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RESUMO
Este artigo tem como objetivo apresentar algumas considerações a cerca do campo
midiático, assim como as primeiras reflexões analíticas referentes à performance
discursiva encenada pelo jornal Zero Hora para apresentar o episódio da invasão da
Aracruz, em Barra do Ribeiro/RS. Trata-se do trabalho inicial de uma pesquisa em
andamento, que busca analisar as notícias publicadas sobre o episódio ocorrido dia 8 de
março de 2006, num protesto contra a instalação de uma indústria de celulose no Rio
Grande do Sul. As análises estão focadas nas notícias veiculadas pelo jornal e para este
artigo recortou-se uma das páginas. A análise procura identificar os efeitos de sentido
que produzem o que estamos chamando de uma performance discursiva, tendo por base
a teoria dialógica da Mikhail Bakhtin e as noções de campo social de Pierre Bourdieu.
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As noções de campo e de poder na mídia
A esfera midiática ocupa lugar de destaque entre os campos sociais e sua
influência aumenta progressivamente na medida em que a sociedade contemporânea
adota e mantém uma tendência de individualização e autonomização. A partir destas
novas configurações, aparece com mais clareza o jogo de forças na sociedade, então
livre da pressão hegemônica da religião, onde se pode perceber o embate que se trava
entre os diferentes segmentos e no seio deles mesmos, manifestações tensionais que
Pierre Bourdieu (2000) denomina de campos sociais.
Para efeito deste estudo que procura entender o que acontece com o campo
social da mídia, avançamos na compreensão de Bourdieu, quando procura romper com a
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idéia substancialista e para tanto introduz a noção de espaço social e de campo de poder.
Com isso, ele proclama o princípio de uma apreensão relacional do mundo social, na
medida em que os indivíduos coexistem na e pela diferença. Ou seja, as pessoas ocupam
posições sempre em relação aos outros. Isso não significa renegar a diferenciação social,
mas admitir que as relações se estabelecem nos espaços sociais, onde se estruturam e
distribuem as formas de poder.
Os agentes e grupos de agentes são assim definidos pelas suas posições
relativas neste espaço. Cada um deles acantonado numa posição ou numa
classe precisa de posições vizinhas, quer dizer, numa região determinada do
espaço e não se pode ocupar realmente duas posições opostas no espaço mesmo que tal seja concebível (Bourdieu, 2000, p. 134).

Lugar de disputa, esse espaço social é marcado pelas diferenças, pela
necessidade constante de ajustamento, já que no espaço estão funcionando distintos
comportamentos, estilos diferentes de vida, constituindo o que se chama de capital
simbólico e isso envolve os indivíduos, os grupos e as instituições. Significa dizer que
os indivíduos, ao interagirem, mostram suas identidades e diferenças e, numa luta
simbólica, buscam imprimir e fazer valer suas crenças.
A noção de que nos campos sociais os sujeitos estão ao mesmo tempo
interagindo e em disputa é de grande valia para os estudos da comunicação, se
pensarmos que mesmo nas instâncias mediadas o pressuposto da interação entre campos
é a base da relação entre emissor e receptor, fenômeno que amplia sobremaneira os
efeitos da comunicação no mundo hoje.
Embora se ajuste aqui as noções de campo social e comunicação, é importante
esclarecer que a diferença entre uma e outra concepção se relaciona à capacidade e
comportamento dos atores. Quando a interação se estabelece com base em alguma
expressão lingüística, podemos adentrar no processo sígnico, que confere a tal atitude o
estatuto, mas também a capacidade de expressão comunicativa.
Compreendemos assim, com base na essência da unidade da comunicação
verbal, que o ouvinte e não apenas o locutor é ativo na percepção e compreensão em
todo o processo discursivo.
A compreensão de uma fala viva, de um enunciado vivo é sempre
acompanhada de uma atitude responsiva ativa (conquanto o grau
dessa atividade seja muito variável); toda compreensão é prenhe de
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resposta e, de uma forma ou de outra, forçosamente a produz: o
ouvinte torna-se locutor (Bakhtin, 1997, p.290).
Adentramos, assim, na questão da linguagem e das linguagens. Sabe-se o quanto
é próprio de uma comunidade produzir discursos para justificar seus atos, embora se
saiba também que nem tudo está dito, que tais discursos nem sempre revelam o
verdadeiro teor simbólico desses atos. Mas, por outro lado, “Todos os diversos campos
da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem. Compreende-se perfeitamente
que o caráter e as formas desse uso sejam tão multiformes quanto os campos da
atividade humana, o que, é claro, não contradiz a unidade nacional de uma língua”
(Bakhtin, 1997, p. 261)
Assim como Bakhtin, Bourdieu(2000), ao apresentar a noção de poder
simbólico, se aproxima dos estudos em lingüística, mais precisamente do discurso,
quando discorre sobre como se legitima esse poder.
O que faz o poder das palavras e das palavras de ordem, poder de manter a
ordem ou de a subverter, é a crença na legitimidade das palavras e daquele
que as pronuncia, crença cuja produção não é da competência das palavras
(Bourdieu, 2000, p.15).

Assim, se o poder das palavras é essencial para a interação e as disputas nesse
mundo social não estão circunscritas às palavras, significa que há algo além do que nos
mostra a lingüística estruturalista. Para tanto, e sem desconsiderar as relações lógicas
apresentadas pela lingüística do sistema, é preciso entender a linguagem em sua
propriedade dialógica (Bakhtin, 1997), considerando a memória discursiva dos
enunciados, a heterogeneidade dos discursos e a antecipação dos dizeres, já que cada
enunciado supõe uma resposta.
Estamos falando, portanto, da representação das coisas, da forma como
aparecem, das linguagens, dos discursos, porque os campos se manifestam basicamente
pela estruturação discursiva, que assume papel decisivo nas disputas pelos diferentes
capitais nas várias esferas culturais da sociedade. Em outros termos, na vida
contemporânea a visão de mundo é constituída por universos simbólicos de tal forma
que não há compreensão das estruturas sociais sem uma prévia análise ou consideração
sistemática das estruturas simbólicas, dos capitais simbólicos, sem que se compreenda
os seus sentidos.

3

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da
Comunicação
XXXII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba, PR – 4 a 7 de
setembro de 2009

Por isso é que julga-se ser uma ligação indispensável o que se dá entre
comunicação e linguagens, o que vem a ser importante quando se faz reflexões sobre a
mídia, como neste estudo. Acredita-se que é na confluência destes fatores que se pode
explicar muitos efeitos que condicionam a modernidade, relacionados à importância da
linguagem,

não

apenas

como

operador

mecânico,

puramente

funcional

da

discursividade, mas como meio de influência, o que confere aos meios de comunicação
um grande papel enquanto dispositivo de mediação.

O funcionamento da mídia
Nesse contexto, os meios de comunicação desempenham privilegiadamente o
papel de mediador das relações sociais, principalmente por se ocupar e apresentar nas
suas produções textuais o discurso de outras esferas da atividade humana, além da sua,
eis que as mídias também operam como campo. É neste sentido que se pode dizer que
estão cada vez mais escassos os ambientes fora da mídia, o que não significa que a
esfera da mídia tenha dominado ou subsumido os demais campos. O que vem
acontecendo é que de forma crescente a mídia ocupou espaços na esfera das mediações
sociais tradicionais (Heberlê, 2006).
No mundo atual, a mídia passou a ser o espaço por excelência em que as
informações têm curso, trafegam, tomam forma, sendo que os veículos de comunicação
mostram os fatos de uma determinada forma, encenam uma forma de dizer, que se pode
chamar de discursiva, mas também performática. Isso pode ser observado porque, ao
apresentar as informações do cotidiano, a mídia mostra não apenas a frente do palco
mas também deixa revelar o fundo, suas cenas enunciativas “interessadas” de
apresentação da “realidade”. Ou seja, aparece o que aparece em função das suas
operações e lógicas. Isso é importante, porque dependendo do modo como os
enunciados são apresentados podem, em maior ou menor grau, influenciar a
interpretação dos fatos e não apenas gerar determinados sentidos, mas também
prescrever (no sentido de recomendar), o comportamento individual e coletivo.
Dentre os inúmeros gêneros que compõem a esfera midiática, centramos o foco
no gênero jornalístico, mais precisamente nos discursos que circulam nos jornais
impressos diários. Ao observarmos os enunciados produzidos, é possível perceber que
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as notícias são uma produção discursiva de um fato, tendo em vista constituírem uma
elaboração em que entram em jogo diferentes perspectivas. Há de se considerar, sob
esse enfoque, que somente são publicadas aquelas notícias que atendem a certos
requisitos (mercadológicos, institucionais, etc.) Ou seja, é necessário que os fatos eleitos
para serem publicizados, tenham o apelo e o valor exigidos pela esfera jornalística.
Assim, a seleção, a escolha de um assunto, deve ser realizada em consonância
com prerrogativas dessa esfera como, por exemplo, a publicação de informações que
são objeto de uma grande disputa simbólica na sociedade (geralmente as que se referem
a um grande número de pessoas). Destaca-se, no entanto, que as notícias ganham maior
ou menor visibilidade dentro desse espaço de produção de discurso a partir da avaliação
dos profissionais da comunicação, no que tange aos saberes, histórias, interesses e
perspectivas ideológicas, que se revelam (em maior ou menor intensidade) em suas
produções discursivas. Essas operações é que este estudo procura desvendar e para isso
necessita da passagem pela experiência táctil da empiria.

Episódio Aracruz: breve contextualização
A madrugada de 8 de março de 2006 (Dia Internacional da Mulher) foi
escolhida, não por acaso, por 1,5 mil manifestantes para realizar um ato de protesto no
hortoflorestal da multinacional de celulose Aracruz, em Barra do Ribeiro-RS. A ação foi
protagonizada, em sua maioria, por mulheres integrantes do Movimento das Mulheres
Camponesas (MMC), além de lideranças do Movimento dos Trabalhadores Rurais SemTerra (MST), ambos vinculados à Via Campesina.
O grupo utilizou cerca de 40 ônibus para se deslocar até Barra do Ribeiro, cidade
60 quilômetros distante de Porto Alegre-RS, onde participava da 2ª Conferência
Internacional sobre Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural, realizada pela PUC-RS.
O ato, que tinha como objetivo protestar contra a instalação de florestas de eucalipto no
Rio Grande do Sul e, futuramente, de uma indústria de celulose, resultou na inutilização
de estufas, experimentos e três milhões de mudas de eucalipto.
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O fato teve grande repercussão nos campos político e jurídico, além,
logicamente, de ser destaque na mídia. Um dos veículos que dedicou espaço
privilegiado para a cobertura do que denominamos “Episódio Aracruz” foi o jornal Zero
Hora. Conforme uma pesquisa do Instituto Verificador de Circulação (IVC), publicada
em janeiro de 2009, Zero Hora é líder no segmento jornal no estado gaúcho e sétimo
colocado no ranking nacional, com uma média diária de 179.934 de circulação em 2008.
O jornal pertence ao Grupo RBS, considerada a maior empresa de comunicação
multimídia do Rio Grande do Sul, que além de oito jornais diários, ainda detém uma
televisão aberta, afiliada da Rede Globo, uma televisão comunitária, rádios e portais da
Internet.
Historicamente, Zero Hora tem deixado ressoar pistas de uma posição contrária
aos movimentos sociais de esquerda, seja por meio das próprias notícias, seja em textos
publicados nos espaços em que é expressa a opinião da empresa, como nos editoriais.
Essa linha editorial assumida por Zero Hora pode ser observada nos outros veículos de
comunicação igualmente pertencentes ao Grupo RBS.
De qualquer forma, em relação ao episódio Aracruz, que tinha data e hora
marcada, ele foi registrado pelas câmeras de televisão e pelas lentes fotográficas de
vários veículos gaúchos, com exceção daqueles que integram o grupo RBS. Há aqui um
impasse: o jornal Zero Hora diz não ter sido avisado propositalmente sobre o fato por
não compactuar com ações violentas enquanto outros veículos (que acompanharam a
ação) atribuem o “furo” levado por ZH à falha na cobertura do evento da PUC-RS.
Nesse contexto, em que pese o atrito envolvendo os profissionais da área e com
a necessidade de buscar as informações e as imagens de um fato que não foi
presenciado pela equipe de reportagem, o jornal Zero Hora publica em suas páginas a
partir de 9 de março de 2006 a primeira de uma série de reportagens sobre o
acontecimento. Em consonância com a lógica que rege as operações jornalísticas, o
jornal de 12 de março de 2006 traz reportagem especial sobre o Episódio Aracruz, com
destaque na capa. Trata-se da edição dominical de Zero Hora, a qual tem grande apelo
comercial pelo volume de classificados e, consequentemente, tiragem maior que as
edições de outros dias da semana.
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Análise da reportagem especial de ZH
Como vimos, a esfera midiática é um espaço privilegiado de instituição e
produção de sentidos, a partir de uma performance discursiva protagonizada pelos
veículos de comunicação. É essa performance ou, melhor dizendo, os efeitos de sentido
produzidos por ela que buscamos observar neste artigo. A análise está estruturada, por
razões metodológicas, em dois momentos co-relacionados. O primeiro deles apresenta
considerações acerca da página em análise e de recursos visuais utilizados em
articulação com os enunciados em destaque. O segundo momento analisa a seleção
lexical eleita para a construção dos enunciados mais marcantes da página. Mesmo
separados inicialmente na análise, há de se destacar que tais elementos mantêm uma
interlocução, por comporem uma mesma cena discursiva, e, assim, produzirem efeitos
diversos.
1) Elementos visuais
Para este trabalho, selecionamos a página 4 da edição dominical de Zero Hora
do dia 12 de março de 2006 (ver anexo no fim do artigo), na qual está o texto de
abertura da reportagem especial que se estende por outras nove páginas. A parte
superior da página é ocupada por um título (“Com a marca da impunidade”), colocado
logo abaixo de uma tarja azul onde está a cartola “Questão agrária”. Neste mesmo nível,
ou seja, ainda no alto da página, há uma pequena foto em preto e branco em que aparece
uma das manifestantes que participou do Episódio Aracruz. Essa imagem foi utilizada,
ao longo de mais de uma semana, como selo para as notícias sobre o fato. Ao contrário
da maior parte dos selos (recurso gráfico usado para facilitar a identificação de um tema
recorrente na mídia; uma espécie de carimbo), este não se vale de ilustrações gráficas e
apela para a personificação.
Ao observarmos cartola e selo, conjuntamente, apreendemos ainda outras pistas
discursivas da circulação de acentos valorativos. Ao lançar mão da imagem do protesto
como selo, o tema Questão Agrária (tão vasto e tão propenso a embates) parece ficar
enclausurado, restrito às ações de protesto protagonizadas pelo MST. A justaposição
desses dois temas (protestos e reforma agrária) encaminha para uma relação direta,
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como se manifestações violentas fossem inerentes ao debate sobre questões agrárias,
quase um convite ao repúdio do tema.
Quanto aos aspectos visuais da página, há de se destacar ainda o uso da cor
vermelha no título da segunda matéria, a qual faz referência ao Episódio Aracruz.. Em
contextos que tratam de questões sociais, o vermelho nos remete à cor da bandeira do
mais importante movimento social de esquerda do Brasil, o Movimentos dos
Trabalhadores Sem Terra (MST), com participação ativa na articulação do protesto
contra a Aracruz. Assim, independentemente dos motivos que levaram a tal escolha, a
eleição da cor vermelha deixa emergir um efeito de impacto, o qual é potencializado
com as escolhas lexicais feitas para tal título: “Barra do Ribeiro, 8 de março de 2006.
Alvo: Aracruz Celulose”. A designação alvo, qualquer ponto que se procura acertar com
um tiro, reforça a idéia de que a questão agrária esteja atrelada aos objetivos ou a
finalidade dos movimentos que realizam protestos.
2) Recursos verbais
A utilização de alguns itens lexicais chama a atenção por não se adequarem ao
contexto dos fatos elencados na reportagem. Entre as designações que integram o texto
e o título principal da página, a palavra impunidade requer um olhar mais apurado
devido ao fato de que punição, na sociedade moderna, tem relação com a esfera jurídica.
Isto é, punir representa a aplicação de uma pena civil ou criminal a alguém, que
somente pode ocorrer após transcorridas etapas na Polícia Judiciária, no Ministério
Público e no Poder Judiciário. Para apurar os responsáveis por fatos como os descritos
por Zero Hora, de acordo com a legislação brasileira, é necessário que seja instaurado
inquérito policial, durante o qual serão reunidas provas e identificados os autores dos
atos infratores. Somente depois disso, o Ministério Público, único órgão em nossa
sociedade com poder persecutório, pode denunciar alguém à Justiça. Cabe aos juízes a
decisão de acolher ou não tal denúncia para a abertura de um processo judicial, durante
o qual será dada a oportunidade de defesa do réu. Ao final, é dada a sentença, que pode
condenar ou absolver.

Conclusão
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Na tentativa de observar os efeitos de sentido produzidos a partir da performance
discursiva encenada pelo jornal Zero Hora ao noticiar o Episódio Aracruz, apreendemos
alguns itens de apreciação de valor, os quais nos remetem às afirmações de Bakhtin de
que um enunciado absolutamente neutro é impossível, pois será sempre constituído
dialogicamente. A partir da análise dos recursos visuais e verbais utilizados na página 4
da edição de 12 de março de 2006 de Zero Hora, conseguimos perceber algumas cenas
performáticas construídas nas páginas do jornal diário impresso de maior circulação do
Rio Grande do Sul. Tais construções são típicas da esfera midiática, considerado como
um espaço onde se configuram os discursos de outras tantas esferas da atividade
humana. Assim, podemos afirmar que a mídia é um lugar privilegiado de instituição e
produção de sentidos, a partir de uma performance discursiva protagonizada pelos
veículos de comunicação.
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