de rivalidades que, ainda de maneira 

clandestina e fora do Brasil, vemos surgir um impresso que, apesar desse contexto alhures, 

consegue reunir contributos importantes para o questionamento e manutenção de um status 

quo conferido ao primeiro jornal ―oficial‖.  

 É creditada a Hipólito da Costa a aparição do Correio Braziliense que, como já foi 

dito, se valia da clandestinidade para arregimentar leitores a fim de lançar discussões 

profícuas sobre a situação do Brasil. Além de Bahia (2009), Sodré (2011) também afirma que, 

antes de adentrar em solo brasileiro, tal jornal impresso já circulava fora do Brasil, dado que 

seu proprietário e idealizador aqui também não morava: ―perseguido político, o fundador do 

Correio sonharia estar no Brasil. Mas isso é impossível. Edita o seu jornal em Londres no 

lugar possível [...]‖ (BAHIA, 2009, p. 31). O referido jornal surge, segundo Sodré (2011) em 

1º de junho de 1808. Como podemos observar, ele aparece três meses antes daquele que, a 

priori, seria o oficial.  
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No entanto, as temáticas discutidas bem como as preocupações materializadas 

revelavam o caráter temerário que um impresso como esse poderia causar para o controle de 

tensão e - da consequente - disseminação de conhecimentos por meio das informações. Ainda 

que enviesado e bastante ligado a uma orientação ideológica, como o são todos os jornais até 

os dias de hoje, o Correio Braziliense cumpre um papel importante na constituição da história 

da imprensa no Brasil:  

 

O Correio associa à natureza de jornal brasileiro o caráter de um veículo de 

referência internacional. Igualmente nisso é pioneiro. Sua artilharia dispara 

contra a violência da polícia política, os atos discricionários da administração 

colonial e a conspiração dos poderosos para reduzir ao silêncio as ideias liberais 

e democráticas (BAHIA, 2009, p. 31). 

 

 Esse pioneirismo, atestado ao Correio Braziliense, só pode ser aclarado na medida em 

que nos permitimos compreendê-lo como aquele que, apesar de manter interesses, conseguiu 

se conservar, mesmo fora do país, sob a égide de um inquisidor do controle exercido pela 

coroa. Esse caráter áulico, conferido a ambos os precursores, parece retratar de maneira mais 

verossímil o que era o Brasil da época de seus surgimentos e por que ainda deparamo-nos 

com verdadeiros impasses na imprensa nacional e nas mídias de um modo geral: 

 

Em tudo, o Correio Braziliense se aproximava do tipo de periodismo que hoje 

conhecemos como revista doutrinária, e não jornal; em tudo a Gazeta se 

aproximava do tipo de periodismo que hoje conhecemos como jornal – embora 

fosse exemplo rudimentar desse tipo (SODRÉ, 2011, p.45). 

 

 Nesse breve histórico dos primórdios da imprensa, feita em território brasileiro, 

podemos perceber que uma das principais características que marca esse processo inicial é o 

da relação de poderes que se trava entre aquele que pode dizer e aquele deve saber. Esses 

mesmos poderes dispersos conseguem aglutinar, de maneira bastante unilateral, vontades 

explícitas de direcionamento único de ideologia, pois enxerga no impresso um verdadeiro 

disseminador de pluralidade e de conhecimentos variados.  

 Por fim, outro ponto que – também - nos chama a atenção é o fato de que, embora 

tenhamos como marco precursor e oficial a criação da Gazeta do Rio de Janeiro, é possível 

dizer que só a partir das demais iniciativas clandestinas é que o Brasil prefigura no cenário de 

constituição de uma imprensa. A partir desses últimos acontecimentos, nosso país deixa o 

solo mais preparado para uma série interminável de iniciativas, as quais culminaram nessa 

diversidade desejável de periodismo impresso. O Brasil é plural e possui diferentes 

representatividades nesse campo discursivo, o da imprensa, porém a história nos ajuda a 
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compreender por que sua tardia entrada nesse universo pode ser uma resposta aos problemas 

de ordem ética aos quais estão submersos os grandes jornais de circulação nacional. 

CAPÍTULO 2 - O DISCURSO NAS MÍDIAS 

 

A palavra escrita, ao contrário, não é para quem a ouve, busca quem a ouça; 

escolhe quem a entenda, e não se subordina a quem a escolhe. Na palavra 

escrita tem tudo que estar explicado, pois o leitor nos não pode interromper com 

o pedido de que nos expliquemos melhor. 

Fernando Pessoa 

 

Neste capítulo, nossa preocupação é discutir o que, segundo Charaudeau (2010), seria 

a investidura do momento, principalmente para as ciências da linguagem que se debruçam nos 

estudos discursivos: ―informação, comunicação, mídias, eis as palavras de ordem do discurso 

da modernidade (CHARAUDEAU, 2010, p. 12)‖.  

 Pensar as mídias dissociadas de todo o contexto que subjaz a produção do discurso 

como momento e processo de uma dada enunciação é, de certa forma, descaracterizar a 

embreagem fomentadora das relações humanas que se dá, para além de outras considerações, 

na interação entre sujeitos. Sejam eles implícitos ou explícitos e num certo tempo-espaço, 

considerado, para nós, como um interstício indicador de caminhos a percorrer.  

Por isso, nesta pesquisa, afirmamos que discurso e mídias possuem uma relação 

intensa, a qual, no limiar das discussões genéricas
8
 e de suporte, aparece como sendo aquela 

fecunda de análises e possíveis construções sentidos. 

 Partindo dessa premissa, inscrevemos nosso olhar discursivo numa simbiose mútua e, 

ao mesmo tempo, conflitante com as mídias que se apresentam na produção de discursos da 

atualidade e, mais especificamente, do ano de 2009 a respeito da Influenza A (H1N1). 

Estamos preocupados com os sentidos produzidos dessa relação que falamos acima. Isto 

porque ela não se dá de maneira tão aclarada e, por isso mesmo, enxergamos, nesse devir 

analítico, um meio pelo qual os analistas do discurso conseguem depreender trabalho mais 

produtivo, do ponto de vista das ciências da linguagem. 

Tal posicionamento confere-nos um olhar de pesquisador que não está tão somente 

preocupado com a comunicação que se dá a partir desta ou daquela mídia, mas com todo o 

processo envolvido nessa interação, materializada em enunciados de primeiras páginas de 

jornal e, consequentemente, no discurso propriamente dito. É resvalado nessa direção que 

                                                 
8
 No sentido de gênero do discurso. 
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propomos uma discussão a partir daquela que seria, a priori, nossa preocupação mais direta: o 

discurso como elemento desencadeador de uma relação profícua com os estudos da linguagem 

e as mídias. 

 

2.1.  Discurso: do singular ao plural e um mundo de acepções 

 

 Segundo Oliveira (2013, p. 17), ―todos os estudos do discurso foram influenciados por 

um ou outro pensador não diretamente associado aos estudos do discurso‖. Partindo dessa 

premissa substancial, podemos entender que, ora ancorado neste ou naquele divulgador, 

estudioso ou ampliador das ideias desses pensadores que margeiam os estudos discursivos, 

temos uma gama de possibilidades e de opções para nos filiarmos quando estamos dentro de 

um campo do conhecimento de tamanha abrangência.  

 Iniciamos, portanto, esta seção com a preocupação de, antes de tudo, apropriarmo-nos 

das mais diversas propostas de entendimento de discurso que dialogam diretamente com a 

linha de pesquisa à qual nos filiamos nesta dissertação. Para tanto, resgatamos, 

primeiramente, o que Foucault (2014) afirma a respeito do que ele mesmo entende por 

discurso para, a partir daí, investirmos em outras visões análogas e complementares dessa 

asseveração: 

 
Chamaremos de discurso um conjunto de enunciados, na medida em que se apoiem na 

mesma formação discursiva; ele não forma uma unidade retórica ou formal, 

indefinidamente repetível e cujo aparecimento ou utilização poderíamos assinalar (e 

explicar, se for o caso) na história; é constituído de um número limitado de enunciados 

para os quais podemos definir um conjunto de condições de existência. O discurso, 

assim entendido, não é uma forma ideal e intemporal que teria, além do mais, uma 

história; o problema não consiste em saber como e por que ele pôde emergir e tomar 

corpo num determinado ponto do tempo; é, de parte a parte, histórico - fragmento de 

história, unidade e descontinuidade na própria história, que coloca o problema de seus 

próprios limites, de seus cortes, de suas transformações, dos modos  específicos de sua 

temporalidade, e não de seu surgimento abrupto em meio às cumplicidades do tempo 

(FOUCAULT, 2014, p. 132 e 133). 

 

 Nesse trecho, é possível observar que a ideia de discurso, proposta pelo autor, está 

intimamente ligada à noção de enunciado e que, por seu turno, mantém constante diálogo e 

imbricação com os fatores tempo, história e sociedade. É dessa acepção primeira que 

queremos concentrar esforços para nos afastarmos da ideia corriqueira de que discurso seria 

uma construção ensimesmada na frase, no texto, na fala ou no pictórico. É verdade que todos 

esses recortes pictóricos também se mostram potencialmente no discurso porque reúnem, 

como um de seus elementos, o enunciado, mas não é um fim em si mesmo para designarmos, 



40 

 

prioritariamente, o discurso como queremos explorar e depreender nesta pesquisa. Ainda 

sobre este aspecto, consideremos o que, segundo Fischer (2013) representaria uma 

preocupação central nas obras de Foucault: 

 

Poderíamos dizer que, em toda a obra de Foucault, a problematização sobre os 

discursos (e os saberes) está no centro, assim como a problematização que trata 

das relações de poder e o debate sobre os diferentes modos de constituição do 

sujeito, seja quanto às formas de sujeição, seja quanto às aberturas e às 

possibilidades de recusa e de resistência, seja ainda quanto à constituição ética 

de si (FISCHER, 2013, p. 126). 

 

 A partir deste ponto, podemos pensar o estabelecimento de um diálogo, feito 

incialmente por Maingueneau (1997), o qual referencia evidências e possíveis divergências 

nas obras de Foucault, mas sem deixar de dar crédito às devidas contribuições daquele autor. 

Maingueneau (1997) destaca, como grande achado, as considerações a respeito das formações 

discursivas, cunhadas pelo referido pensador basilar.  

De modo que, ao invocar para o seu texto um excerto do próprio Foucault, 

Maingueneau (1997) defende esse princípio como sendo aquele que dialoga constantemente 

com os objetos de interesse da análise do discurso: ―Os objetos que interessam à AD, 

consequentemente, correspondem, de forma bastante satisfatória, ao que se chama, com 

frequência, de formações discursivas, referindo de modo mais ou menos direto Michel 

Foucault‖ (MAINGUENEAU, 1997, p. 14). 

  É verdade, também, que estamos diante de um campo heterogêneo e recente, o que nos 

permite evidenciar o caráter constitutivo de nossa pesquisa. A AD, como área do 

conhecimento consagrada, abre espaço para múltiplos estudos que se situam no limiar de 

questionamentos científicos cristalizados, o que, inclusive, já nos permitiu indagações sobre a 

orientação de nosso fazer interpretativo.  

Não obstante a isso, temos nos dias que se seguem, a responsabilidade de conjugar 

elementos de teoria já consolidada com o nosso corpus e essa análise nos interpela a um rigor 

científico que advém da Linguística como ciência da língua e da linguagem. 

 Maingueneau (2008), no entanto, ratifica o que já dissemos desde o início desta seção: 

estamos diante de uma noção que abarca uma multiplicidade de visões e, por assim dizer, 

exige de nós um posicionamento aclarado a fim de nortear a percepção com a qual lidamos e 

propomos no analisar de nosso objeto de estudo: 

 

A noção de discurso é empregada com acepções muito diferentes, desde as mais 

restritivas até as mais abrangentes. O mesmo ocorre com a expressão correlata 
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―análise do discurso‖. Em uma primeira aproximação, na perspectiva da ―escola 

francesa de análise do discurso‖, entenderemos por ―discurso‖ uma dispersão de 

textos, cujo modo de inscrição histórica permite definir como um espaço de 

regularidades enunciativas (MAINGUENEAU, 2008, p. 15). 

 

 A partir deste excerto, é possível fazer uma analogia do conceito de discurso em 

Foucault, o qual é ressignificado no trecho acima por Maingueneau (2008). O que nos permite 

depreender que o discurso, embora possa aparecer em múltiplos lugares, contextos, suportes, 

acontecimentos, ele só se dá de maneira mais concreta quando investimos em sua análise; por 

isso a ideia de dispersão é tão latente. 

 Novamente, estamos diante de vocábulos que se imbricam na concatenação de 

Maingueneau (2008): língua, história (tempo), espaço e enunciado, os quais se encontram 

numa relação contígua e de superfície, o que coloca o analista do discurso como aquele que, a 

priori, exploraria os meandros constitutivos dessa interação pouco aparente, mas constitutiva. 

Ainda sob a égide de caracterização de um objeto teórico, Charaudeau e Maingueneau (2008) 

propõem lançar luz sobre a questão do discurso, na medida em que discutem o termo a partir 

das mais diversas ideias divulgadas na Linguística: 

 

Desde os anos 80, vê-se proliferar o termo ―discurso‖ nas ciências da linguagem, 

tanto no singular (―o domínio do discurso‖, ―a análise do discurso‖...) quando no 

plural (―cada discurso é particular‖, ―os discursos inscrevem-se em 

contextos‖...), segundo a referência seja à atividade verbal em geral ou a cada 

evento de fala. A proliferação desse termo é o sintoma de uma modificação no 

modo de conceber a linguagem (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008,  p. 

169). 

 

 O ponto chave que, talvez, possa aproximar esses pensadores, está no fato de que, em 

todos os que convocamos para travar este diálogo, conseguimos reconhecer elementos que se 

imbricam e se aproximam, apesar de manter proposições diferentes, são eles: o sujeito como 

elemento empírico seja de um enunciado ou de um momento enunciativo, os atos de 

linguagem, que concretizam uma participação desse sujeito em uma aventura social e a 

história como agente potencializador dessa relação conflituosa. 

 Numa tentativa de explicitação do discurso, e num movimento absolutamente 

comparativo e dialogal, e com a característica genética da Linguística de interdisciplinaridade, 

Maingueneau (2014) destaca o discurso como sendo constituinte de elementos inerentes à sua 

formação, a saber: o discurso é: ―uma organização transfrástica‖, ―uma forma de ação‖, 

―interativo‖, ―orientado‖, ―assumido por um sujeito‖, ―regido por normas‖ e, finalmente, 

―considerado no âmbito do interdiscursivo‖ (MAINGUENEAU, 2014, p. 40-42). 
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 Tendo como princípios basilares todas essas características substanciais, cabe-nos 

destacar que conceituar discurso não é, nem de longe, tarefa das mais fáceis. Por isso, 

reunimos, concernente a esta empreitada, alguns pensadores que, em alguns momentos se 

aproximam e em outros distanciam, na medida em que propõem olhares diferentes sobre um 

ponto de vista: o discurso. No entanto, é de se esperar que, num mar de concatenações 

teóricas, nosso olhar se direcione a um deles como sendo aquele que subsidiará nossas 

discussões nesta pesquisa. 

Portanto, dadas as condições plurais e de disseminação do termo, é necessário dizer 

que, nesta dissertação, o discurso é compreendido como processo de uma enunciação e 

materializado por um enunciado, o qual não se restringe à língua, tampouco à fala, mas ao 

produto de uma interação real entre sujeitos, os quais, num dado momento histórico e 

inscritos num espaço, interagem a partir de regularidades enunciativas a fim de estabelecer e 

entremear sentidos no jogo dialético infinito e inerente à sociedade. 

 

2.1.2. Da Análise do Discurso de linha francesa: em busca de uma filiação 

 

 Souza-e-Silva (2013, p. 99) afirma que, a partir da construção de múltiplas 

possibilidades do objeto da Análise do Discurso, esta área do conhecimento se mostra 

fundamentalmente marcada, também, por uma contingência plural. Embora tenhamos 

explicitado que nos filiamos à vertente francesa, é preciso evidenciar que, como a referida 

estudiosa avalia, nós nos restringimos a uma das vertentes da análise do discurso de linha 

francesa, especialmente àquela proposta por Maingueneau em seus mais diversos estudos 

discursivos. 

De acordo com Maingueneau (1997, p. 10), ―a conjuntura intelectual é aquela que, nos 

anos 60, sob a égide do estruturalismo, viu articularem-se, em torno de uma reflexão sobre a 

‗escritura‘, a linguística, o marxismo e a psicanálise‖. O referido autor aponta para a 

necessidade de atentarmos ao fato de que, mesmo tendo nascido na França e alçado voos em 

direção a diferentes perspectivas, a AD possui um caminho ramificado. 

Tal caminho, mesmo atribuindo o nome de orientação francesa, precisa ser definido 

nos limites de circunscrição teórica que impõe ao analista uma filiação de pensamentos e 

opções que implicam uma análise mais endereçada e unívoca. Mazière (2007) afirma, 

também, que a AD tem seu nascedouro na França e acrescenta que, entre 1960 e 1970 o 

linguista americano Z.S. Haris, já em 1952, discutia a análise do discurso, embora ainda 

fortemente enviesada ao texto.  
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Maingueneau (1997, p. 13) adverte-nos ao fato de que, na atualidade, precisamos nos 

ater ao trabalho e explicitarmos a fronteira dessa tradição, a fim de darmos continuidade 

coerente às discussões iniciadas nos idos dos anos 60: 

 

No momento em que ―a escola francesa de análise do discurso‖ constituiu-se, a 

conjuntura teórica era bastante diferente e o trabalho de explicitação de suas 

fronteiras não se revestia da mesma urgência que apresenta agora. Em seguida, 

ela viu, sem perceber, de imediato, o perigo que isto representava para o 

reconhecimento de sua especificidade.  

 

 No Brasil, especialmente, quando inscrevemos um trabalho na perspectiva da AD 

francesa, cumpre ao analista alocar sua pesquisa num âmbito mais específico, dado que 

operam, sob esta mesma denominação, estudos que se vinculam fortemente a Pêcheux (2008) 

e se desdobram em suas fases de pensamento, que vão do ideológico ao semântico, passando, 

essencialmente, é claro, pelo enunciado como forma de materialização desse discurso. 

 Nesta pesquisa, no entanto, entendemos que a AD, embora interdisciplinar, mantém 

uma relação com as demais áreas do conhecimento de maneira central e aloja as outras 

disciplinas em uma margem próxima que permite o diálogo constante, sem perder de vista o 

ponto norteador das ações teóricas e analíticas do objeto.  

 A inscrição de uma orientação francesa, para nós, se dá principalmente pela 

manutenção de uma regularidade constitutiva de divulgação das discussões teóricas abarcadas 

por Maingueneau em seus mais diversos estudos a respeito do discurso e porque, segundo 

Souza-e-Silva (2013, p. 99), ―trata-se de um modo novo de fazer Análise do discurso: são 

propostas noções e categorias de análise que afetam a discursividade para além da relação 

direta entre a língua e a história.‖  

Por fim, nossa tentativa não é a de contar a história da AD com detalhes e pormenores, 

mas evidenciar que, num mundo de multiplicidade para um mesmo nome e objeto, estamos 

alicerçados em uma das visões que muito tem contribuído com as ciências da linguagem, à 

qual estamos subjacentes. 

 

2.1.3. Da indissociabilidade entre mídium e discurso 

  

 Falar em mídias é recuperar todo o processo pelo qual têm passado os estudos que 

abrangem a linguagem nas suas mais diversas manifestações. A esse respeito, podemos buscar 

e coadunar discussões frutíferas em contiguidade com alguns pressupostos que se aproximam 



44 

 

à proposta que desenvolvemos nesta pesquisa e que envolve, para além das mídias, do 

jornalismo e do discurso propriamente dito, a linguagem. 

 É possível iniciar a discussão, proposta nesta subseção, tratando, a priori, de uma 

discussão que nos aparece como norteadora de pressupostos elegíveis de preocupação. O 

primeiro ponto, dentro dessa discussão e que podemos abordar, é aquele em que o termo 

―mídia‖, o vocábulo propriamente dito, pode aparecer numa variável grande, dependendo do 

estudioso que sobre ele se debruça.  

 Segundo Bonini (2011), o termo pode se apresentar no singular, à maneira como foi 

exposto e modalizado pelas aspas, ou ser flexionado em número: ―mídias‖, na medida em que 

o plural designa de maneira mais abrangente a multiplicidade deste termo tão variável no 

substantivo quanto o que, de fato, ele designa.  

Há, de igual modo, uma preocupação de outros estudiosos em manter, para o referido 

vocábulo, a origem latina e apresentá-lo, a exemplo de que como dissemos anteriormente, na 

variação singular ou plural: médium e médiuns. Neste caso, o francês Debray (1995), em seu 

Manifestos Midiológicos, adota esses termos para designar aquilo que, a seu modo, se 

aproximaria de maneira mais completiva à explicitação deste conceito: 

 

Vamos chamar de ―médium‖, no sentido pleno, o sistema dispositivo-suporte-

procedimento, ou seja, aquele que, organicamente, é posto em movimento por 

uma revolução ideológica. [...] Ao pequeno sistema-suporte-dispositivo que faz o 

médium corresponde o grande sistema médium-meio, complexo sociotécnico 

que constitui o objeto peculiar da Mediologia positiva, histórica. ―Meio‖ é mais 

do que a decoração ou espaço externo de circulação: condiciona a semântica dos 

vestígios pelo viés de uma organização social (DEBRAY, 1995, p. 23). 

 

    Na visão de Debray (1995), o termo médium se aproxima de três características, ao 

mesmo tempo, difusas e indissociáveis: o dispositivo, o suporte e o procedimento e, além 

disso, possui uma imbricação aproximativa com uma revolução ideológica, o que, a priori, 

nos colocaria em concordância com este estudioso. 

 No entanto, Maingueneau (2011[a] e 2014[a]) trata e prefere adotar o termo como um 

―problema de midium”. Não nos interessa, aqui, apresentar por que tal escolha em detrimento 

de outras já correntes em algumas vertentes de estudiosos da comunicação e do discurso, mas 

explicitar a maneira pela qual a defesa deste termo parece ser, para os analistas do discurso, 

um ponto fulcral a ser repensado. 

 De acordo com Maingueneau (2014[a]), ao entrarmos em contato com algumas 

asserções de Debray (1995) sobre a ―midiologia‖, é possível sairmos do problema do mídium 

para o dos gêneros do discurso e fazer desse último dispositivo um aliado constante das 
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questões midiológicas: ―uma vez que todo gênero do discurso implica um dado dispositivo 

material‖ (MAINGUENEAU, 2014[a], p. 213). 

 Assim como Debray (1995), Maingueneau (2011[a]) ratifica que o mídium não é um 

meio e um fim em si mesmo, mas uma dimensão essencial que está para além do suporte e 

que se instaura no e pelo discurso com vistas a garantir uma função exponencial no jogo 

discursivo que se impõe aos enunciadores envolvidos a partir dele e, consequentemente, 

convoca um gênero do discurso para atuar sobre medida nessa relação coercitiva entre mídias
9
 

e discurso: 

 

Estávamos habituados, especialmente nos estudos literários, a considerar o texto 

como sequências de frases dotadas de sentido, indiferentes a seu mídium. Hoje, 

estamos cada vez mais conscientes de que o mídium não é um simples ―meio‖ de 

transmissão do discurso, mas que ele imprime um certo aspecto a seus conteúdos 

e comanda os usos que dele podemos fazer (MAINGUENEAU, 2011[a], p. 71). 

 

Partindo do pressuposto discutido por Maingueneau (2011[a]) acerca do midium, 

queremos alçar voos comparativos, com vistas a uma expansão e consequente compreensão 

da problemática por ele elencada, com alguns pontos dos estudos divulgados por Charaudeau 

(2010) em seu Discurso das Mídias. É justamente sob a égide de que há o inevitável diálogo 

entre ―informação, comunicação mídias‖ que queremos explicitar a nossa preocupação em 

delinear as convergências desse processo dialético com o que entendemos, assim como 

Charaudeau (2010), por discurso das mídias:  

 

informação e ―comunicação‖ são noções que remetem a fenômenos sociais: as 

mídias são um suporte organizacional que se apossa dessas noções para integrá-

las em suas diversas lógicas – econômica (fazer viver uma empresa), tecnológica 

(estender a qualidade e a quantidade de sua difusão) e simbólica (servir à 

democracia cidadã) (CHARAUDEAU, 2010, p. 15). 

 

Observamos claramente um direcionamento mais conceitual do que, para o 

Charaudeau, seriam as mídias: um suporte organizacional, que conglomera no bojo de sua 

relação interativa, e por meio de discursos, interesses sociais que só se manifestam na relação 

com o outro e por meio da linguagem. Os discursos, segundo ele, movem uma tríade 

                                                 
9
 Embora reconheçamos a importância de nos ater à filiação teórica à qual convocamos para este trabalho, o uso 

do termo mídias – no plural - não está, de maneira alguma, em conflito com os demais cunhados por Debray 

(1995) e Maingueneau (2011[a] e 2014[a]), por isso optamos por utilizar, nesta dissertação, mídias, não como 

sinônimo dos demais, mas como acréscimo e congruência do que, nesta seção, estamos discutindo. 
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funcional das relações humanas que subjazem a um sistema capitalista e se sustentam a partir 

dos tripés: econômico, tecnológico e simbólico.  

A conjugação desses princípios basilares nos leva a compreender que as mídias estão 

situadas para além de um suporte. Para nós, é um movimento discursivo que atua de maneira 

pouco transparente na produção de bens, sejam eles simbólicos ou econômicos, e, por assim 

dizer, agem de maneira complementar na construção de sentidos que abarcam os diversos 

gêneros do discurso que as mídias, elas próprias, mobilizam na instituição de uma orientação 

causal. 

Sobre as mídias e as suas funções na sociedade, podemos dizer que o recorte social 

impele os agentes instaurados no discurso a atuarem como sujeitos e, consequentemente, a 

reclamarem, uma posição subjetiva. No entanto, é comum escutarmos que a imprensa, como 

uma das mídias da contemporaneidade, se afasta do caráter subjetivo, inerente a qualquer 

discurso, e prima por uma suposta objetividade: 

 

Para o que aqui importa, significa que não acredito em sujeitos livres nem em 

sujeitos assujeitados. Sujeitos livres decidiram a seu bel-prazer o que dizer em 

uma situação de interação. Sujeitos assujeitados seriam apenas pontos pelos 

quais passariam discursos prévios. Acredito em sujeitos ativos, e que essa ação 

se dá no interior de semissistemas em processo. Nada é estanque, nem totalmente 

estruturado (POSSENTI, 2009, p. 73).  

 

Nessa direção, é compreensível que essa busca de razoabilidade objetiva imprima para 

os enunciadores e coenunciadores do discurso midiático esforços para travar verdadeiros 

embates no campo da enunciação e, por conseguinte, no enunciado. A opacidade da 

linguagem jornalística, por exemplo, nada mais é do que um efeito de sentido criado a partir 

de uma visão pouco discutida da informação como retrato de uma realidade e um fato. É 

como se essa verdade não passasse pelas lentes do sujeito.  

Em congruência com o exposto, retomamos Charaudeau (2010) e suas preocupações a 

respeito dos papeis que às mídias são atribuídos neste jogo social do sentido e do discurso. A 

fim de desmistificar possíveis distorções de grupos maniqueístas, que ora veem as mídias 

como a grande poderosa, ora como aquela que está apenas a serviço da informação, 

Charaudeau (2010) elenca algumas características que nos ajudam a compreender de maneira 

mais crítica e menos partidária, em relação aos grupos polarizadores, a respeito das mídias e 

sua relação com a sociedade que é movida pelo conhecimento, pela linguagem, pelo discurso 

e por sentidos que atribuímos aos bens simbólicos e econômicos. 
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O primeiro ponto desmistificador abordado por Charaudeau (2010, p. 18) trata de uma 

denegação, em que explicita: ―as mídias não são uma instância de poder‖. É bem verdade que, 

ao retomarmos Foucault (1969), entendemos que no e pelo discurso as relações de poder se 

instauram de maneira significativa. Contudo seria uma ingenuidade dizer que nas relações de 

poder apenas um polo o detém. O poder se entremeia nas relações que se estabelece. As 

mídias não assumem um papel monologal no discurso, mas interagem com outros que a 

conferem poder e o legitima: ―o poder nunca depende um único indivíduo, mas da instância 

na qual se encontra o indivíduo e da qual ele tira sua força‖ (CHARAUDEAU, 2010, p.18).  

Ao falarmos das instâncias discursivas,  estamos envolvendo multiplicidades ímpares, 

paradoxalmente, que compartilham e validam determinados valores e vontades coletivas 

emanadas de uma sociedade e, portanto, não existe um polo poderoso e outro fraco; existem 

relações que se estabelecem e negociam este poder quando o assunto, por exemplo, se dá no 

campo das mídias. 

O segundo ponto cria uma instabilidade na ideia cristalizada, também fruto de um 

pensamento polarizador, de que as mídias manipulam unilateralmente. Ao tratar de vontades 

de verdade que surgem de uma sociedade, para ser mais abrangente, ou minimizador, de 

alguns grupos sociais, Foucault (1969) abre espaço para (re)discutirmos o caráter parcial e 

negocial da manipulação como um construto discursivo, uma vez que ―para manipular, é 

preciso um agente da manipulação que tenha um projeto e uma tática, mas é preciso também 

um manipulado‖ (CHARAUDEAU, 2010, p. 18).  

 É preciso dizer que ao nos filiarmos em linha reta com determinadas vontades de 

verdade, estamos, ao mesmo tempo, abrindo mão de nossa negociação do poder e colocamo-

nos, além de manipulado, como aquele que estabelece um contrato de alinhamento ideológico 

com aquilo que, no jornal, por exemplo, seria ―informado‖.  

As mídias estariam se violentando e, sem se darem conta disso, tornando-se 

manipuladoras. Daí que, num efeito de retorno, tornam-se automanipuladas, formando um 

círculo vicioso, ―o da mídia pela mídia, tal como outrora foi o da arte pela arte‖ 

(CHARAUDEAU, 2010, p. 19). 

Como vimos, Charaudeau (2010) sugere que a manipulação, extremamente alardeada 

como um fim em si mesma e como partida de um eixo vertical,  de cima para baixo, não se 

concretiza na medida em que as mídias também exercem um papel de manipulada, por 

questões de outras ordens que impõem, por exemplo, uma coerção social. 

Por se afinar à determinada filiação ideológica, um jornal consagrado de direita, 

esquerda ou centro não pode(ria) ver o contraponto de um caso polêmico que não se filie à 
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ideologia que propõe propagar, ainda que esta explicitação não se dê de maneira evidente e 

clara. Desta forma, a manipulação seria um construto que se revela como um contrato o que, 

para Maingueneau (2011[a] e 2014[a]) seria um dos parâmetros que abrange o discurso em 

sua constituição. 

Quanto ao ato de informar, que não deixa de ser um acontecimento na e pela 

linguagem, poderíamos dizer que, semelhantemente aos eixos polarizadores desmistificados 

acima, tal atividade não está livre dos problemas momentâneos pelos quais passam as noções 

de jogo discursivo do campo midiático, principalmente quando ligado ao campo do 

jornalismo. É neste meandro que se configuram verdadeiras distorções, do ponto de vista 

linguístico-discursivo, e que se mostram como cristalizados em nossa sociedade. 

É preciso, portanto, evidenciar que, segundo Charaudeau (2010, p. 34), informar 

―implica processo de produção de discurso em situação de comunicação‖. Mais a frente, de 

maneira a complementar esta asseveração, o autor (idem, p. 36) afirma que ―a informação é 

pura enunciação‖. No entanto, segundo Maingueneau (2010), existem diferenças 

consideráveis entre a situação de comunicação e a situação de enunciação, embora ambas se 

apresentem de maneira complementar, é preciso diferenciá-las a fim de evitar possíveis 

confusões: 

 
[...] as noções de ―situação de enunciação‖ ou de ―situação de comunicação‖ 

empregadas sem a menor a restrição têm, no fim das contas, pouco valor 

operacional. A distinção entre o plano linguístico e o plano textual, de um lado; a 

consideração da diversidade dos tipos e dos gêneros de discurso, de outro, 

deveria incitar os analistas do discurso a limitar o emprego de tais categorias 

(MAINGUENEAU, 2010, p. 207).  

 

O fato é que as considerações de Charaudeau (2010) não são conflitantes com a 

provocação sugerida por Maingueneau (2010) no último excerto, mas nos coloca uma 

condição cautelosa de dizer que o ato de informar é agir por meio de e sobre os discursos. 

Portanto, constitutivo da enunciação, em que a relação de enunciador e coenunciador vão 

operacionalizar o plano da enunciação elementar.  

Esse plano, de acordo com Possenti (2011, p. 378), é um acontecimento que não se 

repete e, portanto, um problema para o analista do discurso. Contudo, ligado à situação de 

comunicação, temos um plano do texto, o qual segundo Maingueneau (2011[a], p. 204), é 

cindido por um ponto de vista externo: ―Falando de situação de comunicação, consideramos 

de alguma coisa fora ―do exterior‖, de um ponto de vista sociológico, a situação de discurso 

da qual o texto é indissociável‖.  
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Esse ponto de vista externo representa para as mídias uma conjugação do ato de 

informar visto como algo tangível, diferente da situação de enunciação, pois é a reverberação 

do discurso em forma de enunciado e que, segundo Maingueneau (2011[a], p. 205), se 

concretiza seguindo alguns parâmetros: possui uma ―finalidade‖,  insere um ―estatuto para os 

parceiros‖, impõe ―circunstâncias apropriadas‖, é realizável por meio de um ―modo de 

inscrição na temporalidade‖, implica um ―suporte‖ e, consequentemente, ―um esquema 

textual‖. 

É dessa relação insidiosa entre mídias e discurso, que Maingueneau (2011[a] e 

2014[a]) propõe, para além da discussão do suporte, a relação que se estabelece com alguns 

mídiuns frequentes em nossa sociedade: para ele, a linguagem e todos seus meandros exercem 

um movimento importante no mundo.  

Maingueneau (2011[a] e 2014[a]) ainda aponta algumas características e diferenças 

entre o oral e o escrito, entendidos como suportes, e a relação proximal do segundo suporte 

com o impresso e, consequentemente, com a imprensa, os quais nos interessam, de maneira 

evidente, por dialogar diretamente com o corpus que investigamos nesta pesquisa. 

 É preciso explicitar algumas considerações a respeito dos suportes que compõem a 

situação de comunicação e discursiva dos enunciados que analisamos neste trabalho. Para 

tanto, abrimos uma subseção a fim de tratarmos de modo mais proximal o assunto que, a 

nosso ver, merece uma atenção especial. Já que as notícias de 2009 eram, em alguma medida, 

veiculadas em outros suportes, como o computador, sendo que, para nós, ainda que tais 

notícias e manchetes estejam vinculadas ao escrito, o impresso é aquele que nos chama a 

atenção e nos faz cindir a discussão em torno do suporte papel. 

 

2.1.4. Mídium em ação: suporte, hipergênero e discurso 

 

 Na construção do papel que exercem as mídias e no contínuo fluxo de veiculação de 

sentidos, os suportes precisam ser evidenciados porque constroem materialização e são partes, 

ao mesmo tempo, das mídias e do discurso. Partindo dessa premissa, é preciso evidenciar as 

necessidades propostas por este elemento norteador a fim de que possamos fazer um 

direcionamento rumo à diferenciação entre esses termos contíguos, porém diversos, e, 

principalmente, de sua atuação para o movimento analítico que imprimem os pressupostos da 

análise do discurso. 

 Fincados numa perspectiva discursiva e de orientação francesa, queremos convocar 

para a discussão que propomos nesta seção alguns outros estudiosos, ainda que de 
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perspectivas diferentes, com vistas a uma proposição de múltiplos olhares, contudo sempre 

guiados por uma visão norteadora: a da AD Francesa. 

 Podemos iniciar este processo de discussão teórica a partir do que Maingueneau 

propõe a respeito da materialização dos discursos, a qual se dá por meio das mídias e a partir 

de instituições tangíveis ou materializadas dos enunciados. Com efeito, escrito, oral e 

impresso se dividem em múltiplas possibilidades: ―O escrito não é uma mera representação 

do oral, nem o impresso, uma simples multiplicação do escrito. Oral, escrito e impresso são 

regimes de enunciação distintos, que supõem civilizações muito diferentes‖ 

(MAINGUENEAU, 2011[a], p. 79). 

 A partir dessa distinção proposta por Maingueneau (2011[a]), podemos vislumbrar um 

universo de materialidade que, mesmo associadas ao oral, ao escrito ou ao impresso 

extrapolam as condições de materialização de determinados enunciados e, é claro, de 

discursos. 

 É possível dizer que, para além das mídias como componentes macros dessa 

operacionalização do jogo discursivo, os suportes operam como aqueles em que, a priori, os 

textos, os quais, segundo Maingueneau (2011[a]), ―são unidades verbais pertencentes a um 

gênero do discurso‖ (MAINGUENEAU, 2011[a], p. 57).  

Trazendo essas perspectivas para as cercanias de nossa pesquisa, notamos que o 

acontecimento discursivo, que também é alvo dos estudos de Maingueneau, requer diversos 

meandros para que esse possa, de fato, se materializar. É nessa proposição categórica que 

enfatizamos o fato de os midium dos jornais, sendo que um deles constitui nosso corpus, 

estarem acirradamente em concorrência e complementaridade com a materialização 

discursiva. 

 Isso posto, queremos dizer que houve um tempo na história em que ao pensarmos no 

jornal, lidávamos necessariamente com as mídias jornalísticas e, estritamente, com o 

impresso.  

Não ensejamos aqui iniciar uma discussão a respeito dos diversos suportes que 

incidem na concretização física do jornal, mas, dado o recorte de nosso trabalho, queremos 

apenas ratificar a necessidade de tratar o impresso, nosso corpus, como uma evolução do 

escrito e como parte constitutiva de uma sociedade que se estabelece no e pelo discurso.  

Desta forma, aportados na proposição Bonini (2011, p. 688) que propõe uma discussão 

de caráter mais definitivo e avança dizendo que, primeiramente, o gênero é uma ―unidade de 

interação linguageira‖. Margeados por essa perspectiva elencada por Bonini (2011), podemos 

dizer que, ao nos preocuparmos com o suporte, lidamos, diretamente, com o discurso, com a 
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enunciação e os sujeitos que se inscrevem por meio dessas três instâncias enunciativas e que o 

suporte implica uma relação contígua de produção e recepção. 

 Segundo Charaudeau e Maingueneau (2008[a]), essa discussão sobre a materialização 

do discurso implica pensar o suporte a partir de algumas linhas teóricas análogas e, ao mesmo 

tempo, diferentes. Em Pêcheux (1969), a noção de superfície discursiva passou por algumas 

preocupações deste estudioso do discurso.  

Segundo Charaudeau e Maingueneau (2008[a]), a ideia ligada ao sintagma ―superfície 

discursiva‖ foi alterada para ―superfície linguística‖ em Pêcheux e Fuchs (1975), a qual 

―permite a distinção de dois níveis: aquele dos enunciados ―concretos‖, lugar de ilusão de 

completude e de autonomia do sentido, e aquele do objeto discursivo, que constrói a análise 

do discurso‖ (CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2008, p. 460). 

 Essa ideia de superfície linguística parece corroborar mais de perto com as discussões 

que investimos nesta pesquisa, na medida em que essa ideia também contribui para a 

construção dos sentidos, das cenas da enunciação e, consequentemente, do enunciado, dado 

que nos aparece como algo tangível.  

Insistimos em dizer que a preocupação de convocar elementos discursivos que 

dialoguem com esta perspectiva de materialidade, neste trabalho, é porque estamos 

distanciados dos estudos que se aproximam do suporte a partir de um viés de estritamente 

escritura, embora, num movimento histórico, esta perspectiva seja importante para 

compreendermos as facetas do impresso de seu antecessor - a escrita: 

 

A análise do discurso privilegia as formas sonoras, lexicais e sintáticas, bem 

como as modalidades enunciativas. Transporta para o quadro dos trabalhos sobre 

a escrita, essa abordagem é insuficiente, pois, paradoxalmente, ela ignora os 

suportes, que desempenham um papel importante na comunicação escrita 

(CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2008,  p. 461). 

 

 Como vimos, mesmo o suporte, ao longo da constituição da área do conhecimento, já 

consolidada como AD, não pode estar tão somente atrelada à perspectiva da escrita por ela 

mesma, uma vez que, antes de ela se concretizar, é possível compreender que anteriormente à 

escritura, existe um movimento de sujeitos subjugados a uma cena de enunciação, a qual, 

segundo Possenti (2011), nunca se repete: é um acontecimento único, mas que envolve 

múltiplas facetas de apropriação e incidência do discurso. 

 Xavier (2009), no entanto, muito ligado à perspectiva do texto e da constituição 

histórica do suporte, faz um levantamento linear, e com olhos voltados no passado para 
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compreender o futuro. Este estudioso alerta-nos para o fato de que, mesmo antes de 

Gutenberg, a imprensa já era prática de algumas culturas: 

 

Mas, sabe-se hoje que a arte de imprimir data do segundo século antes de Cristo 

e que foi praticada primeiramente pelos chineses, portanto, antes da ―invenção 

da imprensa‖, por Gutenberg (XAVIER, 2009, p. 72). 

 

 A impressão, para o nosso trabalho, significa um movimento importante que cinde, no 

caso específico de nosso corpus, o momento histórico de produção dos discursos que, desde 

1450, com Gutenberg, começou a ser consolidado de maneira mais oportuna, institucional e 

viabilizada, o impresso na Europa. A partir de então, a informação, antes consagrada no 

códex, passa agora a ocupar outro lócus institucionalizado. 

  

 O fato é que, para Maingueneau (2010), o jornal, por manter características 

imprescindíveis ao que propomos neste movimento teórico,  pode ser considerado um 

hipergênero, salvaguardadas as devidas proporções, às quais procuramos nos ater neste 

embate de olhares, perspectivas e teorias, uma vez que ―formata‖ os textos e não é, 

necessariamente, um dispositivo de comunicação, como o é o gênero de discurso. Queremos 

dizer que, neste trabalho, o jornal é compreendido como hipergênero, pois: 

 

Se aceitarmos a concepção de gêneros do discurso como dispositivos de 

comunicação sócio-históricos, categorias tais como ―diálogo‖, ―carta‖, 

―diálogo‖... não podem ser consideradas gêneros do discurso. No meu entender, 

eles seriam mais bem categorizados como ―hipergêneros‖. Os hipergêneros não 

sofrem restrições sócio-históricas: eles apenas ―enquadram‖ uma larga faixa de 

textos e podem ser usados durante longos períodos e em muitos países 

(MAINGUENEAU, 2010, p. 131). 

 

 Um ponto importante que nos faz pensar, então, em estabelecer diálogo com os 

autores supracitados é o fato de que, ao tratar dos gêneros, Maingueneau (2014[a] e 2011[a]) 

discute a questão do suporte, mediado, é claro, por um viés mais discursivo. Importa-nos 

ressaltar o fato de que, num movimento hierárquico e ascendente, como sugere Maingueneau 

(2010[a]), em termos de tempo-espaço, obteríamos um movimento que se inicia nos suportes, 

passa pelo mídium, segue rumo aos modos de comunicação, passa pelo hipergênero e, 

finalmente, chega ao gênero como construto notável e constitutivo do discurso de uma 

maneira mais geral. Sobre este último, comentaremos na próxima seção deste capítulo, porém, 

é-nos imperativo retomar, como forma de balização terminativa, o que o próprio 

Maingueneau (2014 e 2011), ao tratar dos gêneros, diz a respeito do suporte: 
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Um texto pode simplesmente ser transmitido por ondas sonoras (na interação 

oral imediata), que podem ser registradas e mais tardes reproduzidas por um 

decodificador (rádio, telefone...); pode também ser manuscrito, vir num livro, ter 

impressa uma só cópia numa impressora pessoal, ser gravado na memória de um 

computador, num disquete etc. Uma modificação do suporte material modifica 

radicalmente o gênero do discurso [...] O que denominamos ―texto‖ não é um 

conteúdo fixado nesse ou naquele suporte, mas algo que forma unidade com seu 

modo de existência material: modo de suporte/transporte e de armazenamento e, 

por conseguinte, de memorização (MAINGUENEAU, 2014, p. 236-237). 

 

 Por fim, nesta seção, apresentamos as principais convergências e diferenças que, na 

Linguística e estudos adjacentes, ora se aproximam, ora se distanciam, pois, de acordo com o 

movimento teórico a que nos filiamos, as propostas não são, necessariamente, estanques, mas 

complementares. Diante de tal multiplicidade apresentada, cindimos nosso olhar a partir deste 

último apresentado, de modo que os suportes são a propriedade física e tangível, o suporte, o 

enunciado a materialidade linguística e o jornal, o hipergênero sob os quais se instauram 

outros, como a manchete, objeto de nossa análise. 

 

2.2. As categorias de análise 

 

Dentro do universo do que se constitui a Análise do Discurso, a de linha francesa, à 

qual nos filiamos, oferece àqueles que desejam aventurar-se pelos caminhos dessa área do 

conhecimento, alguns recursos estratégicos que nos permitem analisar, ler e interpretar os 

discursos por meio de categorias que auxiliam, de maneira mais ou menos elucidativa, o olhar 

do analista. 

Esse olhar é o que traz consigo a necessidade de revisitar memórias discursivas, 

materialidades linguísticas e criar um espectro que traduza, em termos tangenciais, o 

movimento de interpretação no qual se solidarizaram analistas, discursos, subjetividade e a 

necessidade de ir além do que está posto. Aliás, o grande desafio daquele que analisa os 

discursos é transpor as barreiras do já-dito para acessar aquilo que não está posto e que, por 

isso, requer um debruçar-se sobre contextos múltiplos e memórias discursivas diferentes. 

Em outras palavras, por ser extremamente subjetivo, como afirma Maingueneau 

(1997), essa área do conhecimento é intuitiva. As categorias que esse mesmo autor propõe e 

elenca como recursos primeiros são transmutados a alguns meios que estão diretamente 

ligados a uma discursividade ímpar. Interessa-nos destacar, nesta seção, três das categorias 
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que optamos por utilizar em nossas análises e interpretações, a saber: cenas da enunciação, 

semântica global, ethos discursivo e fórmula discursiva.  

2.2.1. O gênero do discurso: manchete e chamadas no jornal impresso 

 

 Falar em gêneros do discurso pode parecer recorrer a algo que, já há algum tempo, tem 

sido discutido AD. No entanto, essa discussão, embora pareça lugar comum, é imprescindível 

para quem faz um recorte, como o nosso, da materialidade linguística, a saber: a manchete e 

as chamadas.  

 Tomados por esta perspectiva de que o gênero é considerável para a investigação que 

propomos, queremos recuperar os pressupostos importantes e destacáveis da filiação teórica à 

qual estamos alinhados. Nessa direção, é possível citar Mari e Silveira (2004): 

 

A importância de que se tem revestido o gênero para o estudo de fatos do 

discurso justifica a sua reinserção, no presente momento, como um construto 

conceitual de relevância fundamenta para a análise de fatos de linguagem. 

Nenhuma categoria parece, no momento, reunir tantas propostas conceituais, 

tantos caminhos a trilhar na busca de uma compreensão da diversidade das 

práticas discursivas (MARI E SILVEIRA, 2004, p. 60). 

 

 Como podemos observar, desde o início deste capítulo, a AD é um oceano de 

pluralidade. Não seria diferente na tratativa das questões genéricas
10

, pois os atos de 

linguagem se concretizam na medida em que conjugam diversos e múltiplos construtos a 

respeito de um mesmo ponto de vista. Para iniciar nossa discussão sobre gênero, precisamos, 

primeiramente, dizer que, numa perspectiva histórica, este termo sempre esteve muito ligado 

à tradição literária, principalmente quando o assunto estava ligado à classificação e 

enquadramento: 

 

Desde os tempos clássicos da literatura, os trabalhos têm sido classificados como 

pertencente a um tipo de gêneros, os quais são variavelmente definidos. Em lite-

ratura a fronteira de divisão se dá entre o poético, a prosa e o drama, para os 

quais existem outras divisões, como a tragédia e a comédia dentro da categoria 

do drama. Shakespeare se referiu satiricamente às classificações tragédia, comé-

dia, histórica, pastoral, pastoral-cômica, histórico-pastoral, trágico-pastoral, trá-

gico-cômico-histórico-pastoral (Versão nossa). (CHANDLER, 1997, p. 1).
11

 

                                                 
10

 No sentido de gênero do discurso. 

11
 Since classical times literary works have been classified as belonging to general types which were variously 

defined. In literature the broadest division is between poetry, prose and drama, within which there are further 

divisions, such as tragedy and comedy within the category of drama. Shakespeare referred satirically to classifi-
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 É possível perceber que, mesmo em busca de uma definição, as características 

estanques e classificatórias, fornecidas, inicialmente pela teoria da literatura, não eram 

suficientes para dar conta de todas as questões que subjazem os gêneros. 

Mesmo Shakespeare, em Hamlet, ironiza essa classificação que, à época, já causava 

tanta divergência, uma vez que a língua, a linguagem e, consequentemente, os gêneros não 

são elementos estáticos. A característica instável é o que faz essa multiplicidade ser, de fato, 

interessante. 

 Bazerman (2004), numa tentativa de instaurar um pensamento análogo ao da retórica, 

baseia-se nos atos de fala para tentar retomar discussões genéricas com vistas à obtenção de 

um sistema de relações genéricas. Embora não dialogue de maneira direta com nossa filiação 

teórica, este estudioso propõe, para a tratativa do gênero, um olhar contíguo, na medida em 

que afirma serem os gêneros formas de comunicação que emergem como tais porque são 

inscritos e só acontecem socialmente: 

 
Podemos chegar a um entendimento mais profundo de gêneros se os compreen-

dermos como fenômenos de reconhecimento psicossociais que são partes de pro-

cessos sociais de atividades organizadas. Apenas os indivíduos reconhecem os 

gêneros e tipos como sendo utilizados por si mesmos e outros. Gêneros são o que 

nós acreditamos que eles são. Ou seja, eles são fatos sociais e sobre os tipos de 

atos de fala as pessoas podem fazer e as maneiras que podem torná-los. Gêne-

rospodem  surgir em processos sociais de pessoas tentando entender muito bem o 

suficiente para coordenar as atividades e compartilhar significados para os seus 

fins práticos. Gêneros tipificam as coisas além da forma textual. Eles são parte 

do caminho que os seres humanos dão forma à atividade social. (Versão Nossa). 

(BAZERMAN, 2004, p. 317)
12

. 

  

 

Posto isso, parece-nos importante convocar, para os limites desta seção, as discussões 

que Maingueneau empreende a respeito do gênero, que, obviamente, se distancia e muito das 

discussões iniciais em torno deste tópico. Maingueneau (2014), ao se enveredar pelos estudos 

do discurso literário retoma, rapidamente, as questões que circundam essa discussão inicial do 

                                                                                                                                                         
cations such as ‗tragedy‘, comedy, history, pastoral, pastoral-comical, historical-pastoral, tragical-historical, 

tragical-comical-historical-pastoral. 

12 We can reach a deeper understanding of genres if we understand them as psycho-social recognition phenome-

na that are parts of processes of socially organized activities. Genres are only the types individuals recognize as 

being used by themselves and others. Genres are what we believe they are. That is, they are social facts about the 

kinds of speech acts people can make and the ways they can make them. Genres arise in social processes of 

people trying to understand each other well enough to coordinate activities and share meanings for their practical 

purposes. Genres typify many things beyond textual form. They are part of the way that humans give shape to 

social activity.  
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gênero sob o viés da literatura clássica e, em seguida, reconstrói um percurso que vai do 

―mídium” aos gêneros, pois este percurso é parte inerente do discurso: 

  

Refletir sobre os dispositivos de comunicação que os textos implicam é entrar 

em contato com a categoria de gênero. A análise do discurso e as correntes 

pragmáticas colocaram a categoria de gênero no centro de suas preocupações: 

deve-se remeter as obras não apenas a temas e mentalidades, mas também ao 

surgimento de modalidades específicas de comunicação (MAINGUENEAU, 

2014, p. 229). 

 

 Com base no que Maingueneau (2014) explicita sobre as modalidades específicas de 

comunicação, podemos pensar sobre a responsabilidade que assumem os gêneros na 

perspectiva do estudo, uma vez que eles tangenciam as questões discursivas de modo mais 

operacionalizado. Podemos, então, asseverar que o gênero, para além de outras e muitas 

acepções acerca do termo consegue reunir elementos importantes de materialização do 

discurso, pois estabelece, na comunicação, um processo de enunciação por meio de um ato de 

linguagem e, consequentemente, se dá por um ou mais enunciados: 

 

Os enunciados dependentes da AD se apresentam, com efeito, não apenas como 

fragmentos de língua natural desta ou daquela formação discursiva, mas também 

como amostra de um certo gênero de discurso. Reencontra-se aqui a noção de 

―contrato‖; cada ―gênero‖ presume um contrato específico pelo ritual que define. 

Vale dizer que ―um discurso não é delimitado à maneira de um terreno, nem é 

desmontado como uma máquina. Constitui-se em signo de alguma coisa, para 

alguém, em um contexto de signos e experiências‖ (MAINGUENEAU, 1997, p. 

34). 

 

 Notamos, portanto, que o gênero tem um caráter mais social do que, necessariamente, 

psicológico, como sugere Bazerman (2004), porque é com ele e por meio dele que as 

interações discursivas acontecem envolvendo os eixos de ações que, somente, se dão no 

momento da enunciação: o que dizer, quando, com quem e em que condições.  

 É sob esta égide coercitiva que o gênero se prefigura como sendo aquele que, além 

de materializado por um suporte, pode constituir o universo de uma mídia e reverberar a partir 

de condições e parâmetros destacáveis de sua instabilidade ou estabilidade, os quais devem 

estar para além de um pensamento transfrástico: ―Comunicações elementares são de fato os 

próprios textos dos constituintes das unidades transfrásticas sob gêneros discursivos (= dispo-
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sitivos de comunicação verbal sócio- historicamente definido). (Versão nossa). 

(MAINGUENEAU, 2004, p. 201).
13

 

 O sinal de igual, graficamente marcado neste último excerto de Maingueneau (2004), 

revela-nos um posicionamento importante para a AD francesa, o de que um gênero, além de 

ser um construto da sociedade, é, de igual modo, um dispositivo de comunicação que 

obrigatoriamente deve estar vinculado a um contexto sócio-histórico definido.  

Esta constatação leva-nos a observar a importância do gênero, bem apontadaa por 

Maingueneau (1997), pois estamos, neste momento, diante de uma ideia que revela o verbal e 

o enunciado além-mundo das cercanias minimalistas de algumas correntes linguísticas. A este 

respeito podemos elucidar que ―rótulos como ‗epopeia‘, ‗vaudeville‘, ‗editorial‘, ‗talk show 

etc. designam o que habitualmente entendemos por gêneros do discurso, isto é dispositivos de 

comunicação que só podem aparecer quando certas condições sócio-históricas estão 

presentes‖ (MAINGUENEAU, 2011, p. 61). 

 Ademais, não poderíamos deixar de dizer que, especialmente para AD francesa, filiada 

aos estudos de Maingueneau, de reconhecer os gêneros a partir de alguns critérios 

comunicacionais, pois, como vimos, eles são, também, dispositivos e, como tais, predizem 

alguns processos que os constituem e perfazem seus principais rastros: 

 

Na análise do discurso francesa, a categoria de 'gênero do discurso' (alguns pre-

ferem usar o termo "gênero textual') é definida, como regra, por critérios situa-

cionais. O gênero do discurso implica, assim, dispositivo de comunicação sócio-

historicamente construídos e que estão sempre mudando, para os quais metáfo-

ras, tais como "contrato", "ritual" e "jogo" podem ser aplicadas facilmente. 

Embora a noção de gênero seja originária da poética do grego antigo e retórica, 

esta concepção de igualdade é relativamente recente. Há algumas décadas, parti-

cularmente sob as influências da etnografia da comunicação e das ideias de 

Bakhtin, o discurso de gênero tem sido usado para descrever as magias múltiplas 

de enunciação produzidas na sociedade. Jornais, talk shows na TV, transações, 

em lojas, etc. são considerados gêneros do discurso; Eles podem ser  infinita-

mente diversificados, de acordo com o grau de precisão dos analistas de discurso 

que estejam  ansiosos para obtê-los. Eles são caracterizados  por critérios, tais 

como papéis, finalidade, forma e organização textual. (MAINGUENEAU, 2014,  

p. 320). 
14

 

                                                 
13
 Les énoncés élémentaires sont en effet eux-mêmes des constituants de textes, d‘unités transphrastiques qui 

relèvent de genres de discours (= de dispositifs de communication verbale socio-historiquement définis)‖ 
14

 In French discourse analysis, the category of ‗discourse genre‘ (some prefer to use the term ‗text genre‘) is 

defined, as a rule, by situational criteria. The discourse genre thus implies socio-historically constrained commu-

nication devices which are always changing and to which metaphors such as ‗contract‘, ‗ritual‘ and ‗game‘ can 

be easily applied. Although the notion of genre originally came from ancient Greek poetics and rhetoric, this 

conception of genres is relatively recent. For some decades, particularly under the influence of the ethnography 

of communication and of Bakhtine‘s ideas, the discourse genre has been used for describing the manifold sorts 

of utterances produced in society. Newspapers, talk shows on TV, transactions in shops, etc. are considered 
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 Com efeito, o gênero, como uma das categorias de análise do discurso, promove para a 

escola francesa um marco importante do ponto de vista teórico, porquanto Maingueneau 

(2011 e 2014) consegue estabelecer alguns desses critérios situacionais, como bem vimos no 

excerto supracitado. Ao lidar com os gêneros, o analista deve se ater aos seguintes fatores: 1) 

―Todo gênero possui uma finalidade reconhecida‖; 2) ―O estatuto de parceiros legítimos‖; 3) 

―O lugar e o momento legítimos‖; 4) ―Um suporte material‖; 5) ―Uma organização textual‖ 

(MAINGUENEAU, 2011, p. 66-68). 

 Vemo-nos, ainda, ancorados na necessidade de dizer que os aspectos textuais 

elencados por Maingueneau (2011[a] e 2014[a]) dialogam diretamente com as condições 

linguageiras que a AD francesa tem investido como elementos constitutivos de estudos 

discursivos. Logo, ―todo texto pertence a uma categoria de discurso, a um gênero de discurso‖ 

(MAINGUENEAU, 2011, p. 59). 

 Filiados às discussões aqui realizadas, ensejamos, ainda, estabelecer algumas 

perspectivas que direcionam nossos olhares para o fato de que, segundo Maingueneau (2014), 

os gêneros podem, também, ser divididos em alguns níveis. Ele estabelece cinco ao todo, 

contudo interessa-nos o segundo, no qual encontramos a seguinte asseveração: ―Segundo 

nível de gêneros: gêneros em que os falantes devem produzir enunciados singulares, enquanto 

obedecem a um roteiro muito rigoroso: o telejornal, correspondência comercial, etc..‖ 

(MAINGUENEAU, 2014, p. 223).
15

 Isto porque, para nós, tanto a manchete, quanto a 

chamada são gêneros que retomam todos os parâmetros elencados acima e, igualmente, 

podem ser enquadradas nos gêneros de segundo nível porquanto obedecem a um roteiro 

rigoroso, sem, na verdade, identificar um autor empírico. 

 Numa tentativa de delimitação e definição deste gênero, tão importante à nossa 

pesquisa, buscamos algumas características e explanações, mesmo esta primeira estando 

ligada à perspectiva textual, que nos ajudem a esclarecer de maneira reflexiva e de tipificação 

a manchete como gênero do discurso. Segundo Costa, a manchete:  

 

Pode se referir ao título principal, de maior destaque, em letras grandes, no alto 

da primeira página de jornal ou revistam alusivo à mais importante das notícias 

ou reportagens contidas na edição ou ao título de maior destaque no alto de cada 

página. Geralmente é um enunciado breve, mas de grande força enunciativa, que 

                                                                                                                                                         
discourse genres; they can be indefinitely diversified, according to the degree of accuracy the discourse analysts 

are eager to obtain. They are characterized by criteria such as roles, purpose, medium and textual organization. 
15

Second level genres: genres in which speakers must produce singular utterances while obeying a very strict 

script: television news, business correspondence, etc. 
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chama a atenção do leitor para o fato de maior destaque e até pode atrair o leitor 

para a leitura da matéria jornalística destacada. Como enunciado curto e 

objetivo, sintetiza com precisão a informação mais importante do texto e sempre 

procura expressar o aspecto mais específico do assunto, não o mais geral. Por 

essa característica fundamental, a manchete/título é uma espécie de link que o 

leitor tem para decidir se vai ler ou não o texto integral (COSTA, 2009, p. 142). 

 

 Observamos que a manchete, como um dos elementos constitutivos da primeira página 

de um jornal, impresso no nosso caso, dialoga diretamente com os pressupostos aqui 

destacados em relação à ideia de gênero, mais especificamente, aquelas oriundas de estudos 

divulgados por Maingueneau. Este gênero, portanto, elucida os pontos principais que podem e 

devem ser construídos a partir de questões como contrato, papéis, mídias e organização 

textual, todas estas propostas por Maingueneau (2002, p. 320). 

 Nosso corpus também conta com algumas chamadas da primeira página, as quais, de 

acordo ainda com Costa (2009), podem receber o rótulo de ―manchetinhas‖, a diferença entre 

a manchete propriamente dita e esta se daria por ela ser um segundo título, com tamanho e 

importância menores, mas ocupando a primeira página como um lócus de inscrição.  

 O fato é que, mesmo sendo manchete ou manchetinha, ambas residem, salvaguardadas 

as devidas proporções, na delimitação jornalística do título como construto histórico-social, 

delimitadamente marcado por coerções sociais da imprensa e do jornalismo. O título, numa 

visão mais estrita e gráfica, para Joaquim Douglas (1966, p. 15), ―é a frase, tipograficamente 

composta em letras grandes, que se dispõe acima do texto com a finalidade básica de dar ao 

leitor uma orientação geral sobre a matéria que encabeça e despertar o interesse pela leitura‖. 

 Finalmente, podemos asseverar que as questões de ordem genérica não são um fim em 

si mesmas porque precisam recuperar e dialogar com inúmeros outros fatores, porquanto 

operacionalizam uma contingência ilimitada de manifestações de enunciados, mas que, em 

nosso caso específico, podem ser apreendidas e analisadas a partir de um horizonte, não 

indiscutível, mas real e, de certo modo, tipificado.  

As manchetes, como gênero do discurso, inscrita em um suporte papel, pertencentes 

ao hipergênero jornal e nas cercanias da mídia impressa conseguem reunir elementos de 

enunciação e de enunciado com vistas à produção sentidos. A tal movimento é que nos 

dedicamos a interpretar nesta pesquisa, tendo como um dos pontos de partida o gênero 

discursivo explicitado e todas as discussões teóricas aqui apresentadas. 

Maingueneau (2010) classifica o gênero do discurso como um dispositivo de 

comunicação determinado por certas condições situacionais e sociais, tais como o papel dos 

participantes, o objetivo desta ou daquela enunciação, o ―mídium‖, a organização textual e, 

por fim, o lugar em que ele circula. Um gênero discursivo só o é mediado pela linguagem e 
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pela subjetividade humana que o transforma em um dispositivo comunicativo sócio-

historicamente identificável no tempo e no espaço. 

Assim, a cena genérica, a do gênero do discurso, é, para nós, imprescindível porque 

reúne elementos que nos permite identificar a chamada como um dispositivo de comunicação 

muito usual na prática do jornalismo e, também, ela está presente nas mais variadas mídias: 

 

Na imprensa escrita, em forma de frase-título, chamada caracteriza-se como um 

resumo de notícia, estampado na capa ou no sumário de uma edição ou de um 

caderno de jornal ou revista, indicando a página ou a seção em que está 

localizada a respectiva matéria. Ao dar a indicação da página interno do 

jornal/revista em que o noticiário está mais completo, a chamada, como um link, 

orienta o leitor para o avanço na leitura (COSTA, 2009, p. 59). 

 

 

A fim de corroborar com uma pesquisa que vise a uma completa depreensão do ethos 

discursivo do jornal Folha de S. Paulo em suas primeiras páginas, optamos por manter um 

olhar analítico-interpretativo que dialogue prioritariamente com as chamadas concernentes às 

manchetes analisadas em seções posteriores. 

É preciso evidenciar que, para nós, as manchetes também compõem uma chamada e, 

por assim dizer, a manchete não está isolada de todos os demais elementos contextuais que 

com ela dialogam, apesar de, por si só, a manchete conseguir reunir condições tais que nos 

permitem análises, como vimos em seções anteriores. No entanto, expandir o processo de 

diálogo é fomentar possibilidades de (re)leituras de um gênero que não se encontra isolado. 

Nessa direção, é preciso compreender o que, segundo Costa (2009), é considerado como 

gênero discursivo chamada. 

Com base no que foi dito, queremos orientar nosso olhar para as chamadas que 

complementam as manchetes e subtítulos aqui analisados, sem necessariamente determo-nos 

ao que já foi discutido. Interessa-nos verificar como o diálogo entre texto noticioso, 

infográficos e imagens ou fotos compõem e colaboram para a construção de uma imagem de 

si do próprio jornal. Para tanto, a exemplo do que foi realizado na análise das manchetes e 

título, investiremos nas datas de suas publicações para darmos prosseguimento ao movimento 

interpretativo a que pretendemos nos alicerçar. 

Com efeito, o hibridismo de gênese na composição da chamada permite-nos dizer que 

os elementos que um dos elementos que a situa no campo do jornalismo é o da expansão de 

uma notícia que propõe desdobramentos detalhistas de um determinado assunto no interior de 

um periódico. 
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Como vimos, a chamada jornalística, no quadro das cenas da enunciação, assume um 

lugar de destaque porque, mediada pela linguagem, assume características discursivas que nos 

permitem dizer que ela é um dispositivo de comunicação social e historicamente condicionada 

aos pressupostos por Maingueneau (2010) destacados. 

 

2.2.2. Do ethos discursivo 

 

A retórica aristotélica deixou muitos e variados legados para as ciências da linguagem. 

A ressignificação proposta por Maingueneau (2010 e 2011) para a ideia de ethos é a prova 

cabal de que os gregos antigos se apresentam na sociedade pós-moderna como verdadeiros 

influxos. Apesar de se afastar parcialmente do ethos retórico, Maingueneau (2010 e 2011) 

retoma desse passado os pressupostos por ele discutidos para o que chamou de ethos 

discursivo: 

 

O que nos interessa é sobretudo saber em que medida essa categoria interessa a 

um determinado setor das ciências humanas contemporâneas, como ocorre com 

o estudo do discurso. Não vivemos no mesmo mundo da retórica antiga, e a 

palavra não está mais condicionada pelos mesmos dispositivos; o que era uma 

disciplina única – a retórica – reverbera hoje em diferentes disciplinas teóricas e 

práticas que têm interesses distintos e captam o ethos sob facetas diversas 

(MAINGUENEAU, 2011, p. 13). 

 

Isto posto, parece-nos importante destacar que a noção de ethos discursivo, embora 

beba das fontes aristotélica e da retórica, assume, na análise do discurso, um papel semelhante 

ao proposto na antiguidade, mas, ao mesmo tempo, distante porque reúne elementos 

importantes de uma tradição teórica que propõe o discurso por vieses multifacetados. É por 

isso, também, que Maingueneau (2011) alerta-nos para o fato de o ethos ser uma categoria 

intuitiva, mas que obedece a determinados condicionamentos naturais do discurso: 

 

O ethos discursivo é coextensivo a toda enunciação: o destinatário é 

necessariamente levado a construir uma representação do locutor, que este 

último atenta controlar, mais ou menos conscientemente e de maneira bastante 

variável, segundo os gêneros do discurso (MAINGUENEAU, 2010, p. 79). 

 

Em outras palavras, a apresentação de si deste ou daquele enunciador, que toma a 

enunciação no escopo do embate discursivo, se dá, necessariamente, por meio de um gênero 

do discurso e ambas as categorias tópicas se validam porque o analista desconstrói os 

meandros que perpassam os sentidos por eles empreendidos. Portanto, é nesse fio tênue que o 
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ethos discursivo assume preponderância, pois constrói de si uma imagem que legitima ou não 

uma formação discursiva e ideológica. 

Falar de ethos na perspectiva do discurso é, sem dúvida, uma tratativa que 

Maingueneau (1996[a], 2004[a], 2008[a], 2010[a], 2011[a], 2011[b], 2013, 2015) faz de 

maneira singular, pois ele busca se aproximar e, ao mesmo tempo, se distanciar de um campo, 

até o século passado, restrito da Retórica.  

Sabemos que Aristóteles inaugura a ―Retórica‖ no discurso oral, não como lidamos na 

perspectiva do de área do conhecimento, mas na perspectiva de uma fala dirigida que se 

estabelece praticamente fincado em um gênero, em que um orador fala com seu público e, 

para tanto, se vale de múltiplas e variadas facetas com vistas à legitimação de seu 

pronunciamento. 

 Imbuído e inspirado por esta ―Retórica‖, muitos outros estudiosos avençaram 

possibilidades plurais de beber nesta fonte da Grécia para (re)pensar a partir de seus próprios 

olhares teóricos novas e reconstituídas visões sobre este campo. Tomada, segundo Lima 

(2011), como a arte do persuadir e do convencer, a retórica, sem dúvida, parece ter estado 

sempre ligado a atos de linguagem: 

 

Todo ato de tomar a palavra implica a construção de uma imagem de si. Para 

tanto, não é necessário que o locutor faça seu autorretrato, detalhe suas 

qualidades nem mesmo que fale explicitamente de si. Seu estilo, suas 

competências linguísticas e enciclopédicas, suas crenças implícitas são 

suficientes para construir uma representação de sua pessoa (AMOSSY, 2013, p. 

9). 

 

 Este excerto ajuda-nos a lembrar de que a Retórica lança mão da palavra como um 

construto indispensável e, por assim dizer, reúne elementos que, para os estudiosos da 

linguagem, são verdadeiros redutos de eterna aprendizagem. No entanto, era uma 

preocupação de Aristóteles demonstrar as técnicas pelas quais os oradores poderiam se valer 

para obter sucesso com o auditório, de modo a empregar alguns recursos, por ele discutidos, 

entre os quais destacamos o ethos: 

 

Pode-se dizer que o ―ethos constitui praticamente a mais importante‖ das três 

provas engendradas pelo discurso – logos, ethos e pathos. Aristóteles distancia-

se, assim, dos retóricos de sua época, que entendiam que o ethos não contribui 

para a persuasão (EGGS, 2013, p. 29). 

  

 Ainda sobre as provas que engendram a retórica aristotélica, podemos notar que, como 

bem explicita Eggs (2013), a importância do ethos para a constituição do discurso nos 
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primórdios da Grécia Clássica. Dizendo de outro modo, Maingueneau (2008[a]) explica, via 

Gilbert (século XVIII) alguns desdobramentos desse triângulo: ―instruímos com argumentos; 

movemos pelas paixões; insinuamos com os costumes‖: os ―argumentos‖ correspondem ao 

logos, as ―paixões‖, ao pathos, os costumes ao ethos (MAINGUENEAU, 2008, p. 57). 

 Ora, sendo os ―argumentos‖, o par do logos, poderíamos dizer que este, a priori, 

deveria ser um desdobramento da Linguística moderna. No entanto, para além das questões 

persuasivas, o ethos apresenta para os analistas do discurso um movimento importante do 

ponto de vista de desconstrução do discurso e de sentidos, pois ―para produzir essa imagem 

positiva de si mesmo, o orador pode jogar  com três qualidades fundamentais a phonesis, ou 

prudência, a areté, ou virtude, e a eunoia, ou benevolência‖ (MAINGUENEAU, 2008, p. 57). 

 Apresentadas as orientações de caráter histórico do ethos, queremos, nesta seção 

desprendê-lo dessa projeção historiográfica e trazê-lo para o âmbito da AD. Tal empreitada só 

pode acontecer porque esta foi e tem sido uma preocupação nos estudos de Maingueneau 

(1996[a], 2004[a], 2008[a], 2010[a], 2011[a], 2011[b], 2013, 2015).  

Como dissemos, ele inaugura uma perspectiva que procura dialogar com essa gênese 

teórica, entretanto propõe um movimento de analítico que mantém as características do ethos 

ligado à questão da imagem. Além disso, substitui a perspectiva do orador, por enunciador, e 

integra para este termo uma expectativa que só se concretiza com estudos das cenas da 

enunciação, discutidas neste capítulo. A respeito da substituição dos termos orador e 

enunciador, divulgada nas diversas obras de Maingueneau, podemos convocar para elucidar 

esse processo de mudança categórica a incorporação como processo fundante de uma ruptura 

salutar com a perspectiva aristotélica: 

 

Minha primeira deformação (alguns dirão traição) do ethos consistiu em 

reformulá-la em um quadro da análise do discurso que, longe de reservá-lo à 

eloquência judiciária ou mesmo à oralidade, propõe que qualquer discurso 

escrito, mesmo que a negue, possui uma vocalidade específica, que permite 

relacioná-lo a uma fonte enunciativa, por meio de um tom que indica quem o 

disse: o termo ―tom‖ apresenta a vantagem de valer tanto para o escrito quanto 

para o oral [...] (MAINGUENEAU, 2013, p. 72). 

 

Podemos dizer, com base em Maingueneau (2008), que o ethos está fundamentado nos 

princípios ancorados na e pelas cenas da enunciação, uma vez que a incorporação sugere uma 

mudança de paradigma e de compleição que coloca o ethos como um caráter discursivo e não 

apenas retórico. Desse modo, ―o ethos está crucialmente ligado ao ato de enunciação, mas não 

pode ignorar que o público constrói também representações do ethos do enunciador antes 

mesmo que ele fale‖ (MAINGUENEAU, 2008, p. 60). Com efeito, a vocalidade e o tom 
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assumem caráter expressivo no movimento de incorporação porque remonta passos indeléveis 

que os sentidos constroem ao longo de suas facetas. 

Ao tratar deste fundamento importante para a compreensão do ethos discursivo, 

Maingueneau (2011b) avança rumo à proposição de elementos de análise que se coadunem a 

este processo, uma vez que, preocupado com esta ideia de representações e constituição de 

imagens mútuas, ele apresenta, divide e operacionaliza o ethos discursivo a partir de dois 

vieses: 

 

O ethos de um discurso resulta da interação de diversos fatores: ethos pré-

discursivo, ethos discursivo (ethos mostrado), mas também os fragmentos do 

texto nos quais o enunciador evoca sua própria enunciação (ethos dito) – 

diretamente (―é um amigo que lhes fala‖) ou indiretamente, por meio de 

metáforas ou de alusões a outras cenas de fala, por exemplo. A distinção entre 

ethos dito e mostrado se inscreve nos extremos de uma linha contínua, uma vez 

que é impossível definir uma fronteira nítida entre o ―dito‖ sugerido e o 

puramente ―mostrado‖ pela enunciação (MAINGUENEAU, 2011, p. 18). 

 

 Dessa interação inerente entre ethos mostrado e ethos dito, integram-se as perspectivas 

de ethos pré-discursivo e discursivo, os quais constituem o ethos efetivo, tido como aquele 

que concretiza e materializa os ―estereótipos ligados aos mundos éticos‖ (MAINGUENEAU, 

2011). O mundo ético é aquele em que os sujeitos interagem e se veem enredados pelas 

representações dos papéis sociais, das situações de comunicação. É, também, o lócus da 

enunciação e, por consequência, do enunciado. A noção de ethos, portanto, não se estabelece 

isoladamente, mas na mesma perspectiva em que se instauram os discursos, por isso: ethos 

discursivo e não apenas retórico. 

 Entendemos o ethos como movimento plural, tal qual todas as demais categorias de 

análises que investimos nesta pesquisa, e totalmente imbricado com a perspectiva da 

enunciação, mas e sobretudo com as cenas da enunciação, que, de igual modo, toma a palavra 

como ato de linguagem e instaura um processo discursivo numa arena dissonante e plural de 

vozes essencialmente subjetivas.  

Por fim, em participação com nosso objeto, esta categoria suporta parte das discussões 

e análises que seguirão no Capítulo 4. Além disso, fomenta as discussões aqui realizadas, à 

medida que expande os pressupostos teórico-práticos divulgados por Maingueneau (1996[a], 

2004[a], 2008[a], 2010[a], 2011[a], 2011[b], 2013, 2015) em relação à ruptura operada por 

ele na análise do ethos com textos escritos. 

 

2.2.3.  A Semântica Global 
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Não há como falar de semântica global sem recuperar Maingueneau (2008) e seus 

pressupostos teóricos primórdios, contidos, principalmente, em suas discussões em Gênese do 

Discurso. Nessa obra, encontramos a semântica global como um plano discursivo que se 

desdobra nas demais categorias de análise por nós elencadas: 

 

Um procedimento que se funda sobre uma semântica ―global‖ não apreende o 

discurso privilegiando esse ou aquele dentre seus ―planos‖, mas integrando-os 

todos ao mesmo tempo, tanto na ordem do enunciado quanto na da enunciação 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 75). 

 

 Dessa maneira, ao falarmos de semântica global estamos preocupados com o todo 

discursivo e, também, com as particularidades que o compõe, tais como a intertextualidade, o 

vocabulário e o tema. Seria irresponsável dizer, como lembra Maingueneau (2008), que um 

discurso possua um vocabulário ou tema específico, mas não é distanciado asseverar que 

essas características pressupõem e determinam, a partir de uma análise minuciosa, a 

construção de sentidos nos discursos de maneira geral. 

 Para a intertextualidade, Maingueneau (2008) propõe um resgate diferencial entre 

intertexto e intertextualidade. O primeiro termo, segundo ele, refere-se a fragmentos citados. 

O segundo, no entanto, recupera um procedimento de memória discursiva que se instaura, 

também em um modus operandi de citações, mas diz respeito a relações internas e externas de 

um discurso. 

 A respeito do vocabulário e do tema o alerta para não se preconizar o termo em 

detrimento do discurso permanece, de modo a estabelecer uma espécie de possibilidade. É 

possível falarmos de vocabulário e de tema em análise do discurso, desde que as condições 

enredadas por eles se subjuguem na construção de um fazer analítico responsável e aos 

cerceamentos naturais que enredam os discursos para além de suas enunciações:  

 

Não há muito sentido em falar do vocabulário desse ou daquele discurso, como 

se um discurso possuísse um léxico que lhe fosse próprio. De fato, o mais 

frequente é que haja explorações semânticas contraditórias das mesmas unidades 

lexicais pelos diversos discursos (MAINGUENEAU, 2008, p. 80). 

 

 Finalmente, essa intersecção entre intertextualidade, vocábulo e tema podem se dá 

para construir sentidos diversos e em diferentes discursos. O que nos permite reflexionar que 

a semântica global não parte do simples ao complexo, mas faz um movimento contrário: do 
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todo (discurso), para o mínimo (materialidade linguística). O enunciado é, pois, o liame 

constituidor dessa ação analítica. 

 

2.2.4. A noção de fórmula discursiva 

 

Krieg-Planque (2010) inaugura, a partir de seus estudos, uma categoria de análise que 

está diretamente relacionada à intersecção entre história, política, sociedade e linguística. Para 

a autora, pensar a noção de fórmula é retomar alguns princípios basilares que se fincam o 

caráter interdisciplinar da AD francesa. 

Em primeiro lugar, é preciso que entendamos a noção de fórmula como ―um conjunto 

de formulações que, pelo fato de serem empregadas em um momento e em um espaço público 

dados, cristalizam questões políticas e sociais [...]‖ (KRIEG-PLANQUE, 2010, p. 9). Essa 

noção, conforme explicita a autora, tem um ponto fundante nos estudos de Faye (1972, apud, 

KRIEG-PLANQUE, 2010), que se debruça, a partir de um viés sociológico, nos estudos da 

linguagem totalitária.  

Contudo, as pesquisas da autora podem ser consideradas pioneiras à medida que ela 

rompe com uma linha que privilegia uma única ciência, para acrescentar a elas contributos de 

outras análogas e torná-la, como ela própria chama de pluridisciplinar. Apesar desse caráter 

plural, a autora revela que seus trabalhos estão fundados na AD de linha francesa e, 

especialmente, nos estudos divulgados por Maingueneau, o que, de certa forma, nos coloca 

em congruência com suas discussões: 

 

De fato, como explicamos em uma entrevista publicada na revista Semen, o 

quadro teórico global no qual nos inscrevemos se alimenta de reflexões políticas, 

intelectuais e científicas dos anos 1975-1985. Tal quadro teórico permanece. 

Assim como os trabalhos que formam sua estrutura. Eles correspondem – para 

dizê-lo brevemente – à ―escola francesa de análise do discurso‖, à qual muitas 

apresentações foram consagradas (KRIEG-PLANQUE, 2010, p. 13). 

 

 

Mesmo utilizando outras fontes teóricas, os pressupostos discutidos por Krieg-Planque 

(2010 e 2011) continuam sendo um verdadeiro desafio para os analistas do discurso. 

Inicialmente, porque é necessário entender que noção de fórmula é discursiva e carrega 

consigo três princípios importantes que colocam em funcionamento a noção apresentada 

acima. Como lugar discursivo, a fórmula apresenta características tais que nos permitem 

utilizá-la como uma de nossas categorias de análise. 
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O princípio primeiro é o do referente social: ―uma fórmula, escrevem Fiala e Ebel, 

assemelha-se a um referente social, isto é, um signo que significa alguma coisa para todos em 

um momento dado‖ (KRIEG-PLANQUE, 2010, p. 53). O segundo estaria ligado ao objeto 

polêmico: ―é porque se põe como dominante que ela não é aceita por todos, é porque se impõe 

que faz tanto barulho‖ (KRIEG-PLANQUE, 2010, p. 56). 

 Além disso, a noção de fórmula reúne elementos linguísticos, tais como o léxico, a 

cristalização, a neologia, a nominalização e o uso, que essa categoria de análise torna-se 

extremamente fecunda para esta pesquisa que aqui desenvolvemos.  

 Se levarmos em consideração que ―Gripe Suína‖ possui todos esses aspectos 

elencados pela autora, entendemos que um trabalho que necessita do polêmico e da 

cristalização não pode objetar lidar com a noção de fórmula não como algo linguístico ou 

sociológico apenas, mas discursiva porque ela põe em cena os atores sociais e discursos que 

circulam para além do linguístico. 

 Dessa forma, elucidamos que não é nosso objetivo discutir todos os processos 

históricos e constitutivos da noção de fórmula, mas tomá-la como categoria analítica a partir 

desses princípios fundantes que corroboram sumariamente com nosso corpus. 

 

2.2.5. Por uma análise do discurso encenada 

 

Entendida como uma escola fortemente vinculada ao campo do saber linguístico, a AD 

surge de preocupações fortemente marcadas pela evidenciação de um sujeito que extrapolasse 

o empírico e chegasse às reminiscências mais implícitas do discurso, de modo que a 

materialidade, embora se constitua como um ponto de partida, não fosse um fim em si mesma. 

Alguns movimentos, na Linguística, convocaram o desdobramento crítico e 

multifacetado a que tem submetido essa área do conhecimento já consolidada nas ciências da 

linguagem. É no uso que evidências intersubjetivas interagem com vistas a tornar uma 

situação de tesnão – concessiva – mais tangível e aparente. Não há, portanto, como falar de 

cenas da enunciação, sem passar por uma escola de AD francesa e alijar a Pragmática como 

irradiadora de influxos para a ideia de discurso encenado:  

 

Atualmente, a tendência, cada vez maior, é de questionar esta topografia que 

coloca o discurso e a ―realidade‖ como exteriores um ao outro, considerando a 

primeira como uma espécie de teatro de sombras. Jean-Pierre Faye lembra muito 

justamente que ―não há interesse epistemológico que parta do fato do discurso 

sem que, previamente, este (o discurso) tenha sido constituído como experiência 
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social. Estamos em um terreno onde a relação social é, desde o início, 

linguagem‖ (MAINGUENEAU, 1997, p. 34). 

 

O lugar, a realidade e o teatro de sombras se entrecruzam na medida em que 

linguagem e subjetividade insertam uma cena discursiva. É nesse fio condutor que 

Maingueneau (2008 e 2011) propõe uma categoria indissociável e cindida em três recortes, o 

de cenas da enunciação, que se subdivide em cenas englobante, genérica e cenografia. 

A primeira diz respeito ao ―tipo de discurso‖ (MAINGUENEAU, 2011, p. 86). Nela, é 

possível dizer a que discurso se refere este ou aquele gênero: o científico, o religioso, o 

publicitário, o literário, etc. A segunda é a do gênero do discurso propriamente dito. Questões 

a ele relacionadas são requeridas para se produzir, compreender, ler ou ouvir este ou aquele 

gênero discursivo. Enfim, a última cena, a cenografia, é o fazer discursivo ao qual se 

submetem os enunciadores de modo a compor um ―enlaçamento paradoxal‖ (ibidem, p. 87), 

que engendra riscos próprios de um amadurecimento enunciativo e constitutivo, em partes, o 

todo das cenas anteriores. 

Em suma, a Análise do Discurso, à qual nos filiamos, lança, sobre a materialidade 

linguística, luzes que se reconfiguram como espaço topográfico que não se deixa estabilizar 

pelo aqui e agora apenas, mas por eu e tu que interagem num espaço-tempo da vida, do 

homem e, consequentemente, da linguagem como expressão máxima dessa subjetividade. 

 Vimos nas seções anteriores que o fator enunciativo é um marco de grande significado 

para a AD francesa. Ao recuperarmos a discussão teórica realizada até aqui, queremos investir 

na perspectiva inaugurada por Maingueneau de cenas da enunciação. Para compreendê-las, no 

entanto, é necessário que retomemos as origens dessa proposição teórica. Partindo de um 

lugar recorrente na gênese de seus estudos, que é Pragmática. Maingueneau (1997) instaura 

um processo de diálogo e, o mesmo tempo, de distanciamento a fim de estabelecer, no início, 

o que ele próprio chamou de cena enunciativa: 

 

De forma mais geral, a pragmática tende a enfatizar que ―a tomada da palavra‖ 

constitui um ato virtualmente violento que coloca outrem diante de um fato 

realizado e exige que este o reconheça como tal. Ao enunciar, eu me concedo um 

certo lugar e ―atribuo um lugar complementar ao outro‖, peço-lhe que se 

mantenha nele e que ―reconheça que sou exatamente aquele que fala de meu 

lugar‖. Solicitação que é feita, pois, a partir de ―quem sou eu para ti, quem és tu 

para mim‖ (MAINGUENEAU, 1997, p. 31-32). 

 

 Com efeito, o fato de pensarmos a ―tomada da palavra‖ como um ato de linguagem e 

não, necessariamente, na instância oral, coloca qualquer discurso, independente do meio que 

ocupe, numa condição de instauração de uma cena. Ao falar ou escrever, pensamos nesses 
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elementos reconstitutivos dos lugares de falas, propostos, inicialmente, pela Pragmática. Ao 

pensarmos a respeito de todas essas questões discursivas, poderíamos destacar que a cena 

enunciativa propõe a reconfiguração de um momento da enunciação que, a priori, ficava 

relegada somente às situações de comunicação que se dessem de maneira ―face a face‖. 

No entanto, ponderar o lócus em que a enunciação é encenada é arrazoar princípios 

não desta ou daquela corrente da Linguística, mas de uma categoria de análise que coloca o 

discurso como requerente desse olhar factual, pois ―atualmente, a tendência, cada vez maior, é 

de questionar esta topografia que coloca o discurso e a ‗realidade‘ como exteriores um ao 

outro, considerando a primeira como uma espécie de teatro de sombras‖ (MAINGUENEAU, 

1997, p. 33). 

 Ademais, é importante dizer que a noção de cena enunciativa, discutida inicialmente 

por Maingueneau (1997) abriu caminhos para outras discussões que culminaram na 

divulgação de estudos e que privilegiam a cenografia como um elemento constitutivo da cena 

de enunciação.  

A esse respeito, Maingueneau (2008, p. 51) afirma que a cenografia não pode ser 

―interpretada como simples cena, como um quadro estável no interior do qual se desenrolaria 

a enunciação. Na verdade, é preciso concebê-la ao mesmo tempo como quadro e como 

processo‖.  

A ideia de processo coloca a perspectiva da cenografia como aquela que convoca 

outras ações para que o discurso, de fato, se concretize. O sufixo ―grafia‖, acrescido à palavra 

cena remete-nos a este resultado: cenografia, que é ―é um processo de inscrição legitimamente 

que traça um círculo: o discurso implica certa situação de enunciação, um ethos e um ―código 

linguageiro‖ através dos quais se configura um mundo [...]‖ (MAINGUENEAU, 2008, p. 51). 

 Dadas as diretivas iniciais, é-nos necessário esclarecer que, por ser um processo, algo 

em construção constante, as cenas de enunciação acontecem de maneira variada e indefinível. 

Isto porque, ao tomarmos um texto na perspectiva do discurso, não podemos pensá-los apenas 

a partir de uma ideia que o traduziria apenas como um conjunto de signos, seguido de uma 

propriedade estanque: ―um texto não é um conjunto de signos inertes, mas o rastro deixado 

por um discurso em que a fala é encenada‖ (MAINGUENEAU, 2011, p. 85).  

É justamente nesse rastro deixado pelo discurso que conseguimos recuperar a 

encenação desta fala
16

. Para tanto, Maingueneau (2011[a] e 2014[a]) propõe uma discussão 

                                                 
16

 Tomamos fala aqui como ato de linguagem produzido por sujeitos. 
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em que este processo de encenação acontece ancorado em três momentos. O primeiro diz 

respeito à cena englobante, a qual, segundo ele: 

 

corresponde ao tipo de discurso. Quando recebemos um folheto na rua, devemos 

ser capazes de determinar a que tipo de discurso ele pertence: religioso, político, 

publicitário etc., ou seja, qual é a cena englobante na qual é preciso que nos 

situemos para interpretá-lo, em nome de quê o referido folheto interpela o leitor, 

em função de qual finalidade ele foi organizado (MAINGUENEAU, 2011[a], p. 

86). 

 

 A cena englobante é aquele momento em que se instaura e se inicia um processo 

discursivo. No entanto, ―a cena englobante não é suficiente para especificar as atividades 

verbais‖ (MAINGUENEAU, 2014, p. 251). Por isso, seria uma inabilidade de qualquer 

analista do discurso encerrar seu movimento analítico neste momento da cenografia, uma vez 

que a materialidade linguística muito tem a nos dizer sobre os possíveis efeitos de sentidos 

que se depreendem a partir de uma situação comunicativa. 

 Superadas as condições que englobam e envolvem o discurso, a cena genérica se 

apresenta como sendo aquela em que o rastro discursivo se dá de maneira mais tangível, pois 

consegue reunir elementos apreciativos e físicos que a cena englobante não engendra. Como o 

próprio nome sugere, esta cena está estritamente dedicada ao gênero e, como tal, estabelece 

diálogo direto com as discussões que realizamos  anteriormente: 

 

As condições de enunciação ligadas a cada gênero correspondem, como vimos, a 

certo número de expectativas do público e de antecipações possíveis dessas 

expectativas pelo autor. Elas são facilmente formuladas em termos de 

circunstâncias de enunciação legítimas: quais são os participantes, o lugar e o 

momento necessários para realizar esse gênero? Quais os circuitos pelos quais 

ele passa? Que normas presidem ao seu consumo? E assim por diante 

(MAINGUENEAU, 2014, p. 251). 

 

 Desse ponto de vista, os rastros da encenação de um determinado discurso não pode 

acontecer somente pela ideia do oral, uma vez que os gêneros do discurso se dão, para além 

desta modalidade. Isto posto, é preciso ponderar o fato de que, mesmo em materialidades 

impressas ou escritas, tanto esta cena como a anterior possibilita-nos identificá-las, lê-las e 

analisá-las a partir deste caminho importante proposto por Maingueneau (2011 e 2014). 

 Afinal, encontramo-nos pelas questões que tangenciam a cenografia. Talvez, a mais 

complexa de todas, uma vez que nos deparamos, ao mesmo tempo, com o engendramento de 

um processo e, de certa forma, de um dado resultado: ―não é com o quadro cênico que se 

confronta o leitor, mas com uma cenografia‖ (MAINGUENEAU, 2011, p. 87). Parece um 

paradoxo dizer que, mesmo tendo de desconstruir as cenas que antecedem a este processo, a 
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cenografia seja aquela que se mostre como produto de interação e, ao mesmo tempo, como 

um rastro opaco, porém extremamente significativo para qualquer analista do discurso: 

 

Com efeito, tomar a palavra significa, em graus variados, assumir um risco; a 

cenografia não é simplesmente um quadro, um cenário, como se o discurso 

aparecesse inesperadamente no interior de um espaço já construído e 

independente dele: é a enunciação que, ao se desenvolver, esforça-se para 

constituir progressivamente o seu próprio dispositivo de fala (MAINGUENEAU, 

2011, p. 87). 

 

 Por fim, podemos ratificar o fato de que a ideia inicial de cena enunciativa imprime 

para o discurso uma perspectiva importante e considerável, contudo, quando colocada em 

âmbitos de amplitudes importantes, o núcleo deixa de ser a cena e passa contar com o que, 

para várias teorias do discurso, tem ficado à margem: a cenografia.  

Essa, portanto, é o resultado em processo de toda produção de sentido que se dá no e 

pelo discurso. É neste ínterim de avanço pendular que encontramos, em Maingueneau 

(2011[a] e 2014[a]) esta categoria de análise que se mantém interativa com as discussões 

realizadas anteriormente nesta dissertação. Como processo complementar desse jogo 

discursivo na arena de ―falas‖, precisamos recuperar a noção de ethos, tratada anteriormente, 

a fim de imprimirmos os possíveis efeitos de verdade que, com ele, se materializam. 

 

CAPÍTULO 3 - DA PESQUISA: ENTRE A 

MATERIALIDADE LINGUÍSTICA E OS DISCURSOS 

 

Qual é a base de uma comunidade de ideias? Um fundamental conceito igual 

das coisas, uma igual atitude perante o universo e a vida. 

Fernando Pessoa 

 

 

Esta pesquisa surge no limiar de uma discussão entre mídias, discurso e ciência, 

porquanto reúne elementos oriundos das ciências da linguagem e propõe aproximações à linha 

de pesquisa stricto sensu à qual está inserida: linguagem em novos contextos. Esse adjetivo 

―novos‖ se soma ao universo de reconhecer que a linguagem, objeto da Linguística, está em 

processo de mutação constante, o que nos permite dizer que os elementos constitutivos de 

uma linguagem podem ser encontrados, também, em primeiras páginas de jornais impressos 

e, mais especificamente, em manchetes e chamadas. 
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Outrossim, numa tentativa de promover uma análise cindida pela AD, procuramos 

estabelecer um diálogo constante entre sujeito, história e linguagem, de modo a depreender 

que o novo não é o inusitado, mas o desconhecido.  

Tal aspecto, é claro, constrói imagens de seu enunciador e ancora especificidades a 

respeito de seu privilégio, o que nos interpela, também, a discutir o lugar do sujeito nessa 

linguagem, que, por vezes, tem se mostrado opaca e com aspirações a uma duvidosa 

neutralidade. 

Neste capítulo, nossa preocupação reside na tentativa de evidenciar aos nossos 

interlocutores o processo científico em que se deu esta pesquisa. Interessa-nos deixar claro 

que a Linguística, como uma das ciências da linguagem, pode oferecer valiosos instrumentos 

que permitem rigor e cientificidade, ainda que cindidos pela subjetividade, a trabalhos que 

visem a um fazer interpretativo. É possível encontrar aqui os porquês de nossas escolhas e 

recortes, além de entrar em contato, de maneira tangível, com os dados oriundos de nossas 

investigações iniciais.  

 

3.1. O fazer científico e as ciências da linguagem 

 

 Fazer ciência é, sem dúvida, inscrever-se em um tempo-espaço que, ao longo da 

história da humanidade e, especificamente, de sua produção científica, esse fazer tem sido 

marcado por uma tensão que coloca o pesquisador frente a inúmeras questões contundentes, 

entre as quais destacamos aquela ligada ao desafio de fazer ciência em meio a um universo de 

incompletudes.  Para o cientista da linguagem e, nomeadamente, àquele que se enquadra 

nas múltiplas perspectivas das ciências humanas, o trabalho parece ter uma sobrecarga 

porque: 

  

―[...]as ciências humanas não são unitárias. O grupo interno mais delineado é o 

chamado ciências sociais, que tem como traço próprio a visão metodológica de 

que seu objeto é socialmente condicionado, ou seja, torna-se incompreensível 

fora do contexto da inter-relação social‖ (DEMO, 1985, p.13-14). 

 

 Ao retomarmos o que Demo (1985) postula como sendo um campo delineado, 

precisamos fazer uma alusão para o que ele, dentro de um quadro explicativo, denomina como 

sendo os campos epistemológicos que atuam no núcleo das chamadas ciências sociais: ―são 
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aquelas com maior densidade teórica: sociologia, economia, psicologia, educação, 

antropologia, etnologia, e também história‖ (DEMO, 1985, p. 14). 

 Dados os cernes estruturantes das ciências humanas e sociais, a primeira preocupação 

que nos toma como pesquisadores em ciências da linguagem é a de objetivar, desde tempos 

remotos, como no de Saussure (2012), uma inscrição e um delineamento num campo 

epistemológico que consiga ter como objeto de pesquisa a linguagem. A partir daí, ousamos 

situar a Linguística como sendo a ciência que melhor se incumbe de explorar as questões 

relativas ao objeto proposto: ―a matéria da Linguística é constituída inicialmente por todas as 

manifestações da linguagem humana‖ (SAUSSURE, 2012, p. 37).   

A esse respeito, Demo (1985) chama a nossa atenção ao fato de que ―um grupo 

importante, embora menos delineado, é aquele formado pela dita comunicação e expressão, 

incluindo as letras sobretudo‖ (DEMO, 1985, p. 14). Embora, este último autor não tenha 

situado a Linguística como um campo menos acabado e salvaguardado o fato de precisarmos 

levar em consideração o ano em que ele publica tal asseveração, não podemos deixar de 

considerar que a Linguística, como um dos campos epistemológicos das ciências humanas 

ainda tem grandes desafios pela frente e, por conseguinte, o cientista da linguagem também os 

tem. 

 Com efeito, estamos diante de um fazer científico que está intimamente ligado a uma 

visão teórico-prática e que, mesmo tendo de enfrentar os desafios de superar o paradigma que, 

numa ilusão hierárquica, suplantou as ciências, a saber: o positivismo e todos os seus 

desdobramentos, consegue (pre)figurar e (per)fazer ciência no bojo de suas proposições e de 

seus objetos, isto porque conseguimos compreender: 

 

Que o termo ‗ciência‘ traz prestígio e respeitabilidade, ninguém pode negar. Não 

é por acaso que a linguística, desde sua reinauguração no começo do século 

passado vem alardeando seu caráter científico e utilizando a artimanha para 

fustigar a gramática dita ‗tradicional‘, seu saco de pancadas favorito. Acontece 

que o que vem a ser a ciência não é matéria de consenso até mesmo entre os 

cientistas (GOIS; GONÇALVES [org.], 2012, p. 13). 

 

 Parece-nos que o esforço de enquadrar as ciências da linguagem em um delineamento 

científico é, sem dúvida, empreendido pela comunidade Linguística, situada desde o início do 

século XX, que consegue, segundo Weedwood (2002), ultrapassar o que, durante anos foi 

considerado o núcleo estruturante da Linguística e avançar rumo a uma interdisciplinaridade, 

que, no quadro teórico das ciências humanas, não acrescenta uma novidade, mas determina a 

Linguística como centro e não mais como margem às demais ciências já delineadas: 
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Também no século XX que, ao lado dos estudos que chamamos de 

microlinguística surgirão grandes campos de investigação em níveis que 

ultrapassam o chamado ―núcleo duro‖ da linguística e avançam em direção a 

uma interdisciplinaridade crescente, a uma intersecção com a filosofia e com 

outras ciências humanas como a sociologia, a antropologia, a psicologia, a 

neurociência, a semiologia, etc. (WEEDWOOD, 2002, p. 125-126). 

  

 Por fim, queremos situar nossa pesquisa, dentro de um desses movimentos 

epistemológicos das ciências da linguagem empreendidas a partir do século XX, na Análise 

do Discurso de linha francesa, orientados pelos estudos divulgados por Maingueneau (1997, 

2008, 2010 e 2011). Para tanto, a fim de que possamos compreender como os mecanismos de 

linguagem produzem sentidos, lançamos mão das categorias de análises da orientação teórica 

à qual nos filiamos.  

 

3.1.1. Do paradigma dialético 

 

Ao discutirmos algumas questões relativas ao campo epistemológico das ciências da 

linguagem, por um lado, esbarramos em alguns percalços já vencidos e, por outro, naqueles 

que ainda estão sendo desbravados pela Linguística nos dias atuais. Com vistas a uma 

circunscrição mais precisa e metodológica, ensejamos lançar luz a uma discussão que, a nosso 

ver, também se torna importante para a metodologia científica que empreendemos em nosso 

trabalho: o paradigma ao qual subjugamos o nosso fazer metodológico. Primeiramente, é 

preciso explicitar o que, nesta dissertação, é entendido como paradigma: 

 

Considero ―paradigmas‖ as realizações científicas universalmente reconhecidas 

que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma 

comunidade de praticantes de uma ciência. Quando esta peça do meu quebra-

cabeça encaixou no seu lugar, um esboço preliminar deste ensaio emergiu 

rapidamente (KUHN, 1998, p. 13). 

  

 Como vimos, um dos aspectos que marcam o caráter paradigmático de um fazer 

científico está intrinsecamente ligado às realizações científicas de um determinado grupo, ao 

tempo em que elas se perfazem e aos problemas que se elencam dentro deste agrupamento. 

Podemos dizer que as ciências da linguagem e, em especial, a AD é tangenciada por uma ação 

dialética e que, portanto, dialoga, a todo o momento, com seus objetos de pesquisa e 

estabelece caminhos para a análise. O fato é que, ao longo da história das ciências, o 
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paradigma que esteve em voga durante anos, como representante de uma ciência una e 

verdadeira, foi o positivismo:  

 

O fundador do positivismo foi Augusto Comte. Podemos distinguir no 

pensamento de Comte três preocupações fundamentais. Uma filosofia da história 

(na qual encontramos as bases de sua filosofia positiva e sua célebre "lei dos três 

estados" que marcariam as fases da evolução do pensar humano: teológico, 

metafísico e positivo); uma fundamentação e classificação das ciências 

(Matemática, Astronomia, Física, Química, Fisiologia e Sociologia); e a 

elaboração de uma disciplina para estudar os fatos sociais, a Sociologia que, num 

primeiro momento, ele denominou física social (TRIVIÑOS, 1987, p. 33). 

  

 Contudo, mesmo o positivismo tendo ganhado sobre valência hierárquica e dominado 

as ciências em determinado tempo, ele não pôde prosseguir com seu caráter unívoco, que 

ditava as regras basilares da ciência. Isto porque o fazer científico começou a ganhar 

amplitude e as ideias suplantadas no paradigma positivista não conseguiram dar conta de 

demandas outras que começaram a surgir no campo científico. Estamos, principalmente, 

referindo-nos às ciências humanas. Coadunado a esta nossa assertiva, Kuhn (1998) aponta a 

ruptura de um paradigma, o que ele chama de revolução científica que: 

 

altera a perspectiva histórica da comunidade que a experimenta, então esta 

mudança de perspectiva deveria afetar a estrutura das publicações de pesquisa e 

dos manuais do período pós-revolucionário. Um desses efeitos — uma alteração 

na distribuição da literatura técnica citada nas notas de rodapé dos relatórios de 

pesquisa — deve ser estudado como um índice possível da ocorrência de 

revoluções. (KUHN, 1998, p. 14). 

 

 

 É a partir desta ruptura paradigmática que conseguimos situar nosso trabalho, com 

base em uma teoria do conhecimento, que vê na dialética um aporte considerável porque 

consegue reunir teoria suficiente para romper com um paradigma que não consegue, de 

maneira satisfatória, suportar uma pesquisa cuja base analítica se dê pelo viés do discurso, 

como é o caso da nossa: 

 

Talvez uma das ideias mais originais do materialismo dialético seja a de haver 

ressaltado, na teoria do conhecimento, a importância da prática social como 

critério de verdade. E ao enfocar historicamente o conhecimento em seu 

processo dialético, colocou em relevo a interconexão do relativo e do absoluto. 

Desta maneira, as verdades científicas, em geral, significam graus do 

conhecimento, limitados pela história, mas, como já dissemos em outro lugar , 

este relativismo não significa reconhecer a incapacidade do ser humano chegar a 

possuir verdade (TRIVIÑOS, 1987, p. 51). 
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 Mediados pelas questões de bases epistemológicas até aqui desenvolvidas, queremos, 

ainda, destacar o que, nesta direção teórica outros estudiosos têm discutido a respeito deste 

paradigma, o qual julgamos oportuno à pesquisa que empreendemos em nossa dissertação. 

Para tanto, interpelamos Severino (2007) a somar conosco uma base conceitual importante 

que aduz rigor ao nosso fazer metodológico: 

 

Uma terceira tradição filosófica é aquela representada pela Dialética. Esta 

tendência vê a reciprocidade sujeito/objeto eminentemente como uma interação 

social que vai se formando ao longo do tempo histórico. Para pensadores, o 

conhecimento não pode ser entendido isoladamente em relação à prática dos 

homens, ou seja, nunca é questão apenas de saber, mas também de poder. Daí a 

priorizarem a práxis humana, a ação histórica e social, guiada por uma 

intencionalidade que lhe dá um sentido, uma finalidade intimamente relacionada 

com a transformação das condições de existência da sociedade humana 

(SEVERINO, 2007, p. 116).  

 

A relação que se estabelece em um trabalho com forte apelo na linguagem, que é um 

construto social, é a dialética como fonte filosófica e epistemológica segura de resgate de 

interações entre sujeito/objeto ligados a um contínuo bipartido e, ao mesmo tempo, 

imbricado: a história e a sociedade. Ainda sobre este paradigma, encontramos em Demo 

(1985) a seguinte asserção: ―dialética, que se faz a expectativa de ser a metodologia específica 

das ciências sociais, porque vê na história não somente o fluxo das coisas, mas igualmente a 

principal origem explicativa‖ (DEMO, 1985, , p.21). 

 Dito de outro modo e sob uma perspectiva aproximada, podemos, também, identificar 

nossa pesquisa no âmbito da abordagem qualitativa, pois podemos colocá-la numa linha 

paralela de continuidade, principalmente quando estamos fincados em um campo de origem 

interdisciplinar, como se dão as ciências da linguagem desde sua gênese: ―A pesquisa qualita-

tiva é uma atividade que localiza o observador no mundo, que consiste num conjunto de práti-

cas interpretativas e materiais que tornam o mundo mais visível (versão nossa)‖ (DENZIN & 

LINCOLN, 2008, p. 3).
17

 

 Portanto, estamos localizados em uma perspectiva que, dentro das ciências humanas, 

representa um verdadeiro emaranhado de incompletudes, mas que, há alguns anos, tem se 

dedicado a estabelecer um movimento de demarcação de território epistemológico em que não 

                                                 
17

 Qualitative research is a situated activity that locates the observer in the world. Qualitative research consists 

of a set of interpretive, material practices that make the world visible (DENZIN & LINCOLN, 2008, p. 3).‖ 
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mais os números e as verdades naturais sejam considerados como uníssonos, mas que se 

apresente com uma das possibilidades viáveis do fazer científico e que encontre na 

abordagem à qual nos filiamos metodologicamente uma circunscrição científica e viável, 

especialmente quando a natureza do objeto assim o exigir. 

 

 

3.2. A Folha de S. Paulo: sua história e função na comunicação brasileira 

 

A exemplo do que explicitamos no Capítulo 1, a constituição histórica é uma parte que 

convoca e suporta as categorias de análise que elencamos nesta pesquisa. Por isso, discutir de 

maneira ampla a história da imprensa é tão importante quanto situar o nosso leitor sobre 

alguns aspectos históricos que perpassam a consolidação da Folha de S. Paulo como jornal. 

Em outras palavras, é na história que encontramos ancoragens para problematizar o ethos 

discursivo, a semântica global e as cenas da enunciação propriamente ditas. 

A história da imprensa paulista possui uma função singular na constituição da 

formação do povo brasileiro, assim como as demais realizadas no âmbito nacional, conforme 

elucidamos no Capítulo 1 desta dissertação. O fato é que não podemos falar de uma história 

da Folha de S. Paulo, sem necessariamente falarmos de outros jornais que antecederam seu 

aparecimento: 

 

Em 1823, quinze anos depois de o primeiro jornal ter sido impresso no Brasil, no 

Rio de Janeiro, finalmente São Paulo estreou no jornalismo com o atraso 

sublinhado pela técnica medieval empregada: em vez de tipografia, já disponível 

em quase todas as províncias do país, recorreu-se aos serviços amanuenses, que 

empunhando bicos de pena, copiavam com caligrafia caprichada os artigos de 

cada um dos exemplares de O Paulista (PILAGALLO, 2012, p. 15). 

 

 Assim como o Brasil, o estado de São Paulo teve uma entrada tardia na imprensa e, 

talvez, alguns motivos contextuais nos ajudem a entender essa problemática. O primeiro diz 

respeito ao fato de o estado, à época, ser uma província que, diferentemente do Rio de Janeiro 

e da Bahia não vislumbrava um desenvolvimento econômico em termos de liderança como na 

atualidade. São Paulo, é importante lembrar, na fase colonial, era uma província. O ano 

destacado por Pilagallo (2012) é o do surgimento de O Paulista, que estreia, segundo esse 
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mesmo autor, no da 22/09/1823 e, apesar de não saber precisar seu término, informa-nos que 

esse jornal teve uma vida curta. 

 No entanto, como indicado no excerto anterior, embora esse tenha sido considerado o 

primeiro jornal das cercanias paulistas, o modelo impresso, menos rudimentar que o primeiro, 

só passa a circular nesse estado em 07/02/1827, quase quatro anos depois que o anterior e, 

ainda de acordo com Pilagallo (2012), recebe o nome de O Farol Paulista. Podemos dizer, a 

exemplo do que fazemos no capítulo base de história da imprensa, que esses são os marcos 

precursores de uma imprensa brasileira. 

 A despeito desses eventos, interessa-nos lembrar de que a imprensa, como em todo o 

Brasil, sempre manteve uma relação tênue com o poder estabelecido e, nesse caso, o poder 

advindo de uma conjuntura sócio-política do dever público. Fortemente marcada a fatos 

históricos, como o movimento de independência do Brasil e a revolução de 1930, a imprensa 

paulistana alça voos de consolidação inicial quando se vê enredada pelas questões do 

aparecimento múltiplo desse fenômeno avassalador, que é o jornal nos séculos XVIII e XIX 

no Brasil e, mais especificamente nesse último, em São Paulo. 

É com esse ar de constante diálogo com as questões sociais que vemos surgir um dos 

maiores concorrentes, em termos de corrida pela liderança, do que chamamos, na atualidade, 

de Folha de S. Paulo. Tendo, como pano de fundo, momentos históricos como a oligarquia, a 

criação do Partido Republicano Paulista (PRP) e de uma brecha existente de necessidade de 

maior possibilidades para as províncias é que, nasce, segundo Pilagallo (2012), depois de uma 

reunião de fazendeiros do café, o jornal A Província de São Paulo, tendo sua primeira edição 

em 04/01/1875. Esse, depois de rivalizar constantemente com O Correio Paulistano, que 

nasce anterior ao primeiro. Ambos, no entanto, tratam de temática e interesses diversos. 

Depois de, mais ou menos, 14 anos, A Província de São Paulo passa a se chamar O Estado de 

S. Paulo e permanece vivo, apesar de passar por vários de momentos de turbulência. 

Para falar da história da Folha de S. Paulo, portanto, precisamos voltar a esse mesmo 

período de nascimento, mudança e continuidade a que estavam submetidos todos os demais 

jornais do século XIX. É preciso observar que, depois do aparecimento de jornais ligados às 

causas sindicais e trabalhistas, às revoltas e questões políticas, São Paulo esteve imerso em 

uma onda sem fim de novos impressos, o que propiciou a nascitura de diversos meios de 

comunicação de mesma modalidade.  
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No entanto, é somente no início do século XIX que surge, nesse estado, o jornal Folha 

da Noite, que é o precursor do que, mais tarde, viríamos a chamar de Folha de S. Paulo. 

Segundo Pilagallo (2012), sua estreia no cenário da imprensa paulista data de 19/02/1921 e, 

como todo novo, precisa buscar uma consolidação, dado que sua característica maior é o de 

ser um vespertino, jornais que eram publicados nesse período específico do dia e ―ocupou o 

espaço editorial deixado pela publicação vespertina do Estado, conhecida por ―Estadinho‖, 

que deixara de circular depois de seis anos de existência‖ (PILAGALLO, 2012, p. 62). 

Anos mais tarde, após passar por alguns problemas de enfrentamento político, a Folha 

da Noite foi proibida de veicular seus exemplares. A partir de 1924, então, numa tentativa de 

driblar as autoridades paulistas, passa a existir a Folha da Tarde.  O ano seguinte, contudo, 

revelou para as Folhas, apesar de alguns cerceamentos políticos, mudanças de propriedades, 

de local de produção e de forte instabilidade econômica, uma importante iniciativa, que foi, 

ainda de acordo Pilagallo (2012), o aparecimento da Folha da Manhã. O grupo, no entanto, só 

veio a se consolidar, como Folha de S. Paulo, em 1960. 

Dados os fatos históricos, compete-nos dizer que o jornal que se constitui como 

corpus de nossa pesquisa, apesar de ainda não ter se tornado um centenário, lidera, conforme 

indicamos em nossas considerações iniciais, em números de circulação e deixa marcos 

representativos ao país e ao discurso jornalístico. Ao primeiro marco se faz parte como sujeito 

histórico na constituição de uma nação. No segundo, inaugura elementos substanciais para o 

fazer jornalístico, como a manutenção de um Manual de Redação e Estilo, o que promove, 

além da profissionalização do jornalista, subsídios importantes para visitação dessa linguagem 

mutante. Por fim, ao terceiro porque ajuda a despontar nomes importantes no jornalismo da 

ciência, como o de José Reis, precursor da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

(SBPC). 

 

3.3.  Da gripe: uma construção sócio-histórica 

 

Falar em questões ligadas à saúde pública, especialmente daquelas que recorrem ao 

mote tópico das doenças é, sem dúvida, propor uma discussão que se dê por um viés histórico 

e social, antes de qualquer asserção. Para que possamos nos ater ao caso pandêmico, 

divulgado nas primeiras páginas no período de nosso recorte, consideramos importante 

resgatar o que Santos (2001) nos apresenta, em sua discussão, aquela que opera como 
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proposta de uma nova globalização, principalmente quando trata da história como construto 

social, inegavelmente universal e de caráter mutante: 

 

Um dado importante de nossa época é a coincidência entre a produção dessa 

história universal e a relativa liberação do homem em relação à natureza. A 

denominação de era da inteligência poderia ter fundamento neste fato concreto: 

os materiais hoje responsáveis pelas realizações preponderantes são cada vez 

mais objetos materiais manufaturados e não mais matérias-primas naturais. 

Pensamos ousadamente as soluções mais fantasiosas e em seguida buscamos os 

instrumentos adequados à sua realização. Na era da ecologia triunfante, é o 

homem quem fabrica a natureza, ou lhe atribui valor e sentido, por meio de suas 

ações já realizadas, em curso ou meramente imaginadas. Por isso, tudo o que 

existe constitui uma perspectiva de valor. Todos os lugares fazem parte da 

história. As pretensões e a cobiça povoam e valorizam territórios desertos 

(SANTOS, 2012, p. 172). 

 

Podemos dizer que as doenças, sobretudo quando ultrapassam as barreiras fronteiriças 

não dizem respeito somente à história regional ou ao homem, mas, de igual modo, remontam 

valores que neles e por meio deles são depreendidos sentidos. O fato é que a crise pandêmica, 

notadamente a da Influenza, não é um problema tangenciado pelos limites continentais desta 

ou daquela região. Isto porque mobilizamos a história da humanidade para compreender o que 

a nós se revelou em 2009: 

 

Durante o século passado, ocorreram três importantes pandemias de influenza: a 

―Gripe Espanhola‖, de 1918 a 1920; a ―Gripe Asiática‖, entre 1957 e 1960; e a 

gripe de ―Hong Kong‖, de 1968 a 1972. Entre 1977 e 1978, a chamada ―Gripe 

Russa‖ afetou principalmente crianças e adolescentes e, em 2009, a ―Gripe 

Influenza Pandêmica (H1N1) 2009‖ se propagou rapidamente por vários países 

(BRASIL, 2012, p. 1). 

 

Percebemos, portanto, que a recorrência epidêmica do cenário vivido no Brasil e 

alhures, em 2009, não é uma novidade, todavia revela um caráter histórico, porque junto com 

as epidemias, carregamos em nossas memórias, os percalços pelos quais passou a humanidade 

quando o assunto se dá no campo da Influenza. 

 Segundo Ujvari (2003, p. 239), o contexto sócio-histórico que principia e faz eclodir o 

fenômeno das gripes no mundo possui uma relação estreita com os antecedentes da Primeira 

Guerra Mundial, fato histórico que oportunizou de sobremodo a aglomeração de pessoas em 

situações calamitosas, culminando na então conhecida Tifo, ―que matou três milhões de 

pessoas, uma das maiores epidemias da História‖. 

O ano de 1918 ficou marcado por protagonizar um elevado e assustador número de 

pessoas acometidas por uma gripe epidêmica, a qual ―por aparecer no último ano da guerra, 

sua disseminação foi facilitada pelos militares combatentes‖ (UJVARI, 2003, p. 239). Ainda 
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segundo o mesmo autor, o nome ―gripe espanhola‖ não exclusiviza a Espanha como território 

único de propagação e manutenção da doença. O nome se deu por conta de a Espanha ter 

iniciado um alerta mundial, após ter o seu Rei acometido pela doença.  

Nesse ínterim, a gripe se espalhou por toda a Europa e, por conseguinte, chegou à 

América, quando desabrochava nos Estados Unidos da América, doravante EEUUA, a 

primavera do referido ano. No outono, o país teve que lidar com um segundo surto da doença 

e, de maneira mais marcante, quando receberam militares advindos de Nova Jersey, que 

estavam a caminho da França, e tiveram que desembarcar em Nova Iorque, por conta de um 

número assustador de mortes. As Gripes Asiática, Russa e de Hong-Kong, segundo Ujvari 

(2003), também se deram de maneira catastrófica, o fato é que, já em 2003, o referido 

estudioso, sem saber dos desdobramentos do ano de 2009, alertava: 

 

Quem imagina que a história da gripe espanhola é coisa do passado se engana. 

Uma nova epidemia de gripe, tão mortal quanto a vivida no ano de 1918, é uma 

ameaça constante ainda hoje, a merecer atenção do Center for Disease Control 

(CDC) de Atlanta, nos Estados Unidos, instituição que mantém vigilância sobre 

o globo terrestre (UJVARI, 2003, p.239). 

 

Diante dos fatos ora apresentados, temos aclarados que a situação pandêmica 

vivenciada pelo mundo em 2009, especialmente para o discurso jornalístico, também constitui 

uma perspectiva de valor, conforme Santos (2012), pois no mundo global em que vivemos, o 

qual é mediado por tecnologias diversas, os sentidos são (re)construídos de maneiras iguais e, 

paradoxalmente, diferentes quando o assunto é Influenza. O resgate histórico, no entanto, 

ajuda-nos a pormenorizar os fatos à luz de uma história que não mais é territorial, mas 

indiscutivelmente universal. 

A importância de resgatarmos fatos históricos, em AD especialmente, é imperativa 

quando estamos lidando com construtos sociais da atualidade que, vez ou outra, aparecem 

como sendo aqueles que nascem para ressuscitar acontecimentos do passado, assim como tem 

se debruçado a AD de linha francesa. Falar de Gripe no ano de 2009 sem fazer menção aos 

processos biossociais que desencadearam seu aparecimento neste século é, praticamente, 

impossível, pois o que vivenciamos no referido período é resultado de uma sucessão de 

processos que contribuíram para o surgimento da crise pandêmica recente: 

 

A pandemia de gripe suína marcou o ano de 2009. Jornais, emissoras de rádio, 

televisão e internet abordaram intensamente o assunto. Expunham o perigo do 

novo vírus da influenza A (H1N1) que, emergido da América do Norte, 

contaminou o planeta. A mídia alarmava: ao espirrar e tossir precisávamos cobrir 

a boca e o nariz [...] As manchetes atualizavam o caos e o número de mortes nas 
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cidades brasileiras, enquanto a população aguardava ansiosa pela chegada da 

nova vacina (UJVARI, 2011, p. 25). 

 

É preciso retomar, a partir de um quadro histórico, os elementos constitutivos que 

contribuíram, sumariamente, para o ―reaparecimento‖ de uma doença que, até então, estava 

perdida para a maioria da população em algum lugar do passado. A esse respeito, Ujvari 

(2003) nos adverte no sentido de que:  

 

Na história da humanidade, o vírus da gripe causou diversas epidemias. 

Entretanto, a taxa de mortalidade pela doença sempre foi baixa e decorrente de 

complicações como a pneumonia, que acomete mais crianças de faixa etária 

muito baixa e idosos. Mas o ano de 1918 marcou o surgimento de um novo vírus 

da gripe com poder de invasão muito maior que se alastrou pelo mundo todo, 

causando uma mortandade nunca vista antes e atingindo também os jovens 

(UJVARI, 2003, p. 239). 

 

Como sabemos, a Gripe Espanhola de 1918, que, segundo o mesmo autor, recebeu 

este nome por ter sido a Espanha o primeiro país a emitir comunicados e alertas sobre a 

doença, uma vez que o Rei havia sido acometido, deixou marcas profundas na população 

mundial porque seu aparecimento e disseminação chegou a deixar cidades inteiras arrasadas 

por todo o mundo: 

Cerca de quinto da população mundial foi acometido pela doença nos anos de 

1918 a 1919, com uma taxa de mortalidade ao redor de 0,5% a 1,2%, o que 

significou a morte de 22 milhões de pessoas, muito mais que os oito milhões 

combatentes da guerra (UJVARI, 2003, p. 240). 

 

É baseado neste cenário da memória discursiva que os alcances midiáticos, atingidos 

pela Gripe de 2009, ganharam contornos alarmantes e de pânico, os quais foram vivenciados 

intensamente pela população mundial. O contexto de navegações marítimas, do pós-guerra e 

da transmissão do vírus por meio de alguns animais e, também, por seres humanos tornou o 

mundo globalizado vulnerável e a tentativa de impedimento da entrada da doença a qualquer 

parte do mundo estaria destinada a um possível fracasso.  

Os primeiros meses da recente gripe foram marcados por muito pânico e 

disseminação de informações que pouco refletiam posicionamentos aclarados da comunidade 

científica. Parece que remontávamos, discursivamente, o que a população de 1918 vivenciou 

com tão pouco conhecimento da doença. Mesmo em 2009, temos acesso ao conhecimento, 

que nos permite, inclusive, dizer algo a respeito da patologia, a saber: 

 

A influenza é uma infecção viral que afeta principalmente o nariz, a garganta, os 

brônquios e, ocasionalmente, os pulmões. São conhecidos três tipos de vírus da 
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influenza: A, B e C. Esses vírus são altamente transmissíveis e podem sofrer 

mutações (transformações em sua estrutura genética). O tipo A é o mais mutável 

entre os três. As epidemias e as pandemias geralmente estão associadas ao vírus 

do tipo A (BRASIL, 2012, p. 1) 

 

O fato é que, ao longo da história da humanidade, temos assistido a momentos 

específicos em que esta doença se mostra mais ou menos aparente e com forte poder de 

transmissão. A exclusividade de doenças como a gripe, infelizmente, não esteve apenas nos 

anos de 1918 e 2009, a doença tem aparecido na história desde tempos remotos: 

 

Durante o século passado, ocorreram três importantes pandemias de influenza: a 

―Gripe Espanhola‖, de 1918 a 1920; a ―Gripe Asiática‖, entre 1957 e 1960; e a 

gripe de ―Hong Kong‖, de 1968 a 1972. Entre 1977 e 1978, a chamada ―Gripe 

Russa‖ afetou principalmente crianças e adolescentes e, em 2009, a ―Gripe 

Influenza Pandêmica (H1N1) 2009‖ se propagou rapidamente por vários países. 

Ressalta-se ainda a ocorrência de transmissão direta do vírus influenza aviária de 

alta patogenicidade A (H5N1) ao homem, gerando surtos de elevada letalidade 

na Ásia (BRASIL, 2012, p.1) 

 

Portanto, o discurso sobre a Gripe – principalmente – e como doença histórica e 

associada a diversos fatores, principalmente aos sociais, tem construído percursos 

preocupantes para nós, seres humanos. No entanto, a maneira como a população, seja a de 

1918, a de 2009 ou a dos dias atuais, tem tido acesso às informações, pesquisas e descobertas 

sobre ela é o que pode desencadear papeis importantes na construção de possíveis eventos 

pandêmicos, pois, como vimos, as questões de saúde, de pesquisa e de vigilância concorrem 

para o surgimento ou refreamento da doença, ainda que, em um momento ou outro, ela tenha 

se mostrado mais evidente e atravessando fronteiras geopolíticas. 

 

3.4. O corpus da pesquisa 

 

3.4.1. Coleta de dados e seleção de corpus 

 

Esta pesquisa surge da necessidade de analisar os discursos que circularam sobre um 

acontecimento da sociedade brasileira que esteve profundamente marcado no campo das 

ciências naturais, a Influenza A (H1N1) e suas repercussões na mídia impressa no ano de 

2009. Isto posto, nossos dados estão situados em um tempo-espaço, ao qual subjugamos o 

período de abril a dezembro do referido ano e as primeiras páginas do jornal Folha de S. 
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Paulo. Estamos, portanto, diante de um recorte que o nosso problema de pesquisa sugere: o 

tópico, o tempo e o espaço. 

Nossa coleta de dados se deu, primeiramente, na delimitação metodológica acima 

proposta. Em seguida, encomendamos, no banco de dados da Folha de S. Paulo, uma 

pesquisa de primeiras páginas, cujas palavras que nelas estivessem inscritas e remetessem à 

―gripe suína‖, ―gripe A‖, influenza A (H1N1), dentro do período destacado, fossem a nós 

destinadas. Obtivemos um total de sessenta e três itens, os quais foram enviados ao autor 

desta pesquisa na mídia de um compact disc (CD). 

De posse dos dados, investimos nosso fazer metodológico sobre a necessidade de 

criarmos um corpus que conseguisse dar conta dos objetivos a que esta pesquisa se propõe. 

Denominamos corpus o conjunto de registros documentais, primeiras páginas do referido 

jornal, estabelecidos como fonte de dados para análise e objeto de pesquisa: 

 

Determinados registros têm como característica o fato de servirem como 

documento de situações que ocorreram no passado, seja afastado ou recente. 

Vários registros podem ser utilizados como documentos: registros políticos (por 

exemplo, discursos do atual presidente proferidos quando era senador), registros 

administrativos (por exemplo, registro de óbitos em partos, nas diferentes 

cidades do Estado de São Paulo), registros cartoriais, cartas pessoais, meios de 

comunicação de massa, plano de curso, etc. 

Os registros podem ser utilizados como fonte confiável de dados, desde que 

alguns cuidados sejam tomados como, por exemplo, certificar-se de que os 

documentos sejam autênticos e de que não sejam seletivos (GIANFALDONI, 

M.; MOROZ,M., 2006, P. 80). 

 

Contudo, a aglutinação dos itens destacados gerou um número de objetos relativamente 

alto. Nossos dados são constituídos de enunciados, materializados pela linguagem, que se 

encontram inscritos na superfície do jornal. Inicialmente, nosso problema de pesquisa se deu 

apenas com o recorte das manchetes; depois foi preciso considerar também outras 

enunciações nas primeiras páginas, as quais denominamos chamadas, legendas, fotografias ou 

títulos. Chegamos aos seguintes números: 

 

Tabela 1. Resultados das coletas e análises 

  Manchetes Outras formas de 

enunciação: títulos, 

legendas, chamadas e 

fotografia 

abr/09 3 2 
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mai/09 3 9 

jun/09 1 8 

jul/09 3 15 

ago/09 2 14 

set/09 0 0 

out/09 0 1 

nov/09 0 1 

dez/09 0 1 

Totais 12 51 

Fonte: autor da dissertação. 

 

Deste montante apresentado, optamos por permanecer com as manchetes e chamadas 

inscritas na materialidade discursiva das primeiras páginas, o que resultou em um total de 

quarenta e oito recorrências linguístico-discursivas. De posse do corpus, iniciamos a leitura 

bibliográfica, com vistas à constituição de um projeto de pesquisa que contemplasse, entre 

outras coisas, o estabelecimento de um problema de pesquisa, hipóteses, objetivos e 

justificativas, que foram apresentadas nas considerações iniciais desta dissertação. 

 

 

 

3.4.2. Procedimento de análise de dados 

 

  Comumente, em ciências humanas, principalmente por estarem alicerçados em uma 

abordagem qualitativa, os métodos costumam sofrer o que chamamos de hibridização. Nesta 

dissertação, tomamos o cuidado de suplantar nossas discussões a partir de algumas visões 

híbridas, mas que, ao mesmo tempo, conseguíssemos deixar claro que, apesar da 

interdisciplinaridade salutar, nossa pesquisa possui uma linha norteadora que baseia grande 

parte de nossas discussões: a Análise do Discurso. 

  Coadunados ao que foi ora exposto, consideramos que é possível desvencilhar, 

primeiramente, nosso método da Análise de Conteúdo e, também, ousar enfrentar a Análise 

do Discurso como epistemologia, uma disciplina das ciências da linguagem, um suporte e não 

como método, isto porque: 
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A maior diferença entre as duas formas de análises é que a AD trabalha com o 

sentido e não com o conteúdo; já a AC trabalha com o conteúdo, ou seja, com a 

materialidade linguística através das condições empíricas do texto, estabelecendo 

categorias para sua interpretação. Enquanto a AD busca os efeitos de sentido 

relacionados ao discurso, a AC fixa-se apenas no conteúdo do texto, sem fazer 

relações além deste. A AD preocupa-se em compreender os sentidos que o 

sujeito manifesta através do seu discurso; já a AC espera compreender o 

pensamento do sujeito através do conteúdo expresso no texto, numa concepção 

transparente de linguagem. Na AD, a linguagem não é transparente, mas opaca, 

por isso, o analista de discurso se põe diante da opacidade da linguagem 

(CAREGNATO, R. A.; MUTTI, R., 2006, p. 684). 

 

Marcados os percalços pelos quais pretendemos caminhar, entendemos que o nosso 

método está, em outras palavras, singularmente relacionado a uma triangulação porque traça 

um diálogo interdisciplinar entre: ciências da linguagem, jornalismo e ciências naturais: 

 

Está claro que a pesquisa qualitativa foca, inerentemente, o multimétodo (Flick, 

2002 , p. 226-227; 2007) . No entanto, o uso de múltiplos métodos, ou 

triangulação, reflete uma tentativa de assegurar uma compreensão em 

profundidade do fenômeno em questão. A realidade objetiva nunca pode ser 

capturada. Sabemos apenas uma coisa por meio de suas representações. A 

triangulação não é uma ferramenta ou uma estratégia de validação, mas uma 

alternativa para tal (Flick , 2002, p 227; 2007) . A combinação de múltiplas 

práticas metodológicas, materiais empíricos, perspectivas e observadores em um 

único estudo é mais bem entendida, então, como uma estratégia que acrescenta 

rigor, a complexidade amplitude, riqueza e profundidade a qualquer pesquisa 

(ver Flick , 2002, p . 229;2007, pp 102-104 (versão nossa) (DENZIN, N. K.; 

LINCOLN, Y. S., 2008, p. 5).
18

 

   

 Se tivéssemos que definir o método pelo qual acessamos e analisamos nossos dados, 

diríamos que não estamos, necessariamente, pautados em um único apenas, mas apoiados em 

conhecimentos diversos oriundo de diversas disciplinas, para as quais lançamos luz sobre um 

determinado objeto e conseguimos estabelecer relações de sentidos e, consequentemente, de 

discursos. A triangulação, portanto, serve-nos de base para um movimento que dizemos ser a 

gênese dos estudos linguísticos: a interdisciplinaridade. 

  Por fim, direcionamos nosso fazer interpretativo a partir de algumas categorias que 

consideramos importantes estabelecer um recorte. O primeiro se deu no corpus, pois não 

analisamos aqui tudo o que é depreendido da aglutinação que fizemos das primeiras páginas, 

mas cindimos nosso olhar no mote linguístico-discursivo. Portanto, conseguimos recuperar a 

                                                 
18

 Of course, qualitative research is inherently multimethod in focus (Flick, 2002, pp. 226–227; 2007). However, 

the use of multiple methods, or triangulation, reflects an attempt to secure an in-depth understanding of the phe-

nomenon in question. Objective reality can never be captured. We know a thing only through its representations. 

Triangulation is not a tool or a strategy of validation but an alternative to validation (Flick, 2002, p. 227; 2007). 

The combination of multiple methodological practices, empirical materials, perspectives, and observers in a 

single study is best understood, then, as a strategy that adds rigor, breadth complexity, richness, and depth to any 

inquiry (see Flick, 2002, p. 229; 2007, pp. 102–104).  
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multifacetada caminhada que envereda o analista do discurso, sob a égide de um estudo 

linguístico com bases epistemológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4  - POR UMA ABORDAGEM LINGUÍSTICA DOS 

ETHÉ DISCURSIVOS DA FOLHA DE S. PAULO 

 

Não, meu coração não é maior que o mundo.  

É muito menor.  

Nele não cabem nem as minhas dores.  

Por isso gosto tanto de me contar.  

Por isso me dispo,  

por isso me grito,  

por isso frequento os jornais, me exponho cruamente nas livra-

rias:  

preciso de todos. 

Carlos Drummond de Andrade 

 

 

Neste capítulo, propomo-nos a discutir, conforme elucidamos em nossos objetivos e 

problema de pesquisa, os possíveis efeitos de sentidos das manchetes e chamadas de nosso 

corpus, a fim de corroborar para a construção do ethos discursivo do jornal impresso por nós 

analisado. Assim, interessa-nos destacar a importância de se analisar e, ao mesmo tempo, 



88 

 

investir em um movimento interpretativo das materialidades linguísticas, em separado, para, 

depois, chegarmos aos demais elementos que suscitam o corpus como um todo. 

Em primeiro lugar, destacamos a importância de discutirmos, no âmbito desta 

celeuma, as manchetes individualmente, com a finalidade de recortarmos o que, de mais 

latente – em termos linguísticos propriamente ditos – saltam-nos aos olhos. Notadamente, as 

manchetes, dissociadas de seus contextos, não dizem tudo, mas, como enunciados concretos, 

podem dizer muito sobre o enunciador e as possíveis construções de imagens que, a partir 

delas, se instauram. 

No tocante a essa preocupação, enfatizamos a primeira seção e os subitens que a 

integram com uma análise e interpretação mais acuradas e devedoras de um olhar linguístico 

que as enquadra, apartadamente, mas como parte integrante de um contexto maior: a primeira 

página. Para tanto, primeiramente, debruçamo-nos sobre um viés subjacente às construções 

morfossintáticas das manchetes com o objetivo de empreendermos uma interpretação mais 

tangencial de como e por que alguns sentidos são arrolados e, de igual modo, legitimam 

imagens de um ethos discursivo do enunciador Folha de S. Paulo.  

É preciso ressaltar que, após as análises realizadas neste capítulo, entendemos que 

houve uma necessidade de repensar nosso problema de pesquisa, à medida que os resultados 

discutidos nesta seção indiciam a presença de vários ethé discursivos da Folha e não apenas 

um.  

Não poderíamos nos furtar ao fato de que sendo, por excelência, um lócus privilegiado 

que abarca as materialidades linguísticas sobre a qual nos debruçamos nesta pesquisa, as 

primeiras páginas e o componente enunciador de seu cabeçalho não poderiam estar de fora de 

nossas análises e interpretações. 

Com efeito, as escolhas lexicais, bem como as construções sintáticas da materialidade, 

por nós analisadas, também não se dão de maneira objetiva. Repensar seus caminhos e lugares 

de inscrição no espaço-tempo da vida e do discurso sugerem a reconstrução de percursos e 

olhares cindidos por uma tradição meramente linguageira, mas que transcende para o 

acontecimento da e na vida: o discurso. 

 Em um segundo momento, a geografia da gripe ganha, neste capítulo, uma acuidade 

na medida em que se pretende (re)discutir os lugares enunciados pelas chamadas e manchetes 

como forma de se construir um discurso da gripe alhures e aqui, de modo a satisfazer um 
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movimento toponímico da doença e, sobremaneira, da responsabilidade ética à qual estão 

enredados aqueles que produzem enunciados como os que analisamos nesta pesquisa. 

 Finalmente, os números, a todo o momento, foram utilizados como recurso unívoco ao 

tratamento de dados supostamente objetivos e, por isso, também merecem ocupar espaço 

neste capítulo porque elucidam e transmutam uma série de questões que remontam, para os 

discursos científico e jornalístico. 

 

4.1. Caminhos da gripe nas manchetes: a fase inicial,  a construção de uma semântica 

global e de ethé discursivos 

 

 O Brasil acompanhava, de longe, notícias de uma doença que estava assolando 

algumas regiões da América. O clima ameno e o intenso inverno no hemisfério norte 

despontam, com frequências, patologias inerentes a essas condições climáticas. No entanto, 

uma gripe, detectada como mutação de outras tantas já existentes, preocupava autoridades de 

países, como o México e os Estados Unidos da América. 

Nesta subseção, objetivamos discutir os resultados de aspectos ligados à semântica 

global, segundo propõe Maingueneau (2008[b]), das primeiras seis manchetes de nosso 

corpus. Após realizarmos uma análise, precedida da observação dos dados, chegamos à 

necessária divisão que se mostra neste capítulo.  

Discursivamente, as manchetes apresentam um caminho que se divide em três etapas: 

a fase inicial, marcada, principalmente, pela construção de uma semântica global e, 

consequente, dos ethé discursivos da Folha. Em seguida, a fase do desenvolvimento 

discursivo da doença, que se revela da sétima à décima primeira manchete, perfazendo um 

total de cinco materialidades e, nesta etapa, há uma presença marcante e uma inserção da 

fórmula discursiva. Finalmente, a fase terminal, caracterizada pela presença da última 

manchete, a décima segunda. O discurso, no final, ganha contornos de interdição, conforme 

discutiremos na subseção destinada a esta finalidade. 

A fase inicial, conforme é possível observar no título acima, revela que a gripe – nas 

primeiras páginas do jornal – passou a ser destaque primeiramente nas manchetes e, a partir 

delas, foram construídos planos discursivos: a semântica global. Tal categoria de análise, de 

acordo com Maingueneau (2008[b], p. 75), ―integra todos os planos do discurso‖, a saber: a 
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intertextualidade, o vocabulário, os temas, o estatuto do enunciador e do coenunciador, a 

dêixis enunciativa, o modo de enunciação e, finalmente, o modo de coesão (interdiscursos). 

Para que a gripe fosse estabelecida discursivamente, todos esses planos discursivos 

entram em ação, mas se mostram muito mais incisivos nas seis primeiras manchetes. A 

necessidade de colocar as materialidades linguísticas no âmbito discursivo se revela muito 

mais latente com a ideia de caminho, por isso é possível dizer que o discurso sobre a gripe é 

nômade, porquanto se desvela por rastros e caminhos. 

Há, inegavelmente, um movimento discursivo sobre a gripe que começa com 

intertextos específicos, vocabulários confusos (gripe ―suína‖ ou ―A H1N1‖), os temas tratados 

são ressignificados a todo o momento durante o primeiro mês, além de a dêixis enunciativa 

revelar um contínuo espaciotemporal mutante: começa na América do Norte e chega ao 

hemisfério sul e, mais precisamente, ao Brasil. 

É em 27/04/2009 que o jornal Folha de S. Paulo reserva espaço, em sua primeira 

página, para noticiar, com certa preocupação e ainda de maneira tímida, a famigerada doença 

que se alastrava nas nações vizinhas. Trata-se de uma manchete no canto superior e direito da 

capa, a qual pode ser considerada como um chamariz para aquela que viria a ser, à época, a 

primeira manchete do referido jornal em que se dava, com especial atenção e destaque a, 

então conhecida, gripe suína. Uma segunda-feira, dia em que o periódico não possui muitos e 

variados cadernos, se comparado a alguns outros: 
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Figura 1. Capa da Folha de S. Paulo.27.abr.2009 

 
Fonte: Folha de S. Paulo, 27/04/2009 

 

O sintagma nominal ―Gripe suína‖ é, ao mesmo tempo, sujeito de dois verbos na 

oração, conforme observamos: ―Gripe Suína mata 22 no México e chega a Nova York‖.  A 

primeira predicação verbal, à qual o sintagma está diretamente ligado, é o ―mata‖, flexionado 

na terceira pessoa do singular, do modo indicativo e no tempo presente. A mesma constatação 

pode ser feita para o segundo verbo: ―chega‖. Há, neste caso, uma coordenação operada pela 

conjunção ―e‖, a qual, de maneira sindética, adiciona mais uma oração com vistas a incidir, 

sobre o leitor, a presença de mais uma informação importante.  
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Chama-nos a atenção o fato de, sintaticamente, o sintagma supracitado operar como 

sujeito para as duas orações. Isto porque, na primeira, o verbo matar confere a esta doença um 

efeito de sentido que se assemelha ao de um assassino, pois, de acordo com Aulete (2011, p. 

573), um dos possíveis significados para esse infinitivo é: ―Matar (ma.tar) v. 1. Tirar a vida de 

(outro ser vivo ou si próprio)‖.  

Para efeitos linguístico-discursivos, é importante destacar que o verbo, apesar de 

resgatar uma ação noticiosa que convoca o passado, permanece no presente. Sabemos, no 

entanto, que este é um aspecto que marca a maneira como esse gênero discursivo se 

apresenta. Com vistas a oferecer uma aproximação temporal de seus coenunciadores, a 

manchete lança mão desse recurso para manter-se atemporal, apesar da presença peremptória 

do pretérito.  

No plano discursivo, observamos que, em ambas as recorrências, a doença deixa de ser 

algo meramente biologicizante para se tornar, quase, em um ser empírico. A ―gripe suína‖ é, 

de alguma maneira, aquela que opera sobre os seres vivos uma sanção ao direito de uma não 

vida. Parece-nos que, ao elevá-la à condição de um empirismo aproximadamente humanizada 

– com ações e vontades próprias -, apaga-se nesse, movimento discursivo, a responsabilidade 

perene dos governantes com as políticas públicas que mantêm e vigiam essa epidemia. A 

ponto de não nos recordamos o que aconteceu no passado, a exemplo das grandes gripes que 

se desenrolaram no início do século XX, as quais já foram apontadas no Capítulo 3. 

É preciso, também, observar o fato de que, esse mesmo sujeito sintático, ao 

posicionar, primeiramente, o verbo ―matar‖ evidencia a condição de suposta gravidade em 

que vive o México: ele é aquele que já possui casos letais da doença ao passo que, em Nova 

York, uma cidade e não um país inteiro, a gripe apenas ―chega‖. No entanto, se buscarmos os 

possíveis sentidos para ―chegar‖, obteremos alguns resultados, tais como: ―Chegar (che.gar) 

v. 1. Completar a ação de ir a ou vir de algum lugar. 2. Vir. 3. Acontecer, ter início. 4. Atingir, 

alcançar. 6. Bras. Ser suficiente; BASTAR‖ (AULETE, 2011, p. 573). 

Tal construção linguística permite-nos dizer que se a doença já matou números 

quantificáveis no país vizinho, ela pode(ria) fazer o mesmo no outro mais abastado e de 

―primeiro mundo‖? A escolha de uma categoria assimétrica de comparação (país versus 

cidade) revela um posicionamento enunciativo que nos leva a acreditar que, embora os 

números sejam relativamente baixos, ele já está em todo um país: no caso do México, por 

exemplo.  
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Entretanto, nos Estados Unidos da América, ele apenas ―chegou‖ a uma única cidade. 

Essa comparação assimétrica, subjetiva e, por consequência, discursiva, confere ao jornal uma 

posição de ter mais cautela para enunciar estados da doença em países mais ricos e, no 

entanto, o mesmo procedimento não é adotado para os menos abastados. Como ratificar essa 

informação? 

Novamente, vemo-nos enredados pela trama da objetividade, que, em alguns casos, se 

vale dos números para construir uma imagem discursiva do enunciador como a verdadeira, a 

real, a absoluta e a científica: a presença de um quantificador, ainda que sua fonte – na 

manchete – não tenha sido divulgada, denota a construção de um ethos discursivamente 

objetivo e objetivo, que, a priori, não hierarquiza nem suprime informações. Posto que, no 

México, a gripe está instalada em um país onde ela ―mata‖ e a cidade de Nova York é a que se 

vê infectada por uma doença que ―chega‖, o que sugere a ideia de a moléstia ter sido trazida 

de outro lugar para as cercanias daquele município. 

Melo (2006), na discussão que investimos em nosso primeiro capítulo, alerta-nos para 

o fato de o jornalismo tentar trabalhar com fato e não com processos, o que o coloca na 

celeuma questionável da objetividade que ele pretende legitimar, posto que no chamariz de  

―informações‖ e ―dados‖ sobre a gripe, no início de 2009, não eram dados assim tão concretos 

a ponto de serem considerados como referência à atuação massiva de um jornal em sua 

manchete. 

 Outro dado de suma e real importância a ser considerado é o fato de o número ter sido 

utilizado com vistas a (de)formar uma esfera de cientificidade pouco relevante, pois, de 

acordo com o Banco Mundial
19

, a população do México estava estimada, à época, em 

116,815,612.0. Tal evidência leva-nos a (re)pensar por que o número ―22‖ seria, a priori, um 

número preocupante, na medida em que, ao realizarmos a comparação com o dado 

populacional, a proporção, embora devesse ser levada em consideração, não sugeriria essa 

preocupação exorbitante que recaiu, em especial, sob os limites geográficos de uma nação 

latino-americana. 

                                                 
19

 Disponível em: 

<http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?page=1&order=wbapi_data_value_2010%20wbapi_data_v

alue%20wbapi_data_value-first&sort=desc>. Acesso em 25/09/2015. 

http://data.worldbank.org/indicator/sp.pop.totl?page=1&order=wbapi_data_value_2010%252520wbapi_data_value%252520wbapi_data_value-first&sort=desc
http://data.worldbank.org/indicator/sp.pop.totl?page=1&order=wbapi_data_value_2010%252520wbapi_data_value%252520wbapi_data_value-first&sort=desc
http://data.worldbank.org/indicator/sp.pop.totl?page=1&order=wbapi_data_value_2010%252520wbapi_data_value%252520wbapi_data_value-first&sort=desc
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 Ainda sobre o aspecto linguístico, sugerido pela materialidade do enunciado, 

percebemos que ―vinte e dois‖ está grafado em números arábicos e não por extenso
20

, o que 

revela, por parte do enunciador, uma necessidade de se manter objetivo e, ao mesmo tempo, 

científico, pois opta por uma seleção lexical que vê, na apresentação do número, uma suposta 

ligação com um real. Tal realidade, como podemos observar, é construída no movimento 

discursivo e, portanto, com incidência subjetiva. 

 De posse dessas constatações iniciais, investimos nosso olhar para a construção de um 

período composto que constrói efeitos de sentidos aditivos, mas não somente isso: ganham-se, 

nesta manchete analisada, espaço e tempo para inserir duas ―informações‖ congruentes: 

Tabela 2. Coordenação na manchete 

1ª oração Gripe suína mata 22 no México 

Coordenação 

aditiva 

 

e 

2ª oração [gripe suína] chega a Nova York 

Fonte: autor da dissertação 

 Como nos é perceptível, a coordenação, operada pela conjunção ―e‖, revela uma 

construção sintática aparentemente simples. No entanto, ela está repleta de considerações 

discursivas, pois, na ordem em que elas nos são apresentadas, fica claro que o enunciador 

privilegiou uma em detrimento da outra para marcar seu posicionamento e a importância 

hierarquizada dos discursos que são sugeridos pela própria materialidade linguística. De novo, 

estamos diante de um jornalismo que fala de ciência, não se reivindica científico no lócus da 

primeira página, mas que quer se mostrar completamente ligado à esfera objetiva sob a qual 

estão imersos os discursos que acoplam a mesma ordem de enunciados. 

                                                 
20

 Numerais – A Folha adota duas regras gerais para padronizar a grafia de numerais em seus textos: 1) só 

escreva por extenso números de zero a dez, além de cem e mil, sejam cardinais ou ordinais. 2) em números iguais 

a 10 mil ou maiores, escreva o algarismo seguido da palavra que designa a ordem de grandeza (MANUAL DA 

REDAÇÃO: Folha de S. Paulo. São Paulo, Publifolha: 2013, p. 90). 
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 Além disso, a elipse pode ser analisada sob o viés da textualidade, como sendo 

necessária em nossa língua para garantir alguns elementos essencialmente textuais, como a 

coesão e a coerência. Podemos, ainda, pensá-la como um movimento discursivo que opera e 

cria efeitos de sentidos: por que é importante marcar a doença, na primeira oração, como 

aquela que mata e, na segunda, apenas apagá-la?  

A resposta, certamente, está no resultado das relações de poder que as imagens dos 

países constantes nas manchetes são estabelecidas por meio de uma instituição enunciadora. 

Apesar de resgatar elementos de um ethos objetivo e científico, a Folha, de maneira velada, 

faz escolha – de ordem puramente subjetiva – e evidencia isso em seus enunciados. Ainda que 

o periódico tente amenizar o sujeito que entrecorta e se posiciona na manchete, ele está ali: 

vivo e pulsante. 

Ainda assim, apesar de compreendermos o fato de alguns topônimos já serem grafados 

em língua portuguesa, há uma prescrição no Manual da Redação da Folha (2013) que 

proclama a necessidade de se escrever as ―Cidades e Estados dos EUA que começam com 

‗New‘ com essa parte do nome traduzida: Nova York‖ (MANUAL DA REDAÇÃO, 2013, p. 

89). 

Contudo, estamos, mais uma vez, diante de escolhas que implicam um movimento 

subjetivo bem maior do que os números ou ideia obsoleta de que a neutralidade procura 

imprimir aos discursos ditos científicos. O topônimo grafado em língua portuguesa indica 

uma aproximação com o leitor e, além disso, sugere um ethos discursivo mostrado ligado a 

um ideal mais didático. Afinal, as pessoas, principalmente as que não conhecerem a cidade 

pelo nome original, precisam entender do que se trata. 

Portanto, escolher conscientemente esta ou aquela oração para compor a primeira parte 

de um período composto ou manter uma ou outra partícula de um sintagma toponímico. 

Ainda que conste em manuais prescritivos, é uma evidência de que o ethos discursivo só pode 

estar ligado a um alto grau de subjetividade. Apesar de negá-lo por meio de alguns muitos 

subterfúgios que a língua, mesmo em sua modalidade escrita, ele pode se apresentar de forma 

completamente velada e cristalizada nos discursos jornalísticos.  

 A doença que estava assolando o mundo virou manchete de jornais e, inclusive, do 

periódico por nós analisado. No dia anterior, a notícia de que a gripe suína já estava 

confirmada em certo número de pessoas, em um país do continente americano e havia 
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chegado à outra nação vizinha, começa a ganhar contornos de preocupação, pois poucos 

assuntos tornam-se destaques assim e de um dia para o outro. No segundo dia em que a Folha 

de S. Paulo destaca a temática, a primeira página ficou constituída da seguinte forma: 

 

Figura 2. Folha de S. Paulo.28.abr.2009 

 
Fonte: Folha de S. Paulo, 28/04/2009. 

 

 Com proeminência e visualmente privilegiada, a manchete do dia está abaixo do 

cabeçalho e possui uma foto que dialoga diretamente com ela. Inclusive, o que as separa é 

justamente a presença de um subtítulo. Todavia, atenhamo-nos, mais uma vez, ao fator 

linguístico-discursivo que marca a proposta do subtópico deste capítulo. Em relação à 

materialidade linguística, a construção sintática é apresentada em período simples e, a 

exemplo da anterior, na ordem direta: 

 

Figura 3. Sintaxe da segunda manchete 
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Fonte: autor da dissertação 

 

Percebemos que a ordem direta cria, para o coenunciador, um lugar mais tranquilo, 

rápido e menos dispendioso, do ponto de vista da leitura e da compreensão. Como podemos 

verificar, a sigla OMS exerce a função de sujeito e, para além dessa constatação 

morfossintática, após o fato de a instância anunciar que a doença já matou no dia anterior, ela 

legitima seu discurso ao se valer de um discurso de outrem para ratificar o perigo, traduzido 

em número, de um dia antes.  

O papel social que essa organização exerce no mundo é importante para corroborar 

com a construção de um ethos discursivo que se vale, de novo, de estratégias do científico e 

de um discurso de autoridade, a OMS, para validar a imagem de que a Folha busca estar em 

consonância como quem está comprometido com a ciência mundo afora. Trata-se da 

construção de um ethos discursivo que conhece órgãos oficiais, que registra dados confiáveis 

e, por conseguinte, tais dados informados ganham legitimidade.  

 O verbo ―eleva‖, flexionado no tempo presente do modo indicativo e na terceira 

pessoa do singular, está ali aparentemente sem propósito ou escolhido sem alguns prévios 

critérios. No entanto, apesar de manter certa proximidade semântica com ―aumentar‖, ele 

indica e aponta para os níveis de alerta/emergência elencados pela organização que, no nível 

sintático, ocupa o lugar de sujeito, a OMS. Na verdade, o alerta, como podemos observar no 

OMS eleva alerta sobre gripe suína 

Sujeito 

Verbo transiti-

vo direto 

Objeto  

direto 

Complemento 

nominal 
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objeto direto, é uma das oito fases
21

, caracterizadas pelo estado em que se encontra a 

transmissão da doença e das respectivas ações. Neste caso, a referida organização não eleva 

(aumenta) o grau dessa transmissão, mas, de acordo com as circunstâncias das transmissões, 

ela muda a fase, posto que essa última palavra não traz a ideia de gradação em níveis 

ascendentes, contudo a  etapa/fase/faixa marca como está se dando a transmissão 

propriamente dita.  

No dia da publicação, em especial, a suposta elevação, à qual a manchete faz alusão, 

ocorre a partir um reconhecimento de que a ―gripe suína‖ não é apenas encontrada em 

animais e que, sua transmissão, já atinge os seres humanos. Todavia, não se trata de divulgar 

que é este ou aquele animal que propaga a doença, mas que, oriundo em outros seres que não 

os humanos, ela já pode ser manifesta em humanos e a partir deles: 

Figura 4. Fases pandêmicas
22

 

 
Fonte: 

http://www.who.int/influenza/resources/documents/pandemic_phase_descriptions_and_actions.pdf. Acesso em 

05/01/2016. 

                                                 
21

 Disponível em: 

http://www.who.int/influenza/resources/documents/pandemic_phase_descriptions_and_actions.pdf. Acesso em 

25/09/215. 
22

 Fase 3 - Um animal ou humano-animal vírus influenza recombinante tem causado casos esporádicos ou 

pequenos grupos de doença em pessoas, mas não resultou em humano-a-humano transmissão suficient para 

sustentar surtos de nível comunitário. 

Fase 4 – Tranmissão de humano para humano de um animal ou humano-animal vírus influenza recombinante 

capaz de sustentar surtos de nível comunitário foi verificada (Versão nossa). Disponível em: 

http://www.who.int/influenza/resources/documents/pandemic_phase_descriptions_and_actions.pdf. Acesso em 

05/01/2016. 

http://www.who.int/influenza/resources/documents/pandemic_phase_descriptions_and_actions.pdf
http://www.who.int/influenza/resources/documents/pandemic_phase_descriptions_and_actions.pdf
http://www.who.int/influenza/resources/documents/pandemic_phase_descriptions_and_actions.pdf
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Notamos que a elevação, noticiada pela Folha de S. Paulo, naquela data, nada mais é 

do que a constatação de que a doença já foi verificada em algumas comunidades e que sua 

transmissão se dá, também, de humanos para humanos. É claro que toda e qualquer 

propagação de doenças, sejam elas quais forem, é um fator preocupante. Ainda assim, é 

possível destacarmos a recorrência de que, ao escolher o verbo ―elevar‖ e orientá-lo a um 

diálogo com o objeto direto ―alerta‖, a instância enunciadora revela, ao mesmo tempo, um 

efeito de sentido de que se aproxima de um pânico, ao medo. Mas, também, ao terceirizar a 

responsabilidade da divulgação dessa suposta elevação, o jornal constrói de si uma imagem de 

que ele apenas ―informa‖ à população algo que está para além de seu alcance: o discurso 

científico.  

Ao enunciar ―eleva alerta‖ no lugar de ―muda de fase‖ não se simplifica o acesso a 

esse campo discursivo, pelo contrário, temos aclarado que, à vista do que nos mostra a 

materialidade linguística, o movimento de sentido que se pretende legitimar é um, porém  a 

construção de um ethos desse enunciador é outra. No entanto, a distância entre aquilo que a 

OMS divulga e o que se tangencia na Folha é completamente diferente, apesar de pouco 

perceptível, a estratégia do jornal é conferir um discurso de autoridade ao seu próprio, 

selecionando aquilo que, a priori, o interessaria.  

Percebemos o uso estratégico de se construir um enunciado com a presença unívoca da 

OMS como um sujeito ativo (no discurso e na sintaxe), pois essa organização é aquela que 

―eleva o alerta‖. Trata-se de uma estratégia linguístico-discursiva que ratifica a nossa hipótese 

de que o pânico pode ser instaurado por meio de um amálgama que inscreve a manchete 

daquele dia em um campo discursivo que se reivindica objetivo, o das ciências de uma 

maneira abrangente.  

Entretanto, uma leitura mais atenta revela que, para além de uma ideia manipuladora 

subjacente às mídias, o caráter subjetivo está presente não só na prática do jornalismo, mas na 

vida e, por isso, o discurso científico, apesar de circular em um espaço não latente, também 

carrega essa subjetividade.  

 Finalmente, a partir dessa evidência linguística, podemos asseverar que ser objetivo a 

partir de enunciados que convoquem discursos de outrem é uma estratégia bastante comum do 

jornalismo como prática institucionalizada e, de igual modo, as ciências também lançam mão 

desses recursos. Porém, o caráter que desvela essa construção de um ethos científico-objetivo 
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é essa diferença sutil apontada na escolha lexical e na construção sintática da manchete 

analisada anteriormente.  

 Passados dois dias da última manchete, a OMS continua prefigurando destaque no 

espaço da primeira página da Folha de S. Paulo e, em especial, na manchete. A preocupação 

com o alerta é proeminente e revela que a ansiedade em marcar a gripe com algo inquietante, 

por parte da instância enunciadora, a Folha de S. Paulo, está pautada nos níveis e fases em 

que a doença se encontra, de acordo com a OMS: 

 

Figura 5. Folha de S. Paulo.28.abr.2009 

 

Fonte: Folha de S. Paulo, 30/04/2009. 
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 Novamente, estamos diante do vocábulo ―alerta‖, o qual, diferente da manchete 

analisada anteriormente, exerce aqui a função de verbo transitivo indireto. A exemplo do que 

aconteceu nas construções sintáticas precedentes, esta se encontra na ordem direta e 

evidenciada da seguinte forma: 

Figura 6. Sintaxe da terceira manchete 

 

Fonte: autor da dissertação 

 

 Chama-nos a atenção o fato de, mais uma vez, a OMS fazer parte como sujeito ativo, 

discursiva e sintaticamente, de outra manchete que ainda está preocupada em ressaltar as 

mudanças de fases/níveis em que a doença se encontra. No dia 28/04/2015, essa alteração foi 

motivada pela constatação de que a doença, verdadeiramente, já circulava em determinada 

comunidade.  

Agora, ela havia chegado aos Estados Unidos e, então, a necessidade de torná-la como 

pandemia iminente, apesar de esta manchete, diferentemente da outra, não trazer números 

para tal informação, ainda que diminutos. Nesta materialidade linguística, a inquietação 

ocorre porque, em menos de dois dias, a OMS, de acordo com o jornal e com a manchete 

apresentada por ele, altera essa fase/faixa. Por já circular em mais de uma comunidade, a 

OMS supostamente teria modificado esse nível. 

 Posto isso, é necessário que nos atentemos para a variação sutil do lexema alerta, o 

qual, ao atuar como verbo, passa a nos permitir categorizá-lo como sendo, também, um 

OMS alerta para ‗pandemia iminente‘ 

Sujeito 

Verbo transitivo 

indireto 

Objeto indireto 
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daqueles que estão na condição de dicendi. Ele é claramente empregado nessa manchete como 

o que cumpre a função de declarar aquilo que algo/alguém diz: neste caso analisado, a OMS. 

Não é a Folha quem o faz, mas essa organização internacional que tem competência para tal 

prerrogativa: classificar os índices, níveis ou fases da propagação de uma doença. Há, no 

Manual da Redação da Folha (2013) uma indicação prescritiva quanto à transitividade 

indireta de ―alertar‖ e qual deve ser, portanto, as preposições utilizadas com esse verbo: 

Alerta – Alguém alerta alguém de/contra/para/sobre alguma coisa. Não existe 

alertar que. É possível omitir quem recebe o alerta e escrever isto: Os 

economistas alertam (alguém) contra/para/sobre o risco de quebradeira no país. 

Não é possível escrever isto: Os economistas alertam que o país corre o risco de 

quebradeira (MANUAL DA REDAÇÃO, 2013, p. 122).
23

 

 Por ser, desde sua essência, um verbo transitivo indireto, ele precisa de um 

complemento que explicite melhor e de maneira mais clara por que ou o quê se pretende 

―alertar‖. Tratamos, aqui, de destacar o papel explicativo que exerce a construção ―alerta 

para‖. Na data anterior, a mudança ocorreu da fase 3 para a 4. No dia dessa manchete, a 

alteração de fase é anunciada pela OMS de 4 para 5, as quais estão descritas na Figura 5, do 

subtópico anterior.  

 Embora essas informações não constem no enunciado, o leitor só conseguirá 

compreender por que a OMS promulga o suposto alerta se souber a função dessa instituição e 

desses indicadores que não estão a serviço de um pânico, mas de estudos que visem ao 

controle e contenção da doença.  

No entanto, o impacto causado pelo que se segue depois de ―alerta para‖ pode ser 

observado pela presença três fatores: o primeiro é o efeito de sentido que a aspa simples pode 

criar: ‗pandemia iminente‘; o segundo é a palavra ―pandemia‖, que discursivamente recupera 

na memória daqueles que vivenciaram, estudaram ou conhecem os casos de surtos de gripe no 

início do século XX e, finalmente, o adjetivo de dois gêneros ―iminente‖. 

 É preciso que nos atentemos para algumas importantes considerações. A primeira 

delas diz respeito à insistência de se usar o termo alerta, ora como substantivo, ora como 

verbo. Isso nos faz dialogar com um documento oficial da própria OMS que classifica o que 

seria a fase de alerta: 

                                                 
23

 Optamos por manter as cores presentes no Manual de Redação. 
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Fase de alerta: Esta é a fase em que a gripe provocada por um novo subtipo tem 

sido identificada em humanos. Aumento da vigilância e cuidadosa avaliação de 

risco, em níveis locais, nacionais e globais, são característicos desta fase. Se as 

avaliações de risco indicam que o novo vírus não está se desenvolvendo em uma 

tensão pandêmica, uma desescalada de atividades para aqueles na fase interpan-

dêmico pode ocorrer (versão nossa). (WHO, 2013, p. 7).
24

 

 Como podemos observar, a fase de alerta nada tem a ver com a gradação virulenta à 

qual foram submetidas as pessoas que vivenciaram essa crise pandêmica, fato acompanhado, 

inclusive, linguisticamente pelo jornal. Trata-se de uma fase em que a vigilância e o cuidado 

devem ser intensificados não com a propositiva do pânico, mas com a finalidade de conter a 

doença. Há, inclusive, nessa etapa, a necessidade de reavaliação de uma possível 

―desescalada‖ do vírus. Possibilidade essa que, inclusive, é refutada com a presença do 

adjetivo ―iminente‖: a pandemia está a ponto de acontecer, não há o que ser feito. Com a 

sugestão do verbo dicendi alerta, essa declaração é atribuída à OMS e não ao próprio jornal.  

 Em relação à utilização de aspas simples, é-nos possível fazer um resgate do seu uso 

quanto à normativa existente na variante padrão da língua, no manual prescritivo do jornal 

que analisamos e, por último, mas não menos importante, discursivamente.  A fim de 

compreender como uma materialidade linguística, aparentemente usual, pode construir 

diferentes sentidos na arena de vozes que se instaura quando da utilização desse recurso 

material. 

 Primeiramente, identificamos que, em uma das gramáticas normativas da língua 

portuguesa, as aspas integram um grupo conhecido como sinais de pontuação. Esses se 

mostram como artefatos materiais que conjugam sintaxe e semântica em um enunciado 

escrito/impresso a partir de algumas regras de utilização: 

Aspas – de modo geral, usamos como aspas o sinal [― ‖]; mas pode haver, para 

empregos diferentes as aspas simples [‗ ‘], ou invertidas (simples ou duplas). 

Nos trabalhos científicos sobre línguas, as aspas simples referem-se a 

significados ou sentidos: amare, lat. „amar‟ port. Às vezes, usa-se nesta 

aplicação o sublinhado (cada vez menos frequente no texto impresso) ou itálico. 

Acrescentaremos apenas que também são empregadas para dar a certa expressão 

sentido particular (na linguagem falada é em geral proferida com entoação 

especial) para ressaltar uma expressão dentro do contexto ou para apontar uma 

palavra como estrangeirismo ou gíria (BECHARA, 2006, p. 613). 

                                                 
24

 Alert phase: This is the phase when influenza caused by a new subtype has been identified in humans. In-

creased vigilance and careful risk assessment, at local, national and global levels, are characteristic of this phase. 

If the risk assessments indicate that the new virus is not developing into a pandemic strain, a de-escalation of 

activities towards those in the interpandemic phase may occur. 
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Como vimos acima, a utilização das aspas, sejam elas simples ou não, implica 

significado e/ou sentidos e, portanto, estão dentro de um movimento discursivo. Ao marcar 

graficamente um enunciado com esse sinal, de pontuação, o sujeito enunciador escolhe 

destacá-lo de alguma maneira. Na explicação dada pela gramática, no entanto, faltou indicar 

que, neste caso, as aspas também podem ser utilizadas para destacar a voz e o discurso de 

outrem dentro de um texto do qual ele não é originário.  

 Em segundo lugar,  procuramos no Manual da Redação da própria Folha de S. Paulo 

uma prescrição que discutisse, ainda que de maneira injuntiva, o uso desses sinais no contexto 

do jornal que analisamos nesta dissertação. Há explicações e convenções para os dois tipos 

recorrentes desses sinais, contudo, interessa-nos destacar os seguintes usos: 

Aspas – Sinal gráfico (― ‖) usado para delimitar uma citação: “O Estado sou eu” 

é a frase mais famosa de Luís 14. A Folha usa também em palavras estrangeiras 

que não tenham tradução, não tenham sido aportuguesadas ou cuja utilização 

seja rara em texto jornalístico [...] Evite usar aspas para enfatizar palavras, 

sobretudo para imprimir tom irônico [...] Admite-se usar aspas simples (‗ ‘) no 

lugar das aspas quando a palavra ou expressão destacada fizer parte de período já 

entre aspas. Mas tente evitar esse tipo de construção [...] Em títulos e legendas, 

admite-se o uso de aspas simples no lugar de aspas para ganhar espaço 

(MANUAL DA REDAÇÃO, 2013, p. 54). 

 

 No início do verbete, encontramos um uso para as aspas que não havíamos notado na 

gramática normativa: citação. Embora a ideia de sinal gráfico ou de pontuação permaneça,  o 

aproveitamento desse sinal para abarcar palavras estrangeiras continua igual à prescrição 

gramatical. Todavia, para o jornal, em termos pragmáticos, a utilização de aspas simples, 

como fora grafado o enunciado que analisamos, recebe uma explicação de contingência: 

otimizar o espaço que um simples recurso gráfico utiliza(ria) na construção de um título ou 

legenda. A esse respeito, Joaquim Douglas (1966, p. 76) faz uma crítica ao aproveitamento 

espacial porque considera ―prática reprovável porquanto altera a estrutura peculiar ao tipo de 

pontuação‖.  

 Em um terceiro nicho, o do discurso, investimos em Maingueneau (2011) para 

recobrar a tarefa de tentar explicar o uso das aspas no enunciado da manchete que, nesta 

subseção, analisamos. Para esse autor, ―ao colocar palavras entre aspas, o enunciador, na 

verdade, apenas chama a atenção do coenunciador para o fato de estar empregando 

exatamente as palavras que ele está aspeando‖ (MAINGUENEAU, 2011, p. 160). 
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OMS alerta para ‗pandemia iminente‘ 

 A partir desses três níveis notacionais que tentam explicar o uso desse sinal de 

pontuação/gráfico, é possível compreender alguns porquês de ele ter sido utilizado na 

manchete em análise. A primeira explicação diz respeito ao fato de que o enunciador 

precisava ganhar espaço no lócus da primeira página e, por isso, optou pelas aspas simples. A 

segunda está ligada à ideia de que aquela expressão não é da própria Folha, mas de uma 

organização que, discursivamente, possui a prerrogativa de irradiar aquela ―informação‖. 

 Ao escolher ―aspear‖ o sintagma nominal ‗pandemia iminente‘, o jornal, como 

instância enunciadora, não apenas indica ao coenunciador que essas palavras não são dele, 

mas são de responsabilidade da OMS, o que reforça a nossa tese de que a subjetividade é 

transmutada quando da utilização desses sinais e da escolha de um verbo que opera a função 

de dicendi. Há, nesse enunciado, três marcas que, anaforicamente, apontam para a 

necessidade exclusiva de ratificar que quem diz isso não é o jornal, mas essa organização 

internacional. Ainda que a escolha, subjetiva, desse ―fato‖ tenha sido da Folha: 

Figura 7. Anáforas que remetem à OMS a responsabilidade do enunciado 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: autor da dissertação 

 

Uma leitura mais atenta permite-nos dizer que quem alerta é a OMS, sujeito e agente 

ativos na oração. As aspas simples, explicado o porquê de sua utilização (espaço), indiciam 

que o que está dentro de suas cercanias não é um enunciado da Folha, mas da mesma 

instituição que faz o alerta e o próprio sintagma, que a priori, seria a transcrição ipsis litteris 

do que essa organização haveria dito e que indicia e agencia o sujeito como o ativo e único 

responsável discursivamente, é como se a Folha estivesse apenas relatando o fato. 

 Alguns apontamentos fazem-nos refletir sobre a seguinte questão: qual a necessidade 

de marcar, por meio de estratégias linguístico-discursivas, que o conteúdo informacional não 
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é da Folha de S. Paulo, mas de outrem? Com efeito, uma das possíveis respostas está ligada à 

construção de um ethos que está ali ―apenas‖ para divulgar o que ―de fato‖ acontece ou cria a 

ideia/imagem de que apenas ―recria/reproduz‖, balizado na cientificidade da OMS. Por se 

tratar de um discurso que cria efeitos de sentido de pânico, causadas, neste caso, pela própria 

instância enunciadora, posto que uma pandemia iminente configura um estado de alerta não 

só de um país, mas de toda uma comunidade global. Já que o prefixo ―pan‖ indica, de acordo 

com sua origem grega, todo, toda, tudo. Essa preocupação que, até pouco tempo, era deste ou 

daquele país, pode vir a ser de todos. 

 Por fim, outra possível resposta para essa construção de jogos de responsabilidades, 

pode estar ligada ao fator pragmático que as ciências, de uma maneira geral, imprimem para 

discutir questões de seu campo discursivo: o discurso de autoridade resolve partes dos 

problemas ditos objetivos. Há, aí, uma tentativa velada de se anular o caráter subjetivo, 

inerente à instância enunciadora, pois não se discute por que ela optou pela divulgação dessa 

―informação‖ em detrimento de outras. 

Ganhar notoriedade e espaço em uma edição do primeiro dia da semana, o domingo, é 

um atestado de que, verdadeiramente, o assunto em destaque é importante e relevante, não só 

para uma sociedade em que o jornal circula, mas para essa mídia que, entre tantos outros 

acontecimentos, escolhe um para nortear as discussões do periódico. Nesse dia, em que a 

maioria dos brasileiros e, principalmente, os paulistanos estão em casa e, certamente, leem e 

adquirem mais esse ―veículo de informação‖. Prova disso, é o fato de existirem mais cadernos 

e seções na edição dominical. Nessa direção, destacamos a manchete de 03/05/2009: 
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Figura 8. Folha de S. Paulo.03.mai.2009 

 

Fonte: Folha de S. Paulo, 03/05/2009. 

  

Depois da primeira manchete de 27/04/2009, notamos que as duas outras que a 

sucederam trazem a OMS como um dos componentes do sintagma. Com a de 03/05/2009, três 

dias depois da última, não foi diferente. No entanto, a configuração sintática dessa 

materialidade linguística mostra-se um pouco diversa das anteriores: 
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Surto se limita à América do Norte, diz OMS 

Sujeito 

Pronome átono uti-

lizado de maneira 
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indireto 

Objeto indireto 

Coordenação 
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Figura 9. Análise sintática da quarta manchete 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autor da dissertação 

 

 Ao visualizarmos de maneira gráfica a composição sintática da materialidade 

linguística, é possível perceber que a presença constitutiva de um período composto como 

esse revela a construção de um discurso direto, marcado exclusivamente por uma inversão da 

ordem.  

Diferentemente do que foi realizado nas duas últimas manchetes analisadas nesta 

dissertação, a OMS, nesse sintagma, é preterida em relação ao que, de fato, precisa ser 

enunciado: o surto, que passou por diferentes níveis/fases de alerta nos dias anteriores, agora 

estaria lindado a uma cercania continental apenas, a América, e não ela toda, mas a do norte, 

conforme podemos observar no objeto indireto que complementa o sentido do verbo ―limita‖, 

no tempo presente do modo indicativo e na terceira pessoa do singular. 

 O sujeito da primeira oração parece ser, no entanto, o que exerce(ria) maior 

relevância: o surto desta vez, e não a gripe suína, é compelido pela opção de se utilizar o 

verbo limitar como sendo reflexivo: ―limitar-se‖, o que sugere um efeito de sentido de 

autopoder controlador. O surto pode limitar a si próprio de modo a ficar restrito, inclusive, a 

uma parte da América apenas: a do norte.  

É-nos perceptível, de igual modo, o topo do pronome oblíquo átono ―se‖, o qual se 

encontra de maneira proclítica ao verbo, quando, na verdade, poder-se-ia utilizá-lo de maneira 

enclítica, se observadas as prescrições normativas da variante padrão da língua portuguesa. 

Esta escolha sintática revela, inclusive, que há, por parte da instância enunciadora, um caráter 
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subjetivo, pois, mesmo sabendo da existência, opta por tornar a construção mais próxima de 

um português brasileiro: 

Colocação de pronomes oblíquos átonos – Trata-se de questão problemática. Há 

diferenças entre o padrão português e o brasileiro. Com exceção de um ou outro 

caso, a tendência da Folha é adotar a colocação pronominal brasileira 

(MANUAL DA REDAÇÃO, 2013, p. 127).  

 

 Por essa construção prescritiva, podemos observar que essa não se trata de uma 

característica do gênero manchete, mas de uma prescrição da instância enunciadora que 

escolhe, subjetivamente, aproximar-se de um português brasileiro. 

 Além disso, sabemos que a América do Norte é um subcontinente setentrional, 

composta pelos seguintes países: Canadá, México, Groelândia e os Estados Unidos da 

América. A despeito do que havíamos analisado anteriormente, é possível ressalvar que, 

geograficamente, a gripe poderia ser considerada como pandêmica e não somente epidêmica 

porque havia alçado voos para além das cercanias político-geográficas. Observamos, também, 

que, até aqui, os demais países desse mesmo subcontinente, referimo-nos ao Canadá e à 

Groelândia, não estiveram presentes na primeira manchete por nós analisada neste capítulo.  

Os sentidos de pânico, realçados nas manchetes precedentes, não reaparecem aqui. O 

movimento pendular a que foi submetida a doença, sob o viés da Folha, convoca a 

necessidade de retroceder no sentido de pânico proposto anteriormente. Notamos que há, 

portanto, a necessidade de se criar condições para que o sentido de contenção seja 

reestabelecido junto aos coenunciadores.  

Para tanto, mais uma vez, a instância enunciadora lança mão de uma estratégia 

linguístico-discursiva um pouco diferenciada das anteriores, mas bastante peculiar: ao 

inscrever o enunciado como um discurso direto, a necessidade das aspas passa a ser relegada, 

pois a segunda oração dá conta de, anaforicamente, creditar a responsabilidade do primeiro 

sintagma verbal única e exclusivamente à OMS. De acordo com Maingueneau (2011): 

Um fenômeno tão banal como o discurso relatado nos mostra isso. Quando o 

enunciador cita no discurso direto a fala de alguém, não se coloca como 

responsável por essa fala, nem como sendo o ponto de referência de sua 

ancoragem na situação de enunciação (MAINGUENEAU, 2011, p. 138). 

 

Apesar da aparente banalidade, suscitada por Maingueneau (2011), essa estratégia 

linguístico-discursiva ratifica, mais uma vez, que a instância enunciadora constrói, também 
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por meio desta manchete, um ethos discursivo que aponta para uma objetividade cindida pelo 

processo de responsabilização.  

É um enunciado que, pela anáfora sugerida com o verbo dicendi, aparentemente não 

marca nenhum traço de autoria enunciativa da própria Folha, apesar de observarmos que a 

opção por se aproximar do português brasileiro, no caso da próclise, e de haver modificado 

―gripe suína‖ por ―surto‖ evidenciam escolhas lexicais que são do enunciador e não do 

discurso citado. Além disso, a inversão sintática, operada na segunda oração, aproxima essa 

construção de um português mais próximo da variante padrão: 

A inversão VERBO + SUJEITO verifica-se em geral [...] nas orações construídas 

com verbos do tipo dizer, sugerir, perguntar, responder e sinónimos que 

arrematam enunciados em DISCURSO DIRETO ou neles se inserem: — Isso 

não se faz, moço, protestou Fabiano.[...]; — Traz-se-lhe as duas coisas — disse o 

Barão aflorando a cabeça no ombro da consorte, de mão na porta escura. [...] 

(CINTRA E CUNHA, 2008, p. 196). 

 

 A ordem da leitura sugere que o coenunciador retorne à asserção para ficar claro que 

aquele é um enunciado citado pela Folha, mas de responsabilidade discursiva da própria 

OMS. Contudo, o aspecto de terceirização da responsabilidade enunciativa, parece legitimar e 

reafirmar a concepção de que a imagem que o jornal, pelo menos até aqui, tem construído de 

si é de a de que, além de objetivo, apenas mitiga e transcreve ―informações factuais‖ que se 

encontram alhures ou em outras instâncias discursivas, recurso próprio e usual no campo das 

ciências: 

 

Figura 10. Anáfora da segunda oração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: autor da dissertação 
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Por conseguinte, como podemos notar, o destaque à primeira oração confere, a ela, a 

importância que assume na coordenação e hierarquização dos sintagmas na construção de um 

enunciado enviesado por meio de um discurso direto. Ela legitima, também, a estratégia 

linguístico-discursiva reutilizada em manchetes anteriores em que o discurso citado é mais do 

que um diálogo com órgãos oficiais, mas um processo de (ir)responsabilização. 

 Passados cinco dias da última notícia sobre o assunto, vemo-nos enredado por uma 

manchete que abandona a OMS como sujeito fiador de um discurso citado para incluir, no rol 

das discussões, uma questão geopolítica. Na condição de enunciadora, a Folha de S. Paulo 

demite a contenção do pânico como efeito de sentido para dizer que, apesar de anteriormente 

ter propagado um conteúdo, supostamente de responsabilidade única e exclusiva da OMS, de 

que o surto se limitaria à América do Norte, agora a doença havia chegado ao Brasil: 

Figura 11. Folha de S. Paulo.08.mai.2009 

 

Fonte: Folha de S. Paulo, 08/05/2016 

  

 



112 

 

Em posição central, abaixo do cabeçalho do jornal, está a manchete analisada nesta 

subseção. Sua notoriedade reside no fato de que, anteriormente, a calmaria seria um porto 

seguro, posto que o vírus ―se limita(ria)‖ a uma parte do continente apenas. Entretanto, essa 

bonança se vê atropelada pela ―informação‖ de que o surto já se circula pelos limítrofes da 

América do Sul e, mais precisamente, no Brasil. A materialidade linguística permite-nos 

visualizar uma construção sintática baseada na voz ativa, na ordem direta e no período 

simples, vejamos: 

 

Figura 12. Sintaxe da quinta manchete 

 

Fonte: autor da dissertação 
 

 

 Verificamos que, a despeito de que, nas manchetes precedentes, os sujeitos tenham 

sido diferentes, esta aproxima o Brasil, não apenas como país, mas como estado de 

possibilidade da gripe. Anteriormente, somente a gripe e a OMS, com maior recorrência, 

haviam atuado sujeito ativo. Todas as construções contrárias traziam consigo a ideia de que, 

por enquanto, os brasileiros estariam fora desse nicho pandêmico. Porém, percebemos que, de 

acordo com esta manchete, o Brasil já prefigura no cenário mundial da epidemia como aquele 

que confirma, ou seja, ratifica a presença circulante do vírus em solo nacional. Há, inclusive, 

uma informação numérica, portanto quantitativa, que traduz, em algarismos, a quantas anda a 

doença em cercania brasileira naquele momento: quatro apenas.  

 Como falamos antes, a grafia do número de forma arábica e não por extenso é fruto de 

uma prescrição constante no Manual da Redação da Folha de S. Paulo (2013). Embora 

pareça um dado irrisório, perto da demografia brasileira, ele dialoga com um momento vivido 

Brasil confirma 4 casos de gripe suína 

Sujeito 

Verbo transitivo 

direto 

Objeto direto 

Complemento 

nominal 



113 

 

Brasil confirma 4 casos de gripe suína 

fora do país de que, ao ter confirmado um caso em seu país, as autoridades sabiam que 

deveriam desenvolver alguma ação no sentido de políticas públicas, a fim de estabelecer a 

ordem que um possível descontrole dessa doença causaria. 

 O sujeito ―Brasil‖ que ―confirma‖ os referidos casos de gripe suína pode ser 

compreendido como algum órgão federal que, imbuído de um dado pragmático, pode, ainda 

que de maneira inicial, evidenciar e ratificar a presença desta ou daquela doença. De posse da 

manchete apenas, não é possível depreender qual órgão ou instituição da federação faz tal 

confirmação, mas é extremamente revelador saber que tal sanção não é de autoria da Folha, 

porém, a exemplo das demais responsabilizações, ela é de outrem: do Brasil, neste caso. 

 Se nos atentarmos bem, notamos que, além do verbo, o objeto direto e o complemento 

nominal mantêm uma relação estreita de referenciação com o sujeito ―Brasil‖: é esse mesmo 

―Brasil‖ (sintático e discursivo) que ―confirma‖,  que possui 4 casos em seu território e que já 

reconhece a gripe suína como doença existente em solo nacional: 

Figura 13. Anáfora da quinta manchete 

 

 

 

 

 

 
Fonte: autor da dissertação 

 

 A ordem da leitura embora pareça destacar o verbo ―confirma‖, que se encontra no 

tempo presente do modo indicativo e na terceira pessoa do singular, coloca-nos diante de um 

processo anafórico que, mais uma vez, aponta para o sujeito como grande destaque da 

manchete. Parece-nos que, de responsabilidade da Folha, está apenas a escolha lexical do 

verbo ―confirmar‖ e os demais sintagmas nominais são imputados a ―Brasil‖.  

 Assim, novamente, o jornal se apropria da voz de outrem para divulgar, em sua 

manchete, dados e informações supostamente citados de outros discursos. Ademais, o ethos 

discursivo que, nas outras materialidades, buscava empreender um efeito de sentido de 

objetividade e de cientificidade por meio dos números e de uma presumida estratégia do 
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campo da ciência, o discurso de autoridade, é confirmado neste enunciado com a repetição de 

um recurso que condiciona a esse jornal a condição de ―informador‖ que se baseia nas 

autoridades discursivas para infirmar o seu próprio discurso e sua escolha tangencial do que 

se pretende destacar como acontecimento para aquele dia. 

 De um dia para o outro, as informações não mudam significativamente, mas um dado 

apresentado na manchete de sábado faz com que apreensão em relação ao assunto da gripe 

pandêmica aumente de maneira considerável: além de já existir quatro casos confirmados, o 

Brasil é capaz de retransmitir o vírus em solo nacional: 

Figura 14. Folha de S. Paulo.09.mai.2009 

 

Fonte: Folha de S. Paulo, 09/05/2009 

 

 Abaixo de uma foto que não dialoga diretamente com a manchete, está a materialidade 

linguística que, segundo o jornal, merece ganhar destaque. Um número ordinal que nos faz 

compreender a manchete do dia anterior: os quatro casos confirmados anteriormente sofreram 
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Brasil tem 1º caso de gripe suína transmitida no país 

supostamente uma transmissão fora do país. Este, no entanto, é aquele que foi infectado por 

outra pessoa em solo brasileiro. Trata-se de um número também irrisório, mas que, 

contraditoriamente, ganhou espaço de notoriedade por criar uma atmosfera de que o vírus não 

apenas chegou ao Brasil, ele está em franca propagação, apesar de ser apenas um caso. 

Novamente, estamos diante de um efeito de sentido que remonta o pânico porque, naquela 

data, a gripe havia chegado ao Brasil, pois, até então, tudo aconteceu mundo afora.  

 A exemplo das demais manchetes, esta também foi construída na ordem direta e em 

período simples. Essa construção revela que a instância enunciadora está ligada a um ethos 

científico que prioriza a simplicidade na construção de enunciado. É verdade, também, que tal 

simplificação pode promover apagamentos no movimento discursivo que revelam, de maneira 

velada, o posicionamento do jornal. Em todo o caso, o sujeito ―Brasil‖ opera semanticamente 

de uma maneira diferente do enunciado analisado anteriormente. Esse sujeito trabalha com a 

ideia de país e/ou nação com limites geopolíticos. Não há, nessa manchete, nenhum 

apontamento que responsabilize outro enunciador, senão a própria Folha: 

Figura 15. Anáfora da sexta manchete 

 

 

 

 
 

Fonte: autor da dissertação 

  

Podemos asseverar que, embora as palavras sejam as mesmas nesta e na manchete 

precedente, ―Brasil‖ é considerado semanticamente diverso por conta do verbo transitivo 

direto ―tem‖ que, em comparação com ―confirma‖, marca a asserção como aquela que explora 

a ideia de limites geográficos. Tal prerrogativa também pode ser confirmada com a última 

palavra do enunciado: ―país‖. 

 De todas as recorrências linguisticamente tangenciáveis, essa é a segunda em que a 

Folha não recorre a um discurso de autoridade, mas ainda mantém relação estreita com a 

divulgação dos números como um recurso que aproxima o ethos discursivo do enunciador de 

uma objetividade e cientificidade baseada em dados factuais. Apesar disso,  a manchete em si 
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não apresenta a fonte e esse desdobramento consta em outras partes da primeira página do 

jornal. 

 Além disso, o particípio passado ―transmitida‖ reforça a preocupação a que todo 

brasileiro deve se submeter: não se trata mais de uma doença distanciada, mas de uma 

enfermidade que já circula no país e pode(ria) ser facilmente propagada por seus 

compatriotas, o que impõe ao enunciador uma apreensão que vai além do medo ou do pânico 

da chegada dessa doença: é algo que está próximo e que, infelizmente, não pode mais ser 

evitado: o que fazer? Afinal, se de um dia para o outro, o ―Brasil‖ já atua como o que 

transmite e não como aquele que apenas recebe passivamente a gripe, isso traz alguma 

implicações para a sucessão de acontecimentos que se desdobram. 

4.2. Caminhos da gripe nas manchetes: a fase do desenvolvimento e a (re)criação de 

uma fórmula discursiva 

No subitem anterior, percebemos que as seis primeiras manchetes, materialidade 

linguística constituinte de nosso corpus, indicam a construção de planos discursivos que 

apontam para a constituição de uma semântica global. Nesta subseção, nosso objetivo é 

destacar o desenvolvimento ou parte mais solidificada dos discursos que circularam sobre a 

doença com a manutenção do sintagma ―gripe suína‖ atuando como sujeito nas orações. 

É importante destacar que, assim como postula Krieg-Planque (2010), a polêmica é 

um dos fatores que constitui a fórmula discursiva como tal. Em nosso corpus, na fase inicial, 

havia uma disputa pela marcação de um nome para a doença. Na seção anterior, vimos que, 

apesar de a aparição do sintagma ―gripe suína‖ existir, ele não é consolidado como veremos 

nesta fase do desenvolvimento. Isso porque, no limiar das discussões dentro do próprio jornal 

e fora de suas cercanias, esse sintagma causou algumas polêmicas à medida que trazia a 

referenciação ao animal suíno, o que gerou sanção à ingestão dessa carne, medo do contato 

com porcos e outras celeumas similares: 

Figura 16. Polêmica no sintagma "gripe suína" 
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Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u558540.shtml. Acesso em 10/04/2016. 

 

 

Nessa manchete, retirada da página on-line da Folha, apenas a título de 

exemplificação, percebemos que a polêmica causada com o nome da doença, representada, 

neste caso, pelo afastamento da gripe à carne suína, promove a necessidade de um 

esclarecimento que não deveria partir só da própria instância enunciadora, o jornal. Mas que 

esse estivesse alicerçado em discussões de especialistas, a fim, é claro, de que as empresas e 

setores que sobrevivem da venda e exploração da carne suína não sofressem prejuízos por 

causa de um nome.  

Além disso, ao realizarmos um movimento interdiscursivo com o caráter histórico de 

nomeação da gripe, perceberemos que o sintagma que a denominava sempre esteve ligado à 

espacialização geográfica: ―gripe espanhola‖, ―gripe russa‖, ―gripe asiática‖. A disputa pelo 

significante em 2009 revela o caráter polêmico e instaura a ―gripe suína‖ como uma fórmula 

discursiva. 

A partir do dia 12 de julho de 2009, uma sexta-feira e, após quase um mês da 

publicação da última manchete, há a permanência - quase imutável - do sintagma ―gripe 

suína‖ como sujeito sintático das cinco últimas orações que compõem os títulos destacados, as 

manchetes. Aparentemente, essa parece ser uma prática corriqueira dos jornais impressos. No 

entanto, se retomarmos os pressupostos discutidos no Capítulo 2, podemos fazer uma 

incursão teórica e lembrar a asserção a respeito de fórmula: ―designamos um conjunto de 

formulações que, pelo fato de serem empregadas em um momento e em um espaço público 

dados, cristalizam questões políticas e sociais que essas expressões contribuem‖ (KRIEG-

PLANQUE, 2010, p. 9). 

A discussão dos resultados, das cinco manchetes que se seguem, caracterizadas 

discursivamente como fase do desenvolvimento, pois elas destacam o caráter linguístico-

discursivo que as fórmulas assumem, partindo do sintagma ―gripe suína‖ e dos pressupostos 

oriundos das ciências da linguagem: ―léxico, cristalização, colocação, neologia, atestação, 

produção discursiva, discurso, perfortmatividade‖ (KRIEG-PLANQUE, 2010, p. 9). Para 

tanto, separamos visualmente os enunciados aos quais nos referimos. 

 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u558540.shtml
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Tabela 3. Fórmula discursiva ―gripe suína‖ 

Data Dia da semana Manchete 

12/06/2009 Sexta-feira Gripe suína já é pandemia, diz OMS 

17/07/2009 Sexta-feira Gripe suína mata 11 e já circula no país 

22/07/2009 Quarta-feira Gripe suína mata mais em SP; país já soma 22 mortos 

29/07/2009 Quarta-feira Gripe suína faz SP adiar volta às aulas 

01/08/2009 Sábado Gripe suína já é mais perigosa para grávidas e hipertensos 

Fonte: autor da dissertação 

É possível observar que, em relação à data e aos dias da semana, as veiculações das 

manchetes não sofrem significativamente grandes alterações, em termos sintáticos, no sujeito 

agente. Os dias da semana se repetem e, entre a primeira e a última publicação, há uma 

distância de exatos 35 (trinta e cinco) dias. O caráter cristalizado da fórmula discursiva pode 

ser melhor explicado se, por exemplo, compararmos essa regularidade do sintagma ―gripe 

suína‖ no mesmo topo sintático durante tantos dias.  

É, também, verdadeiro que ―gripe suína‖ já havia aparecido reiteradas vezes nas 

manchetes anteriores. No entanto, a regularidade de uso do sintagma, bem como a posição 

topográfica que ele ocupa na ordem sintática, ajuda-nos a evidenciar que, anteriormente ao 

dia 09/05/2009, a cristalização do nome da doença – e todos os desdobramentos discursivos 

que estão ligados a ela – acontece neste segundo período, o do desenvolvimento. Podemos 

sustentar tal afirmação porque, no início, além de não funcionar como sujeito agente em cinco 

orações, das seis primeiras, o sintagma ―gripe suína‖ era substituído por outros referentes, tais 

como: surto, pandemia etc.  

Essa alteração e pouca precisão para a nomeação da doença estão ligadas à confusão 

que causou o adjetivo ―suína‖. Com a propagação do nome, o pouco conhecimento da 

população a respeito do assunto causou outra espécie de pânico: a gripe pode(ria), segundo os 
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discursos pouco esclarecedores, ter uma relação direta com a ingestão de alimentos derivados 

do porco.  

Tanto é verdadeira nossa afirmação que, a primeira manchete, a de 27/04/2009, é 

acompanhada de um infográfico que, apesar de explicar a transmissão do vírus da doença, não 

toma as devidas cautelas de explicitar que a transmissão ―de porco para porco‖ e ―de porco 

para humano‖ é um processo que, segundo Ujvari (2003) não se sabe quando e em quais 

condições aconteceram. 

A fim de evitar as possíveis confusões geradas pelo primeiro infográfico,  em 

30/04/2009, sobre a manchete encontramos um segundo gráfico com o apagamento da 

presença do porco na explicação, a qual visa a tirar dúvidas sobre a transmissão da doença. 

Contudo, a troca referencial por ―pandemia‖, ―surto‖ e doença não garante os mesmos efeitos 

de sentido, uma vez que a população mundial conhece a doença a partir da fórmula: ―gripe 

suína‖. 

Junho de 2009, portanto, inaugura, subverte e instaura uma cadeia de enunciados 

cristalizados ligados diretamente à doença e que, apesar de polêmico, marca o nome que a 

Folha de S. Paulo, como instância enunciadora,  a qual decide adotar o sintagma ―gripe 

suína‖ para a classificação da pandemia. 

Krieg-Planque (2010) atribui algumas propostas à noção de fórmula. A primeira delas 

diz respeito à cristalização, discutida nesta subseção. As demais estão ligadas a um caráter 

discursivo, a um referente social e ao polêmico. ―Gripe suína‖, como podemos perceber, é um 

sintagma que reúne esses elementos propostos pela referida autora como caracterizadores da 

fórmula discursiva. 

O caráter discursivo pode ser reiterado se tomarmos como base o fato de que ―na 

maior parte das vezes, a sequência preexiste formalmente a sua chegada à condição de 

fórmula‖ (KRIEG-PLANQUE, 2010, p. 82). Por isso, antes de linguística, a fórmula é 

discursiva. Isso porque está em uso por sujeitos e interage com o tempo, espaço e os modos 

de enunciação que lhe são próprios.  

Neste caso, podemos voltar ao que Ujvari (2003) comenta a respeito da ―gripe 

espanhola‖ de 1918 e (re)criar uma memória discursiva: na verdade, a gripe daquela época 

não nasceu na Espanha e nem ficou apenas nas cercanias daquele país. Mas, ao acometer o 

Rei espanhol, a preocupação com a doença passou a ganhar contornos sociais completamente 
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diferentes. A Espanha começa a se preocupar com a emissão de alertas sobre a pandemia, o 

que – de certa forma – a indexa à crise pandêmica de 1918.  

As reminiscências da gripe de 1918, e de tantas outras ocorridas, remetem a uma 

fórmula discursiva – que não é nova: ―gripe suína‖ já preexiste em outros discursos e 

formações discursivas. O que a Folha de S. Paulo faz com o sintagma é recriar um ideário de 

discurso sobre a gripe para, depois, cristalizá-lo de maneira menos polêmica. A partir daí, 

podemos depreender um ethos discursivo que emana mais do que uma necessidade de 

objetividade científica, mas de um caráter informal que tipifica os usos regulares da fórmula 

discursiva que estão evidenciados nas manchetes. 

Outra regularidade linguística se apresenta na ordem sintática das manchetes: o uso do 

advérbio de tempo ―já‖, que reforça, junto ao leitor, alguns possíveis efeitos de sentidos. Entre 

esses, destacamos a ideia de que a fórmula discursiva que atua como sujeito agente incide 

como uma manutenção do sentido aligeirado que imprime o referido advérbio. Essa maneira 

envolta na pressa retoma o pressuposto do pânico e, ao mesmo tempo, traz a ideia de 

caminho: a gripe suína é uma realidade latente, do agora, do hoje e do imediato Vejamos as 

ocorrências: 

Tabela 4. O advérbio já na construção da fórmula discursiva 

Data Dia da semana Manchete 

12/06/2009 Sexta-feira Gripe suína já é pandemia, diz OMS 

17/07/2009 Sexta-feira Gripe suína mata 11 e já circula no país 

22/07/2009 Quarta-feira Gripe suína mata mais em SP; país já soma 22 mortos 

29/07/2009 Quarta-feira Gripe suína faz SP adiar volta às aulas 

01/08/2009 Sábado Gripe suína já é mais perigosa para grávidas e 

hipertensos 

Fonte: autor da dissertação 

 

 É perceptível o fato de que, das cinco manchetes discutidas nesta subseção, quatro 

delas mantêm grafado o advérbio de tempo ―já‖. Sendo que duas delas o apresentam na 

primeira oração e as demais na segunda. Para além dos valores semânticos que esta categoria 

gramatical imprima na construção sintática, é preciso destacar que as regularidades podem 

estar diretamente relacionadas aos mesmos objetivos discutidos nas seis primeiras manchetes: 

criar planos discursivos de intertexto e de interdiscurso.  
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 Há, de igual modo, outra possibilidade de dividir as manchetes desse bloco, nomeado 

por nós de ―desenvolvimento‖. Um primeiro grupo, em que o sujeito agente, expresso pela 

fórmula discursiva ―gripe suína‖, atua diretamente e outro em que ele caracteriza um estado 

para a doença: 

 

Tabela 5. Função do sujeito sintático "gripe suína" 

FUNÇÃO 

DO  

SUJEITO SINTÁTICO: 

CARACTERIZAR A 

FÓRMULA DISCURSIVA 

Gripe suína já é pandemia, diz OMS 12/06/2009 

 

Gripe suína já é mais perigosa para grávidas e 

hipertensos 

 

01/08/2009 

Fonte: autor da dissertação 

 

 Como vemos, a presença do verbo de ligação ―ser‖, conjugado na terceira pessoa do 

singular, no tempo presente e no modo indicativo indicia que um dos possíveis sentidos 

atribuídos às manchetes destacadas acima é contribuir para a cristalização da fórmula 

discursiva, conferindo-lhes algumas características importantes para a manutenção das 

reminiscências da fórmula. O campo semântico que se cria em torno dela revela todos os 

aspectos negativos em que os planos discursivos estão envolvidos: 

Figura 17. Gripe suína e a caracterização da fórmula 
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Fonte: autor da dissertação 

  

A figura 17 nos mostra algumas características da fórmula discursiva, que é o foco 

desta subseção. As duas caracterizações estão ligadas a aspectos negativos e revelam sujeitos 

coletivos
25

 que estariam, a priori, mais vulneráveis a ela. As grávidas e os hipertensos, por 

meio de um discurso de cautela e preocupação, são indiciados como aqueles que deveriam 

estar mais preocupados, dado que o fator ―mais perigoso‖ está ligado a esses grupos. Além 

disso, na data de 30/04/2016, a manchete do dia apontava para a possibilidade de uma 

―pandemia iminente‖. Em 12/06/2009, essa já não é mais uma possibilidade, mas uma 

realidade.  

O intertexto e o interdiscurso se entrecruzam para legitimar o caráter cristalizador da 

fórmula discursiva ―gripe suína‖. Tanto o enunciado de abril, quanto o de junho estão 

balizados com o discurso citado. Quem afirma a possibilidade da pandemia e a existência dela 

é a própria OMS e não a Folha de S. Paulo. O ―já‖, como foi dito, atravessa a marca do tempo 

e impele o leitor a uma preocupação mais do que presente, imediata.  

Em ambos os casos, é o advérbio que cria um efeito de sentido de pânico e instaura 

um ethos mostrado do jornal de que – mais uma vez – a preocupação é com a divulgação de 

supostas ―informações‖ e não tem relação com posicionamentos ligados ao assunto abordado. 

O segundo grupo revela um sujeito sintático marcado pela presença singular de 

atuação precisa da fórmula discursiva. ―Gripe suína‖ é aquela que pratica a ação e, por isso, 

sintaticamente alcançamos um sujeito agente que apaga os reais responsáveis por uma 

possível pandemia: as políticas públicas, seus idealizadores e executores. A gripe, como 

dissemos no subitem anterior, é elevada ao grau do empirismo para suprimir – da memória 

discursiva – os verdadeiros responsáveis por ―matar‖ a população. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 Estamos usando aqui uma nomenclatura divulgada por Arroyo (2011) para designar sujeitos que integram uma 

mesma condição física, social ou cultural.  
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Figura 18. Gripe suína e a função de sujeito agente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autor da dissertação 

  

A figura 18 nos permite observar, de maneira mais ampla, quais atuações são 

atribuídas à fórmula discursiva na condição de sujeito agente na sintaxe das manchetes. Todos 

os verbos remetem a ações que fazem da gripe um sujeito quase empírico, à medida que 

circula, mata, aumenta os números de mortos e faz adiar aulas no Estado de São Paulo.  

 Não há como negar que o caráter (de)formador das responsabilidades discursivas está 

instaurado quando da utilização da fórmula discursiva ―gripe suína‖. Em primeiro lugar, é 

preciso evidenciar que a fórmula marca uma toponímia que interessa à instância enunciadora: 

a sigla SP, que remete ao Estado, faz colocar em circulação os possíveis sentidos de 

abrangência e alcance da doença. Além disso, faz-nos pensar que o enunciado ―mata mais em 

SP‖ não responsabiliza um sujeito pela sua criação, tampouco, apresenta uma fonte. Neste 

caso, o discurso citado não aparece, apesar de a Folha de S. Paulo utilizar um quantificador 

para acrescentar sentidos ao verbo ―matar‖. 

 Percebemos, também, que de 17/07/2009 a 22/07/2009, os números de mortos dobram 

e, a esse respeito, notamos um intertexto e, ao mesmo tempo, um interdiscurso com a primeira 

manchete, a qual dizia que, no México, a mesma fórmula discursiva, operado como sujeito 

agente, havia matado o mesmo número que no Brasil: 22 mortos em julho. Se o número letal 

da doença alcança o mesmo que o do México, podemos dizer que o país passaria pelas 

Gripe suína 

mata 11 

circula no país 

mata mais em SP 

soma 22 mortos 

faz SP adiar volta às 

aulas 

já 

já 
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mesmas privações e sanções a que foram submetidos os mexicanos. Ademais, o número 

coloca o Brasil em pé de igualdade com o local onde possivelmente teria iniciado a doença.  

 Finalmente, as manchetes da fase desenvolvimento mostram-se mais seguras, 

principalmente no que diz respeito ao fato de retroalimentar um interdiscurso, que é a 

nomeação da doença. Retomam elementos textuais e estratégias discursivas utilizadas na fase 

inicial, tais como: a gripe como um serial killer, que mata com precisões de detalhes e 

números, e a gripe como aquela que transcende as fronteiras geopolíticas a fim de matar e, às 

vezes, atrapalhar a rotina da população.  

Tudo isso, sabemos, é verossímil, mas esconde – por parte da instância enunciadora – 

os possíveis meandros pelos quais o país já passava, mesmo antes da chegada da doença. O 

ethos discursivo que se revela, neste caso, é aquele que imprime, mais uma vez, por meio do 

discurso da objetividade, um tom e uma vocalidade de mero expositor de ―dados‖ e supostas 

―informações‖, ao passo que atualizados em discursos, o que há são subjetividades e opiniões 

a respeito da fórmula discursiva. 

 

4.3. Caminhos da gripe na manchete: a fase terminal e o discurso da interdição 

 

Nesse caminho que adotamos discutir sobre a gripe nas manchetes e as possíveis 

construções discursivas que se depreendem a partir delas, resta-nos a última.  A ideia de 

movimento, explicitada no início deste capítulo, ainda incide nesta subseção. Em 15/08/2009, 

após 14 (quatorze) dias da última publicação, temos a manchete que encerra o assunto da 

gripe como destaque nas primeiras páginas do jornal Folha de S. Paulo naquele ano. Estamos 

considerando a fase como ―terminal‖ porque, para além de um desfecho do (dis)curso da 

gripe, é possível encontrarmos evidências de um percurso que se encerra sem as mesmas 

ênfases que recebeu desde abril. 

A fórmula discursiva, utilizada à exaustão nos cinco enunciados anteriores como 

sujeito sintático agente, nesta última publicação, é substituída por um sujeito, também 

coletivo, mas pouco produtivo do ponto de vista semântico: 

 

Tabela 6. Manchete da fase terminal 

Data Dia da semana Manchete 

15/08/2009 Sábado Governo veta propaganda de antigripal 

Fonte: autor da dissertação 
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Notamos que o substantivo ―Governo‖, no enunciado acima, indica diversos sujeitos 

empíricos e coletivos. Investimos na ideia de que, neste caso, esse vocábulo diz respeito – 

primeiramente – a um dos representantes maiores do Poder Executivo em todas as esferas, o 

que, numa ordem hierárquica para uma República Democrática,  seguiria essa linha: 

presidente, governador de estado ou prefeito de um município. Se ficássemos apenas com 

essa materialidade, diríamos que o sujeito é coletivo, mas indica alguém empiricamente para 

impetrar a cessão do veto à propaganda de um remédio ou droga que teria a incumbência de 

atuar contra a gripe, que – agora – não é mais marcada com adjetivo ―suína‖. 

 Por se tratar de um jornal que circula no Brasil, mas cujo nome remete a um estado e a 

uma cidade em que também ele se faz presente, a confusão semântica estaria instaurada. Um 

leitor mais atento diria que ―Governo‖ representaria a figura hierárquica de maior relevância 

para a nação que, à época, era o presidente Lula. Ou, ainda, pelo que vimos nas manchetes 

anteriores a esta subseção, poderia ser o governador José Serra, posto que ―SP‖, segundo os 

enunciados de julho do mesmo ano, é o estado cuja gripe mais mata e altera(ria) a rotina da 

população. 

 Contudo, nenhuma dessas três possibilidades está adequada. O coenunciador da 

manchete perceberá que ―Governo‖ é, na verdade, o vocábulo utilizado para designar um dos 

órgãos independentes da figura do poder executivo, a Anvisa. Essa, apesar de federal, tem por 

incumbência, controlar e regular os aspectos ligados à saúde no país.  

 O fato é que agosto de 2009 representa um ano da ―pré-corrida‖ para as eleições nos 

âmbitos federal e estadual. Ao inscrever ―Governo veta propaganda de antigripal‖, a instância 

enunciadora cria condições para a propagação de diversos efeitos de sentido bastante díspares 

aos coenunciadores que não prosseguirem a leitura dos outros gêneros que acompanham a 

chamada, tais como: 1) o ―governo‖ (federal) não quer investir na derrocada da doença ou 2) 

o ―governo‖ (federal) é cauteloso e não quer se precipitar na venda de uma doença ainda 

pouco estudada e combatida. 

 De qualquer forma, o caráter de interdição atribuído ao enunciado por meio do verbo 

―vetar‖ coloca o ―governo‖ (federal) na condição de pouco democrático. É possível afirmar 

que o hiperenunciador se fia de um ethos que cria de si próprio uma imagem de um cidadão 

da polis e, portanto, político. Esse, preocupado com os desdobramentos de uma possível 

automedicação revela um efeito de sentido contencioso, à medida que minimiza os efeitos 

mercantilistas da venda de uma droga em detrimento de um bem comum para a cidade e, 

consequentemente, também para o cidadão. No entanto, a interdição se faz presente como 
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álibi para justificar a manutenção e para justificar um possível retorno à calmaria ou à baixa 

preocupação de nossos governantes com as políticas que garantem e mantêm pandemias e 

moléstias similares sob controle. 

 Por conseguinte, a fase terminal acaba com uma interdição e um veto que parece 

servir, também, ao jornal como instância enunciadora. Daí para frente – até dezembro do 

mesmo ano – a gripe não mais é destacada como vilã, assassina ou pandêmica. A população 

leitora da Folha estaria órfã de ―informações‖ e, portanto, de discursos preocupados com o 

bem-estar e a saúde do Brasil, no tocante à gripe, ou a doença teria erradicado? O fato é que 

se antigripais foram desenvolvidos na mesma velocidade em que a doença surgiu no mundo e, 

depois, em nosso país, o seu desaparecimento se deu da mesma maneira. 

 A seguir, apresentamos algumas discussões sobre a dêixis enunciativa com foco 

especial no movimento traçado pela gripe, mas dessa vez ligada aos topônimos mais 

abrangentes de continente e país. Como verá o leitor, os discursos sobre a gripe possuem um 

lugar discursivo, mas também empírico, o que cria sentidos diferentes e imagens de si 

também diversas da instância enunciadora. 

 

 

4.4.   Aqui e lá: dêixis enunciativa e a geografia da gripe em manchetes, títulos de 

chamadas e subtítulos – ainda a semântica global 

 

Um leitor menos atento a todas as discussões expostas acima, diria que, no caso da 

crise pandêmica de 2009, a preocupação do jornal Folha de S. Paulo era única e 

exclusivamente ―informacional‖. No entanto, ao reunirmos as primeiras páginas de nosso 

corpus, percebemos que as transposições espaço-temporais se mostram de maneiras diferentes 

quando tratam da gripe aqui, no Brasil, e fora dele. Diferença que também se acentua na 

medida em que, dentro de nosso próprio país, os enunciados referentes à gripe ganham 

contornos opostos. Isto posto, a fim de atender a um dos objetivos propostos nesta pesquisa, 

recortamos os principais títulos, manchetes e subtítulos com o objetivo de discutirmos as 

questões discursivas por eles abarcadas: 

Tabela 7. Títulos, subtítulos e toponímia 

Data Manchete ou 

Título 

Subtítulo Aqui Alhures 
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25/04/2009 No México, gripe 

suína mata ao 

menos 20 e fecha 

escolas 

(Título) 

 

------------------ 

 

------

- 

 

X 

27/04/2009 Gripe suína mata 

22 no México e 

Chega a Nova 

York 

(Manchete) 

Vítimas em território mexicano 

podem ser mais de 100; EUA 

decretam emergência para conter 

disseminação 

 

------

- 

 

X 

30/04/2009 OMS alerta para 

―pandemia 

iminente‖ 

(Manchete) 

EUA confirmam a primeira morte por 

gripe suína fora do México; no Brasil, 

existem 2 casos suspeitos 

 

X 

 

X 

01/05/2009 Gripe faz 

presidente pedir 

que mexicanos 

não saiam de casa 

(Título) 

 

------------------ 

 

------

- 

 

X 

02/05/2009 Gripe suína é 

menos letal que a 

aviária, avaliam 

EUA 

(Título) 

No México, toque de recolher deixa as 

ruas desertas durante o feriado 

 

------

- 

 

 

X 

03/05/2009 Surto se limita à 

América do Norte, 

diz OMS 

(Manchete) 

Organização não vê evidências de 

disseminação significativa para além 

da região onde a gripe surgiu 

 

------

- 

 

X 
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04/05/2009 Colômbia anuncia 

1º caso de gripe 

suína na América 

do Sul 

(Título) 

 

------------- 

 

------

- 

 

X 

05/05/2009 México retoma 

rotina após surto 

de gripe 

(Título) 

 

------------- 

 

------

- 

 

X 

06/05/2009 Texas registra 

segunda morte 

provocada por 

gripe nos EUA 

(Título) 

 

------------- 

 

------

- 

 

X 

08/05/2009 Brasil confirma 4 

casos de gripe 

suína 

(Manchete) 

Vírus foi contraído no exterior, e três 

dos pacientes já tiveram alta; medidas 

estão sendo tomadas, diz ministro 

 

X 

 

------ 

09/05/2009 Brasil tem 1º caso 

de gripe suína 

transmitida no 

país 

(Manchete) 

Vítima é morador do Rio cujo amigo 

contraiu vírus da doença no México 

 

X 

 

------- 

11/05/2009 País confirma dois 

casos de gripe 

suína e total chega 

a 8 

(Título) 

 

------------- 

 

X 

 

------- 

12/06/2009 Gripe suína já é 

pandemia, diz 

Doença atingiu 30 mil pessoas, 74 

países; para entidade, porém, o mundo 

 

------

 

X 
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OMS 

(Manchete) 

está preparado para  enfrentá-la - 

Fonte: autor da dissertação 

 

De todo o período selecionado para composição de nosso corpus, os que acabamos de 

apresentar são aqueles que possuem alguma marcação de país ou continente nas manchetes, 

títulos de chamadas ou subtítulos. Obtivemos, como se pode ver, um total de 13 (treze) 

recorrências linguísticas, entre títulos e manchetes, as quais apontam um topo geográfico 

sobre a gripe, sendo que 6 (seis) delas se mostram como manchetes, que é também um título, 

porém de maior destaque na PP, sobre os quais nos detivemos na subseção anterior. 

Neste recorte, temos mais de 50% da materialidade linguística manifesta como 

manchete e, portanto, em maior evidência. No entanto, as outras 6 (seis) ocorrências possuem 

um grau menor de evidência e se dão como títulos de chamadas, mas também estão inscritas 

nas PPs. Porém, sua evidência se dá em menor grau. Os subtítulos perfazem um total de 7 

(sete) inscrições e, em geral, estão acompanhados das manchetes. 

É possível, também, observar que, na tabela, os enunciados foram realçados, por nós, 

com as cores vermelha e azul. Essa proeminência manifesta de maneira colorida se deu pela 

necessidade de marcarmos, no fluxo pendular das manchetes, dos títulos e subtítulos a 

passagem de um tom alarmante a um contencioso e vice e versa. Há, neste montante, 13 

(treze) evidências que se coadunam a uma disseminação de ―informações‖ mais alarmantes 

contra 10 (dez) com um tom mais contencioso, o que reforça a nossa tese de que o pêndulo 

existente entre o pânico e a calmaria é uma construção discursiva resultante de nosso corpus.  

Além disso, dos 20 (vinte) enunciados recolhidos, apenas 3 (três) deles fazem menção 

ao Brasil e os demais estão, necessariamente, preocupados em mostrar o início e evolução da 

gripe alhures, ou seja, fora de nossa nação. Com destaque especial para países como o México 

e os EEUUA. 

Por fim, é necessário dizer que a partir do dia 12/06/2009, todas as materialidades 

linguísticas até o mês de dezembro do mesmo ano não trazem informações explícitas nos 

títulos, subtítulos e manchetes sobre a Gripe em outros países. A grande maioria, 

principalmente quando trata de um recorte topográfico, indica o estado ou a cidade em nosso 

país, o que, para a contingência de nossa seção, nos renderia outra pesquisa. Por isso, 
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decidimos manter o recorte entre ―aqui e lá‖, como marcas de diferenciação entre as 

ocorrências que se deram dentro e fora do país e/ou continente. 

 

4.4.1. Do ethos: por uma geografia da gripe ou entre contaminadores e contaminados? 

Segundo Ujvari (2011), a ―Gripe Suína‖ é considerada a primeira pandemia do século 

XXI. O fato é que, os anos de abril de 2009, sendo o início dessa doença ainda bastante 

incerto, deparamo-nos com manchetes, chamadas e notícias que estavam bastante 

preocupadas em ―informar‖ a população sobre uma nova doença que, a priori, estaria 

assolando tão somente o México. Tal constatação pode ser comprovada porque a primeira vez 

em que a ―Gripe‖ prefigura em uma PP, temos uma referência explícita a este país, que depois 

segue como tendo sido aquele que a ―transmitiu‖ aos demais países do globo. 

Essa afirmação só se legitima porque retomamos, no aporte teórico da AD, elementos 

tais que nos permitem dizer que o discurso jornalístico, destacado, em nosso trabalho, pelas 

manchetes, títulos e subtítulos das PP, mantém a todo o momento um caráter subjetivo ao 

enunciar, sob a égide da informação e da objetividade.  Discursos esses que alimentam um 

possível lugar de início para a gripe de 2009: o México. 

Se voltarmos aos dados anteriores, perceberemos que, do montante encontrado, o 

México, país emergente da América do Norte, aparece quase que em totalidade nos primeiros 

meses que configuram o início da gripe. É possível, inclusive, observar que o ethos da 

instância enunciadora do jornal Folha de S. Paulo mantém um tom de ―informação‖ que 

estaria preocupado com a saúde mundial. Destacamos alguns enunciados que suportam nossa 

interpretação: 

 
Tabela 8. Títulos e subtítulos 

27/04/2009 Gripe suína mata 22 no México e 

Chega a Nova York 

(Manchete) 

Sugestão implícita de que a 

Gripe havia saído das cercanias 

do México e chegado aos EUA. 

O verbo ―chegar‖ pressupõe uma 

origem de partida. 
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30/04/2009 EUA confirmam a primeira morte por 

gripe suína fora do México 

(Parte de subtítulo) 

O advérbio ―fora‖ reforça a ideia 

de que, sendo próximos os 

países, o vírus teria saído do 

―país-sede‖ e migrado para outro. 

09/05/2009 Vítima é morador do Rio cujo amigo 

contraiu vírus da doença no México 

(Subtítulo) 

Novamente, e desta vez no 

Brasil, o vírus tem um ―país-

sede‖: o México. 

Fonte: autor da dissertação 

 

Nossa preocupação está alicerçada em tentar, por meio de nosso aporte teórico, 

encontrar vestígios discursivos que nos permitam inferir como se deram os efeitos de sentidos 

construídos a partir desta indexação da doença a um determinado país.  

Ao recorrermos à ideia do ethos discursivo, divulgada por Maingueneau, podemos 

compreender que um enunciado escrito, embora não tenha, necessariamente, dentro das 

condições enunciativas, a função de ―argumentar‖, da mesma forma constrói percursos 

semânticos que nos permitem construir, como fiador ou coenunciador, uma imagem da 

instância enunciadora e do que é enunciado, pois ―Se o ethos está crucialmente ligado ao ato 

de enunciação, não se pode ignorar, entretanto, que o público constrói representações do ethos 

do enunciador antes mesmo que ele fale‖ (MAINGUENEAU, 2013, p. 71). 

A fim de ilustrarmos de maneira mais aclarada este ethos discursivo sugerido por 

Maingueneau (2013), poderíamos convocar os conceitos oriundos das cenas da enunciação, 

contudo, dada a contingência desta seção, que nos cerceia em temos quantitativos, focamos o 

percurso topográfico da Gripe nos enunciados destacados a partir de um esquema do ethos 

discursivo sugerido por Maingueneau (2013): 

 

O leitor reconstrói a cenografia de um discurso com o auxílio de indícios 

diversificados, cuja descoberta se apoia no conhecimento do gênero do discurso, 

na consideração dos níveis da língua, do ritmo etc., ou mesmo dos conteúdos 

explícitos. Em uma cenografia, como em qualquer situação de comunicação, a 

figura do enunciador, o fiador, e a figura correlativa do coenunciador são 

associados a uma cronografia (um momento) e a uma topografia (um lugar) das 

quais supostamente o discurso surge (MAINGUENEAU, 2013, p. 77). 

  

A instância enunciadora Folha de S. Paulo, por meio de inscrições linguísticas nas PP 

do período pandêmico e materializadas em manchetes, títulos e subtítulos, ―divulga 

informações‖ a respeito do surgimento da Gripe, indica o México como sendo o país em que a 
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doença havia iniciado e o seu possível efeito irradiador teria se espalhado aos demais países 

do mundo. Partimos de um quadro ilustrativo, elaborado por Maingueneau (2013) para 

explicar o percurso de efeitos de sentidos a partir das materialidades linguísticas constantes 

em nosso corpus.  

 

Figura 19. Ethos discursivo - Geografia da gripe 

 

Fonte: autor da dissertação 

 

Por fim, destacamos o fato de que, para Maingueneau (2013, p. 82), os elementos 

ethos dito e ethos mostrado podem ser explicados da seguinte forma: o primeiro seria aquele 

que se tem como ―sugerido‖, ao passo que o segundo seria o ―não explícito‖. A partir desses 

dados, podemos compreender que o estereótipo
26

, que aparece como resultado desse jogo 

discursivo entre os ethé pode ser legitimado da maneira como está explicitado no quadro 

porque, dadas as circunstâncias enunciativas, os ―contaminadores‖, segundo essa 

                                                 
26

 Para a Análise do Discurso, o estereótipo, como representação coletiva cristalizada, é uma construção de leitu-

ra (Amossy, 1991:21), uma vez que ele emerge somente no momento em que um alocutário recupera, no discur-

so, elementos espalhados e frequentemente lacunares, para reconstruí-los em função de um modelo cultural 

preexistente. (CHARRAUDEAU, Patrick. Dicionário de análise do discurso. São Paulo: Contexto, 2008, p. 215) 
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representação construída pela instância enunciadora da Folha de S. Paulo, seriam aqueles que 

estiveram ou estivessem no México. Tal asserção, permite-nos identificar esse ―aqui e lá‖ foi 

marcado nas PP do referido jornal com endereço certo: a Gripe esteve ―aqui‖ ou ―adentrou‖ 

ao país porque começou ―lá‖, no México. 

Parece-nos necessário destacar a importância das mídias impressas frente a questões 

contundentes do mundo contemporâneo, como os casos mais graves de saúde, ciência e 

tecnologia, todos estes assuntos amplamente abordados e indexados ao discurso jornalístico. 

O caráter subjetivo, já aceito com certa restrição na imprensa, parece perder força quando a 

ciência entra em jogo. Em nome dela, interesses particulares e opções subjetivas do jornal são 

sublimados pelas noções de fato e informação, as quais parecem independer de um sujeito, 

seja ele empírico ou não. 

 É desta preocupação que nasceram todas as análises e resultados aqui explorados. 

Como vimos, não se trata de caracterizar as mídias, de uma maneira geral, como 

manipuladoras ou algo parecido. Essa visão maniqueísta desresponsabiliza todos os atores 

envolvidos no processo de enunciação. Nossa pesquisa sempre esteve muito mais preocupada 

em como os sentidos são construídos a partir das materialidades linguísticas selecionadas e 

suas possíveis implicações em um mundo globalizado, mas perverso, como o nosso. 

 De igual modo, pudemos observar que, somente depois de uma leitura mais 

minuciosa, conseguimos perceber que, no movimento discursivo, os sentidos de pânico e 

contenção sugeriram, vez ou outra, um culpado pelo início e desencadeamento da Gripe. As 

sentenças judicativas de ―contaminado‖ ou ―contaminador‖ não se deram, é claro, a partir de 

um sujeito empírico, mas de uma divisão fronteiriça e, também, geopolítica. Movimento, a 

nosso ver, perigoso para uma sociedade que ainda pensa de maneira compartimentalizada, 

continental e estadista. Infelizmente, tal pensamento não se esgotou com o aparecimento e 

refreamento da Gripe de 2009, haja vista os novos vírus que têm surgido com início também 

indexado, como o Ebola, por exemplo.  

 Assim, esta seção surge como uma questionadora dessas relações contundentes da 

atualidade, principalmente quando a profusão perigosa entre saúde, mídias e linguagem se dá 

de maneira inquestionável. É, portanto, nesse vácuo do absoluto, sugeridos pelas ciências, que 

a subjetividade do discurso aparece da maneira mais contundente e pouco explorada. 
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4.5. O cabeçalho: uma estratégia discursiva de construção de ethos 

 

O cabeçalho é um dos elementos constitutivos das primeiras páginas de jornal. Nele, é 

possível encontrar as referências principais que marcam – inicialmente - uma constituição 

subjetiva de jornais impressos. Em consequência disso, os periódicos reúnem, geralmente, no 

topo das páginas informações valiosas que potencializam e reafirmam o nome como uma 

marca de subjetividade e, é claro, com vistas – sempre- à constituição de um ethos discursivo 

que se dá, via de regra, pelo destaque dado à instância enunciadora, no nosso caso, a Folha de 

S. Paulo. Observe o cabeçalho da primeira página do primeiro dia em que o assunto da gripe 

virou manchete: 

 

Figura 20. Cabeçalho da Folha de S. Paulo 

 
Fonte: Folha de S. Paulo, 27/04/2009 

 

O destaque, como vemos, recai sobre o nome do jornal, que é grafado em caixa alta e 

com preponderância destacada às letras iniciais. O nome constitui uma imagem já consolidada 

do próprio periódico. Remonta sua história e sua constituição como tal, de modo a ocupar o 

espaço mais alto e de proeminência da primeira página. 

O sintagma nominal ―Folha de S. Paulo‖ também tem muito a nos dizer sobre se 

considerarmos que o substantivo ―Folha‖ remete, em um primeiro momento, à mídia 

impressa, posto que esse nome é facilmente para o suporte que aceita, para além de outras 

modalidades, a do impresso e a  do escrito. Se recuperarmos o aspecto histórico do jornal, 

podemos, de igual modo, fazer alusão ao fato de esse nome ser empregado quando da fusão, 

segundo Pilagallo (2012), dos jornais Folha da Manhã, Folha da Tarde e Folha da Noite. Em 

1962, manteve-se ―Folha‖ e, em detrimento, dos marcadores de tempo, optou-se por um 

sintagma mais abrangente e menos efêmero, o ―de S. Paulo‖. 

É importante lembrar que, de acordo esse mesmo autor, o jornal com maior circulação 

e aceitabilidade já circulava naquela época. Por isso, a opção de conjugar a segunda parte do 

sintagma nominal como uma estratégia discursiva que, em concorrência ao outro periódico 

que se apresentava mais lido, os leitores pudessem ter uma nova/velha opção. Assim, um 
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recurso que, a priori, sugere mera coincidência, remonta um ethos discursivo de que o 

coenunciador está diante de um artefato abrangente e, de certa forma, tradicional, pois 

resguarda, ao mesmo tempo, o impresso (canônico) e a preocupação em atender a um estado 

como um todo. Isso porque o que está inscrito no alto da primeira página dá mais 

credibilidade e é mais atemporal, já que ―manhã‖, ―tarde‖ e ―noite‖ imprimiam, nos discursos 

circulantes daqueles dias, uma necessidade de atualização. 

Além disso, a ênfase, no entanto, é mitigada pelas demais informações contidas nesse 

cabeçalho – lócus privilegiado para a divulgação de dados que inscrevem o jornal num tempo-

espaço socialmente identificável. Sem dúvida, em substituição às famosas epígrafes dos 

primeiros jornais impressos, procedido de três estrelas de cores diferentes, o sintagma ―um 

jornal a serviço do Brasil‖, também em maiúsculo, constrói do próprio jornal um ethos dito de 

servo do país, embora haja explicitamente, em letras menores e numa zona morta da página, o 

valor cobrado por esse serviço: R$ 2,50.  

O servil jornal está à disposição do país, levando o leitor a construir um ethos de servo 

que se confunde com outro, o de patriota, mas, contraditoriamente, cobra com pecúnia pela 

prestação desse serviço. Caso esse não obtenha recursos, o Brasil perderia o instrumento 

servil que ―está‖ ao seu dispor? Com efeito, para além de um serviço patriota, a Folha de S. 

Paulo, como instituição privada, dispõe de outras muitas preocupações. No entanto, o ―um 

jornal a serviço do Brasil‖ recupera, mais uma vez, o diálogo com um ethos, além de patriota, 

messiânico. Na prática, messianismo e patriotismo tornam-se insolventes na medida em que 

os recursos financeiros, ilustrados pela diminuta presença do valor cobrado pelo serviço, 

fossem dissipados: ―um jornal a serviço do Brasil‖. 

No centro, a data histórica garante à instância enunciadora uma qualidade tradicional 

que perpassa décadas e gerações: Ano 89, a Folha de S. Paulo tem se constituído como um 

jornal que continua a serviço do Brasil até os dias de hoje, conforme sugere a data, marcada 

pelo dia da semana, o dia, o mês e o ano. O uso da data, também, constrói um ethos de 

credibilidade e, por isso,  ―informação‖ que o jornal traz tende a ser confiável. 

Não obstante a esse movimento discursivo de demarcação de uma imagem de si, de 

um ethos, o cabeçalho ainda divulga um instrumento de autoridade, assinalado pelo nome de 

Otavio Frias Filho, o qual é convocado para reafirmar a construção de um ethos de tradição 

histórica do jornal. Isso porque Octavio Frias de Oliveira, juntamente com Carlos Caldeira 
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Filho, foram os que, em 1962, compraram, segundo Pilagallo (2012), as ―Folhas‖
27

 de José 

Nabantino Ramos.  

Otavio Frias Filho é o herdeiro de uma instituição jornalística, que teria entrado em 

sua família no referido ano. Daí, a necessidade de marcá-lo como o diretor de redação e, 

consequentemente, inscrever-se, mais uma vez, um ethos de tradição, mediado pela 

autoridade que ele representa(ria) aos coenunciadores. Ainda sobre o aspecto idiossincrático 

desse jornal, por ser uma mídia que acompanha a contemporaneidade, o cabeçalho também 

possui um endereço, um sítio digital na internet: ―www.folha.com.br‖. Notamos que o 

substantivo ―folha‖ permanece resgatando a demarcação de um ethos de tradição ou canônico, 

mesmo no meio tecnológico e digital.  

Por fim, a linha divisória que marca o lugar de prestígio, o cabeçalho, e o que se segue 

após ele é vermelha. Trata-se de um marco regulatório para colocar o coenunciador em 

contato com o que é o ―eu‖ dessa instituição e o que ela trata como referente 

(ele/eles/ela/elas): as manchetes, chamadas, notícias e imagens/fotos. É uma apresentação 

pungente que reconstrói o ethos discursivo da instância enunciadora como aquela que está ali 

a serviço do Brasil, mas cobra pelo prestígio que possui e pelos anos de história. 

 

4.6. Das cenas da enunciação ao ethos discursivo: manchetes, chamadas, interdiscurso, 

memória e diálogo sobre a gripe na Folha de S. Paulo 

  Como vimos até esta subseção, as categorias de análise semântica global, fórmula 

discursiva e ethos discursivo estão intrinsicamente ligados às cenas da enunciação. Na 

verdade, há um entrecruzamento necessário desses aportes teóricos que não se repelem, mas 

se complementam. O próprio ethos tem aparecido nesta dissertação como resultados desse 

encontro inevitável de categorias do discurso divulgadas por Maingueneau.  

 A fim de darmos continuidade a esse processo, entendemos que as subseções anteriores 

a esta deram conta de tratar da manchete propriamente dita e, quando muito, dos títulos e 

subtítulos que compunham as demais chamadas da PP. Os elementos que extrapolam o verbal 

escrito ganham notoriedade e se somam à discussão dos resultados que interpelam os 

objetivos desta dissertação. 

                                                 
27

 Folhas da Manhã, da Tarde e da Noite. 
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 Para tanto, selecionamos, primeiramente, as manchetes que mantêm algum diálogo com 

as imagens e, em um segundo grupo, as que não dialogam. Em seguida, as que apresentaram 

algum infográfico
28

, o qual, também, consideramos como parte integrante das chamadas, uma 

vez que seus desdobramentos se dão no interior do jornais e editorias. No levantamento que 

realizamos, é possível agrupar as chamadas cujas manchetes de nosso corpus aparecem nas 

primeiras páginas da seguinte forma: 

Tabela 9. Regularidade de imagens e infográficos 

Fotos relacionadas e com 

discursos sobre a gripe 

Fotos não relacionadas e sem 

discursos sobre a gripe 

28/04/2009 03/05/2009 

08/05/2009 22/07/2009 

12/06/2009 29/07/2009 

17/07/2009 15/08/2009 

Infográficos apenas Infográficos e fotos 

27/04/2009 28/04/2009 e 08/05/2009 

30/04/2009 12/06/2009 

01/08/2009 17/07/2009 

Fonte: autor da dissertação 

  Observamos que, das 12 (doze) capas do jornal, há uma regularidade nessa divisão que 

realizamos acima. Os números das manchetes que acompanham imagens relacionadas ao 

discurso sobre a gripe são os mesmos das que não possuem e, semelhantemente, as capas que 

                                                 
28

 Na busca de uma estética própria e que possa concorrer com os meios audiovisuais, os jornais impressos 

desenvolvem soluções híbridas entre texto e imagem, a que se costuma chamar infografia. De acordo com Lusto-

sa, trata-se de uma ―notícia plástica‖: reproduzindo o modelo televisivo, é um conjunto gráfico que informa por 

meio do concurso de imagens e não apenas do texto escrito. Utiliza-se de um jogo simbólico criado não mais 

pelo repórter, mas pelo departamento dos jornais (FARIA; ZANCHETTA JUNIOR, 2005, p. 83) 
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apenas apresentam infográficos e as que apresentam infografia e imagens. Esses dados 

ajudam-nos a compreender a cena genérica de maneira mais ilustrativa.  

  A manchete não é uma ilha, para citar John Donne (2007), faz parte de um todo 

significativo e dialoga com todos os demais elementos que constituem as chamadas e, por 

consequência, a primeira página. Destacamos as que apenas possuem infográficos. 

 

 

 

 
Figura 21. Infográfico apenas e imagem não relacionada 1 

 

 
Fonte: Folha de S. Paulo, 27/04/2009  

 

 Esse primeiro infográfico encontra-se, como vemos, abaixo do texto noticioso que está 

após a manchete e, numa direção vertical, os três mantêm certo diálogo. O formato da 

infografia acompanha o tamanho da chamada e a leitura pode ser realizada na direção 

horizontal. Como podemos notar, parece-nos que há divisão incisiva que corta os discursos 

em destaque do lado direito e os do esquerdo. Daí, não haver relação de diálogo com a 

imagem do jogador de futebol.  

 Podemos, inclusive, destacar o fato de coexistirem, nesse exemplar, duas 

―manchetes‖: uma escrita e outra visual. É importante lembrar que o dia da semana, a 
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segunda-feira, marca a necessidade dos dois assuntos que aparecem como supostamente 

importantes para aquela data.  

 Em relação ao infográfico, o sintagma imperativo ―Entenda a doença‖ é 

complementado pelas imagens de um ser humano, um porco e uma galinha: todos esses 

aliados a uma flecha que indica uma imagem que remete a um referente, o RNA do vírus. No 

entanto, apesar de o texto escrito materializar a não relação do consumo da carne suína ao 

vírus, a imagem reforça uma memória discursiva com os animais suínos, a fim de manter o 

discurso sobre a gripe em relação direta com o infográfico.  

 Estamos diante de dois movimentos interpretativos para o nosso trabalho. O primeiro 

diz respeito à concretização de um ethos mostrado que a Folha constrói de si, que está ligado 

– principalmente – à ideia didática ou pedagógica que o discurso científico pode imprimir no 

jornalístico. O segundo é que, se dobrarmos o jornal, temos a incidência de dois enunciados 

importantes para o dia, o que nos permite afirmar que o gênero – em concorrência com os 

demais da primeira página – pode dividir o status de destaque.  

Dessa maneira, tanto a cena englobante quanto a genérica reforçam a ideia de que, a 

respeito do discurso sobre a gripe suína, a Folha de S. Paulo cria uma esfera quase escolar 

para reforçar – ainda que os números apontem disparidades – esse suposto slogan servil que 

ela destaca em seu cabeçalho. Nessa mesma direção, apresentamos a PP do dia 30/04/2009 

que também traz mais um infográfico, mas, nesta feita, em posição diferente do anterior. 

Vejamos: 
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Figura 22. Infográfico apenas e imagem não relacionada 2 

 

 
Fonte: Folha de S. Paulo, 28/04/2009 

 

Trata-se de uma quinta-feira e, naquele dia, mais uma vez, os destaques do jornal 

encontram-se distanciados, apesar de a infografia manter um lugar privilegiado e na 

horizontal. Ocupa uma posição anterior à própria manchete. Outra observação importante: 

como no dia anterior, a fotografia concorrente com a manchete apresenta um jogador de 

futebol, o que nos permite dizer que existiam, para o jornal, dois acontecimentos discursivos 

que são passíveis de destacamento.  

Três linhas verticais concorrem para a manutenção do destaque: o cabeçalho, o 

infográfico e a manchete propriamente dita. Entre os três, há um forte indício de que a cena 

englobante se constitua de um diálogo contínuo entre os três elementos. A foto do jogador e 

as demais chamadas que o complementam estão, propositadamente – afastadas desse jogo 

enunciativo instaurado pelas cenas englobante e genérica da parte superior.  

O infográfico, a exemplo do anterior, traz um sintagma verbal com o tipo textual 

injuntivo: ―Tire suas dúvidas sobre a doença‖. Notamos que este infográfico e o primeiro não 

lançam mão da inscrição que marca a fórmula discursiva, a ―gripe suína‖.  
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Essa é referenciada como doença, o que comprova a nossa tese de que o início do 

período pandêmico é marcado com uma fase inicial e, portanto, repleto de elementos e planos 

discursivos que incidem sobre os sentidos, conforme discutimos nos subitens acima. 

Outrossim, as perguntas autoexplicativas de número 4, 5 e 6 reforçam, além da ideia 

de pânico, um discurso de interdição que está evidenciado – principalmente – quando 

tratamos da geografia da gripe e do veto à propaganda o antigripal. Aliás, a interdição parece 

acentuar as relações discursivas nos enunciados e gêneros que dialogam nas PP. 

Assim como a outra infografia, esta revela um ethos didático ou pedagógico que, 

revestido de discurso científico, argumenta – junto ao enunciador – uma possível sanção e 

veto a viagens que pode(riam) ocorrer a alguns países. Além disso, reforça, mais uma vez, o 

ethos construído na PP anterior. 

O terceiro caso em que o infográfico aparece associado à manchete e distanciado da 

foto principal é o do dia 01/08/2009. Nessa data, mais uma vez, o texto noticioso, a infografia 

e a manchete aparecem na parte superior da PP e abaixo do cabeçalho. Novamente, se 

pudermos operar a ação de cindir esse espaço dos demais, conseguiremos obtê-lo quase 

perfeito. O que reforça a nossa tese de que, nas capas da Folha desse período, os destaques 

concorrem de maneiras diferentes: uma de maneira escrita e outra visual.  

 Entretanto, o infográfico já não possui um caráter tão didático e o estatuto do 

enunciador, bem como o ethos discursivo mostrado é alterado. Os números que nele são 

apresentados revelam a imagem de enunciador preocupado com uma suposta ―informação‖ 

que alerta a população sobre as incidências dos sintomas da gripe suína, como passa a ser 

chamada a, até então, doença. Na ocasião, como a manchete trata de um quantitativo ligado a 

sujeitos coletivos, a infografia numérica reforça a tese que é defendida na manchete sem a 

necessidade explícita de evidenciar o discurso de outrem. 
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Figura 23. Infográfico apenas e imagem não relacionada 3 

 

 

Fonte: Folha de S. Paulo, 01/08/2009 

 

 Como vemos, há um tom científico, provido de um efeito de sentido de ―verdade‖, por 

parte da instância enunciadora, que corrobora com um ideário de objetividade ao qual o 

enunciador se filia para mostrar um ethos discursivo balizado pelo cientificismo. É importante 

lembrar que esta é a penúltima manchete, na Folha de S. Paulo, que ganha destaque no ano de 

2009. É esta que antecede à do veto do antigripal e, no entanto, ainda está preocupada em 

lançar ―informações‖ que supostamente colaborem com a manutenção de um ethos servil, a 

exemplo do cabeçalho.   

Por outro lado, é possível verificar que há os infográficos que dialogam com as 

manchetes e fotos das PP. Eles foram agrupados nas imagens abaixo que correspondem, da 

esquerda para a direita, aos dias 28/04/2009, 08/05/2009, 12/06/2009 e 17/07/2009. É notório 

que não há posição fixa, nesses casos, para a inscrição da infografia, mas os três primeiros 

seguem o mesmo modelo, são do tipo ―Tire suas dúvidas‖. Há, no máximo, quatro questões 

seguidas de respostas que elucidam e explicam pontos-chaves sobre a doença naquele 

momento. À exceção do último, que trabalha com números e evidências a fim de travar um 

diálogo com os números de mortos destacados na manchete. 
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O destaque unívoco e separa dos demais enunciados, nos casos das imagens da direita, 

sofrem concorrência e já não é possível separar uma mesma PP por item destacado. Contudo, 

as quatro fotos mostram pessoas com algo em comum: a máscara. Esse adereço, desde o 

início da crise pandêmica, tornou-se referência para as pessoas que se sentiam ameaçada pela 

onda crescente de transmissão do vírus. A infografia, inclusive, responde a vários 

questionamentos que envolvem o uso desse adereço.  

Ainda é possível perceber que as quatro manchetes acompanhadas das fotos com 

pessoas utilizando a máscara fazem valer o uso da fórmula discursiva ―gripe suína‖, ora como 

objeto sintático, ora como sujeito. O fato é que as fotos com pessoas portando o acessório 

nem sempre estão diretamente relacionadas ao texto noticioso propriamente dito, o que revela, 

por parte da instância enunciadora, mais uma iniciativa de cristalizar a fórmula discursiva por 

meio de outras estratégias discursivas, que não o texto escrito.  
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Figura 24. Fotos, manchetes e chamadas relacionadas 

 

Fontes: Folha de S. Paulo, 28/04/209; 08/05/2008; 12/06/2009; 17/07/2009. 

 

Em relação ao ethos, notamos a que há uma estratégia topográfica de aproximar a 

manchete do cabeçalho e, assim, aproximar o que se diz à característica subjetiva e aos ethé 

pré-discursivos que essa instituição mantém. Nas imagens acima, fica claro que o uso do 

discurso citado e o recurso dos números como dados empíricos reforçam a ideia de que a 

Folha de S. Paulo está a serviço de um discurso jornalístico com um tom mais próximo do 

cientificismo e, novamente, objetividade (ou a tentativa dela), ciência e pedagogia se unem 

para legitimar essas imagens discursivas que flutuam sobre a instância enunciadora. Trata-se 

de duas esferas discursivas que dialogam com vistas a legitimar os ethé construídos até então. 



145 

 

 Neste segundo agrupamento, fotos e manchetes não dialogam sobre a gripe, antes 

exercem uma concorrência, a ponto de não conseguirmos desencilhar o enunciado em 

destaque dos demais que compõem a PP. Da esquerda para a direita, encontramos as 

publicações dos dias 03/05/2009, 22/07/2009, 29/07/2009 e 15/08/2009. 

Figura 25. Fotos, manchetes e chamadas não relacionadas 

 

 

Fonte: Folha de S. Paulo, 03/05/2009, 22/07/2009, 29/07/2009 e 15/08/2009 

Apesar disso, a proximidade da manchete com o cabeçalho revela a importância que 

um e outro assume, tanto o conteúdo relacionado, quanto com o diálogo que se estabelece 

sobre a gripe e os demais fatos também importantes que acontecem no país. 

 Uma curiosidade é pensar que, na última imagem, que se refere ao dia 15/08/2009, a 

mulher que possui uma máscara na foto não mantém relação com a gripe, mas com uma 

discussão a respeito dos alimentos transgênicos. A foto, por si só, é uma chamada e não 
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acompanha diretamente um texto noticioso. Em todos esses casos, o cabeçalho marca a 

subjetividade da instância enunciadora, que assina e ratifica os discursos propagados nessas 

páginas, além de instaurar, como já foi dito, um ethos servil e, em alguns casos, científico.  

 Finalmente, devemos nos atentar par ao fato de que as cenas englobante e a genérica 

constituem a cenografia da gripe por meio dos enunciados que, em diálogo ou concorrência, 

buscam travar discussões sobre diversos objetos e, com isso, alcançam um número variado de 

coenunciadores. A Folha de S. Paulo, portanto, não apenas serve, mas vende e, para tanto, 

lança de algumas estratégias discursivas analisadas aqui. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens 

presentes, a vida presente. 

Carlos Drummond de Andrade 

 

 Esta pesquisa, desde o início, passou por várias e múltiplas reconsiderações. A 

primeira delas certamente esteve ligada à reformulação do projeto de pesquisa, dos objetivos e 

das hipóteses. No entanto, o objeto de pesquisa manteve-se inalterado: a linguagem, que é, 

sem dúvida, um fim que encerra e conclama o analista do discurso às inquietações. O discurso 

jornalístico é uma fonte de inesgotável apreciação estética e, principalmente, crítica para 

aqueles que fazem da linguagem uma das possibilidades de ciência. 

 Partindo dessa premissa, afirmamos, primeiramente, que o nosso problema de 

pesquisa, indiciado nas considerações iniciais, não foi alterado em virtude dos resultados a 

que chegamos nas análises e interpretações de nosso corpus. Pelo contrário, optamos por 

mantê-lo de acordo com o projeto de pesquisa primeiro, pois – inicialmente – acreditávamos 

que a instância enunciadora Folha de S. Paulo construía, por meio das materialidades 

analisadas, apenas um ethos discursivo.  

No entanto, o primeiro apontamento que podemos fazer desse problema é que, no 

desenvolvimento desta dissertação, assim como vimos no capítulo 4, a Folha, quando da 

discursivização da gripe, não constrói de si apenas um ethos, mas vários ethé que corroboram 

com os objetivos enunciativos propostos por ela nas PP. Observamos, portanto, uma 

alternância que indiciava ora um ethos didático, cuja finalidade se fundia entre querer 

explicitar a doença, sua transmissão e forma de prevenção; ora um ethos científico mostrado, 

peremptoriamente, pelo diálogo travado com a OMS e com possíveis dados numéricos que 

circulavam, à época, por meio de órgãos institucionais.  

Além dos dois ethé evidenciados anteriormente, por meio do cabeçalho, o jornal ainda 

lança mão de mais uma imagem discursiva, aquela que se mostra servil: ―um jornal a serviço 

do Brasil‖, revelando o caráter de proximidade que a Folha estima e objetiva manter com seus 

leitores e abre pressupostos que se fundem às esferas discursivas do pedagógico, do científico 

e das vidas pública e privada. 

Nessa mesma direção, nossa hipótese inicial foi parcialmente confirmada, pois 

havíamos elencado somente o ethos científico como possibilidade de imagem discursiva. 

Entretanto, como já dissemos, por meio das manchetes, das chamadas, títulos, subtítulos, 
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fotografias e cabeçalho, o jornal passa a conglomerar outras faces da instância enunciadora, 

que não podem estar indiciadas apenas no âmbito da ciência. O didatismo, bem como o 

servilismo, ambos discutidos em nossas análises e movimento interpretativo, reforçam o 

pressuposto evidenciado por Maingueneau de que o ethos é flutuante e, portanto, plural.  

 Discursivamente, a implicatura de um contexto histórico como o da gripe permite-nos 

dizer que o foco desta dissertação é a linguagem e, por isso, para nós, a gripe suína foi 

encarada nesta pesquisa como um processo discursivo. Desse ponto de vista, é-nos imperativo 

discutir, nestas considerações finais, o desdobramento da questão-problema: falar do ethos 

discursivo sugere tratar de estratégias linguístico-discursivas que o constrói. Os sentidos de 

pânico e contenção, nesse quesito, são rastros de efeitos de sentidos que se dão a partir de 

uma atuação mútua dos sujeitos imbricados nas cenas da enunciação das PP. 

 Por isso, recursos como os números, o argumento, o discurso de autoridade e a 

tipologia textual expositiva revelaram um pêndulo de sentidos que agia em polos distintos: o 

do pânico e o da contenção. Como vimos ao longo do capítulo 4, o pânico pode ser 

explicitado em vários aspectos, principalmente com a chegada da doença ao Brasil e suas 

confirmações, em que o recurso de números e de dados é utilizado à exaustão. Além disso, há 

os recursos verbais, em que, principalmente, os verbos caracterizam a doença com um 

empirismo, como, por exemplo, o ―matar‖.  

Entre uma e outra manchete ou chamada, a contenção é (re)vista pela presença de 

alguns verbos que tratam de locos: “limitar-se‖ é um dos exemplos. Entretanto, o ethos 

discursivo pedagógico ou didático cumpre um papel de ―ensinar‖ a população a conter a 

doença: maneiras de como se evitar a transmissão, por que a doença surgiu e o que pode ser 

feito para identificá-la. Nesse ponto, os infográficos cumprem um papel importante e 

confirmam o pêndulo de sentidos que não para de ressoar nessa arena de vozes discursivas. 

Em relação aos objetivos propostos nesta pesquisa, entendemos que eles foram 

atingidos, porque discutimos prática e teoricamente questões ligadas ao gênero discursivo 

manchete, nosso interesse maior, e chamadas. Examinamos o diálogo que as manchetes, bem 

como as chamadas, estabelecem na cenografia da primeira página, de modo que 

concatenamos cabeçalho, fotografia e infográfico como elementos fundantes de um diálogo 

com as manchetes de nosso corpus. Além disso, evidenciamos os possíveis efeitos de sentidos 

que circundam a construção dos ethé discursivos da Folha. 

Em outras palavras, demonstramos que o jornal não possui apenas um ethos, mas ethé 

discursivos que constituem imagens da Folha de S. Paulo a partir de cada uma das 

materialidades linguísticas. Levantamos dados quantitativos relativos à discursivização da 
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doença para validação destas considerações finais e, principalmente, de nosso movimento 

interpretativo. Demos a conhecer alguns dos sentidos que surgiram como resultados da 

articulação do corpus com nossas categorias de análise e, de igual modo, apresentamos 

estratégias linguístico-discursivas desses aspectos.  

Cumpre-nos dizer que, a exemplo do que já disse Maingueneau, o ethos é uma 

categoria de análise que pode e deve ser analisada para além das cercanias impostas pela 

modalidade oral da língua. Conseguimos rastrear sentidos e as imagens discursivas da 

instância enunciadora por meio de enunciados escritos e diminutos, como os da manchete, ou 

– ainda – por aqueles que se mostram de maneira verbo-visual, como as fotografias e os 

infográficos, este último é – por natureza – híbrido. O que nos permite asseverar que a 

manchete, como parte integrante da PP, não é uma ilha, mas está em constante diálogo com 

todos os demais elementos que a compõe.  

Percebemos, também, que os discursos sobre a gripe, na Folha de S. Paulo, percorrem 

um caminho que se divide em três fases ou etapas: o primeiro está manifesto por meio das 

seis primeiras manchetes e dos demais gêneros discursivos com os quais ela dialoga nas 

primeiras páginas. Por isso, o título desta dissertação recupera a ideia de curso (movimento) 

que está atrelado ao discurso: ―pandemia em curso ou em discurso‖, conforme sugere o título, 

é o resultado desse caminho pelo qual percorremos nesta pesquisa.  

A fase inicial revela uma instância enunciadora às voltas com o aparecimento de uma 

doença e, ao mesmo tempo, com uma necessidade de marcar uma semântica global que ajude 

a indiciar esse acontecimento discursivo. A fase do desenvolvimento trouxe para a nossa 

pesquisa uma descoberta: somente após analisarmos o corpus, a fórmula discursiva se 

mostrou de maneira produtiva em nossos resultados.  

É a partir dessa constatação que identificamos a cristalização de um sintagma que 

nomeou e ainda nomeia a crise pandêmica de 2009. Com ele e a partir dele, os sentidos 

ligados a essa doença ganham contornos discursivos e nos permite impregnar nossa análise da 

ideia do caminho, que tem um fim, a fase terminal. Após 15/08/2009, a Folha não mais 

destacou a doença em suas primeiras páginas e, como vimos no capítulo 4, essa última 

manchete representou discursivamente uma interdição ao assunto, um veto ao destaque e, 

consequentemente, à doença. 

Diante de tais constatações, é preciso dizer que esta dissertação avança à medida que 

discute o ethos como categoria de análise a partir de enunciados diminutos e que não estão, 

necessariamente, ligados à modalidade oral da língua. Além disso, mostra que essa 

constituição plural dos ethé apresentados pela Folha de S. Paulo indicia uma noção ethos 
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discursivo que estamos chamando de plurivocal, posto que os corpos enunciantes e, 

consequentemente, os tons são vários, mas estão condicionados às finalidades enunciativas: 

―informar‖, ensinar ou servir. 

Com base no que foi apresentado nestas considerações finais, reafirmamos a 

importância desta dissertação para a linha de pesquisa ―Linguagem em novos contextos‖, 

situada no Programa de Pós-Graduação em que este trabalho é defendido, pois, além de 

contribuir para o fomento das questões linguísticas, promove e analisa diálogos entre os 

gêneros discursivos de uma primeira página de jornal e aprofunda as questões de ordem 

teórica e prática de uma área consolidada das linguagens, que é a Análise do Discurso de 

orientação francesa. 

Finalmente, esperamos que esta pesquisa contribua para uma releitura de nossa 

sociedade, especialmente quando o assunto envolver a tríade saúde pública, doenças 

pandêmicas e discurso jornalístico. Além disso, entendemos que esta dissertação sempre 

estará em processo de devir e, portanto, não se encerra em si mesma, mas aceita outras 

análises e interpretações. 
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