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Resumo: A prática discursiva na notícia impressa utiliza variados recursos de seleção 
das informações. O presente artigo busca promover uma leitura mais apurada sobre a 
notícia impressa e sua estrutura. Serão analisadas notícias sobre um mesmo fato dos 
jornais Diário do Nordeste e O Povo, percebendo as maneiras como ele é abordado. Ao 
ter um caráter informativo e por apresentar um texto mais objetivo do que outros 
gêneros textuais, a notícia passa a noção de ser um texto isento de opinião. Será 
observada a constituição do discurso e do estabelecimento da noção de imparcialidade e 
credibilidade da informação. A análise é baseada nas teorias do discurso como prática 
social de Norman Fairclough e no entendimento do fazer jornalístico como mercadoria, 
a partir de Ciro Marcondes Filho. 
 
Palavras-Chave: Notícia Impressa. Análise do Discurso. Seleção de Informações.  
 

Introdução 

 

Esse artigo tem como objetivo fazer compreender alguns processos 

discursivos do texto jornalístico impresso, especificamente a notícia, a fim de promover 

o entendimento de todo um conjunto de questões mais amplas tanto discursivas como 

sociais. Também procura refletir sobre a busca da imparcialidade inalcançável no 

jornalismo. Percebemos os processos de elaboração de determinadas notícias, baseado 

nas comunidades discursivas a qual os leitores e os produtores do texto estão inseridos e 

as finalidades na participação desse processo discursivo para podermos compreender as 

intenções desses textos e o reflexo que eles podem acabar gerando. 

Para isso, serão analisadas, partindo das teorias da Análise Crítica do 

Discurso, um mesmo acontecimento tratado em dois períodos diferentes por dois jornais 

cearenses, Diário do Nordeste e O Povo. Serão observadas as notícias vinculadas sobre 

o dia mundial sem carro nos anos de 2009 e 2010 nestes dois jornais, assim como a 

abordagem feita pelos repórteres nestes dois períodos. O trabalho será baseado nas 

teorias de Fairclough sobre a mudança do processo discursivo e no trabalho de Ciro 
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Marcondes Filho que observa a prática jornalística no livro O Capital da Notícia. Além 

de observar estudos sobre os conceitos de imparcialidade no jornalismo. 

O artigo se propõe à análise da forma de construção dos textos, partindo dos 

componentes discursivos e a estrutura de notícia concebida no meio jornalístico, além 

de observar o público do texto. Também entende que o gênero notícia promove 

determinados conceitos pré-estabelecidos como de um texto essencialmente 

informativo. Porém, apesar de almejar demonstrar imparcialidade, sabe-se que isso é 

não é possível, ainda mais por termos ciência de que além de vender informação, a 

notícia é um produto ideológico que reflete as características editorias do veículo de 

comunicação assim como traços da opinião do próprio jornalista redator (FILHO, 

1989). 

Em um primeiro momento serão apresentadas as teorias base para a 

construção de uma observação e análise das notícias veiculadas. Posteriormente, as 

notícias serão comparadas, confrontando os períodos em que foram escritos e os jornais 

para em que foram publicadas, apresentando características peculiares na estrutura dos 

textos. Também serão feitas breves observações sobre como as notícias ocupam a 

página no jornal, sendo possível observar a repetição de alguns elementos nas notícias 

de 2009 e 2010.  

 Esse tema foi selecionado por conta do interesse sobre o poder do discurso 

jornalístico e suas nuances, além da análise de uma notícia anual recorrente nos jornais, 

com poucas mudanças na abordagem, o que pode reforçar a ideia da produção de 

discursos internos a partir do caráter editorial. Entender os aspectos sociais e os meios 

discursivos que foram empregados, além da estruturação dos textos são os focos do 

trabalho. Notar como ocorre tudo isso nas comunidades discursivas, além de 

proporcionar uma análise mais detalhada do que é produzido como informação serão o 

objetivo e a colaboração final. 

 

Discurso, jornalismo e notícia 

 

 O discurso jornalístico na notícia impressa, apesar de tentar apresentar-se 

imparcial, na maioria das vezes, com uma estrutura que busca ser direta e com uma 

linguagem objetiva a fim de conquistar credibilidade, não alcança o objetivo da 

imparcialidade. “A legitimidade do campo jornalístico é fundada no reconhecimento 
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disseminado da competência específica de seus profissionais, que se manifesta no 

discurso imparcial e universal”. (MIGUEL E BIROLI, p. 71) 

 

Ainda que uma leitura crítica da objetividade e da imparcialidade se tenha disseminado nas 
últimas décadas, o discurso jornalístico continua a se apresentar como partindo de um ponto de 
vista ‘universal’. A adesão a esta forma de discurso é alimentada pelas rotinas produtivas da 
profissão e é indispensável tanto para a consagração no campo jornalístico como para a 
legitimidade social do campo. (MIGUEL E BIROLI, 68) 

 

Como o ponto de vista dado sobre os fatos passa pela seleção de jornalistas, 

tanto o redator como o editor ou outras figuras que possam aparecer durante o processo 

de edição do texto, algumas informações que poderiam fazer parte são excluídas em 

detrimento de outras. As informações obtidas pelo jornalista passam por várias seleções 

que vão desde a apuração à edição final e até a uma possível falta de espaço na página 

do jornal. Desde o encaminhamento da pauta, a produção e a finalização da matéria, o 

foco do texto, da estrutura da página e do conteúdo vão sendo decididos a fim de 

alcançar vários objetivos que vão além de apenas representação da realidade vista pelo 

jornalista. 

Segundo Marcondes Filho (1989), “o tratamento que a notícia sofre antes de 

chegar ao receptor é o principal modo de se operar a chamada ‘manipulação’ 

jornalística”. Assim, o que o jornal noticia, que deve ser considerado como relevante 

socialmente – de acordo com conceitos base do jornalismo – sofre adaptações por uma 

série de motivos como a objetividade, além do viés ideológico que a própria empresa 

possui.  

 

“O falseamento não se dá, via de regra, de forma intencional; ao contrário, normalmente ele faz 
parte da própria forma do jornalista estruturar seu mundo, de discernir os fatos 
(inconscientemente) com uma ‘visão dominante’. O patrão, o orientador ideológico da empresa 
jornalística não estabelece ‘regras de redação’ para que as notícias, que entram como fatos puros, 
saiam como informações enviesadas” (FILHO, 1989, p. 39) 

 

A prática jornalística vai além do comercial e informacional, é um elemento 

que muitas vezes serve para formar a opinião do receptor. Ao relatar fatos relevantes 

socialmente, ela torna-se um meio em que o leitor pode confiar e ter como fonte de 

informação. Assim, reconhece-se o papel do discurso jornalístico como prática social. 

Segundo Fairclough, a noção de discurso como prática social gera algumas implicações. 

 

“Primeiro, implica ser o discurso um modo de ação, uma forma em que as pessoas podem agir 
sobre mundo e especialmente sobre os outros, como também um modo de representação. (...) 
Segundo, implica uma relação dialética entre discurso e estrutura social, existindo mais 
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geralmente tal relação entre a prática social e a estrutura social: a última é tanto uma condição 
como um efeito da primeira. Por outro lado, o discurso é moldado e restringido pela estrutura 
social no sentido mais amplo e em todos os níveis: pela classe e por outras relações sociais em um 
nível societário, pelas relações específicas em instituições particulares, como o direito ou a 
educação, por sistemas de classificação, por várias normas de convenções, tanto de natureza 
discursiva como não-discursiva e assim por diante.” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 91) 

 

A partir da análise das notícias, no próximo tópico, será possível visualizar 

esses estabelecimentos discursivos também incluídos na estrutura social, mais 

notadamente na notícia do ano de 2009 do jornal Diário do Nordeste, que classifica o 

tema como um a seção de interesse da classe média, especificada antes da notícia. 

O texto jornalístico da notícia impressa apresenta alguns pressupostos que são 

levados em conta na elaboração de uma notícia como o uso da terceira pessoa a fim de 

passar certa impessoalidade. Lage (2000) usa o conceito de Jakobson para explicar que 

a função referencial é a função da linguagem utilizada nesse tipo de texto, pois se 

reporta ao mundo externo objetivo, relatando as aparências do mundo. Assim, a 

subjetividade está excluída, sendo necessária suprimir adjetivos e advérbios. O que pode 

torná-la mais verdadeira é utilizado, como a precisão. 

Mesmo com toda a tentativa de aparentar-se neutra, a notícia apresenta 

características que evidenciam claramente seleções por parte não só dos jornalistas e da 

empresa em que está sendo veiculada, mas dos próprios leitores que compram o jornal. 

“A notícia restringe-se, em geral, ao anúncio e cobertura de fatos que não ultrapassam o 

interesse do grupo de leitores a que se destina a publicação”. (LAGE, 2000, p. 40) 

 

Notícias e a seleção das informações 

 

Serão comparadas, nesse tópico, as notícias sobre o Dia Mundial Sem Carro 

que todos os anos ocorre no dia 22 de setembro. Os textos analisados foram veiculados 

nos dias 23 de setembro de 2009 e 2010 nos jornais cearenses Diário do Nordeste e O 

Povo. Os jornais produziram uma notícia principal sobre o assunto, que ocupava a 

maior parte da página. Também foram produzidas outras notícias menores, 

coordenadas, e fotos relacionadas ao tema. Apenas na notícia de 2010 do jornal Diário 

do Nordeste houve apenas uma matéria principal. Já o jornal O Povo optou por utilizar 

gráficos e quadros na matéria do ano de 2010. Em 2009, são usadas pelo jornal O Povo 

apenas quadros e uma sequência de imagens que mostram a apuração da repórter e do 

repórter fotográfico.  
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“Notícia é a informação transformada em mercadoria com todos os seus apelos estéticos, 
emocionais e sensacionais; para isso a informação sofre um tratamento que a adapta às normas 
mercadológicas de generalização, padronização, simplificação e negação do subjetivismo.” 
(FILHO, 1989, p 13) 

 

Inicialmente, será tratada as notícias do jornal Diário do Nordeste que estão no 

caderno Cidade. Tanto no ano de 2009 quanto no ano de 2010 a página referente à 

matéria tem boa parte ocupada por publicidades.  Na matéria de 2009, a notícia 

principal vem especificada com o tema que p jornal sugere se relacionar: Classe Média. 

Ele apresenta o título com a seguinte frase: “Ônibus não é opção, diz Cid.” A frase 

proferida pelo Governador do Estado confere a opinião de uma pessoa com certa 

credibilidade ao fato noticiado. O texto inicia com o seguinte relato de Cid Gomes: "A 

gente não pode simplesmente dizer para as pessoas deixarem os carros em casa e 

andarem de ônibus. A gente precisa fazer grandes investimentos em transporte de 

massa, para além do sistema de ônibus. Em Fortaleza, ele é até muito bom para a média 

nacional e até referência. Mas, para a classe média, que é quem usa o carro, está muito 

longe de ser uma alternativa". 

Apesar de tratar, posteriormente, sobre como ocorreu o dia, o notícia apresenta 

a precariedade do sistema de transporte urbano como um dos fatores da falta de sucesso 

da adesão dos fortalezenses. Também trata da pequena participação dos moradores da 

cidade interiorana de Quixadá e em um tópico bem curto especificado com o tema 

Ciclismo, fala de vereadores que aderiram ao movimento e a falta de ciclovias 

suficientes em Fortaleza.  

No decorrer da notícia principal, fala-se de um teste realizado em que pessoas 

se deslocaram de carro, ônibus e bicicleta para o mesmo local. A bicicleta ganhou e o 

ônibus ficou em último, mas ao mostrar que a cidade não dispõe de tantas ciclovias, 

apresenta o carro como melhor opção. Na mesma página, há um quadro publicitário de 

automóveis, um dos produtos que a classe média tem acesso. Classe já especificada pela 

notícia. Esses pontos reforçam uma determinada perspectiva em relação ao fato 

ocorrido. A partir do relato de Cid, é mostrado o desinteresse de grande parte da 

população em participar de tal evento e os motivos para tal acontecimento. Apesar de o 

texto apresentar outros aspectos, eles tem um destaque bem inferior.  

No ano seguinte, 2010, o mesmo jornal traz a notícia sobre o mesmo tema, 

mas em espaço menor em um texto principal com o seguinte título: “Dia Mundial sem 

Carro passa despercebido”. No decorrer do texto, o lead da notícia cita ações do poder 

público para comemorar a data, mas reforça que a cidade de Fortaleza não teve 



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

 

 6 

alterações significativas no tráfego, trazendo a informação de que 125 ciclistas 

morreram no trânsito nos dois primeiros meses daquele ano.   

 A notícia segue com as ações realizadas na data, mas sempre destacando a 

pouca motivação ou conhecimento por parte da população. O texto mostra também a 

opinião do titular da Secretaria do Meio Ambiente e Controle Urbano (Seman), que 

aponta uma série de justificativas para a falta de sucesso da comemoração. Desse modo, 

a fala de alguém de destaque responsável por questões de transporte urbano confirmam, 

no texto, como a matéria foi construída pelo repórter para valorar aquela linha de 

raciocínio.Tanto na edição de 23 de setembro de 2009 quanto de 2010 é possível 

observar nas páginas da notícia sobre o Dia Mundial sem Carro há publicidades. Isso 

pode sugerir sugere uma preocupação em dar destaque à parte comercial, relacionando 

ao fato noticiado na mesma página. 

O jornal O Povo, apesar de tratar sobre o mesmo assunto, apresenta de uma 

forma diferente. O caderno é Fortaleza e a notícia vem especificada como uma 

cobertura especial, no ano de 2009. Com relação ao jornal anterior, houve um destaque 

maior ao fato por possuir mais notícias relacionadas e até mesmo pelo espaço maior que 

utilizou, pois não reservou espaços dessa página para publicidade. 

O título foi: “Calor, demora e desconforto”. O subtítulo veio antecedido pela 

palavra desafio e apresentou-se da seguinte forma: “Repórter e fotógrafo foram - de 

ônibus - em busca da prefeita Luizianne Lins e do governador Cid Gomes. Na pauta, o 

que precisa melhorar no transporte público para que as pessoas deixem o carro em 

casa.”  

A notícia principal tratou do percurso feito pela repórter e pelo repórter-

fotográfico em utilizar o transporte urbano, mas isso confirmado não só pela experiência 

a que se submeteram, mas também por passageiros que encontraram nos ônibus durante 

o percurso. Os relatos dão à notícia a idéia de credibilidade da informação, pois são 

pessoas que vivenciam diariamente essa situação. No texto, a repórter descreveu a busca 

por figuras públicas, como a prefeita da cidade e o governador do Estado, para poder 

conceder entrevistas. 

Além disso, o jornal utilizou o relato de leitores que mandaram sua opinião via 

Internet, aproximando o público-leitor com os fatos expostos pelo jornal, como uma 

forma deles se identificarem. O jornal dedicou uma pequena notícia destacada na página 

em que incluía alguns comentários do então governado Cid Gomes sobre o Dia Sem 

Carro e sobre as colaborações de sua gestão, apresentadas com frases do próprio. 
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Em outra notícia relacionada, também curta, o título surge a seguinte frase: 

“Fortaleza tem mais de 380 mil carros”. Para reforçar as informações, com o relato 

direto e indireto de uma pessoa que entende do assunto, o superintendente do DETRAN 

(Departamento Estadual de Trânsito). Além disso, mostra dados da Prefeitura, segundo 

o jornal. A exposição de dados e números exatos é uma maneira que o texto jornalístico 

utiliza para reforçar a idéia de verdade do que é veiculado, associando com fontes que 

promovem a noção de credibilidade ao leitor. 

Já no ano de 2010, a repórter deu um foco diferente, trouzendo pesquisa com o 

perfil dos ciclistas da cidade, com gráficos e detalhes sobre quem usa esse tipo de 

transporte, porque e para que usam. A matéria principal, com o título “Pesquisa traça 

perfil dos ciclistas”, traz os dados da pesquisa “Mobilidade Urbana e Trânsito”, como 

forma de dar validade toda a estruturação do texto, que inicia com um personagem que 

utiliza a bicicleta no seu cotidiano. O texto aponta para a falta de ciclovias na cidade 

tanto com a fala de especialistas como com informações de pessoas que se locomovem 

de bicicleta. 

Nos quadros e coordenadas, o foco é dado aos ciclistas. Com relatos e fotos de 

pessoas que costumam se locomover. É uma página toda dedicada ao assunto. Além da 

matéria principal e do gráfico com o perfil dos ciclistas, há mais outros cinco quadros. 

Uma com um estudante que relata ser adepta ao uso da bicicleta para ir à faculdade, 

uma foto-legenda com uma pessoa que vai ao trabalha e outros quadros apenas com 

textos que trazem mais detalhes sobre pontos levantados na matéria principal, como os 

benefícios de andar de bicicleta, devido à rapidez, mas também as dificuldades 

encontradas na cidade.  

Apenas em um desses quadros é citado o Dia Mundial sem carro. Neste 

quadro, as informações são mais gerais, explicando sobre a data e sobre a frota de 

veículos da cidade, a partir de dados do Departamento de Trânsito do Ceará 

(DETRAN). Porém, no mesmo quadro são apontadas as dificuldades que a cidade ainda 

encontra para comemorar a data. A informação é reforçada com a fala de uma 

professora do departamento de engenharia de trânsito da Universidade Federal do 

Ceará. 

De acordo com Fairclough (2001), a prática discursiva ocorre com processos 

de produção, distribuição e consumo textual, variando com o tipo de discurso e os 

fatores sociais. Assim, a posição dos produtores e os contextos em que estão inseridos, 
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vão interferir no que escrevem e a interpretação do leitor também será direcionada não 

só pelo que está escrito, mas pela comunidade discursiva que está relacionado. 

 

“Há dimensões ‘sociocognitivas’ específicas de produção e interpretação textual, que se 
centralizam na inter-relação entre os recursos dos membros, que os participantes do discurso têm 
interiorizados e trazem consigo para o processamento textual, e o próprio texto. Este é 
considerado como um conjunto de ‘traços’ do processo de produção, ou um conjunto de ‘pistas’ 
para o processo de interpretação. Tais processos geralmente procedem de maneira não-consciente 
e automática, o que é um importante fator na determinação de sua eficácia ideológica, embora 
certo aspectos sejam mais facilmente trazidos à consciência do que outros.” 
(FAIRCLOUGH, 2001, p. 109) 

 

Considerações Finais 

 

Diante dessa perspectiva, a notícia impressa não só passa uma opinião, mas 

tenta ocultá-la com variados recursos advindos da linguagem e técnicas jornalísticas que 

colaboram com a ideia de imparcialidade que busca promover. Percebe-se a posição 

tomada por tal jornalista ou empresa jornalística, desprivilegiando aspectos que também 

poderiam ser abordados. 

Conclui-se que é possível perceber o posicionamento dos jornais analisados 

em relação à notícia apresentada sobre o Dia Sem Carro. Mostrar as dificuldades do 

sucesso desse dia ocorre devido aos próprios problemas de transporte urbano na cidade, 

mas isso não basta para que o público se identifique. É necessário que haja credibilidade 

na informação passada e os recursos linguísticos são essenciais para dar essa ideia, 

como o uso de relatos e dados exatos. Também por apresentar frase curtas e objetivas, 

sem complexidade como o uso de recursos estilísticos ou figuras de linguagem. Até 

porque almeja atingir ao grande público variado. 

Apesar de tratarem sobre o mesmo fato, os jornais resolveram abordar de 

maneira distinta, privilegiando alguns aspectos. O jornal Diário do Nordeste destacou a 

opinião do governador Cid Gomes e voltou a notícia mais para o público da classe 

média. Já O Povo optou por deixar o público mais amplo, obtendo relatos de usuários de 

ônibus tanto da classe média como da classe mais baixa, mas sem deixar de dar mais 

destaque a primeira. Mesmo não dando tanta evidência ao relato do Cid Gomes como o 

jornal anterior, a pequena notícia que tratava veio em um lugar central destacada com 

uma cor distinta, dando certa importância. 

A partir dessas observações, é possível notar o que já confirmado 

anteriormente, a seleção de informações como uma maneira de conduzir a notícia e a 
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informação a um ponto de vista que pode variar de acordo com a empresa que a veicula 

e com quem produz. Concluindo que parcialidade é marca desse tipo de informação.  
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