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RESUMO 

 

O relato das várias vozes presentes em um texto é feito de diferentes formas em cada 

gênero do jornalismo. Os elementos discursivos que revelam a presença de outros 

discursos no discurso jornalístico dizem muito sobre a postura do autor e, por isso, são 

explorados diferentemente em notícias e resenhas. Por meio do estudo de dados 

coletados nos portais dos principais jornais de Pernambuco, este trabalho pretende 

investigar a intertextualidade presente nesses gêneros, comparando quais estratégias de 

heterogeneidade discursiva são utilizadas por cada um em particular. 

 

PALAVRAS-CHAVE: intertextualidade; gêneros jornalísticos; estratégias de 

heterogeneidade. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O ofício jornalístico é algo rotineiro. A cada dia a necessidade de atualização dos 

fatos cotidianos surge, como um exercício premeditadamente definido. Há sempre a 

busca dos profissionais em reinventar o modo de fazer jornalismo, uma nova fórmula de 

realizar o trabalho surpreendendo o público com formatos inéditos. Entretanto, muitos 

críticos da mídia apontam para a conclusão de que os materiais midiáticos, na verdade, 

se repetem como num jogo de espelhos: as novidades são reflexos do que já foi 

publicado anteriormente. Mas o fato, já apontado por muitas teorias da comunicação, é 

que há uma interdependência entre os textos jornalísticos atuais e os antigos modelos 

produzidos, previamente veiculados por outras mídias, o que não permite a invenção de 

algo que ainda não tenha sido criado.  

Também, do ponto de vista linguístico, essa busca apreensiva pelo inédito é em vão, 

pois uma formação discursiva do campo do jornalismo é identificada como uma 

realidade heterogênea por si mesma. Isso quer dizer que não existe um discurso que não 

retome outros discursos, e, por isso, o exercício composicional jornalístico é sempre de 
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adaptação, repetição, reedição de algo que já foi feito. Diante disso, este artigo se 

propõe a investigar a presença da intertextualidade em notícias e resenhas de jornais 

online, fazendo uma análise comparativa de quais estratégias de heterogeneidade foram 

utilizadas por cada gênero para promover suas situações discursivas. 

A presença de outras vozes em um discurso é um indicativo da intenção e da 

ideologia do autor. Portanto, a investigação do modo como os gêneros jornalísticos, 

acessados por toda a sociedade, exploram outros discursos é interessante para que haja o 

reconhecimento de como tentam cumprir seus objetivos. 

Para a realização do estudo foram examinadas uma notícia e uma resenha do Diário 

de Pernambuco, do Jornal do Commercio e da Folha de Pernambuco, todos online. Na 

tentativa de obter um resultado correspondente com a realidade, um tema em comum foi 

selecionado: o sétimo filme da saga do bruxo Harry Potter, que teve sua estréia na 

semana de coleta dos textos. 

Balizadas nas teorias sistêmico-funcionais da língua de Normam Fairclough (2001) 

e Dominique Maingueneau (1997), bem como de outros autores, pretendemos explorar 

não uma análise focada em um tema especificamente, mas sim na comparação entre os 

gêneros. Constatar a heterogeneidade nos discursos e compreender os objetivos 

ideológicos do autor nos discursos dos gêneros jornalísticos é a real pretensão do 

trabalho. 

  

2 DEFININDO O CONCEITO DE INTERTEXTUALIDADE 

Antes de tudo, é imprescindível que nos dediquemos a definir os conceitos de 

intertextualidade. Do contrário, qualquer análise posteriormente feita estará passível a 

incompreensões. Em sua única obra traduzida para português “Discurso e mudança 

social”, Norman Fairclough (2001) remete a criação do termo intertextualidade a Júlia 

Kristeva em meados dos anos de 1960. Ainda de acordo com o Fairclough, o termo 

surgiu em meio às apresentações de Kristeva sobre o trabalho de Bakhtin, que, embora 

não seja seu autor, tem em seus trabalhos a base teórica para o conceito. Para Bahktin 

(1986 apud FAIRCLOUGH, 2001), 

todos os enunciados, tanto na forma oral como escrita, do mais breve turno 

numa conversa a um artigo científico ou romance, são demarcados por uma 

mudança de falante (ou de quem escreve) e são orientados retrospectivamente 

para enunciados de falantes anteriores e prospectivamente para enunciados 

antecipados de falantes seguintes, 
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ou seja, os textos e enunciados são moldados por textos anteriores aos quais eles estão 

„respondendo‟ e por textos subseqüentes que eles „antecipam‟. De modo geral, os textos 

são inerentemente intertextuais, constituídos por elementos de outros textos.  

Essa relação de “resposta” e “antecipação” nos textos evoca não só a 

representação da situação discursiva, mas também os recursos textuais que têm ligação 

com essa situação e ainda o modo como o texto em questão se posiciona diante de 

outros textos e os usa. Isso implica dizer que, para promover sua situação de 

intertextualidade com outros textos, o texto principal faz uso de diferentes estratégias de 

heterogeneidade discursiva; elementos textuais que entregam a presença de outras 

vozes, de outros discursos. A representação da heterogeneidade se dá por meio de duas 

formas distintas: a intertextualidade manifesta e a intertextualidade constitutiva, esta 

também chamada de interdiscursividade. Na manifesta, os elementos discursivos são 

mostrados, os outros textos estão explicitamente presentes, recuperáveis na superfície 

do texto. Já na constitutiva, o texto incorpora outros textos sem que as outras vozes do 

discurso sejam sugeridas, por meio de uma combinação de elementos de ordens de 

discurso mesmo. O reconhecimento dessa intertextualidade se dá a partir da formulação 

de hipóteses, da análise de operações semânticas.  

Para Fairclough (2001), o conceito de intertextualidade é intrinsecamente 

coerente com o discurso de mudança social. Já Kristeva observa que intertextualidade 

implica na inserção da história em um texto e deste texto na história. Com isso, ela 

afirma que cabem aos textos o desempenho de papéis centrais na sociedade no que diz 

respeito às mudanças sociais e culturais. (KRISTEVA, 1986 apud FAIRCLOUGH, 

2001) 

Mais do que a qualquer outra, esse conceito de historicidade inerente aos textos 

se aplica a formação discursiva do domínio jornalístico. Responsável por cumprir 

diferentes funções perante a sociedade, o trabalho jornalístico é feito de diferentes 

formas, coerentes com os objetivos do profissional responsável pela produção do 

discurso. Cada gênero do jornalismo tem interesses particulares e faz uso de diferentes 

estratégias para realização desses objetivos. Mas, antes de explorar os conceitos de 

intertextualidade, analisando quais são esses interesses e de que forma eles são 

expressos, vamos nos ater a uma breve definição e diferenciação dos gêneros e suas 

pretensões no jornalismo. 
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3 GÊNEROS TEXTUAIS E JORNALISMO 

Gêneros textuais são usos da linguagem continuamente empregados nas sociedades 

e, por isso, estabelecidos nelas. Isto quer dizer que são determinados, principalmente, 

pela prática social e pela função que o discurso pode desempenhar no ato comunicativo. 

“Segundo Bakhtin (1997), conceitua-se gênero a partir de critérios: as condições 

específicas e as finalidades de cada uma das esferas da atividade humana, o conteúdo 

temático, a construção composicional e o estilo” (BAKHTIN, 1997, apud BENASSI, 

2009, p.1792). Fairclough (2001) resume esse conceito em: “Um gênero implica não 

somente um tipo particular de texto, mas também processos particulares de produção, 

distribuição e consumo de textos”. 

Como afirma Lara (2010g, p.8), “a prática social faz surgir novos gêneros que, 

embora tenham por base um gênero já existente, dele se diferencia pela linguagem, pela 

finalidade e pelos meios [...]”. Eles são, portanto, mutáveis, adaptando-se a cada cultura 

e/ou estrutura social. 

Os suportes midiáticos, direta ou indiretamente, interferem nos textos que abrigam. 

Ao unir os objetivos do jornalismo – informar, entreter e formar opiniões – à lógica 

mercadológica, esses meios acabam proporcionando a criação de classificações textuais 

próprias do domínio jornalístico. Além disso, há diversos gêneros produzidos 

especialmente para cada seção dos jornais. Alguns exemplos são: notícia e reportagem, 

que se caracterizam por serem representações de fatos de interesse público sem a 

inclusão de comentários do autor, apesar de trazerem, intrinsecamente, sua ideologia e a 

do veículo. 

No geral, embora reservados a cumprir uma função semelhante diante do público 

que é a de informar e emitir opiniões de modo a desenvolver a consciência crítica da 

população, os gêneros jornalísticos apresentam enormes diferenças entre si. Por serem 

os mais conhecidos do público, os gêneros notícia e resenha foram selecionados para 

realização deste trabalho. Análises comparativas sobre a intertextualidade dos gêneros 

serão feitas, mas antes de tudo, é preciso que eles sejam devidamente definidos. 

 

3.1 GÊNERO NOTÍCIA 

 A notícia é o relato de novidades. No entanto, esta é uma concepção limitada, 

pois segundo Benassi (2009), é “normalmente reconhecida como algum dado ou evento 

socialmente relevante que merece publicação numa mídia”, ou seja, somente os fatos de 

interesse público devem compor esses textos. As novidades, então, só tornam-se notícia 
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à medida que correspondem a essa exigência. Além disso, deve-se considerar também o 

fato de que os acontecimentos do dia a dia são transformados em notícia pela decisão de 

um grupo específico: os profissionais da mídia, detentores do controle dos meios de 

comunicação. Assim, como afirma Fairclough (2001, p.143-144), 

os eventos dignos de se tornar notícia se originam de limitado grupo de 

pessoas que têm o acesso privilegiado à mídia, que são tratadas pelos 

jornalistas como fontes confiáveis, e cujas vozes são aquelas que são mais 

largamente representadas no discurso da mídia. [...] Pode-se considerar que a 

mídia de notícias efetiva o trabalho ideológico de transmitir as vozes do 

poder em uma forma disfarçada e oculta. 

 Os diversos estudos a respeito desse gênero apontam que a organização textual 

das notícias baseia-se numa progressão da ordem de importância dos fatos, iniciando-se 

pelo lead. Dessa forma, no primeiro e no segundo parágrafos, há a contextualização a 

partir da explicação sobre o que aconteceu, com quem, quando, onde, como e o porquê. 

E nos parágrafos seguintes são apresentadas as informações secundárias e os detalhes. 

Segundo Van Dijk, na maior parte dos casos, as estruturas temáticas no discurso 

noticioso obedecem a uma ordem, têm uma estrutura de relevância que indica ao leitor 

qual a informação ou o tópico mais importante. (VAN DIJK, 1983, apud BENASSI, 

2009) 

 Isso acontece porque a partir do século XX foi dada uma ênfase maior às 

expectativas dos receptores, já que “a mídia de notícias está no negócio competitivo de 

„recrutar‟ leitores, telespectadores e ouvintes em um contexto de mercado no qual suas 

vendas ou seus índices são decisivos para a sobrevivência” (FAIRCLOUGH, 2001, 

p.142). Além disso, o ritmo de vida contemporâneo é extremamente acelerado, 

impedindo as pessoas de terem acesso aos detalhes dos fatos, lendo somente as 

informações do lead para terem uma noção generalizada sobre eles. 

 O trabalho jornalístico tem necessidade de conquistar o público, precisa de 

credibilidade; e a notícia, como sua matéria-prima, traduz esses interesses em sua 

composição. Para isso, ela deve, primordialmente, obedecer ao preceito da objetividade. 

Isto quer dizer que, por mais exista, a ideologia do jornalista – e do veículo para o qual 

trabalha – não deve funcionar como um manipulador de opiniões no exercício de 

compor as notícias. 

 Esse pressuposto de prática tão desafiadora é incansavelmente discutido no 

âmbito de estudo dos objetivos dos gêneros jornalísticos. Não são ignorados os fatos de 

que, como produto humano, a notícia não traduz a realidade, mas narra o acontecimento 

sob determinada perspectiva, constituindo-se em uma versão dos fatos e não sua 
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tradução imparcial e descomprometida. Isso, nós podemos perceber através da escolha 

das notícias a serem veiculadas, do enfoque dado às mesmas, da importância que o 

jornal atribui a dados acontecimentos e também do uso de determinadas palavras que 

resultam na presença da influência ideológica do profissional. (LARA, 2010g) 

Entretanto, o cumprimento dessas exigências se faz determinante para 

construção de uma prática jornalística mais justa, e é de extrema relevância para o bom 

funcionamento da sociedade. Apesar disso, para o público, “não basta que uma notícia 

seja verdadeira, é necessário que ela pareça verdadeira” (BENASSI, 2009, p.1794), pois 

ele precisa acreditar no que a mídia diz; para ele, o jornalismo é a fonte de segurança, é 

o que o põe a par do que acontece no mundo. É neste âmbito que está a importância de 

fazê-lo – tanto aparentemente, quanto realmente – objetivo. 

E é dessa forma, tentando cumprir seu objetivo de informar, fazendo uso de 

estratégias como o uso de verbos vigorosos, poucos adjetivos e, principalmente, o 

discurso citado ou reportado de testemunhas do fato ocorrido, que os jornalistas vão 

construir as notícias para narrar o cotidiano e situar as pessoas no mundo.  

 

3.2  GÊNERO RESENHA JORNALÍSTCA 

Como gênero jornalístico, a resenha deve resumir a obra em questão além de 

apresentar posicionamento a respeito dela. De acordo com Todd Hunt (apud 

FONSECA, 2009), a resenha cumpre as seguintes funções: a) informar; b) elevar o nível 

cultural; c) reforçar a identidade comunitária; d) aconselhar como empregar melhor os 

recursos dos consumidores; e) estimular e ajudar os artistas; f) definir o que é novo; g) 

documentar para a história; e h) divertir.  

 Segundo Ariane Fonseca (2009), o termo “resenha jornalística” ainda não é 

amplamente utilizado no Brasil, embora, como ela afirma, esse gênero, que objetiva 

“orientar o público na escolha dos produtos culturais em circulação no mercado”, tenha 

crescido significativamente nas últimas décadas. Justamente por ter certo poder sobre o 

que será consumido pelos leitores, os jornalistas que as escrevem devem ser 

especialistas no assunto. 

 Para Aguirre (2010b), é também esse aspecto que diferencia esse gênero da 

crítica, pois a última não se preocupa com o consumo, nem com a sociedade de massa; 

portanto, baseia-se na cultura erudita. Em oposição, ainda de acordo com a autora, a 

resenha é uma análise que comporta os produtos da indústria cultural e tende a atender o 

grande público de massa. É feita por jornalistas, e admite critérios de análise mais 
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flexíveis, e, por isso, a resenha é uma forma de análise mais aberta às novas produções, 

sejam novas linguagens, materiais e suportes, quanto na necessidade da indústria 

cultural de escoar sua produção. 

 

5 ANALISANDO A INTERTEXTUALIDADE NOS GÊNEROS: UMA FORMA 

DE RECONHECER A IDEOLOGIA DOS AUTORES 

Independente de quais sejam, os gêneros revelam ideologias refletindo e refratando 

realidades por meio do discurso. Isso acontece, principalmente, com os gêneros 

jornalísticos (notícia, reportagem, editorial, artigo, etc.) porque, uma vez secundários, 

são mais complexos, advêm de um convívio cultural, são institucionalizados. 

O fato de serem secundários, ou melhor, institucionalizados, interfere diretamente 

no modo como tais gêneros permitem que haja a constatação das ideologias presentes 

nos discursos. Não restam dúvidas de que todo autor possui uma ideologia e que esta é 

difundida no texto. Entretanto, além de declarações explícitas, o autor pode emitir sua 

opinião fazendo uso do que Bakhtin (apud Fairclough, 2001) denomina “discurso de 

outrem”. Essa é uma forma de afirmar uma ideologia “disfarçadamente” no texto. O 

autor, portanto, transmite e legitima sua ideologia através da fala do outro. Trata-se não 

apenas de uma simples repetição, mas de uma reacentuação, reenunciação da voz do 

outro. “O discurso citado é, assim, o discurso no discurso, a enunciação na enunciação, 

e, além disso, é, ao mesmo tempo, um discurso sobre o discurso, uma enunciação sobre 

a enunciação.” (BAKHTIN, 2004 apud SILVA, 2008)  

Uma maneira de reconhecer as intenções dos autores, as ideologias do discurso é 

identificando as estratégias de heterogeneidade exploradas pelo texto. Analisando as 

notícias e as resenhas dos jornais online, pudemos constatar que há a predominância de 

representações entre os gêneros. Constatamos, por exemplo, que a heterogeneidade em 

notícias se dá predominantemente no nível manifesto. Já nas resenhas, o 

reconhecimento de outros discursos se dá num nível mais constitutivo. A presença de 

outros discursos é mais disfarçada, e para inferir as intenções é preciso uma análise mais 

apurada. 

 

5.1 ANÁLISE 

A estratégia mais explorada pelas notícias para representação de outros discursos é o 

uso das aspas e dos verbos discendi.  Maingueneau (1997, p. 91) afirma que “as aspas 

constituem, antes de qualquer coisa, um sinal construído para ser decifrado por um 
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destinatário”. Junto com os verbos discendi, são os principais sinais de alteridade entre 

o discurso do autor e do outro incorporado. A forma mais genuína de apresentar 

heterogeneidade. Tomemos como exemplo um trecho da notícia publicada pelo Diário 

de Pernambuco online: “Gosto do fato de que seja diferente. É mais íntimo‟‟, afirmou 

recentemente David Heyman, produtor da saga cinematográfica” (AFP Paris, 2010a). 

Há um claro distanciamento, uma quebra entre o discurso do jornalista e de quem ele 

cita. 

Embora existam nas resenhas, esses tipos de heterogeneidade são menos exploradas. 

Reconhecer o discurso do outro em resenhas requer análises mais profundas que 

considerem elementos como contextos, conhecimento das cadeias discursivas que ele 

engloba. É o caso da resenha publicada pelo JC online em que, ao dizer que “algumas 

pessoas podem não ver uma evolução nesses últimos filmes” (FLORO, 2010e), ele 

responsabiliza o discurso a outras pessoas de forma não marcada.  

Essa divergência na abordagem do mesmo fato implica no modo como as opiniões 

dos profissionais, autores dos textos, são mostradas. As estratégias de heterogeneidade 

exploradas interferem diretamente na expressão do ponto de vista do autor do discurso.  

Nas notícias, a opinião não é explicitada, justificando a necessidade de mecanismos 

de heterogeneidade mostrada, como o discurso indireto livre ou marcado. Segundo 

Benassi (2009) a notícia deve aparentar verossimilhança, sua função primordial é 

informar e não fazer julgamentos. Por isso, ao demonstrar qualquer posicionamento, o 

jornalista deve fazê-lo de modo a se isentar dessa responsabilidade. Certos mecanismos 

são utilizados com a intenção de camuflar a ideologia do autor no discurso. No trecho 

“Mais que uma pré-estreia aguardada por fãs, o longa dirigido por David Yates deve 

coroar - a julgar pelas críticas que tem recebido da imprensa internacional - uma das 

sagas mais populares da história editorial e cinematográfica” (AFP Paris, 2010a), isso é 

claramente demonstrado, pois a frase entre travessões nada mais é que um artifício 

utilizado pelo autor da matéria para justificar seu posicionamento através do discurso 

alheio, sem que o público perceba de onde surgiu esse ponto de vista. 

Foi constatado que, na tentativa de afastamento do discurso pelo jornalista, há 

predominância do uso do discurso relatado indireto pelos jornais online. Esses são 

alguns trechos da notícia publicada pelo Diário de Pernambuco online que traz citações 

diretas – uma das formas de discurso indireto - : “Gosto do fato de que seja diferente. É 

mais íntimo”, no quarto parágrafo, "A decisão teve motivação puramente artística", no 

quinto e “Dez anos são suficientes”. (AFP PARIS, 2010a) Essa forma de discurso é 
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reconhecida pelo uso dos verbos discendi “afirmou”, “disse” e “resume”, 

respectivamente e também pelo uso das aspas que além de marcar os limites do discurso 

direto, deixam bem claro que aquelas palavras não são do jornalista, eximindo-se, 

assim, da responsabilidade sobre o que foi dito. 

O texto veiculado pelo JC online ainda traz outra maneira, também explícita, de 

proferir o discurso do outro:  

Em Cannes, no ano passado, Imelda Staunton comentou seu trabalho com 

autores de prestígio, como Ang Lee e Mike Leigh ("O Segredo de Vera Drake"). 

Nenhum dos dois lhe mereceu a definição de gênio. Esta, Imelda reservou para 

David Yates. Com ele, Harry Potter ganhou em densidade, sem perder em 

aventura nem magia. 

Nesse parágrafo, o autor demonstra sua posição favorável ao diretor dos últimos 

filmes da saga utilizando-se da fala de Imelda Stauton, na tentativa de responsabilizá-la 

pelo julgamento. 

Enquanto isso, na resenha, por ser um texto especificamente opinativo, o autor tem 

maior liberdade, não comprometendo sua credibilidade ao deixar de tentar afastar-se da 

demonstração ideológica na matéria. Pelo que o próprio gênero representa, na resenha 

jornalística a opinião pode estar exposta sem receios. Compreender o ponto de vista é 

mais difícil por requerer a inferência, a compreensão do contexto, a familiarização com 

os discursos aos quais disfarçadamente ele recorre. Entretanto, uma vez reconhecidos 

esses discursos, a opinião do autor está ali: livre, sem ressentimento, sem compromisso, 

assumindo a responsabilidade pelo que é proferido. 

 Nessa perspectiva, a adjetivação é inerente à resenha e nos ajuda a compreender 

qual o ponto de vista do autor. Alguns exemplos estão nos trechos “É algo esteticamente 

tão atraente e harmonioso que poderia ser facilmente exibido independente do longa”, 

da Folha online e “...os espectadores do Brasil e dos Estados Unidos já podem saber o 

que o diretor David Yates fez com o melhor dos livros de J. K. Rowling...” do Diário 

(AVELLAR, 2010c). E também em trechos como “O penúltimo filme da série Harry 

Potter retorna ainda mais sombrio e com mais batalhas e mortes que qualquer outro da 

série” do JC (FLORO, 2010e). 

 Além da adjetivação, as situações de heterogeneidade nas resenhas são 

promovidas pela exploração de recursos como ironia, estratégia não marcada. 

Fairclough (2001, p.159) descreve a ironia como uma forma de dizer uma coisa e 

significar outra.  O discurso irônico ecoa um enunciado dentro do outro. O autor diz 

ainda que “a ironia depende dos intérpretes serem capazes de reconhecer que o discurso 

significado de um texto ecoado não é o significado do produtor do texto.” Para que haja 
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esse reconhecimento é indispensável a compreensão do contexto no qual o discurso está 

inscrito.  

São os casos que acontecem nestes trechos: “Nesta Parte 1, o enredo mostra o 

trio correndo (e voando) [...]”, “[...] para quando eles forem para o embate final com o 

cão danado, ou melhor, Voldemort” e “Esse algo são exatamente as relíquias: uma 

varinha de material especial, um cilindro que ressuscita as pessoas e um tecido de 

invisibilidade” (JOAQUIM, 2010f). 

Os três fragmentos das resenhas requerem reconhecimento do contexto para que 

haja a compreensão e a identificação do discurso alheio na forma de ironia. No 

primeiro, o autor é irônico pressupondo o conhecimento a respeito das vassouras 

voadoras dos filmes, assim como no segundo e no terceiro exemplo que requerem a 

noção do enredo do filme por parte do público. 

 

6 CONFUSÃO ENTRE GÊNEROS  

O fato é que, embora diferentes em composições e objetivos, as notícias e 

resenhas jornalísticas apontaram diversos aspectos em comum durante as análises 

realizadas para este trabalho. Há uma verdadeira exploração dos mesmos artifícios por 

parte dos dois gêneros. A notícia encontrada na Folha de Pernambuco online, por 

exemplo, apesar de objetivar primordialmente informar os leitores a respeito da estréia 

do sétimo filme de Harry Potter, apresenta uma convergência com o gênero crítico ao 

exercer também o que é função básica da resenha: orientar o consumo de bens culturais 

da sociedade de massa, como afirma Aguirre (2010b). Essa “ambigüidade funcional” 

pode ser notada pelos julgamentos não característicos da notícia feitos ao longo do 

texto, como ao qualificar a autora do livro em “Na mente movediça de Rowling...” ou a 

fotografia de outro filme em “O português Eduardo Serra, autor da belíssima fotografia 

de „Moça com Brinco de Pérola‟, de Peter Webber” (DIAS, 2010d). 

Ganhando adjetivos, as notícias acabam confundindo-se com as resenhas, como 

em “A aposta é ousada porque as primeiras páginas do volume têm um ritmo lento, o 

que pode decepcionar alguns fãs acostumados com a ação e os espetaculares efeitos 

especiais”, trecho extraído da matéria do Diário (AFP PARIS, 2010a). Na do JC, entre 

outras adjetivações, há uma iniciando o texto: “Havia uma estranha calma no desfecho 

da aventura anterior de Harry Potter...”. 
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Da mesma forma que as notícias, as resenhas estão sendo alteradas enquanto 

gêneros, se assemelhando em vários pontos com as notícias. O quarto parágrafo
4
 da 

resenha veiculada no Diário online, por exemplo, é totalmente baseado no discurso do 

outro, retirando a responsabilidade do jornalista sobre o conteúdo do texto. 

 A resenha veiculada no Pernambuco.com – o portal do Diário – quase pode ser 

classificada como notícia mesmo, pois a preocupação maior nela não é opinar, e sim 

narrar fatos, informações que orientem o público a respeito do assunto. 

Nessa busca, Potter, Hermione e Ron acabam descobrindo que existe algo muito 

mais potente (sempre há) para quando eles forem para o embate final com o cão 

danado, ou melhor, Voldemort. Esse algo são exatamente as relíquias: uma 

varinha de material especial, um cilindro que ressuscita as pessoas e um tecido 

de invisibilidade. 

Nesse trecho da resenha da Folha de Pernambuco o discurso do jornalista é bem 

revelador. Bastante específico do gênero notícia, além de estar claramente mostrado 

com as palavras entre parênteses – ali para enfatizar que aquela é a sua opinião –, há 

também a prática de um fenômeno explicado por Fairclough (2001): o da tradução dos 

textos para a linguagem falada pelos leitores do jornal. Essa tendência, segundo o autor, 

é resultado da “negociação” vivenciada pelo jornalismo nas últimas décadas. Ao citar, 

por exemplo, o “cão danado” e ao explicar os três objetos, em seguida, o jornalista tenta 

fazer o público leigo entender a obra de Harry Potter, aproximando o que é próprio da 

saga da realidade do público.  

  Pudemos depreender ainda que as resenhas e as notícias estão, também, 

entrando em consonância ideológica. Vejamos os seguintes trechos veiculados pelo JC e 

pelo Diário online, respectivamente, onde ambos argumentam o lado comercial da 

divisão dos filmes do bruxo: “Existe uma intenção mercadológica da Warner Bros., em 

lucrar o quanto pode com a saga do bruxo mais famoso do planeta. Mas também cumpre 

uma proposta nobre de tornar a narrativa fiel ao livro” (FLORO, 2010e) e 

São dez anos desde Harry Potter e a pedra filosofal, totalizando seis filmes que 

arrecadaram US$ 5,4 bilhões e sete livros que venderam mais de 400 milhões de 

exemplares, em 69 línguas. Sem mencionar o parque temático inaugurado este 

ano em Orlando, na Flórida (EUA). (AFP PARIS, 2010a) 

Embora o primeiro seja uma resenha e haja nela um julgamento explícito, enquanto 

o segundo seja uma notícia, havendo, por sua vez, uma tentativa de esconder o 

posicionamento do autor, que só é percebido pelo exagero da exposição de números 

demonstrando os aspectos financeiros de Harry Potter, as duas argumentam sobre os 

                                                 
4 “Por um lado, Yates foi muito elogiado pela eficiência com que representou a psicologia de Harry e seus amigos 

Hermione e Ron, que ganharam verdade como adolescentes, com problemas típicos da idade. Em compensação, 

Yates é acusado de ter realizado dois filmes para fãs: quem não leu não compreende tudo” (AVELLAR, 2010c). 
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lucros extraordinários obtidos pela Warner Bros, a companhia que filma a saga há dez 

anos. 

Apesar de passíveis as análises singulares, os gêneros estão, hoje em dia, muito 

confusos e apresentam características em comum. Fairclough (2001) afirma que “a 

distinção entre „reportagem e „opinião‟ na imprensa sensacionalista é menos clara do 

que análise sugere.” Nossa pesquisa diagnosticou uma tendência dos veículos de 

comunicação em aproximar resenhas e notícias, como gêneros textuais, chegando, 

muitas vezes, a dificultar a classificação das mesmas. Porém, os jornais investigados 

não são classificados como “sensacionalistas”. Então, como justificar tais resultados? 

Para Rodrigues (2005, p.164), “os gêneros regulam, organizam e significam a 

interação. Eles são, portanto, constituídos dentro da situação social de interação: o que 

os define são as funções discursivo-ideológicas e a esfera social; não suas propriedades 

formais”. A troca contínua de características e funcionalidades faz com que notícias e 

resenhas adquiram, indiretamente, características formais uma da outra. Os gêneros são 

passíveis a mutações em sua forma, pois estas são determinadas pelo uso e, uma vez que 

notícias e resenhas compartilhem objetivos e funções similares, é justo que em suas 

formas também sejam semelhantes. 

Dessa forma, a utilização de práticas discursivas parecidas é justificável. A 

composição similar e a consonância dos objetivos fazem com que ambos os gêneros 

explorem as estratégias de heterogeneidade de forma semelhante e exijam do jornalista 

uma capacidade discursiva maior para cumprir suas pretensões dentro do texto. 
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ANEXO  

 

Notícia publicada pelo Jornal do Commercio online * 

 

Parte 1 da saga final de Harry Potter chega aos cinemas 

Publicado em 18.11.2010, às 10h45 

 

 Havia uma estranha calma no desfecho da aventura anterior de Harry Potter, a 

sexta adaptada dos livros de J.K. Rowling, "O Enigma do Príncipe". (Consciente de que 

é o escolhido, Harry anuncia que tem de levar adiante a tarefa de Dumbledore, que 

colecionava as memórias de Valdemort em busca de uma, em especial, para 

compreender melhor como ele conseguiu se preservar à destruição da morte. E Harry 

dizia, lembram-se?, que nunca se havia dado conta de como o mundo que se descortina 

http://www.folhape.com.br/index.php/caderno-revista/603262-o-inicio-do-fim-de-harry-potter
http://www.folhape.com.br/index.php/caderno-revista/603262-o-inicio-do-fim-de-harry-potter
http://www.folhape.com.br/index.php/caderno-revista/603262-o-inicio-do-fim-de-harry-potter
http://jc.uol.com.br/canal/lazer-e-turismo/noticia/2010/11/18/harry-potter-retorna-mais-sombrio-e-adulto-no-penultimo-filme-da-serie-245048.php
http://jc.uol.com.br/canal/lazer-e-turismo/noticia/2010/11/18/harry-potter-retorna-mais-sombrio-e-adulto-no-penultimo-filme-da-serie-245048.php
http://jc.uol.com.br/canal/lazer-e-turismo/noticia/2010/11/18/harry-potter-retorna-mais-sombrio-e-adulto-no-penultimo-filme-da-serie-245048.php
http://www.arianefonseca.com/index.php/mundo-academico/resenha-genero-destinado-a-orientar-na-escolha-de-produtos-culturais
http://www.arianefonseca.com/index.php/mundo-academico/resenha-genero-destinado-a-orientar-na-escolha-de-produtos-culturais
http://www.folhape.com.br/index.php/entretenimento/604245-bruxarias-que-agradam-a-todos
http://www.folhape.com.br/index.php/entretenimento/604245-bruxarias-que-agradam-a-todos
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/357-4.pdf?PHPSESSID=2009051513132455
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/357-4.pdf?PHPSESSID=2009051513132455
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de Hogwarts era bonito. Sua luta, ele crê, era solitária, mas Hermione lhe dizia que era 

um tolo, pois Ron e ela estariam sempre a seu lado. 

Era um final sereno, o mundo visto do alto. A calma que precede a tempestade. 

O sétimo filme da série, que, a partir das 23h55 de hoje, chega às telas de todo o Brasil - 

serão 700 cópias, o que ameaça o reinado de "Tropa de Elite 2"-, é o primeiro da série 

de dois em que foi dividido o último livro sobre o bruxinho. "Harry Potter e as Relíquias 

da Morte - Primeira Parte" entra agora, a segunda fica para meados (julho) do ano que 

vem. 

  Se o anterior terminava calmo, o atual começa em clima de guerra com as forças 

de Voldemort lançando seu ataque contra Harry. O herói está sendo levado para um 

lugar seguro e todos se metamorfoseiam nele. Há uma multidão de Harrys em cena. E 

há uma carnificina, meio elenco morre nos minutos iniciais de "As Relíquias da Morte", 

só que o espectador não vê essas mortes. 

Elas - e outras, ao longo do filme - são referidas somente nos diálogos. É o filme 

mais sombrio da série. Sob o efeito de sortilégios, o trio ameaça dividir-se, corroído por 

ciúmes e desconfianças. Mas a amizade prevalece. "Harry Potter e as Relíquias da 

Morte" termina bem - e triste - com um funeral, seguido da investida final de 

Voldemort, que se apossa de uma relíquia enterrada com Dumbledore e abre a caçada 

da segunda parte, a final de toda a saga. 

Em Cannes, no ano passado, Imelda Staunton comentou seu trabalho com 

autores de prestígio, como Ang Lee e Mike Leigh ( responsabilidade de quem diz) ("O 

Segredo de Vera Drake"). Nenhum dos dois lhe mereceu a definição de gênio. Esta, 

Imelda reservou para David Yates. Com ele, Harry Potter ganhou em densidade, sem 

perder em aventura nem magia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*A notícia está em anexo, uma vez que o link para acesso foi extinto do portal em que foi publicada.  

 


