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Resumo 

O presente artigo problematiza a reportagem enquanto gênero jornalístico. Para tanto, 

situa o saber teórico relativo à composição discursiva reportagem no que a difere da 

notícia. É feita análise de quatro reportagens em diferentes mídias, duas da revista Veja 

e duas do portal de notícias G1, para que seja possível estabelecer quais as diferenças no 

formato comparando as duas mídias e quais as similaridades que o define enquanto o 

mesmo gênero, a reportagem. 
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Introdução – Os Gêneros Jornalísticos no Brasil 

 

 “Os gêneros jornalísticos são para o redator como modelos de enunciação que facilitam 

o ato de escrever”, Sánchez; Pan (1998, p. 16), além de funcionarem como uma guia 

para o leitor, que podem selecionar previamente que tipo de conteúdo quer consumir. 

Luiz Beltrão e José Marques de Melo são pioneiros na investigação da temática no 

Brasil. O primeiro possui uma importância histórica relevante, principalmente por 

propor uma primeira classificação, feita de acordo com as funções que os textos 

desempenham em relação ao leitor: informar, explicar e orientar. Marques de Melo 

toma como referencial a classificação de Beltrão, apontando que ela se baseia na prática 

profissional estabelecendo os limites entre as matérias, mas não as problematiza. 

Marques de Melo, então, propõe uma nova classificação, derrubando a categoria do 

jornalismo interpretativo. O autor apresenta uma classificação baseada em duas 

categorias, jornalismo opinativo e jornalismo informativo, em que este representa a 

reprodução do real (descrição jornalística a partir dos parâmetros do atual e do novo) e 

aquele representa a leitura do real (identificação do valor do atual do novo nos 

processos jornalísticos). 
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Comunicação, evento componente do XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 
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Esta nova proposta bipolarizada entre informar (saber o que se passa e descrever os 

fatos) e opinar (saber o que se pensa sobre o que se passa e construir uma versão dos 

fatos) suscitou uma indagação no que diz respeito à interpretação: não cabe também às 

composições discursivas jornalísticas a função de explicar os fatos? Em seu próprio 

trabalho Marques de Melo responde à questão, deixando claro que entre as vertentes 

opinativo e informativo não se exclui a determinação ideológica, o que significa que “a 

interpretação enquanto procedimento explicativo cabe perfeitamente no jornalismo 

informativo”, Marques de Melo (1985, p. 63). 

Com isto entende-se que embora ao produzir textos enquadrados na vertente opinativa, 

guiada pela objetividade e imparcialidade, utilizando para tal a técnica do lead, ao 

selecionar, hierarquizar e relacionar as informações o jornalista recorre à sua própria 

interpretação. “Logicamente, se tudo é interpretação, não podemos amparar só alguns 

gêneros no modelo interpretativo”, Sánchez; Pan (1998, p. 27). 

A grande diferença entre estas categorias, portanto, está no referencial em que cada uma 

se baseia. Segundo Marques de Melo (1985, p. 64) “os gêneros que correspondem ao 

universo da informação se estruturam a partir de um referencial exterior à instituição 

jornalística. (...) Nos gêneros que se agrupam na área da opinião a estrutura da 

mensagem é co-determinada por variáveis controladas pela instituição jornalística”. 

Devido à mutabilidade dos gêneros, que acompanham o desenvolvimento das práticas 

jornalísticas, as necessidades da própria sociedade e se adequam às mídias emergentes, 

de tempos em tempos há mudanças, onde novos gêneros surgem, outros se 

reconfiguram ou desaparecem. Lia Seixas (2009) apresenta uma nova classificação, 

baseada em identificar quando a instituição jornalística é “enunciador”, porque isto 

implica diretamente na finalidade institucional; marcar a importância das competências 

operadas por sujeitos comunicantes da organização jornalística e pôr em pauta nos 

estudos de gêneros discursivos da formação discursiva jornalística (FDJ) os elementos 

extralingüísticos da prática discursiva. 

Assim, a autora divide as composições discursivas jornalísticas em duas categorias: 

gêneros discursivos jornalísticos e gêneros jornalísticos jornálicos. A primeira diz 

respeito aos gêneros compostos por um sujeito comunicante pertencente à instituição 

jornalística e a segunda a composições cujo sujeito comunicante não precisa pertencer à 

instituição. 

 “Aprendemos os gêneros do mesmo modo que aprendemos a nossa língua: o 

dominamos com fluidez antes de saber gramática”, Sánchez; Pan (1998, p. 17), mas é 
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certo que quando passamos a sabê-la se utiliza a língua com mais rigor; o mesmo 

acontece com os gêneros. 

A Reportagem enquanto gênero  

Enquanto gênero, a reportagem é uma composição discursiva comumente confundida 

com a notícia, principalmente no aspecto teórico, quando passou a ser compreendida 

como pertencente à categoria informativa. Vista deste modo, uma falsa aparência entrou 

em questão, como se apenas o tamanho distinguisse a notícia da reportagem. Todavia, 

entre uma e outra há muito mais diferenças além do aspecto quantitativo, existem 

notícias sem lead e reportagens com um texto menor, por exemplo. 

Para Marques de Melo (1985, p. 65) “a reportagem é o relato ampliado de um 

acontecimento que já repercutiu no organismo social e produziu alterações que são 

percebidas pela instituição jornalística”. Então, a base da notícia é o fato e a base da 

reportagem é o acontecimento, que permite a esta um maior aprofundamento da 

realidade em oposição à fragmentação típica da notícia, por isso que em reportagens 

geralmente há, além do texto principal, infográficos, imagens, box e cronologia dos 

fatos. Para Seixas (2009, p. 183 ) “o fato é algo que passou, ocorrido. O acontecimento 

ou ocorrência é algo em processo, que se apresenta na atualidade, ou algo que tem 

determinado grau de probabilidade de ocorrer. (...) O que caracteriza o fato, portanto, é 

o resultado de uma ação passada. Já o acontecimento é fenômeno em processo”. Na 

prática profissional, geralmente se faz essa distinção utilizando o termo matéria quente 

para as notícias e matéria fria (atualidade permanente) para as reportagens. 

Ainda é útil para a diferenciação destes gêneros observar a relação do momento da 

ocorrência com o momento da publicação. As notícias necessitam de uma 

instantaneidade maior do que as reportagens, razão pela qual há mais reportagens em 

revistas do que em jornais diários. Note-se esta relação através de exemplo de Lage 

(2006): “Noticia-se que um governo foi deposto; produzem-se reportagens sobre a crise 

político-institucional, econômica, social, sobre a reconfiguração das relações 

internacionais determinada pela substituição do governante, sobre a conspiração que 

levou ao golpe, sobre um ou vários personagens envolvidos no episódio”. 

A fim de sintetizar critérios de diferenciação entre a notícia e a reportagem, traz-se um 

quadro comparativo do professor João de Deus (apud Pena, 2008): 

A notícia apura fatos. A reportagem lida com assuntos sobre fatos. 

A notícia tem como referência a 

imparcialidade. 

A reportagem trabalha com o enfoque, a 

interpretação. 

  A notícia opera em movimento A reportagem, com a dedução (do geral, que é o 
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típico da indução (do particular para 

o geral). 

tema, ao particular – os fatos). 

A notícia atém-se à compreensão 

imediata dos dados essenciais. 

A reportagem converte fatos em assunto, traz a 

repercussão, o desdobramento; aprofunda. 

A notícia independe da intenção do 

veículo (apesar de não ser imune a 

ela). 

A reportagem é produto da intenção de passar 

uma “visão” interpretativa. 

A notícia trabalha muito com o 

singular (ela se dedica a cada caso 

que ocorre). 

A reportagem focaliza a repetição, a 

abrangência (transforma vários fatos em tema). 

A notícia relata formal e secamente – 

a pretexto de comunicar com 

imparcialidade 

A reportagem procura envolver, usa a 

criatividade como recurso para seduzir o 

receptor. 

A notícia tem pauta centrada no 

essencial que recompõe 

acontecimento. 

A reportagem trabalha com pauta mais 

complexa, pois aponta para causas, contextos, 

conseqüências, novas fontes. 

           

Assim, o nível de contextualização é característica da reportagem, pois é nela que o 

jornalista traz à tona saberes prévios em relação ao tempo e espaço do acontecimento. 

“Os modelos de contexto controlam a produção e a recepção do discurso, de tal maneira 

que a estrutura do discurso ou sua interpretação pelo receptor seja adequada ou 

apropriada à situação interpessoal ou social”, Dijk
4
 (2001, p. 73). 

Reportagem e notícia têm direcionamentos técnicos diferentes e também diferentes 

funções. Se a finalidade básica da notícia é informar, a reportagem pode, além disso, 

fazer conexões entre fatos e explicar uma situação.”As reportagens, enquanto gênero, 

não são mais interpretativas nem menos, nem mais informativas nem menos que, por 

exemplo, a notícia: são outro tipo de informação e outro tipo de interpretação. Melhor 

dito, são quase apenas uma variação temática da notícia”, Sánchez; Pan (1998, p. 34).  

Elementos da Análise 

Para a análise das reportagens em função do gênero discursivo dentro da atividade 

jornalística, propõe-se observar os seguintes itens, em conformidade ao que explica 

Seixas (2009): 

Item Especificidades Explicação 

Objetos de 

realidade 

1- Acordo (objeto 

concreto) 

2- Desacordo 

(objeto abstrato) 

1-Verificáveis pela simples observação; 

2– Não são passíveis de verificação, como 

intenções de declaração. 

Compromissos 

(ato verbal) 

1- Assertivo 

2- Opinativo 

3- Expressivo 

O compromisso se dá na e pela realização 

do ato lingüístico. O assertivo é o mais 

comum no discurso da grande imprensa. 

                                                
4 Esta tradução é de responsabilidade da autora. 
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Identidade 

discursiva 

1- Locutor 

2- Enunciador 

3- Sujeito 

comunicante 

1- É um ser que no próprio sentido do 

enunciado é apresentado como seu 

responsável. 

2- É o ser de pura enunciação. 

3- É o autor empírico do enunciado, exterior 

ao seu sentido. 

Competências 1- Reconhecimento 

2- Procedimento 

3- Discursiva 

4- Domínio 

1- Valores-notícia e pauta 

2- Apuração 

3- Redação e edição 

4- Superficial 

Interpretação  Conexões entre objetos de realidade. 

 

Análise 

I. Relação entre objetos de realidade e os compromissos realizados 

Trecho A: “Num ambiente em que traição, orgias 

e sexo irresponsável são considerados  “muito 

comuns”, como declarou o goleiro do Flamengo, 

Bruno Fernandes, a Veja – é certo que algo vai 

dar errado. 

 

 

 

Compromisso: ato verbal assertivo 

Fato dado: este ambiente pode 

ser constatado por observação; 

Declaração de autoridade: ator 

social envolvido no fato; 

Objeto de acordo: jogadores 

famosos costumam freqüentar 

ambientes fora das convenções 

sociais. 

Trecho B: “Assediado por clubes europeus como 

Milan e Porto, o goleiro Bruno, de 25 anos, ídolo e 

capitão do Flamengo, seguiu o percurso clássico do 

menino talentoso que saiu da pobreza para o 

estrelato. Sem completar o ensino básico, assinou 

seu primeiro contrato como jogador profissional aos 

18 anos, com o Atlético Mineiro. 

 

Compromisso verbal: assertivo 

Fato suposto: provavelmente o 

goleiro fosse negociado com um 

time europeu ainda este ano. 

Fato de passado histórico: a 

escolaridade do jogador pode ser 

verificada com documentos. 

Fato de passado recente: a 

contratação também pode ser 

comprovada com documentos. 

Objeto de acordo: jogadores 

brasileiros de futebol conseguem 

ascensão social através do 

esporte. 

Trecho C: ”O encontro de Bruno e Eliza Samudio, 

de 25 anos, foi praticamente uma conseqüência das 

forças de atração da física”. 

Compromisso: ato verbal opinativo.  

Situação do campo social: a 

sociedade já tinha conhecimento 

do envolvimento entre Bruno e 

Eliza. 

Objeto de desacordo: não há 

parâmetros de verdade para 

avaliar que o encontro dos dois 

foi uma consequência do meio, 

pois não se pode afirmar que foi 

inevitável. 

Trecho D: “Ela, uma jovem sonhadora, ávida por 

ingressar num mundo que desde pequena a 

Declaração de testemunho: 

alguém que conheceu Eliza 
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deslumbrava. “Criança, ela sabia a escalação de 

todos os times de cor”, conta a ex-madrasta”. 

Compromisso: ato verbal assertivo. 

criança informa que ela sempre 

teve interesse pelo futebol. 

Objeto de acordo: a vítima 

sempre se interessou por 

jogadores de futebol. 

 

A observação da correspondência nestes quatro trechos demonstra a predominância do 

ato verbal assertivo quando a composição traz objetos concretos para apoiar a 

enunciação do jornalista e adequar o compromisso assumido em sue discurso com a 

realidade. De acordo a Seixas (2009, p. 181) “O ato de comunicação pode re-construir a 

realidade de forma que os objetos de realidade sejam realizados como fatos dados, 

constatáveis (aqueles sob os quais não se tem dúvida)”.  

Caso diferente a este se tem no trecho C, cujo objeto de realidade descrito como uma 

situação do campo social (encontro de Bruno com Eliza) não se fundamenta como 

argumento fiável para a enunciação jornalística que sugere a inevitabilidade do 

acontecimento; o opinativo não se configura como assertivo porque os autores da 

composição não possuem cargo e responsabilidade na redação para realizar este ato 

lingüístico.  

Assim, o ato verbal pode ser considerado como opinativo, haja vista que se 

transformado em indagação (Foi praticamente uma consequência das forças da física o 

encontro de Bruno e Eliza?), a resposta pode ser afirmativa ou negativa; neste caso, a 

organização jornalística se responsabiliza pelo discurso enunciado. Isto demonstra que 

em uma composição discursiva como a reportagem, pela sua natureza de articulação 

entre os objetos de realidade, os compromissos podem ser tidos como assertivos ou 

opinativos a depender da compreensão do leitor. 

II. Relação da composição discursiva com as finalidades da instituição 

A revista Veja é uma organização jornalística composta pelas três principais finalidades 

descritas por Seixas (2009), que são mediação, informação e opinião. Enquanto 

composição jornalística veiculada por este veículo, a reportagem estudada apresenta 

como principal finalidade informar, como deixa claro o ato verbal, em maior parte 

assertivos; mas também tem a função de explicar o acontecimento. O texto apresenta 

peculiaridades da vida dos dois atores sociais envolvidos, de modo que além de 

informar simplesmente os fatos, explica a situação em que se deram.  
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Deste modo, esta composição apresenta: 1) mais de uma finalidade; 2) a finalidade mais 

importante é informar; 3) a finalidade mais importante do veículo coincide com a da 

composição.  

III. Interpretação 

Trecho A: “Mas, a acreditar na tese da polícia, o desaparecimento da jovem Eliza 

Samudio supera em gravidade quaisquer aventuras, dessas com um pé na bandidagem e 

outro na sordidez, que certos astros do futebol nacional protagonizaram”; 

Trecho B: “Sua ascensão precoce veio acompanhada do pacote que costumam usufruir 

os craques do esporte: fama, dinheiro e, claro, amantes”; 

Trecho C: “Tudo indica que, desta vez, algo deu errado para o goleiro Bruno – e para a 

jovem que sonhava entrar para o seu mundo. Um mundo que dependendo do rumo das 

investigações, agora ameaça ruir”; 

Trecho D: “O ano passado foi glorioso para a história do Flamengo. Em compensação, 

fora dos campos, o time só tem feito papelão”; 

Trecho E: “Apesar da gravidade dos episódios, tanto Love quanto Adriano foram 

tratados com a complacência habitualmente reservada aos jogadores famosos pegos em 

flagrantes desvio de conduta”; 

Trecho F: “Diante de tanta naturalidade perante comportamentos que beiram o 

banditismo, parece natural que alguns craques ajam como vêm agindo – como se 

estivessem acima do bem e do mal”. 

Estes trechos demonstram alto nível de interpretação porque os autores conectam 

objetos de realidade de acordo e desacordo, estes últimos identificados como saberes do 

senso comum compartilhado pela sociedade. Para compreendê-los, o leitor deve ativar 

conhecimentos prévios do próprio contexto social. Os jornalistas utilizam fatos reais, 

mas inserem o seu próprio conhecimento das coisas em conformidade ideológica com a 

instituição jornalística. 

O ato de interpretar, então, é a operação de significados dados na compreensão, 

de modo que aquilo que se interpreta já é, de antemão, antecipado pelas 

possibilidades inscritas na compreensão. O interpretar só é possível, aliás, 
graças a essa antecipação na qual a compreensão disponibiliza as sentidos 

construídos pela experiência das gerações passadas. (Guerra, 2003, p. 192) 

 

Embora se espere que o jornalista seja imparcial na construção do texto informativo, 

como dita a ultrapassada teoria do Espelho, ao selecionar e hierarquizar informações a 

capacidade interpretativa do repórter sempre estará presente. Algumas vezes a 

interpretação atinja níveis altos, sendo percebida na linguagem da composição. 
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IV. Identidade discursiva  

A autoria de um texto jornalístico não deve ser entendida como a assinatura que vem 

junto a ele; mais ampla, abarca uma relação que envolve o jornalista, a equipe de 

produção e a própria instituição, sobretudo em textos cuja função predominante é 

informar: se diz li no jornal x, li na revista y, mas quase nunca se refere ao nome do 

repórter. Esta situação é diferente quando a função predominante da composição é 

opinativa, pois então se diz li o texto do jornalista x no veículo y. 

Na reportagem em questão, os jornalistas que assinam a matéria (Malu Gaspar, Silvia 

Rogar e Vinícius Segalla) e a equipe de produção (Roberta de Abreu Lima, Igor Paulin, 

Marcelo Bortoloti, Ronaldo Soares, Laura Diniz, Gabriele Jimenez, Marina Yamaoka e 

João Figueiredo) são os sujeitos comunicantes, pois são as pessoas reais que produziram 

o texto. 

Estes jornalistas e a instituição jornalística (Veja) são os locutores, porque a instituição 

representa o “Ser” que existe antes da configuração do texto, o elemento com o qual o 

leitor se identifica. O enunciador é a própria instituição jornalística, visto que é a 

responsável pela mediação da mensagem e não tem sentido em existir na ausência do 

texto.  

V. Competências 

Para a construção de uma composição discursiva jornalística, o enunciador (instituição) 

emprega competências de acordo ao gênero. Segundo Traquina apud Seixas (2009): 

Reconhecimento (capacidade de reconhecer quais são os acontecimentos que possuem 

valor como notícia); Procedimento (identificação e verificação dos fatos; regras acerca 

das fontes); Narração (capacidade de compilar as informações e “empacotá-las” numa 

narrativa noticiosa).  

Seixas chama Narração por Discursiva e insere mais uma competência, o Domínio 

(saber sobre outro campo social). Ainda segundo a autora, no o gênero reportagem, 

Reconhecimento, Procedimento, Discursiva e Domínio são respectivamente: valores-

notíca e pauta, apuração, redação e edição. 

Nesta reportagem o Reconhecimento está em perceber que o caso possui relevância 

social pelo fato do ator social ser uma pessoa pública e estar diante da possibilidade de 

um crime; o Procedimento está no levantamento de dados da vida dos dois envolvidos, 

na checagem de fontes oficiais como o delegado e de fontes próximas como a madrasta 

e amiga da vítima, conexão entre fatos e relação com outros casos envolvendo jogadores 

de futebol; a Discursiva está na elaboração da composição, típica de reportagem, com 
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um texto principal conjugado com outros textos auxiliares e várias imagens. O Domínio 

é superficial porque no texto informativo não há necessidade de um conhecimento 

aprofundado acerca do tema. 

2) Reportagem “Caso Bruno é chance para rever relação entre clubes e atletas, diz 

especialista” do portal de notícias G1. 

I. Relação entre objetos de realidade e os compromissos realizados  

Trecho A: “A prisão do goleiro Bruno Fernandes, do 

Flamengo, acusado de participação no desaparecimento da ex-

amante, pode levar os clubes brasileiros a rever a sua relação 

com os atletas, diz especialista em marketing Alberto Sutton. 

Compromisso: ato verbal assertivo 

Fato dado: a prisão do 

goleiro é constatável. 

Declaração de fontes: 

saber especializado 

Objetos de acordo 

Trecho B: “O Flamengo suspendeu o contrato com o goleiro, 

que vai até o fim de 2012, logo depois de sua prisão. O 

advogado do clube, que até então prestava assistência a Bruno, 

também se retirou do caso. 

Compromisso: ato verbal assertivo 

Fato dado: suspensão 

do contrato do goleiro 

é verificável. 

Fato dado: advogado 

abandona o casso 

Objeto de realidade: 

acordo 

Trecho C: “Apesar dos abalos, os especialistas consultados 

pela BBC Brasil dizem que a imagem do Flamengo não deve 

sofrer impacto” 

Compromisso: ato verbal assertivo 

Declaração de fonte: 

especialista 

Objeto de realidade: 

acordo 

 

II. Relação da composição discursiva com as finalidades da instituição 

Como já foi dito, as instituições jornalísticas possuem hoje três finalidades 

reconhecidas, a mediação, a informação e a opinião. Esta reportagem possui como 

finalidade principal explicar o desdobramento do acontecimento, no caso, a situação dos 

clubes diante do comportamento indevido dos atletas. O texto não apresenta nenhum 

fato novo ao acontecimento, apenas problematiza as conseqüências de um fato já 

conhecido pela sociedade. Portanto, a principal função desta reportagem é explicativa, 

enquanto a da instituição é informativa. 

III. Interpretação 

Trecho A: “Segundo o especialista, o caso Bruno também pode fazer ainda com que os 

clubes passem a ser mais rígidos na seleção de quem pode falar em seu nome, como 

fazem empresas de outras áreas e até mesmo algumas equipes estrangeiras”; note-se 

que na assertiva o jornalista conecta dados; 

Trecho B: “Em relação ao jogador, porém, o comportamento dos fãs pode ser diferente. 

“Depende do crime de que o jogador é acusado. Se é um deslize, às vezes isso mostra 

que o jogador é humano, e faz com que os fãs se identifiquem mais com o atleta”, 
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afirma Sutton”; note-se que a reação dos fãs neste caso não é explicitamente dito, fica 

nas entrelinhas. 

IV. Identidade discursiva 

O sujeito comunicante da reportagem, aquele que existe além da composição discursiva, 

está representado por outra organização jornalística, já que se trata de uma agência de 

notícias (BBC Brasil), no papel, é claro, dos jornalistas que executaram o texto. Os 

locutores são a própria BBC e o G1. O enunciador é o portal de notícias. 

V. Competências 

Reconhecimento: perceber que o desdobramento do acontecimento é de interesse 

público e matéria-prima da reportagem, lida com a dimensão de probabilidade do que 

pode acontecer com determinada ação. 

Procedimento: consulta a fonte especializada para atestar a verdade das informações. 

Discursiva: elaboração do texto com intertítulos, com linguagem similar a da notícia. As 

reportagens disponibilizadas em mídias digitais apresentam, geralmente, a reportagem 

mais concisa, a não ser quando são denominadas por especiais. 

Domínio: o saber sobre o marketing esportivo do repórter é superficial, daí a consulta à 

fonte especializada para que as asserções sejam mais adequadas à realidade. 

3) Reportagem “A justiça foi feita” da revista Veja 

I. Relação entre objetos de realidade e os compromissos realizados 

Trecho A: “A condenação do casal – sem a confissão dos 

réus nem o depoimento de testemunhas oculares – 

consagrou a máxima do jurista italiano Enrico Ferri, que 

afirmou ser a lógica “a rainha das provas”. 

Compromisso: ato verbal assertivo 

Fato dado: modo como se 

deu a condenação. 

Citação de fonte: 

especialista 

Objeto de realidade: 

acordo 

Trecho B: “Ao contrário do juiz, obrigatoriamente 

técnico, os jurados do tribunal do júri – “juízes leigos” – 

não são obrigados a desprezar a emoção na hora de 

decidir nem a fundamentar suas posições”. 

Compromisso: ato verbal assertivo 

Normas e regras de saber 

especializado 

Objeto de realidade: 

acordo 

Trecho C: “No Brasil, o tribunal do júri é a instância 

responsável pelo julgamento dos crimes dolosos contra a 

vida: homicídio, infanticídio, indução ou auxílio ao 

suicídio e prática de aborto, mas as tentativas frustradas 

de cometer os mesmos delitos”. 

Compromisso: ato verbal assertivo 

Normas e regras de saber 

especializado 

Objeto de realidade: 

acordo 

Trecho D: “Quando o juiz proferiu a sentença, havia se 

passado um ano, onze meses e 27 dias desde a morte de 

Isabella. Em casos de homicídio, o tempo transcorrido 

entre o crime e o julgamento costuma ser muito mais”. 

Fato histórico: o tempo 

entre a morte da garota e o 

julgamento é de 

conhecimento público. 
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Compromisso: ato verbal assertivo Objeto de realidade: 

acordo 

 

II. Relação da composição discursiva com as finalidades da instituição 

A instituição em questão se apóia nas três finalidades já conhecidas (mediar, informar e 

opinar). Nesta reportagem a principal função é informar, mas isso não descarta a sua 

função de explicar o contexto do acontecimento. Além das informações sobre o 

resultado do julgamento, os autores explicam a razão pela qual se chegou a ele. “A 

determinação dessa finalidade é indispensável para ter um comportamento adequado ao 

gênero de discurso utilizado”, Mainguenau (2002, p. 66). 

III. Interpretação  

Trecho A: “Isabella Nardoni, finalmente poderá descansar em paz. A condenação 

exemplar de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá pelo homicídio triplamente 

qualificado da menina fecha um ciclo de dor para os que a amavam e reacende um 

horror generalizado ao comprovar que aquilo que parecia cruel demais para ser verdade 

de fato ocorreu”;  

Trecho B: “Agora, pode-se afirmar com certeza que os monstros estão identificados. E a 

justiça desceu sobre eles com mão de ferro”. 

Trecho C: “O julgamento de Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá foi um divisor 

de águas na história da Justiça brasileira – e não só pelo impressionante trabalho 

realizado por toda a equipe de peritos técnico-científicos. Também foi notável a rapidez 

com que se levou o caso ao júri.” 

Trecho D: “Quando a justiça age com presteza, ela ganha credibilidade. E a sociedade, 

como um todo, sente-se mais protegida: não por uma falsa esperança de que crimes 

horrendos não se repetirão, mas pela certeza de que, se isso ocorrer, os culpados serão 

investigados, processados e punidos de forma exemplar”. Neste trecho em especial, a 

linguagem demonstra como a experiência de interpretação pode levar as conexões entre 

os objetos de realidade para um nível alto, configurando-se mesmo como um objeto de 

desacordo, uma opinião.  

IV. Identidade discursiva 

O sujeito comunicante da enunciação, aqueles que tiveram a experiência de construir o 

discurso analisado, são os jornalistas que assinam o texto (Laura Diniz, Coura, Renato 

Betti e Gabriele Jimenez). A instituição jornalística se une a eles para compor a 

dimensão do locutor além de articular-se como enunciadora da mensagem. 
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V. Competências 

Reconhecimento: percepção de que além do resultado do julgamento, havia no contexto 

social interesse acerca do funcionamento de um júri popular. 

Procedimento: apuração sobre as regras jurídicas e de provas técnicas do crime. 

Discursiva: texto apoiado em assertivas, mas com trechos com alto teor de 

interpretação. 

Domínio: o repórter não precisou recorrer constantemente ao saber especializado para 

fazer assertivas sobre outro campo social. 

4) Reportagem “Casal Nardonie considerado culpado pela morte da garota Isabella”, do 

portal de notícias G1. 

I. Relação entre objetos de realidade e os compromissos realizados 

Trecho: “Para Cristina Christo, advogada de acusação, 

a linha do tempo (na argumentação do promotor sobre 

os horários das ligações que colocam o casal dentro do 

apartamento no momento do crime) e os depoimentos 

do médico do IML, da perita e da delegada do caso 

foram fundamentais para a condenação” 

Compromisso: ato verbal assertivo 

Declaração de fontes: 

testemunho 

Objeto de acordo: o repórter 

só pode fazer essa assertiva 

com base na fala de alguém 

responsável e que 

testemunhou os fatos. 

Trecho: “Durante toda a semana, a curiosidade do 

público e a comoção quanto à morte de Isabella 

contribuíram para que o movimento em frente ao 

fórum fosse intenso” 

Compromisso: ato verbal assertivo 

Estado de coisas: situação 

seguida de afirmação 

Objeto de acordo: a situação 

se refere ao contexto do 

campo social 

Trecho: “Ao relatar a trajetória da menina até o 

hospital, a mãe da menina chorou outras três vezes. 

Ana Carolina se emocionou ainda ao falar sobre uma 

discussão com Jatobá ainda no prédio”. 

Compromisso: ato verbal assertivo 

Estado psicológico de pessoas: 

emoção da mãe durante o 

depoimento 

Objeto de acordo: para fazer 

esta assertiva o sujeito 

comunicante observou o 

comportamento do ator social 

Trecho: “Ao final do primeiro dia de Júri, o advogado 

do casal Nardoni mostrou-se cético quanto ao 

andamento do júri: “Está muito no inicio. A causa é 

muito difícil. Não temos nenhuma expectativa falsa. 

Estamos muito pé no chão. “A opinião pública está 

formada”, Podval. 

Compromisso: ato verbal assertivo 

Estado psicológico de pessoas 

Objeto de acordo: como é 

impossível de verificar, se 

realiza a própria declaração do 

ator social para constatação. 

Trecho: “O casal permaneceu calmo durante o júri. 

Mas pouco antes do fim do segundo dia de 

julgamento, os dois já davam sinais de cansaço. Jatobá 

quase cochilou.” 

Compromisso: ato verbal assertivo 

Comportamento de ator social: 

maneira de agir 

Objeto de acordo: a assertiva 

vem enunciada com descrição 

Trecho: “Alexandre demonstrou contrariedade em 

alguns momentos e em apenas duas horas de 

Comportamento de ator social: 

maneira de agir 
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depoimento chamou seus advogados sete vezes para 

fazer comentários”. 

Compromisso: ato verbal assertivo 

Objeto de acordo: a assertiva 

vem enunciada com descrição 

Trecho: “Mais nervosa do que Alexandre, Anna Jatobá 

entrou no plenário. Ela chegou a ser advertida pelo 

juiz Maurício Fossen para que falasse mais devagar”. 

Compromisso: ato verbal assertivo 

Comportamento de ator social: 

maneira de agir 

Objeto de acordo: a assertiva 

vem enunciada com descrição 

Trecho: “A tensão foi aparente no quarto dia de 

julgamento e se tornou clara entre o promotor e o 

advogado de defesa. O juiz Maurício Fossen teve de 

intervir para interromper uma discussão entre eles”. 

Compromisso: ato verbal assertivo  

Estado de coisas: situação de 

campo social. 

Objeto de acordo: a situação 

vem com dados (intervenção 

do juiz) 

 

II. Relação da composição discursiva com as finalidades da instituição 

A finalidade principal de um portal de notícias é (como infere o próprio termo notícia) 

informar. Mas isto não impede que neste tipo de veículo se perceba outras funções, 

como a opinião. Todavia, nesta reportagem a principal finalidade é informar, visto que o 

texto é basicamente composto por assertivas. 

III. Interpretação 

Trecho A: “Assim, não é possível afirmar que os réus foram condenados por 

unanimidade”; 

Trecho B: “Enquanto a leitura era feita pelo juiz, Nardoni, de 31 anos, e Anna Jatobá, de 

26 anos (coincidentemente o mesmo tempo de sentença dado a cada um dos réus) (...)”. 

O pouco número de trechos assinalados como interpretativos, perceptíveis pela 

linguagem, aproxima esta reportagem do estilo narrativo do gênero notícia. 

IV. Identidade discursiva 

Diferente das reportagens da revista, que são assinadas, neste portal os repórteres não 

estão presentes “fisicamente” no texto. Mas, se pode entender que a instituição 

jornalística, embora pareça ser, não é o sujeito comunicante, pois há jornalista que 

existem além da composição discursiva, enquanto pessoas reais na experiência de 

execução do texto. A instituição se faz presente nesta relação enquanto locutora, 

juntamente com os profissionais, pois o sentido que dá ao texto pré-existe a qualquer 

composição em particular. A instituição aparece isolada enquanto enunciadora, pois 

antes de escolher o texto para leitura, é a ela que os leitores recorrem. 

 V. Competências 

Reconhecimento: o assunto estava pautado pela maioria das instituições jornalísticas 

naquela semana; 
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Procedimento: percebe-se que o sujeito comunicante esteve presente no julgamento, 

pela riqueza de detalhes. Além desta observação direta, há o apoio de declarações de 

fontes quando o repórter não tem estatuto para fazer as assertivas; 

Discursiva: texto informativo, com pouca presença do repórter, avaliado segundo o 

baixo número de passagens em que foi alto o nível de interpretação; 

Domínio: superficial, não foi preciso uma apuração mais profunda e nem uma 

experiência em Direito para relatar o acontecimento 

Conclusão – Diferenças no formato comparando as duas mídias 

O cruzamento de dados entre os elementos analisados nas reportagens da revista e do 

portal demonstram que, num mesmo gênero, pode haver alteração quanto à forma de 

apresentar o conteúdo, ainda que em ambos a composição discursiva seja produzida por 

uma organização jornalística empregando as competências de procedimento, que a 

instituição se configure como enunciador e o compromisso seja em grande maioria 

assertivo (apenas na análise da primeira reportagem, da revista Veja, notou-se um objeto 

de desacordo). Deste modo, a reportagem nos dois veículos (revista e portal) pode ser 

enquadrada na categoria informativa –segundo a visão de Marques de Melo- e como 

gênero discursivo jornalístico - segundo a visão de Seixas. 

No veículo revista a reportagem se apresenta com um maior nível de interpretação do 

acontecimento, fornecendo uma visão definida acerca dele, mas isto depende muito da 

participação do leitor: enquanto um leitor com uma experiência mais complexa pode 

perceber isso, outro que não se encaixe nesta descrição pode encará-la como uma 

verdade do contexto social, daí resulta a responsabilidade da instituição jornalística 

enquanto enunciador, visto que a reportagem não é um texto declaradamente opinativo.  

No item interpretação o portal é mais cuidadoso, a maior parte das assertivas de difícil 

verificação é apoiada sobre a declaração de fontes. Isto o aproxima do estilo de 

linguagem da notícia, em que a presença do sujeito comunicante quase não é percebida. 

Na segunda reportagem em análise, “Caso Bruno é chance para rever relação entre 

clubes e atletas, diz especialista”, a própria dimensão causou dúvida quanto ao gênero 

(notícia ou reportagem?), mas a certeza de que se tratava da segunda veio em 

decorrência da matéria-prima da composição discursiva: o fato era o desaparecimento 

da amante do goleiro Bruno, mas o texto explora os desdobramentos deste, ou seja, um 

acontecimento, a postura dos clubes frente o comportamento dos atletas. 

Outra questão observada entre as duas mídias esta no item Identidade discursiva. Na 

revista, os sujeitos comunicantes (autores mais equipe) aparecem assinando o texto, mas 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Recife, PE – 2 a 6 de setembro de 2011 

 

 15 

no portal a responsabilidade enunciativa é totalmente voltada para a organização, ainda 

que o conhecimento jornalístico mostre que por trás do texto sempre há alguém real, 

com suas subjetividades. Disto conclui-se que na revista a assinatura lembra muito uma 

composição discursiva com opinião, com o nome do sujeito responsável por ela, 

enquanto no portal a identidade do jornalista pode não ser apresentada, como se 

realmente se tratasse de um texto puramente objetivo e imparcial, como a notícia. 

Então, pode-se aferir que o gênero reportagem vem se remodelando com a emergência 

da mídia digital. As reportagens do portal geralmente são menores, a não ser que se trate 

de uma cobertura de grande impacto social, como o caso Nardoni, mas neste caso elas 

vêm com a denominação Especial, ou seja, representam um tipo de texto que não é o 

habitual naquela mídia. Outra mudança é a diminuição do aparecimento do sujeito 

comunicante no texto, com a pouca aparição de trechos interpretativos perceptíveis pela 

linguagem. 
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