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Resumo

Este trabalho debate questões referentes à classificação de gêneros e tipologias jornalísticas 
tendo como base teórica principal os estudos advindos da Análise do Discurso da escola 
francesa  (AD),  em  que  se  inserem  conceitos  como  formação  discursiva,  de  Michel 
Foucault.  O objetivo do artigo é estabelecer conexões teóricas e conceituais que possam 
contribuir para a reflexão sobre os gêneros jornalísticos no intuito de melhor compreender a 
natureza  do discurso noticioso  e  de sua apreensão como tal.  Para  tanto,  também serão 
requeridas reflexões do campo literário, sobretudo as do teórico Mikhail Bakhtin. O intuito 
maior é debater a ideia de que uma classificação de gêneros do discurso jornalístico não 
significa necessariamente algum tipo de restrição às possibilidades das enunciações e sim 
uma organização necessária para seu debate e compreensão adequados.
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1. Apresentação

Ao abrir um jornal, acessar um site, folhear uma revista de informação, assistir ao 

telejornal  da  noite,  os  receptores  dos  enunciados  desses  meios  participam  de  uma 

engrenagem que  dá  sentido  ao  que  está  sendo  transmitido.  Apenas  depois  que  há  um 

entendimento, mínimo que seja, das mensagens, pode-se falar em discurso efetivo, em co-

enunciação  –  o  reconhecimento  do  enunciado  por  parte  de  quem  o  recebe  e  seu 

desdobramento em muitos outros, num processo que implica interpretações variadas e a 

validação  discursiva  aceita  por  quem  participa  da  comunicação  em  curso.  Um  dos 

mecanismos  para  que  haja  este  reconhecimento  é  a  organização  das  enunciações  em 

gêneros  discursivos,  designações  que,  não  obstante  serem  criticadas  por  uma  possível 

vocação  estruturalista  –  o  que  poderia  reduzir  as  possibilidades  dos  discursos  –,  são 
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indispensáveis para situar os enunciados em meio à miríade de informações produzidas e 

expressas com os mais distintos propósitos. O objetivo é fazer uma reflexão sobre os papéis 

desempenhados pelos gêneros, em especial pelas tipologias comumente estabelecidas para o 

jornalismo  no que  tange  suas  diversas  formas  de  expressão,  a  partir  da  perspectiva  da 

Análise do Discurso da escola francesa (AD).

A questão central que se coloca é a de debater quais são os papéis que os gêneros 

discursivos desempenham na definição de tipologias do discurso jornalístico, levando-se em 

conta as especificações mais tradicionais a tal modalidade de enunciação, que prima, em 

grande medida, pela informação e a opinião. Para trilhar este caminho, haverá o apoio em 

autores como Dominique Maingueneau, que vai auxiliar no melhor entendimento do papel 

dos  gêneros  na  consolidação  e  efetivação  dos  discursos,  objetos  multifacetados  que 

requerem  um  mínimo  de  organização  para  que  possam  ser  utilizados  e  reconhecidos. 

Maingueneau  integra  uma  tradição  de  estudo  discursivo  que  provém de  autores  como 

Michel Foucault e Michel Pêcheux, cujas ideias também serão contempladas no presente 

texto. Já do campo dos estudos literários, em que o conceito de gênero é bem desenvolvido, 

haverá  o  contributo  do  teórico  russo  Mikhail  Bakhtin  e  algumas  de  suas  principais 

propostas teóricas, como polifonia e dialogismo. Esta reflexão tocará em temas que, mesmo 

adjacentes,  têm  uma  importância  considerável  para  o  presente  debate,  tais  como  a 

autoridade de quem emite o discurso, a hibridização de gêneros e os contratos de leitura.

2. Análise do Discurso e a organização do caos

O  debate  sobre  gêneros  discursivos  e  tipologias  jornalísticas  na  perspectiva  da 

Análise do Discurso (AD) da escola francesa é especialmente interessante uma vez que esta 

tradição  teórica  defende  que  há  “formações  discursivas”  (Foucault,  2007a)  que  se 

constituem no contato estreito entre uma série de aspectos de discursos diferentes, no que se 

denomina  de  “espaço  interdiscursivo”  (Maingueneau,  2007).  Desse  ponto  de  vista,  os 

discursos estariam essencialmente misturados, em intensa interação uns com os outros, num 

cenário de formação discursiva processual, em que os estudos priorizam não exatamente 

uma classificação totalizante e sim os laços construídos entre um discurso e outro. Neste 

particular, a AD francesa também busca referências nas teorias do dialogismo e da polifonia 

de  Mikhail  Bakhtin  (2002,  2003,  2008).  De  acordo  com o  teórico  russo,  o  discurso  é 

dialógico quando tem como componente fundamental a participação do “Outro” em sua 

formação. Já no discurso polifônico, muitas vozes atuam na enunciação, promovendo um 
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debate interno de pontos de vista e visões de mundo diferentes,  retirando de uma única 

figura central o poder absoluto em conduzir um discurso determinado.

Discípulos do teórico Louis Althusser, Michel Foucault e Michel Pêcheux, duas das 

mais importantes  “pilastras” que sustentam a escola da AD francesa,  tinham uma visão 

mais avançada do que seria o discurso, tanto no plano empírico, quanto como objeto de 

análise. Foucault foi vanguardista nessa discussão quando começa a contestar a superfície 

do discurso como sendo sua definição última. Em sua abordagem, ele convida a encarar o 

discurso  não  como  algo  acabado  e  sim  como  um processo  em contínua  atualização  e 

construção, que tem na heterogeneidade uma de suas principais características, sem abrir 

mão, contudo, de regularidades que, em meio às misturas e rupturas, permanecem dando-

lhe um norte. Ele propõe que o discurso seja visto como uma inquietação: 

(...)  inquietação diante  dessa  existência  transitória  destinada a  se  apagar  sem 
dúvida, mas segundo uma duração que não nos pertence; inquietação de sentir 
sob essa atividade, todavia cotidiana e cinzenta, poderes e perigos que mal se 
imagina; inquietação de supor lutas, vitórias, ferimentos, dominações, servidões,  
através  de  tantas  palavras  cujo  uso  há  tanto  tempo  reduziu  as  asperidades  
(FOUCAULT, 2007b, p. 8).

Pêcheux resistiu  antes  de  apoiar  muitas  das  reflexões  teóricas  de  Foucault,  mas 

depois reconheceu que seu antigo colega tinha razão em muito do que escrevia sobre o 

discurso.  O autor  ressalva,  a  exemplo  do que  já  havia  feito  Foucault  quando falou  em 

“regularidades  discursivas”  (2007a),  que  há  elementos  consensualmente  estabilizados 

nestas relações mútuas que se firmam entre os discursos e seus contextos e que contribuem 

na  constituição  da  formação  discursiva.  De acordo com Pêcheux,  juntam-se ao espírito 

multifacetado  dos  discursos,  “técnicas  de  gestão  social  dos  indivíduos”,  que  atuam no 

sentido de “marcá-los, identificá-los, compará-los, colocá-los em ordem” (2002, p. 30). 

O  mesmo  ocorre  com  a  questão  dos  gêneros.  Mesmo  que  suas  denominações 

guardem incorreções,  que  não  consigam dar  conta  de  todas  as  alternativas  que  podem 

acarretar,  que  tenham  uma  validade  limitada  em  relação  ao  que  se  apresenta  na 

materialidade do discurso, os gêneros são imprescindíveis para que haja parâmetros básicos 

de reconhecimento. O fato de um discurso ser polifônico, dialógico, com influências alheias 

não significa que ele seja absolutamente caótico. Se assim o fosse, não haveria condições 

sequer  de  identificar  em  sua  constituição  aquilo  que  o  formou.  Caso  não  houvesse 

referências textuais da ordem dos gêneros, seria impossível estabelecer historicidades do 

discurso pela ausência de parâmetros de comparação. Quando a AD prega a importância 
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das rupturas, das mesclas e das interações, ela o faz agredindo e protegendo os gêneros, 

uma vez que só se pode refutar algo que existe, que é passível de nomeação.

Os enunciados dependentes da AD se apresentam, com efeito, não apenas como 
fragmentos de língua natural desta ou daquela formação discursiva, mas também 
como amostras de um certo gênero de discurso. Reencontra-se aqui a noção de 
‘contrato’; cada gênero presume um contrato específico pelo ritual que define. 
Vale dizer que um discurso não é delimitado à maneira de um terreno, nem é 
desmontado como uma máquina. Constitui-se em signo de alguma coisa, para 
alguém, em um contexto de signos e de experiências. Note-se que a noção de 
‘gênero’ não é de fácil manejo. Os gêneros encaixam-se, frequentemente, uns 
nos outros (MAINGUENEAU, 1997, p. 34-35).

No  discurso  literário,  essa  noção  de  gênero,  com  todas  as  suas  implicações  e 

dificuldades, é mais consolidada. Já em sua  Poética, Aristóteles (1997) nomeia traços do 

estatuto do gênero em meio às diferenciações que aponta no universo do teatro grego. A 

própria história da crítica literária, como atesta Tadié (1992), está em boa parte baseada nos 

gêneros, o que permite ela própria se compor como uma forma literária à parte, explorando, 

muitas vezes, os aspectos do ensaio no comentário de poemas, romances, epopeias. Emil 

Staiger  (1997),  em seu  estudo  sobre  a  intersecção  dos  três  gêneros  literários  clássicos 

(lírico, dramático e épico), ainda que defenda uma simbiose destas formas de compor uma 

obra literária – resultando em outros tipos de discurso –, parte do pressuposto de que há 

gêneros  a  serem misturados.  Mesmo em um momento  em que as  fronteiras  de  gênero 

parecem estar mais frágeis, no que Linda Hutcheon (1991) denomina de “poética do pós-

modernismo”, mantém-se como norte a prerrogativa da existência de gêneros basilares que 

oficializam, por assim dizer, as hibridizações e transformações discursivas. Maingueneau, 

listando outras formações discursivas, os denomina de “discursos constituintes” (2006).

Discursos que se constituem porque se instituem, com identidades que os situam em 

contexto mais amplo, orientação que não se dá apenas para estruturar uma classificação.

Suporte  de  um ato  de discurso socialmente  reconhecido,  a  obra  é  enunciada 
através de uma instituição, no caso, um gênero de discurso determinado que ele  
próprio, num nível superior, mobiliza essa vasta instituição que é a Literatura. As 
condições de enunciação vinculadas a cada gênero correspondem a outras tantas 
expectativas do público e antecipações possíveis dessas expectativas pelo autor.  
Formulam-se  com  facilidade  em  termos  de  circunstâncias  de  enunciações 
legítimas: quais são os participantes, o lugar e o momento exigido para efetuá-
la?  por  quais  circuitos  passa?  quais  normas  presidem  ao  seu  consumo? 
(MAINGUENEAU, 2001b, p. 122)

O mesmo  autor,  porém,  salienta  que  “a  obra  está  longe de  sofrer  por  inteiro  o 

condicionamento do gênero discursivo” (2001b, p. 123). A literatura, a religião, a política, a 

conversa,  a  enunciação  com o  propósito  de  comunicar  algo  dentro  de  uma  cenografia 
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construída para este objetivo podem ser diferenciados em gêneros autônomos e conter uma 

série  de  outros  subgêneros  que  também  merecem  definições  específicas.  Maingueneau 

(2001a), em outro livro, convida a apreciar distinções entre “tipos de discurso”, “gêneros de 

discurso” e “tipos de sequências”. Em sua teorização, os tipos de discurso referem-se a uma 

“categorização  elementar  e  instável,  mas  fundamental,  [que]  permite  diferenciar,  por 

exemplo, o discurso jornalístico, o discurso publicitário ou o discurso literário” (2001a, p. 

159). Menciona-se, assim, uma designação mais ampla e evidente e menos polêmica. 

Seria uma definição primeira, que pode ser mutável de acordo com os contextos em 

que é aplicada, mas que concentra uma importância crucial no sentido de fornecer uma base 

para a continuidade e a ampliação da discussão acerca do tema. Uma localização essencial 

para que não haja impropriedades na elaboração de conclusões. Os gêneros de discurso, na 

visão de Maingueneau, falam de textos ainda mais específicos,  que estariam dentro dos 

tipos  de  discurso,  estes  mais  amplos.  “A pertinência  dos  textos  a  gêneros  desempenha 

também um papel fundamental sobre seu modo de organização e as expectativas do público 

e, portanto, sobre a avaliação de sua coerência” (2001a, p. 159). O autor observa que “a 

noção de gênero é tão antiga quanto a reflexão sobre a literatura” e que todas as muitas 

categorizações já feitas primam pela heterogeneidade, o que denota a necessidade de uma 

abordagem menos impulsiva neste terreno, uma vez que ele é movediço. Se na literatura 

existe  essa  impossibilidade  de  definições  absolutas,  o  que  dizer  de  uma  área  como  o 

jornalismo, com desenvolvimento mais incipiente e discussões menos amadurecidas? 

Ao falar de tipos de sequências, Maingueneau alude a “restrições de algum modo 

transversais  à  diversidade  dos  tipos  e  dos  gêneros  de  discurso”  (2001a,  p.  159-160). 

Exemplificando o que entende por tipos de sequências, o autor cita as diferenças existentes 

entre narração, argumentação e conversação, salientando, assim, em grande medida, a cena 

enunciativa em que se dá a construção textual ou comunicacional. Ele completa afirmando 

que “estas distinções visam considerar o texto como uma realidade heterogênea (...). Essa 

heterogeneidade é evidentemente regulada pelo gênero de discurso a que se refere (...)” 

(Maingueneau,  2001a, p.  160).  O autor distingue entre  as condições  que os gêneros de 

discurso implicam. Ele menciona o aspecto comunicacional do discurso, em que “a cada 

gênero  associam-se  momentos  de  lugares  de  enunciação  específicos  e  um  ritual 

apropriado”, e o aspecto estatutário, que está ligado ao estatuto do enunciador, uma certa 

paratopia de quem fala, para que seu discurso reúna as condições de ser não só emitido mas 

também recebido, compreendido e levado em conta, dando um papel específico ao gênero, 

que “funciona como o terceiro elemento que garante a cada um a legitimidade do lugar que 
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ocupa no processo enunciativo, o reconhecimento do conjunto das condições de exercício 

implicitamente relacionados a um gênero” (Maingueneau, 1997, p. 36).

É patente que todas essas reflexões referem-se, na verdade, a uma certa delimitação 

que possibilite a localização, entre um sem número de formações discursivas diferentes, de 

um determinado discurso que se esteja enunciando, recebendo ou analisando. Uma situação 

que requer a adoção, como colocava Foucault (2007a), de “regularidades” que sirvam de 

bússola no sentido de se perceber  mais  corretamente  com que tipo de discurso se lida, 

mesmo que ele não esteja – como nunca estará – absolutamente estabilizado. Ainda dentro 

da  tradição  da  AD  francesa,  Maingueneau  ensina  que  “cada  gênero  ou  subgênero  de 

discurso  define  o  papel  de  seus  participantes  (...)  na  medida  em  que  os  gêneros  são 

instituições de fala sócio-historicamente definidas” (2008, p. 116). Como denomina Eliseo 

Verón (2004),  há um “contrato de leitura” que direciona  a própria  natureza do que vai 

escrito ou do que é dito, propagado. Maingueneau chama a este acordo de “contrato tácito”, 

que abarcaria, como coloca o autor, não “convenções explícitas e conscientes”, mas sim 

uma “cooperação narrativa” que “se baseia em expectativas” sobre determinados gêneros, 

com os participantes, por sua vez, apoiando-se em “leis do discurso” (1996). 

Longe  de  aludir  a  regras  absolutamente  rígidas  e  inquebrantáveis,  o  que 

Maingueneau traz é a admissão de que as instituições discursivas, suas cenas e paratopias, 

seus contextos e arquivos, desempenham papel definidor não só na construção de gêneros e 

suas  possíveis  classificações,  mas  também  na  consolidação  de  tais  tipos  de  discurso, 

fornecendo bases para que eles possam, sem perder o nível de identidade necessário para 

continuar a sobreviver enquanto gênero, estabelecer trocas verbais e discursivas com outras 

formações,  algumas  vezes  até  desencadeando  o  aparecimento  de  hibridizações.  Como 

coloca Maingueneau, “mais do que a pertinência a um gênero, o que importa é a maneira 

como a obra gere suas relações com esse gênero” (1996, p. 141). Relações estas que não 

devem ser  sempre  tranquilas  e  sim que possam problematizar,  de maneira  produtiva,  a 

apreciação  dos  gêneros  e  de  suas  possibilidades  de  interação  com  discursos  de  outra 

natureza. 

A sobrevivência de uma classificação que leve em conta os gêneros é relevante na 

medida em que, como argumenta Maingueneau, tais definições “desempenham um papel 

importante na redução das transgressões, já que definem zonas de regularidades discursivas 

específicas,  contratos de leitura restritos” (1996, p. 155). O autor alega que tais normas 

funcionam como instrumentos para que os intercâmbios possam ser melhor visualizados e 

os contrastes obtenham uma análise menos aleatória, muito em razão de onde se parte o 
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discurso, origem aqui vista num prisma institucional e de cena de enunciação. “O discurso 

só é ‘autorizado’ e, consequentemente, eficaz se for reconhecido como tal” (Maingueneau, 

1997,  p.  37).  Essa  percepção  alarga  a  noção  do  papel  do  gênero,  não  só  como  uma 

ferramenta  estruturalista,  como  seus  detratores  gostam  de  pregar,  mas,  sim,  atuando, 

sobretudo, na organização discursiva, o que, longe de ser uma tentativa de dominação do 

discurso, é uma maneira de fazê-lo ser mais eficiente e transmitir a mensagem que deseja.  

Sem que haja  esta  organização,  os  equívocos  podem surgir  em tal  número  a  ponto  de 

inviabilizar o próprio discurso enquanto tal. Por isso é preciso saber quem fala, a quem fala, 

e  de onde fala.  Uma equação  que  longe de  querer  dar  conta  de  todo o  discurso  é,  na 

realidade,  um  ponto  de  partida  para  o  entendimento  do  que  está  sendo  enunciado. 

Maingueneau observa que “este estatuto de sujeitos enunciadores e de seus presumíveis 

destinatários é inseparável dos gêneros de discursos utilizados” (1997, p. 39). Pêcheux, por 

sua vez, argumenta que “nesses espaços discursivos (...) supõe-s que todo sujeito falante 

sabe do que se fala, porque todo enunciado produzido nesses espaços reflete propriedades 

estruturais independentes de sua enunciação” (2002, p. 31). 

É preciso entender que quando se fala de gêneros, não se fala em adequar, à força, a 

tais tipologias todo e qualquer discurso. Como ocorre no conceito de interincompreensão, 

trabalhado por Maingueneau (2007), empenha-se em entender alguma organização no caos. 

Por este conceito, as incoerências substanciais do discurso, seus meandros e reentrâncias, 

sua “desorganização” natural auxiliam, e não atrapalham, sua compreensão, uma vez que o 

elemento  caótico  lhe  é  parte  constituinte.  A formação  discursiva,  tal  como  é  vista  por 

Foucault (2007a), dá-se numa colaboração plural de discursos que se encontram em um 

entremeio  interdiscursivo.  Mas  para  que  estes  encontros  possam  ser  encarados  como 

interações entre partes diferentes,  é necessário que se tenha uma definição destas partes 

para que haja um diálogo discursivo entre agentes não-iguais. Caso essas definições não 

existam, passa a ser muito complicado, senão impossível, explicar o encontro entre elas, 

que é o que justamente perfaz a essência da formação discursiva.

Em lugar de elaborar uma lista impossível de gêneros do discurso, é melhor nos 
questionarmos sobre a maneira de conhecer as próprias coerções genéricas. Na 
via aberta pela pragmática, a tendência consiste em passar de uma concepção do 
gênero  como  conjunto  de  características  formais,  de  procedimentos,  a  uma 
concepção  ‘institucional’,  como  já  foi  mencionado.  Isto  não  significa, 
evidentemente, que o aspecto formal seja secundário, mas apenas que é preciso 
articular  o  ‘como  dizer’  ao  conjunto  de  fatores  do  ritual  enunciativo.  
(MAINGUENEAU, 1997, p. 35-36)
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O autor acrescenta que “a eficácia da enunciação resulta necessariamente do jogo 

entre  as condições genéricas,  o ritual  que elas implicam  a priori e o que é tecido pela 

enunciação  efetivamente  realizada”  (Maingueneau,  1997,  p.  40).  Em  outra  obra, 

Maingueneau pondera que, no contato com um texto, o receptor só o reconhecerá quando o 

relacionar a um gênero de discurso com o qual tenha algum tipo de familiaridade. “(...) a 

partir do momento em que identificou a que gênero pertence um texto, o receptor é capaz de 

interpretá-lo e comportar-se de modo adequado a seu respeito. Na falta disso, pode ocorrer 

uma verdadeira paralisia” (1996, p. 14-15). Neste caso, o que vale para o discurso literário, 

vale para outras modalidades discursivas, de um panfleto publicitário entregue no sinal de 

trânsito à manchete publicada no jornal de grande circulação. Neles, há contratos de leitura 

que  encaminham  a  apreensão  do  discurso  para  terrenos  conhecidos  onde  poderão  ser 

interpretados  pelos  coenunciadores.  Os  gêneros  discursivos  funcionam,  assim,  como 

espécies  de  condutores  a  tais  terrenos,  não  devendo,  entretanto,  ser  confundidos  com 

definidores do sentido que cada enunciação terá para seus respectivos coenunciadores.

Maingueneau atesta que “sabendo diante de qual gênero está, o público estrutura 

suas expectativas de acordo com ele” (1996, p. 139-140). Nesta negociação, o autor detecta 

três tipos de obras literárias:  “as que se inscrevem nos limites de um gênero”; “as que 

brincam com os contratos genéricos (misturando muitos gêneros, submetendo-se a eles de 

maneira irônica,  parodiando-os”; “as que se apresentam fora de qualquer gênero, isto é, 

pretendem  definir  um  pacto  singular”  (1996,  p.  139-140).  No  jornalismo,  pode-se 

empreender  discussão semelhante  quanto às  suas  tipologias  já  estabelecidas.  Tipologias 

estas que, com o tempo, passaram por mudanças e foram se formando processualmente, 

dentro de uma dinâmica discursiva afeita às teorias de Foucault.

3. A discussão quanto ao jornalismo

Se no discurso literário  a questão dos gêneros está mais  amadurecida,  o mesmo 

talvez não possa ser dito sobre o campo jornalístico. O jornalismo tem ligações históricas 

importantes  com a  literatura,  sobretudo  com o gênero  romance,  como  atestam teóricos 

como Ian Watt (1996) e Antonio Candido (2000). Este último chega a afirmar que “todos 

sabem (...) a influência decisiva do jornal sobre a literatura, criando gêneros novos, como a 

chamada crônica, ou modificando outros já existentes, como o romance” (2000, p. 33). Esta 

vizinhança  mais  que  conhecida  e  bastante  produtiva  para  ambos  os  lados  autoriza  a 

encaminhar a discussão sobre gêneros que permeia a crítica literária para a classificação 

tipológica  do  jornalismo.  Adota-se  aqui  uma  definição  de  gênero  dada  por  Lia  Seixas 
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(2008), em que são listados três elementos básicos para que se possa falar de um gênero 

jornalístico:  “1)  que  a  composição  seja  uma  unidade  jornalística  independente;  2)  as 

finalidades não mudam apenas por causa da mudança da mídia e, portanto, não mudam os 

compromissos  assumidos;  e  3)  que  a  instituição  tenha  incorporado  tal  ‘formato’  como 

prática jornalística”. José Marques de Melo (2003) também empreende importante tentativa 

de se estabelecer os tipos de discurso que circulam na imprensa para melhor compreendê-

los. Ele faz distinções entre editorial, comentário, artigo, resenha ou crítica, coluna, crônica, 

caricatura  e  carta  dentro  do  que  denomina  de  “gêneros  opinativos”,  apresentando 

classificações vindas dos Estados Unidos, da Europa, da América Latina. Para o estudioso, 

“a  preocupação  com  os  gêneros  jornalísticos  integra-se  portanto  nesse  esforço  de 

compreensão daquilo que Todorov, no plano literário, chama de ‘propriedades discursivas’” 

(2003, p. 41).

Patrick Charaudeau também faz um notável esforço no objetivo de estabelecer as 

muitas  possíveis  tipologias  do  discurso  jornalístico,  entendendo-as  como  gêneros 

apreensíveis. Ele propõe que os gêneros midiáticos sejam vislumbrados na perspectiva de 

um  entrecruzamento  entre  instância  enunciativa,  modo  discursivo,  conteúdo  e  um 

dispositivo (meio) em que tal enunciação vem à tona (2007, p. 206-207). Entre os gêneros 

que  menciona  estão  a  reportagem,  a  investigação  ou  pesquisa,  a  entrevista/debate,  o 

editorial, a crônica. O mais importante, porém, é sua admissão de que “deve-se notar (...) 

que se esses gêneros são inerentes ao discurso jornalístico, é também certo que eles podem 

mudar com o tempo, de acordo com a própria evolução da tecnologia dos suportes, com as 

modas vigentes em relação à maneira  de contar,  de analisar,  de entrevistar,  de debater” 

(Charaudeau, 2007, p. 210-211). O objetivo não é debater uma ou outra classificação e sim 

fazer uma reflexão sobre gêneros jornalísticos, salientando que tal classificação, por mais 

que tenha limitações inerentes a qualquer trabalho neste sentido, não é dispensável para se 

entender um discurso, mesmo os que, por sua própria natureza, rejeitam todo tipo de rótulo.

A história do jornalismo e de seus gêneros, atestam esse fenômeno. Quando Adelmo 

Genro Filho (1996) menciona Habermas para falar das fases do jornalismo, o debate se dá, 

ao final das contas, sobre as transformações jornalísticas. Não entendendo a historicidade 

do discurso como um todo, fica incompleto qualquer esforço para organizar seus gêneros e 

subgêneros, suas diversas manifestações enunciativas.  Perde-se a origem e nublam-se as 

razões pelas quais uma determinada formação discursiva trilhou um caminho e não outro, 

se relacionou com o discurso A e não com o B, já que um discurso se faz por escolhas e  

exclusões. No universo do jornalismo, existem muitos meios de manifestar o discurso, que 
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podem ser chamados de gêneros jornalísticos ou reuni-los em um sistema tipológico da 

área. Uma dessas vertentes é o do jornalismo eminentemente informativo, onde se situa a 

notícia, texto mais curto e geralmente tributário do modelo do lead, em que os principais 

dados do relato são reunidos nos primeiros parágrafos (Lage, 1985). 

A tipologia é importante, sobretudo, pela natureza do discurso que encerra, em que 

está fortemente inserida a questão da objetividade. Lisbeth Lipari articula a autoridade do 

discurso  noticioso  com esta  exigência  de  imparcialidade,  afirmando  que  no  jornalismo 

moderno,  “especialmente no código da objetividade,  há uma proibição de os jornalistas 

expressarem opiniões e/ou interpretações pessoais” (1996), buscando-se assim mecanismos 

que permitam informar sem, contudo, manifestar claramente qualquer tipo de subjetividade 

no texto, o que poderia afetar a autoridade do discurso enunciado pela imprensa, instituição 

da qual se espera um comportamento cabível com sua tradição discursiva. Daí vem sua 

legitimação.  Ainda  no  campo  do  que  se  considera  informação,  pode-se  destacar  a 

reportagem, material  de maior  fôlego que denota uma apuração mais  extensa e permite 

técnicas que pendem para a elaboração de uma espécie de roteiro, com ênfase no cuidado 

da linguagem e do estilo, dando ao repórter um status de autor (Sodré & Ferrari, 1986). Na 

reportagem  também  podem  ser  encontrados  traços  fortes  de  narratividade,  tal  como 

entendida  dentro  de  teorias  específicas  (Todorov,  2003;  Motta,  2005),  em que  o  texto 

jornalístico passa a ter sentido, como ocorre na literatura, a partir de uma prioridade das 

ações  e  dos  relatos  de  personagens,  em  determinadas  cenas,  envolvidas  em  motes 

específicos que despertam o interesse já nem tanto por um acontecimento isolado, mas para 

uma história mais completa e nem sempre factual.

Em um outro plano jornalístico, pode-se apontar os textos de caráter mais opinativo, 

tais como artigos, editoriais e mesmo as crônicas, as últimas, em essência, resultantes de 

interações  interdiscursivas  entre  os  universos  da informação  e da literatura.  Como bem 

coloca  Afrânio  Coutinho  (1986),  a  crônica  é  um  misto  de  ensaio,  opinião,  memória, 

atualidade.  As  colunas  também poderiam ser  adicionadas  a  esta  lista  de  manifestações 

opinativas dentro do discurso jornalístico. As grandes coberturas de eventos com enorme 

coeficiente  de  noticiabilidade  (singularidade,  ineditismo,  proximidade  geográfica  e 

temporal,  negatividade, notoriedade, etc.) (Genro Filho, 1996) podem ser tomadas como 

textos informativos ou opinativos, podendo conciliar  as duas características.  O essencial 

não é saber qual discurso jornalístico é mais importante que outro e sim perceber que o fato 

de serem separados em gêneros diferentes, dentro de uma classificação socialmente aceita e 

validada, fornece aos receptores uma localização interpretativa do que leem, ouvem e veem 

10



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012

mais  segura,  possibilitando  que  os  coenunciadores  ajam  sem  que,  em  tese,  se  vejam 

enroscados em equívocos evidentes  e primários.  Eles mantêm um acordo tácito  com os 

discursos jornalísticos, convenção esta que auxilia na formação do maior patrimônio de que 

dispõe a mídia, o que Bourdieu (2007) define como poder simbólico: a credibilidade. 

Um poder simbólico que extravasou as fronteiras informativas, chegando a terrenos 

da  estética.  Ao  relatar  o  mundo  como  ele  é,  o  jornalismo  teria  adentrado  a  órbita  do 

romance realista, que, por sua vez, também se fortificou, em alguma medida, por conta da 

grande importância que a imprensa foi tomando com o tempo. Vê-se uma troca simbólica, 

como  conceitua  Bourdieu  em  sua  teoria  dos  campos,  cujos  efeitos  são  atestados  por 

Adorno:  “Assim  como  a  pintura  perdeu  muitas  de  suas  funções  tradicionais  para  a 

fotografia, o romance as perdeu para a reportagem e para os meios da indústria cultural, 

sobretudo para o cinema” (2003). É necessário constatar em sua reflexão o reconhecimento 

de que houve, inexoravelmente, uma fusão de gêneros que vem resultando em mudanças 

específicas e importantes nas áreas envolvidas. 

4. Considerações finais

Nos  processos  de  construção  de  patrimônios  simbólicos,  como  no  discurso 

jornalístico,   não  é  possível  prescindir  de  uma classificação  de  gêneros.  Ela  fornece  a 

condição  de  diferenciação  extrínseca  (com  discursos  que  lhe  são  alheios)  e  intrínseca 

(dentro  de  sua  própria  organização  interna  de  enunciações).  Se assim não fosse,  como 

visualizar as fronteiras que, mesmo contaminadas, como atesta Rildo Cosson (2007), ainda 

são  parâmetros  de  mobilidade  para  discursos  inquietos?  “Em verdade,  o  gênero  não  é 

exterior à obra, mas, em vez disso, uma de suas condições” (Maingueneau, 2006, p. 230). 

Essas  definições  não  estão  absolutamente  atreladas  a  uma  tradição  estruturalista  do 

discurso, como mostram as reflexões nada estruturalistas que Foucault, Pêcheux ou Bakhtin 

imprimiram  à  discussão.  A  definição  de  situações  específicas  de  enunciação,  com  o 

discurso  se  estabelecendo  entre  classificações  de  gênero,  mostra-se  indispensável  a 

qualquer discussão que enverede por esta seara, mesmo que o resultado dos debates chegue 

à conclusão de que estas diferenciações discursivas são meras convenções que, no campo 

empírico, misturam-se inevitavelmente. 

Os discursos instituídos fornecem um mínimo de localização para as enunciações 

que emergem, derivadas ou não deles,  hibridizadas ou não a eles.  Sem tais  parâmetros, 

complicar-se-ia até mesmo a tarefa de nomear as formações discursivas. Mesmo Foucault 

não conseguiria, por exemplo, expressar suas críticas aos discursos de autoridade dos meios 
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médicos  (A  História  da  Loucura)  e  jurídicos  (Vigiar  e  Punir)  se  não  houvesse  uma 

designação mínima a respeito de tais enunciados.

Quando  Bakhtin  fala  de  dialogismo  discursivo,  ele  tem  em  mente  discursos 

estabelecidos  e  aceitos  como tais.  Ao debater  a  polifonia  no  romance,  o  mesmo autor 

reconhece uma caracterização do romance, que é diferente da estabelecida para a epopeia, 

para o panfleto religioso,  para a poesia lírica,  para o drama grego. Quando se debate o 

jornalismo  como  um  discurso,  primário  ou  secundário  –  referência  à  classificação  da 

pesquisadora  Cristina  Ponte  (2005)  –,  há  uma  solicitação  clara  quanto  a  elementos  da 

enunciação  informativa  reconhecidos  como  jornalísticos,  não  obstante  as  inumeráveis 

contestações  tal  designação possa sofrer.  Os próprios  questionamentos  derivam de uma 

caracterização até  certo ponto reconhecida  e  compartilhada,  caso contrário haveria  uma 

discussão sobre códigos completamente distanciados, num debate inócuo e improdutivo. 

Quando Alceu Amoroso Lima (1990) ou Antonio Olinto (2008) veem o jornalismo 

como um gênero literário,  os  dois falam de discursos  validados,  subentendendo que os 

outros  participantes  do  debate  sobre  a  questão  estejam na  mesma  sintonia,  falando  do 

mesmo objeto. Quando Truman Capote, com o livro  A Sangue Frio, jura que inventou o 

“romance de não-ficção”;  quando Tom Wolfe (2005) debate o tema em um ensaio que 

antecede  suas  reportagens  do  Novo  Jornalismo;  quando  Edvaldo  Pereira  Lima  (1995) 

chama  a  um produto  discursivo  híbrido  de  “livro-reportagem”  e  Rildo  Cosson  (2001) 

denomina exatamente as mesmas obras de “romance-reportagem”, independentemente das 

discordâncias  ou discrepâncias  nominais,  todos estão falando de discursos palpáveis,  de 

gêneros identificáveis (literatura e jornalismo). Só assim pode-se concordar ou discordar 

deles e empreender um debate teórico a respeito.

As tipologias  jornalísticas  são  essenciais  para  a  compreensão  dos  processos  nos 

quais  o  jornalismo  está  envolvido.  É  preciso  reconhecer  que  existem os  riscos  de  um 

estruturalismo  redutor,  que  retira  dos  discursos  sua  essência  libertária.  Por  outro  lado, 

porém, é imperioso considerar que tais classificações, mesmo com todos os seus problemas 

e  eventuais  equívocos,  são  imprescindíveis  na  reflexão  sobre  o  jornalismo.  Por  mais 

mutáveis que suas modalidades de enunciação se mostrem, elas se reportam a regras que, de 

uma  maneira  ou  outra,  organizam  os  textos  elaborados  dentro  de  contratos  de  leitura 

específicos,  de  formações  discursivas  que  percorrem caminhos  semelhantes,  em que se 

percebem cenas enunciativas que norteiam uma nomenclatura dos discursos. Os gêneros 

situam-se em espaços fronteiriços, mas negá-los é não admitir a contribuição que podem 

dar. Tipologias jornalísticas são igualmente interdiscursivas e não podem ser negadas ou 

12



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012

diminuídas  em  nome  da  aceitação  de  uma  imagem  estereotipada  de  toda  e  qualquer 

estruturação dos discursos. Mesmo Foucault (2007a) não chega a este ponto, por mais que 

lhe seja antipática a noção de um conceito fechado  para se referir às formações discursivas. 

Bakhtin (2008), por seu turno, fala de polifonia e de dialogismo sem abrir mão de nomear 

escolas literárias e gêneros discursivos.

A reflexão sobre as tipologias jornalísticas não é algo acessório. Saber exatamente 

sobre o que se está falando, com quais parâmetros se está discutindo é essencial para evitar 

distorções, propositais ou não, sobre os enunciados jornalísticos. As tipologias, mesmo que 

estejam  na  esfera  teórica  e  que  na  prática  não  haja  uma  delimitação  tão  rígida,  são 

fundamentais para separar enunciados que têm propósitos diferentes e, portanto, contratos 

de leitura distintos. Caso isso não seja observado, ocorrem, no lugar de interações, apenas 

confusões;  no  lugar  de  ricas  formações  discursivas,  deturpações  que  atingem 

profundamente o sentido do discurso e causa rupturas de contratos de leitura que distorcem 

a mensagem. A delimitação de tipologias de discurso para o jornalismo, não obstante os 

argumentos que alegam ser este um procedimento ultrapassado em uma realidade altamente 

mutável e permanentemente sob contestação, é fundamental. 

Tais tipologias podem vir a mudar, pressionadas por ambientes multidiscursivos e 

ecléticos  que  vêm  a  reboque  com  a  construção  do  que  muitos  designam  de  pós-

modernidade. Fato é, porém, que mesmo essas mudanças estarão calcadas em uma base que 

leva em conta a arqueologia discursiva. Nesse sentido, os gêneros discursivos continuam 

sendo preponderantes para uma análise mais ampla do discurso jornalístico e as tipologias 

que  de  tal  classificação  derivam  permanecem  a  desempenhar  papel  fundamental  no 

entendimento  do  discurso  da  imprensa.  As  mesclas  discursivas  existem,  mas  elas  não 

devem ser confundidas com ausência de algum tipo de organização, mesmo em enunciados 

que se rogam totalmente independentes e inclassificáveis. 
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