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RESUMO: Este artigo procura refletir sobre a condição do jornalismo como produtor 
de sentidos, a partir da base conceitual proposta pela Teoria dos Discursos Sociais 
(Pinto: 2003; 1999) e pela Teoria Social do Discurso (Fairclough: 2001). Para tanto, 
parte-se da pressuposição de que o jornalismo é resultante de um processo de produção, 
circulação e consumo de sentidos onde todas as etapas que o constituem e por ele são 
constituídas estão interligadas em um processo de construção discursiva. O jornalismo, 
é produzido, circula e é consumido sob a lógica de um mercado simbólico. Desta 
maneira, negocia espaço e articula sentidos na tentativa de conquistar hegemonia, de 
trazer para si a condição de principal construtor da realidade.  
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Percorrendo as prateleiras da área de comunicação social, numa grande livraria 

situada em um shopping center com o intuito de verificar a literatura especifica recém-

lançada no campo do jornalismo, algo me chamou a atenção: o número expressivo de 

novos livros, redigidos por jornalistas atuantes na chamada grande, pequena ou média 

imprensa. Publicações variadas: ora relatando experiências; ora explicando as funções 

do jornalismo e do jornalista; ora, traçando parâmetros para designar com mais precisão 

o que é notícia, como se dá a sua produção e ocorre a sua construção.  

Tal observação me proporcionou a sensação de que, ao indagar sobre o  

jornalismo, é inevitável o deslocamento para um outro campo, o da mídia atuante e 

legitimada institucionalmente, como se fora ela e tão-somente ela, capaz de responder a 

questionamentos sobre este tema. Fiquei com a impressão de que a universidade, 

enquanto instituição fundamentalmente social, ao não acompanhar os passos largos das 

transformações tecnológicas que envolvem o dia-dia das redações, perde, pouco a 

pouco, a autoridade e possibilidade de dar respostas satisfatórias a muitos 

questionamentos, decorrentes das atividades práticas que envolvem o fazer jornalístico, 

cujas respostas parecem estar apenas no mercado de trabalho.  

É a “institucionalização” de dois tipos de jornalismo. O primeiro alusivo 

àqueles que constroem uma carreira no cotidiano das redações dos meios de 
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comunicação, ganham prêmios, notoriedade, dinheiro etc. O segundo refere-se ao 

mundo dos docentes universitários e pesquisadores. Neste caso, a notória precariedade 

das instituições de ensino superior (IES), sobretudo as instituições federais de ensino 

superior (IFES), é responsável por um processo de ensino-aprendizagem, repassado ao 

aluno, mas distante das necessidades do mercado. São currículos desvinculados da 

realidade. São irrisórios incentivos para a pesquisa científica. É um processo de 

avaliação precário e ineficiente acerca das ações empreendidas. É a adesão a teorias 

ultrapassadas. É a defasagem de equipamentos e laboratórios. São bibliotecas 

decadentes, além de outros fatores intervenientes, tais como os baixos salários dos 

professores.  

Em se tratando dos cursos de graduação em comunicação – habilitação 

jornalismo –  salvo raras exceções, teorias relativas ao jornalismo não são discutidas, até 

porque se trata de um campo de discussão e sistematização relativamente novo. O 

contato com teorias existentes permite identificar que os modelos e as teorias que os 

cursos adotam como parâmetros são as teorias da comunicação.  

A proposta aqui é lançar um olhar para o jornalismo, entendendo-o como 

resultante de um processo de produção, circulação e consumo de sentidos, considerando 

todas as etapas que o constituem como interligadas que resultam na produção de 

discursos.  

A nossa  hipótese central é a de que o processo de produção do jornalismo não 

pode ser pensado de forma isolada, mas deve privilegiar a articulação das várias 

instâncias de produção de sentidos e, também, levar em conta os diversos eixos de poder 

presentes no campo do jornalismo. Os conceitos de hegemonia, mercado simbólico, 

discurso e poder, na perspectiva da Teoria dos Discursos Sociais (teoria que entende 

todo fenômeno cultural como fenômeno de comunicação), atuam como instrumentos 

teóricos norteadores que permitem pensar um modo de articular eixos de poder e as 

instâncias produtivas que, grosso modo, aparecem separadas, quando, na verdade, não o 

são.  

 As normas e regras que dão corpo a uma publicação, compõem sua linha 

editorial. O importante, pois, é refletir como elas e os modelos que estruturam o campo 

do jornalismo aparecem como naturalizados na academia, enquanto pólo produtor de 

saber e práticas sociais, e na sociedade, lugar de tensão e luta onde os discursos 

disputam sentido e lugar.  



 Os produtos jornalísticos em circulação são o resultado de um processo de busca 

de hegemonia, a  partir de uma negociação no mercado simbólico. Em todas as etapas, 

desde a produção do fato até a sua leitura na banca de jornal ou em qualquer outro lugar, 

este processo se faz presente.  

 Muitas vezes, o que ocorre é que aqueles que dela participam, não se dão conta 

de todas as nuances, imbricações e negociações feitas durante o processo de produção, 

por estarem envolvidos de forma já tão naturalizada e internalizada, que não têm 

consciência integral de como tudo ocorre.  

 Pinto (2003) afirma que na sociedade atual as tecnologias discursivas de poder 

estão nas mãos dos profissionais de comunicação. Pensando o jornalista, dentro deste 

processo produtivo, o referido autor comenta que estes profissionais aprenderam na 

universidade   ou nas redações que as técnicas de produção da noticias não possuem 

ideologia.  

Segundo ele, as técnicas de redação jornalística  - o lide , a pirâmide de 

informação invertida; a seleção dos fatos, a valorização e a hierarquização de 

acontecimentos (a objetividade e a neutralidade, a lei dos dois lados, enquanto efeitos de 

sentido, complementando a idéia do autor) feita pelo jornalista, segundo o impacto 

afetivo-emocional que podem causar no público, e que foram introduzidas nos jornais 

brasileiros a partir dos anos 50 tornaram-se hegemônicas e deixaram de serem 

percebidas como motivadas socialmente e se transformaram em receitas de aplicação 

obrigatória e generalizada, objeto de ensino reverenciado e defendido ardorosamente 

por seus praticantes. (PINTO, 2003). 

 No campo da recepção, quando um leitor fecha a proposta de contrato de leitura 

(VÈRON,s/d) com um produto jornalístico, ele, em primeiro lugar, sob efeito de 

sentido, acredita na força, no poder e na credibilidade da instituição jornalismo, 

representada pelo veículo escolhido.  

 E em segundo lugar, consome, através dos discursos, mundos, realidades e 

identidades que se materializam em matérias, reportagens, entrevistas, fotos, 

diagramação etc.  Estes recursos jornalísticos indicam que ele vê no produto alguma 

coisa com o qual se ident ifica. Concorda com alguma coisa dita ou concorda com o seu 

todo – forma e conteúdo. Este processo de escolha ou de fechamento de contrato não se 

configura como imposição ou manipulação, como até algum tempo atrás, algumas 

teorias da comunicação apregoavam.  



 De fato, registra-se um processo de convencimento, segundo as normas e regras 

do discurso. O leitor fica convencido. E são muitos os motivos para que acredite que o 

conteúdo transmitido por “seu” meio de comunicação (jornal, telejornal, revista, rádio, 

site da Internet e outros) é o que há de melhor e mais confiável sobre o mundo.  

 

1.1 Um mundo e muitos jornalismos 

  

 Definir o que é jornalismo é algo complexo, todo autor possui um conceito 

especícifo que, para ele melhor o conceitua e o caracteriza. Em Rabaça ( 1987), 

jornalismo é um atividade profissional e de acordo com o veículo em que circula se 

manifesta de diferentes formas. Entretanto a diversidade se assemelha no que se refere 

ao tratamento da informação. Ainda, segundo ele, o jornalismo possui quatro gêneros: 

informativo, interpretativo, opinativo e de entretenimento.  

 Traquina (2004) diz que jornalismo pode ser vida, uma vez que a vida é narrada 

cotidianamente nos veículos de informação; pode ser realidade, sinônimo de 

credibilidade e de afastamento do gênero narrativo da ficção; pode ser acontecimento 

uma vez que narra o que acontece pelo mundo; é o lugar de luta nas sociedades 

democráticas; pode ser um conjunto de ‘estórias’ de vida, de celebridade, de sucesso e 

de tragédia. Por fim, este autor, assume a preferência pelo conceito de Pierre Bourdieu 

(1997) de campo jornalístico ao invés de jornalismo por acreditar que, assim como o 

sociólogo francês, o jornalismo é um campo de forças. 

 Pena (2005) aborda a natureza do jornalismo: sua história, seus gêneros, suas 

técnicas de construção da notícia, sua importância ética. Ele o entende como uma área 

do conhecimento humano cuja dinâmica deve ser investigada a partir da relação entre os 

produtores da notícias e os pensadores sobre esta produção. 

Ao tratar a problemática do jornalismo, Genro (1987) o considera filho legítimo 

do casamento do novo tecido universal das relações sociais, decorrente do capitalismo e 

dos meios industriais. Sua função precípua é difundir informações, embora não seja 

ainda reconhecido em sua relativa autonomia e indiscutível grandeza.  

Isto porque, por um lado, o jornalismo ou é visto como instrumento particular de 

dominação burguesa – linguagem do engodo, da manipulação e consciência alienada ou 

como correia de transmissão dos AIE, como mediação servil e anódina do poder de uma 

classe, sem potencial para a autêntica transformação simbólica da realidade.  



Por outro lado, as descrições  funcionalistas de matriz liberal vêem o jornalismo 

como crítica responsável, baseado na divulgação objetiva dos fatos, exercendo a função 

social direcionada ao aperfeiçoamento das instituições democráticas. Para Genro (1987, 

p. 37), é, antes de tudo, a  “[...] atividade voltada para a denúncia e correção das 

‘patologias sociais’, portanto, para a coesão e a reprodução do estado ‘normal’ da 

sociedade, ou seja, o capitalismo.” 

  Algumas teorias reforçam o pressuposto de que o jornalismo constrói a sua 

legitimidade sob a égide da objetividade e neutralidade, e, sobretudo, do compromisso 

com a verdade. A discussão acerca da conceituação de verdade, por seu turno, é 

modificada graças ao conceito gramsciano de hegemonia, quando ela é vista como 

decorrência de uma luta simbólica. Partindo da premissa de que as palavras não dão 

conta dos sentidos, elaborar um discurso verdadeiro significa não o impor como 

verdadeiro, mas inferir que o receptor o aceitou como verdadeiro. As notícias que 

divulgam informações propositalmente truncadas ou falseadas se aceitas pelo público 

como verdade, mesmo que por um tempo curto, validam o  discurso, seja ele um 

simulacro ou não. A verdade, neste aspecto, é mera retórica ou um efeito de sentido.  

 A civilização ocidental solidificou-se sobre o mito, segundo o qual a verdade é 

algo quase concreto, e não uma construção aceita e compartilhada, mesmo que seja 

mentira.  

A objetividade no texto jornalístico, proposta nos anos 50 e adotada do modelo 

norte-americano, ainda hoje está presente nas instituições, englobando empresas 

jornalísticas e escolas de jornalismo. Assim sendo, quase todo mundo e cerca de 95% 

dos jornalistas acreditam que, ao redigir as suas matérias, obedecendo às normas e 

regras do fazer jornalístico, estão sendo mais objetivos e mais  próximos da 

imparcialidade para retratarem os acontecimentos da forma como realmente 

aconteceram.  

Este comportamento ou crença justifica-se pelo fato de ser esta a tônica dos 

conhecimentos repassados ao estudante de jornalismo, desde a graduação universitária, 

bem como ser a essência do que escuta o profissional novato nas redações. Entretanto, 

análise acurada e cuidadosa comprova que o processo de construção da notícia 

privilegia, em qualquer instância,  determinados aspectos e não outros. 

 Em suma, os cursos acadêmicos e profissionalizantes terminam por inferir que o 

jornalismo é, essencialmente, uma representação. A Teoria dos Discursos Sociais  



propõe um olhar, ao jornalismo, que ressalte a especificidade do processo noticioso e 

enfoque o embate discursivo, isto é, a luta por posições de hegemonia.  

O poder no jornalismo é construído e constituído no embate discursivo, 

elemento presente na etapa da produção de sentido, como sugerem Pinto (1999) e Verón 

(1980).  Ademais, para a Teoria do Poder de Foucault (2004), o poder não está no e nem 

é do jornalismo.  Constitui-se no processo interativo enunciativo, que coloca em 

circulação, ou na semiose social, discursos baseados em efeitos de sentido, os quais o 

legitimam como campo institucional, como: credibilidade, objetividade, imparcialidade, 

atualidade etc.  

 Portanto, o processo de institucionalização do jornalismo foi se constituindo, 

gradativamente, de acordo com as regras específicas deste campo. Este modo de 

perceber o jornalismo afasta-se das concepções que o visualizam como um poder à parte 

da sociedade, dentro da configuração do propalado quarto poder.  

O  jornalismo, enquanto sujeito social, é, simultaneamente, sujeito e 

“assujeitado”. Sujeito, porque tem as suas regras e a sua legitimidade, construída ao 

longo de sua própria história, que lhe dá autonomia e confere legitimidade à construção 

dos seus discursos e enfoques discursivos. Porém, é “assujeitado”, uma vez que 

depende de outros campos de conhecimento para construir os seus discursos. Ele não 

parte do nada, e sim, de conhecimentos previamente construídos. Trata-se de um 

conquista histórica, que lhe favoreceu a condição de trazer para si o poder de 

anunciabilidade e que lhe garante destaque, no cenário social.  

 Na verdade, a história da construção da legitimidade do jornalismo consolida-se 

com base na conquista constitucional, em diversos países, alusiva à garantia da 

liberdade de imprensa e outras vitórias, que conferem ao jornalismo status de instituição 

social. Assim, ele se constituiu enquanto sujeito não submisso a outros poderes, que não 

o dos proprietários. Porém, paradoxalmente, nada disto lhe confere liberdade total: na 

condição de instituição social está sujeito a regras, como os demais campos.   

Aliás, os setores de atuação, quaisquer que sejam as suas naturezas, não são tão 

autônomos como querem parecer ser. O poder do jornalismo – de fazer ver, fazer crer e 

fazer saber – está, pois, em produzir discursos legitimados institucionalmente, via poder 

de negociação, construindo uma prática que intervém e constrói identidades, lugares e 

realidades, no momento que anuncia e enuncia.  

 Porém, o poder que posiciona o jornalismo, enquanto um campo negociador de 

sentido, não dá espaço para uma negociação, em que um dos lados possui “as cartas” e 



dita as regras em contraposição ao outro lado, que somente aceita e acata. Além disto, 

não se trata de um campo de negociação, onde a compra de espaço garante resultados 

certos e esperados. A noção de negociação fundamenta-se em Bakhtin (1992, 1995), 

como lugar de disputa de sentido, embora esteja naturalizada a discussão do quarto 

poder para nomear o poder onipotente e  absoluto. 

Partindo da pressuposição de que o processo de produção dos sentidos, antes de 

chegar à  etapa de consumo e reconhecimento – etapa que também figura como ativa 

negociadora de sentidos  – passa pela instância de negociação. Numa matéria, tudo faz 

parte de uma constante atualização da negociação de sentidos, que o cotidiano ou as 

técnicas de produção naturalizadas não deixam perceber: o enfoque dado, a sua posição 

na página, a foto que a acompanha, as fontes ouvidas, a dimensão da matéria, os limites 

da abordagem, a aproximação com o acontecimento/ fato / evento/ personalidade etc. 

Como vimos em momentos anteriores, incluindo as discussões acerca da figura do 

gatekeeper, tais características do processo centram-se em critérios pessoais do 

jornalismo ou da própria empresa.  

 No entanto, é mister lembrar que a etapa de negociação integra um universo 

mais amplo, cuja materialidade consolida-se nas empresas jornalísticas, como se 

normas, regras e coerções da produção de sentido não fossem sociais e nem partissem 

do campo da linguagem. Chamamos a atenção para as armadilhas de se considerar tudo 

como discurso. Na verdade, se a linguagem atua na esfera do simbólico que se 

materializa, há outros aspectos, envolvendo atos e até mesmo atitudes físicas de 

violência, que não são linguagem.   

 Em síntese, a hegemonia no jornalismo tem aspectos distintos e variados. 

Primeiro, a  hegemonia econômica: a empresa jornalística, enquanto indústria, precisa 

vender jornal. Depois, a hegemonia política: a empresa jornalística anseia por deter 

alguma influência na política nacional. E há, ainda, uma hegemonia ainda maior, não 

concernente à política e nem à economia. É a hegemonia pautada na confiança e no 

respeito do público, ante o que é veiculado no “seu” jornal. Enfim, a guerra por 

hegemonia pode se dá em vários flancos e fronts, inclusive, nesta busca de legitimidade 

junto ao público. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O percurso deste trabalho, em sua totalidade, contemplou tanto o discurso 

quanto a linguagem como prática social, os textos como  lugar de produção social do 

sentido, e assim, podem ser entendidos como integrando práticas sociais, inseridas em 

contextos determinados. Em outras palavras, procuramos entender como as práticas 

discursivas moldam e constituem os fenômenos sociais, e atribuem sentido às práticas 

sociais. Os textos representam, pois, um conjunto de enunciados, que não se restringem 

aos escritos, mas integram imagens, músicas etc. Os discursos, por sua vez, são o lugar 

social de materialização da produção de sentido. 

Ao propormos aproximar o jornalismo da Teoria dos Discursos Sociais, 

percebemos, com nitidez, como os conceitos desta teoria  propiciam novos olhares sobre 

uma área de saber, razoavelmente cristalizada. Deste modo, podemos, agora,  afirmar 

que as notícias são como são, devido às condições de produção, circulação e consumo 

do processo produtivo, cujas etapas estão intimamente inter-relacionadas, em 

movimento extremamente complexo, o qual favorece ou impede a produção de certos 

discursos.  

Isto corresponde a afirmar que o processo social, do qual o jornalismo decorre, 

está sempre submetido ao jogo do poder, o qual envolve uma série de elementos, 

inclusive, a estrutura interna das instituições. Logo, a construção da notícia não segue 

uma trajetória livre. Ao contrário, obedece a prescrições previamente fixadas.   

Além do mais vários dos pontos aqui abordados sobre os distintos entendimentos 

sobre o conceito de jornalismo, praticados, simultaneamente, na sociedade 

contemporânea. Talvez, como decorrência indireta  desta multiplicidade de formas de 

fazer jornalismo, temos, agora, o profissional jornalista como um sujeito ambíguo. Ao 

tempo em que se submete às exigências do contexto e dos agentes das ações, sobrevive 

como sujeito ativo na produção de sentidos, com autonomia relativa para a execução das 



suas atividades profissionais, conforme as expectativas geradas em termos sociais no 

que concerne à utilidade social do jornalismo. 
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