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RESUMO 

 

 

Esta dissertação teve como principal preocupação compreender como a 

heterogeneidade discursiva aparece no discurso telejornalístico. Seu 

principal objetivo foi apontar as vozes antagônicas no discurso 

heterogêneo do Jornal Nacional(JN), da Rede Globo de televisão. 

Temos como referencial teórico-metodológico a Análise de Discurso, a 

partir de Authier-Revuz, utilizando ainda autores como Bakhtin, 

Bordieu, Berger, Fausto Neto, entre outros teóricos da Análise do 

Discurso, do jornalismo e da televisão. Sustentamos a hipótese de que 

os sentidos legitimantes e deslegitmadores a respeito dos Sem-Terra, 

resultante da heterogeneidade de vozes, é a base para se produzir 

efeitos de sentidos monofônicos sobre o MST.  Se por um lado, esse 

discurso aponta para a legalização das ações dos Sem-Terra, na 

medida em que o JN divulga as estratégicas ocupações do MST e 

assume designações dos Sem-Terra, legitimando-os. Por outro,  em 

sua maior parte, coloca os Sem-Terra na ilegalidade através de textos 

e imagens que correspondem à posição-sujeito do governo e dos 

latifundiários, classificando o Movimento como fora da lei e provocando 

reações deslegitimantes. Diante disso, observamos que a paráfrase e a 

polissemia são determinantes para o funcionamento da linguagem, na 

produção do discurso do JN e, por conseguinte, na construção de um 

único sentido, pois, apesar da polifonia do corpus, os efeitos de sentido 

são monofônicos. Para desenvolver esta pesquisa, acompanhamos e 

gravamos, de 1997 a 2002, matérias do JN sobre as ações do MST. 
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ABSTRACT 
 
 

 
This dissertation had as its major concern, the comprehension of how 

the discursive heterogeneity appears in the television news speech. Its 

main objective was to point out the antagonist voices in the 

heterogeneous speech of “Jornal Nacional” (JN), from Globo Television 

Network. As a theoretical-methodological reference, we have adopted 

Speech Analysis, from Authier-Revuz, using still authors such as 

Bakhtin, Bordieu, Berger, Fausto Neto, among other Speech Analysis 

theoreticians, from journalism and of television. The hypothesis 

supported is that the legitimating and illegitimating senses regarding 

the “Sem-Terra” (Landless), result of the heterogeneity of the voices, 

is the basis to produce effects  of monophonic senses on the  MST. On 

one hand, this speech points out the legalization of the “Sem-Terra” 

actions, as JN divulges the strategic occupations of the MST and 

assumes designations of the “Sem-Terra”, legitimating them. On the 

other hand, in its majority, puts the “Sem-Terra” in illegality through 

texts and images that correspond to the position-subject of the 

government and the landowners, classifying the Movement as outlaw 

and provoking illegitimating reactions. Therefore, it was observed that 

the paraphrase and the polysemy are determining for the functioning 

of the language, in the production of the JN’s speech and, 

consequently, in the construction of an unique meaning, although the 

polyphony of corpus is evident, the effects of sense are monophonic. In 

order to develop this research, reports from JN regarding the actions of 

the MST were followed and recorded, from 1997 to 2002. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

 

Hauptanliegen dieser Masterarbeit war es zu verstehen, wie sich die 

begriffliche Heterogenität im Diskurs der Fernsehnachrichten zeigt. Das 

Hauptziel dabei war, die antagonistischen Stimmen im heterogenen 

Diskurs des Jornal Nacional (JN), dem Nachrichtenprogramm des 

Fernsehsenders Rede Globo, aufzuzeigen. Theoretisch-methodischer 

Bezugspunkt ist die Diskursanalyse ausgehend von Authier-Revuz, es 

werden aber auch Autoren wie Bakhtin, Bordieu, Berger, Fausto Neto 

und andere Theoriker der Diskursanalyse, des Journalismus und des 

Fernsehens miteinbezogen  Wir vertreten die Hypothese, daß die 

legitimierenden und delegitimierenden Bedeutungen bezüglich der 

Landlosen (Sem-Terra), die sich aus der Heterogenität der Stimmen 

ergeben, die Grundlage dafür bilden, um monophone Sinneffekte auf 

die Landlosenbewegung (MST) zu erzeugen. Auf der einen Seite weist 

dieser Diskurs auf das Legalisieren der Aktionen der Landlosen, und 

zwar in dem Maße, in dem das Jornal Nacional die stategischen 

Landbesetzungen des MST bekanntmacht und die Bezeichnungen der 

Landlosen übernimmt, sie somit legitimiert. Auf der anderen Seite 

jedoch drängt er, aufgrund von Texten und Bildern, die der 

Subjektposition der Regierung und der Großgrundbesitzer entsprechen, 

und die somit die Bewegung als außerhalb des Gesetzes stehend 

abstempeln und delegitimierende Reaktionen hervorrufen, die 

Landlosen meistens in die Ilegalität. Wir sehen also, daß die 

Paraphrase und die Polysemie für das Funktionieren der Sprache, bei 

der Erstellung des Diskurses des JN und folglich beim Aufbau eines 

einzigen Sinnes entscheidend sind, denn trotz der Polyphonie des 

Korpus sind die Sinneffekte monophon. Zur Durchführung dieser 

Untersuchung haben wir von 1997 bis 2002 Nachrichten des JN über 

Aktionen des MST mitverfolgt und aufgenommen. 
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                                       RESUMEN  

 

 

Esta disertación tuvo como principal reto comprender cómo la hetero-

geneidad discursiva se presenta en el discurso teleperiodístico. Su prin

cipal objetivo fue señalar las voces antagónicas en el discurso heterogé

neo del telediario Jornal Nacional (JN), de la Rede Globo de televisión.  

Para ello se utilizó como referencial teórico- metodológico el  Análisis  

de  Discurso, de conformidad con Authier - Revuz,  además de basarse 

en autores como Bakhtin, Bordieu, Berger, Fausto Neto,  de  entre  

otros  teóricos  del  Análisis  del  Discurso,  del  periodismo y de  

la televisión. Abogamos  la  hipótesis de que los sentidos legitimantes 

y deslegitima-dores en lo que se refiere al MST (Movimiento  de  los  

Sin-Tierra) es  resultante de la heterogeneidad de voces, y sobre  esta 

base se  producen los efectos de sentidos monofónicos  sobre los  Sin-

Tierra.  Eso  se  da  por  una  parte, cuando  ese  discurso  apunta  la  

legalización  de  las  acciones  de los Sin-Tierra,  en  la  medida  en  

que  el  JN  divulga  las estratégicas ocupaciones  del  movimiento  

y así asume sus  designaciones, legitimándolo.  Por otra parte,   y en  

la mayoría de las veces, el  mismo  telediario  remite  a  los  Sin-

Tierra a la ilegalidad a través de textos e  imágenes  que corresponden 

 a la posición -sujeto del   gobierno  y  de  los tierratenientes,  desde  

que   clasifica  el  Movimiento  como  fuera  de la ley  y eso,  por  su  

turno, provoca las reacciones deslegitimantes. A causa de eso pudimos

observar que la paráfrasis y la polisemia  son  determinantes  para  

el funcionamiento del lenguaje, en la producción del discurso del JN y  

porconsiguiente, en la construcción de un único sentido, pues en que  

pese la polifonia del corpus, los efectos de sentido son monofónicos.  

Para lograr  el  desarrollo  de esta investigación,  acompañamos y  

grabamos, desde 1997 hasta 2002, materias del JN sobre las acciones 

del MST. 
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INTRODUÇÃO 

“A televisão deixou de ser um contrapoder 
para se tornar uma peça do consenso político e 

empresarial em torno do neoliberalismo e da 
globalização”. 

O Fascínio da Televisão 
 

A fascinação exercida pela televisão tem sido assunto de 

estudos de muitos autores. Segundo Chomsky e Herman (1987 apud 

Gohn, 2000, p.27), a TV reestruturou o universo das relações 

humanas, criou novos hábitos e comportamentos, inaugurou uma 

nova era nas comunicações, onde o texto escrito perde a centralidade, 

e o som e as imagens predominam. A TV reorganizou a engenharia e a 

arquitetura das casas, modelou o comportamento e as falas das 

pessoas criando uma multidão de telespectadores passivos e 

silenciosos. Ela formatou novas linguagens. Nela, o tempo ganha nova 

velocidade e significados. Ela passou a modelar e moldar as agendas 

dos acontecimentos, segundo os desejos dos anunciantes das 

campanhas publicitárias. Todos são vistos como consumidores de um 

mercado segmentado não mais por faixas de renda, mas por estilos de 

vida, onde são oferecidos produtos a partir do apelo ou sedução aos 

laços geográfico-culturais, lingüísticos, raciais, religiosos, etários etc.  

Segundo Touraine (1997, p.13):  

 
A televisão conquistou uma posição central porque é a que 
mais confronta a vivência  privada com a realidade mais 
global, a emoção ante o sofrimento ou a alegria de um ser 
humano com as técnicas científicas mais avançadas. Relação 
direta que elimina as mediações entre o indivíduo e a 
humanidade e, ao descontextualizar as mensagens, corre o 
risco de participar ativamente no movimento de 
dessocialização.  

  

Shaw (1996, p. 42) afirma que, nos anos 90, “a TV tomou o 

lugar de instituições tradicionais na formação da opinião pública e na 

criação de conjunturas que definem os rumos dos acontecimentos”, 

como os partidos, o governo, os sindicatos; os próprios movimentos 

sociais, que tiveram muito poder de pressão nos anos 70 e 80, mas 

que teriam sido suplantados pelo poder dessa mídia. Trata-se de um 
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poder que possui certas características que estão semi-ocultas, com 

regras próprias, podendo estabelecer articulações não visíveis, que 

poderão tanto democratizar a informação como escamoteá-la, ou 

distorcê-la.  

O jornalista francês Halimi (1998, p.53) afirmou que essa mídia 

nos anos 90 “deixou de ser um contrapoder para se tornar uma peça 

do consenso político e empresarial em torno do neoliberalismo e da 

globalização”. Ou seja, o enfoque crítico teria dado lugar à aceitação 

acrítica dos valores dos poderosos que estão no poder. Halimi destaca 

uma mudança na composição desses poderosos que não pertencem 

mais apenas ao establishment político. Eles são parte do establishment 

econômico e financeiro, do mercado propriamente dito. Esses grupos 

controlam a mídia privada, em especial a TV, porque enquanto 

mercado são seus acionistas, e enquanto parte do establishment do 

governo são os principais clientes das propagandas milionárias. Mance 

(1988, p.27) destaca: 

As pessoas assimilam informações, as interpretam e 
produzem novos signos, emitindo novas informações que, por 
sua vez, afetam outras subjetividades, agenciam novas 
interpretações e provocam geração de novos signos em um 
processo contínuo que perpassa todas as relações de poder 
em que os indivíduos estão envolvidos, sejam micropolíticas, 
sejam macropolíticas. Não cabe pois falar de um complô 
neoliberal mundial, mas de um novo modo de produção 
capitalista que é também um modo de produção de 
subjetividades, valendo-se de novos aparelhos - como a 
televisão. Este novo modo de produção é capaz de promover 
simbioses, hegemonizando os processos informativos, 
comunicativos e interpretativos .  

 
Essa importância assume um papel estratégico e político. A 

televisão tem o poder de construir ou de contribuir para a destruição 

de um movimento social. Por isso, nos anos 90, um dos componentes 

mais importantes de um movimento social são as representações 

simbólicas que ele constrói por intermédio da mídia ou que a mídia 

constrói sobre ele. As representações da televisão sobre os 

movimentos são condensadas de forma a construir no imaginário da 

população uma cultura políticas sobre o movimento.  

Conforme Jordan e Weedon (1996, p.60), a cultura política  

 
[...] determina fundamentalmente o significado das práticas 
sociais e, portanto, quais grupos e indivíduos têm o poder de 
definir estes significados. A cultura política tem também 
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relação com a subjetividade e com a identidade desde que a 
cultura joga um papel central na constituição do senso de nós 
próprios. 
 

Outros autores têm estudado essa hegemonia, destacando sua 

importância, impacto e outros efeitos da produção, enquanto principal 

meio massivo de comunicação da sociedade contemporânea. A sua 

performance, por excelência, multimídia, permite articular imagem, 

som e texto, para reproduzir a realidade. Moura (1999) ressalta o 

aspecto da estetização, observando o poder de sedução da televisão, 

compreendendo o poder de interpelação narcísica, que consegue fazer 

do mundo uma ilha da fantasia, onde o belo é a imagem onipresente.  

 
A televisão se reporta à realidade quando esta é passível de 
ser tratada como insumo de shows e de espetáculos 
fantásticos. Por este prisma, a televisão é vista como um 
palco eletrônico de se contar histórias reais ou ficcionais com 
imagens. (p.22)   
 

Com essa definição, o autor salienta que ao trabalhar na pauta 

do sensacional, a televisão é vista como interpelando seu público pela 

emoção e não pela razão. Daí para que à televisão seja atribuído o 

pecado de exaltar o desimportante é um passo, à medida que se 

interessa por acontecimentos que sirvam aos requisitos da 

espetacularização, em detrimento daqueles de efetiva relevância 

pública. Nesse sentido, Oliveira (1997) argumenta que a televisão  

esvazia a importância de fatos políticos e sociais. A televisão tem uma 

importância política decisiva, pois veicula informação através dos 

telejornais de audiência massiva, superando o público consumidor dos 

jornais impressos. Oliveira considera que os processos da construção 

dos fatos, sua tradução em acontecimentos e o aval para poder 

divulgá-los é reconhecidamente uma forma de intervir na realidade:  

A televisão é um ator político excepcional; dependendo do 

nível de organização política de uma dada formação social, tem poder 

superior ao dos partidos políticos para influir ou mesmo conduzir 

decisões governamentais, principalmente dada a crise de 

representação política em que mergulham, sem muitas defesas, as 

sociedades contemporâneas do capitalismo tardio ou  avançado (p.16). 

Nesse caso, a televisão importa sobretudo pelo fato de ser uma 

das principais fontes de agenciamento político, onde pautas para a 
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discussão são lançadas, tornando-se, portanto, palco para a encenação 

e construção da vida política. Por isso, a preocupação deste trabalho 

em indagar qual a capacidade dessa televisão em influir no 

comportamento e no imaginário do seu público. Nesse sentido, não 

pensada na esfera da intimidade, mas do poder que tem para 

transmutar interesses particulares ou privados em propostas coletivas 

ou públicas, a televisão tem o poder de impor pautas de pensamento e 

de comportamento, é arma para seduzir e induzir. 

Na opinião de Durand (1988, p.19), o poder de sedução e 

atração da televisão é o que mais ajudou a construir a “civilização da 

imagem”, reinscrevendo as civilizações contemporâneas em um novo 

“museu imaginário”. Nessa perspectiva, o autor fala da “função 

fantástica“ da televisão. Ainda segundo o pensador, essa função 

fantástica  não só nos parece universal em sua extensão através da 

espécie humana, senão também em sua compreensão, que está na 

raiz de todos os processos da consciência e se revela com a marca 

originária do espírito. Conforme Durand (1988), o que predomina na 

cultura pós-moderna é uma inflação imaginária, ou melhor, uma 

desvalorização da imaginação em função do excesso de circulação de 

imagens. Tal saturação provoca o efeito peverso. Para o autor, a 

“explosão vídeo” como desencadeamento de um verdadeiro ‘efeito 

perverso’, isto é, as descobertas científicas ligadas ao desenvolvimento 

das imagens não implicaram a valorização do mundo imaginal, no 

desenvolvimento da criatividade simbólica.  “A civilização  atual cultiva 

a imagem, mas não a imaginação”(p.35). Se a televisão é um 

fenômeno de ‘onipresença’ e de ‘onipotência’ no imaginário social, não 

seria tanto se não cultivasse a imagem como um dos principais 

ingredientes de atração e sedução.  

Entre outros efeitos perversos dessa “civilização da imagem”, o 

autor cita o “anestesiamento” gradual da criatividade individual da 

imaginação. Nesse sentido, as conseqüências práticas do discurso 

televisivo podem ser: dissuasão do sujeito, que aos poucos vai 

abandonando certos referenciais de crenças, ideologias, convicções 

pessoais e sócio-políticas; dissolução de suas potencialidades 

psicosociais e de seus relacionamentos afetivos; diluição de seus 
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desejos, expectativas, sensibilidade, criatividade, da imaginação. Tais 

dissoluções se constróem através da saturação, do congestionamento 

de imagens negativas.  

Já na opinião de Morin (1990), a televisão, como indústria, 

estaria sujeita a concentração de duas naturezas: técnica e 

burocrática. Organizada de forma a garantir uma produção racional, 

com ênfase da norma em relação à invenção, a TV seria marcada por 

uma "tendência à despersonalização", exigida pelo sistema industrial e 

ao mesmo tempo pela demanda imperativa por um produto novo e 

individualizado. Essa dupla e contraditória exigência, assim como a 

identificação dos "vasos comunicantes", do duplo real-imaginário, é 

recorrente nas análises de Morin (1990). Da mesma forma, haveria o 

estabelecimento da figura de um "homem universal" a quem seriam 

dirigidas as projeções e identificações comuns a todos os homens, 

consumidores da cultura de massa. Para atender a esse homem, esse 

anthropos universal, haveria uma linguagem adequada: o audiovisual, 

do cinema e da televisão. Mas vale aqui refletir sobre as 

particularidades de cada um desses meios no que diz respeito às 

diferentes formas de exposição a essa "linguagem de quatro 

instrumentos: imagem, som musical, palavra escrita" (Morin, 1990: 

45).  

Outro aspecto ressaltado por Morin (1990, pp. 29-31) é o que 

ele chamou de necessidade inconsciente de viver a morte. Segundo o 

autor, “o indivíduo sente a necessidade (inconsciente) de viver a morte 

imaginária”. Isso é possível, por exemplo, através da audiência à TV, 

repleta de desigualdade social. É um fascínio que se justifica no fato de 

a morte imaginária ser isenta de concretude, pois são sempre os 

outros que sofrem os problemas sociais e não o receptor. De acordo 

com Morin (1990, p.31), “no sacrifício uma pessoa morre em meu 

lugar, enquanto que nas imagens televisivas são os outros que morrem 

ou sofrem, e não eu”.  

A televisão, portanto, pode ser caracterizada como um ator 

político excepcional; dependendo do nível de organização política de 

uma dada formação social, tem poder superior ao dos partidos políticos 

para influir ou mesmo conduzir decisões governamentais (MATELLART, 
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1989, p.36).  Pelo menos é isso o que reforça Pinto (1997), quando 

ressalta que a televisão é formadora de significados de suas próprias 

convicções: 

 

Ela é o agente ativo que seleciona, mostra, interpreta e 
enfatiza e até,  distorce o fluxo de informação sobre os fatos 
sociais e políticos de um lado do sistema e os cidadãos, 
sedentos de informação do outro lado. Ela injeta seu próprio 
significado nas suas reportagens antes de apresentá-las à 
audiência. Seus consumidores, por sua vez, desenvolvem 
entre si, várias interpretações compartilhadas sobre os 
problemas do país e os tópicos em questão. (p.14)  

       

 A televisão, portanto, se mostra como um dispositivo sobre o 

qual se produzem sentidos. De acordo com Pinto(1997), a televisão 

produz não só aqueles sentidos dos telespectadores que a usam e que 

sobre ela constróem uma leitura mais ou menos complexa, mas 

também os sentidos que lhe são dados por analistas que a tomam 

como objeto e como argumento de estudos da linguagem e do social, 

ou seja, que produzem sentidos sobre ela.  Neste caso as perspectivas 

são múltiplas e apontam para as dificuldades de compreensão desse 

meio e de suas mensagens de aparência tão banal e efêmera, onde as 

diversas identidades sociais, etárias, de gênero e outras se refletem e 

são forjadas ao apresentá-las, enfim, instaurando discursos sobre elas, 

que acabam sendo incorporados às formas de ação adotadas pelos 

indivíduos ou pelos grupos.  

A partir das perspectivas acima apresentadas, a televisão 

poderia ser acusada de estimular o crescente desinteresse, já 

detectado em outras esferas, pela participação na vida pública e de 

ampliar as possibilidades de se viver grande parte das horas nos 

refúgios privados. Talvez por isso, Pinto (1997) ressalte que a televisão 

conseguiu estabelecer um mundo de plena visibilidade associado ao 

máximo isolamento social. Vê-se tudo sem estar presente, sem 

participar, sem ter necessidade do contato com o outro. 

Por conseguinte, o discurso da televisão tem aparecido no atual 

cenário de pensadores como o agente ativo que seleciona, mostra, 

interpreta, enfatiza e até, possivelmente, distorce o fluxo de 

informação sobre eventos políticos de um lado do sistema e os 

eleitores, sedentos de informação do outro lado do sistema. Assim 
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observa Pinto (1997), dizendo que a televisão injeta seu próprio 

significado nas suas reportagens antes de apresentá-las à audiência. 

Seus consumidores, por sua vez, desenvolvem entre si várias 

interpretações compartilhadas sobre os tópicos em questão. Além 

disso, os principais tomadores de decisão são descritos pelo mesmo 

autor, como consumidores desta realidade social construída 

midiaticamente: 

As criações da televisão se tornam para eles fontes 

importantes de informação, sobre a qual eles baseiam, em níveis não 

especificados, suas posições políticas e a sua política.(p.29) 

 

Objetivos e Hipótese  
 

Estudar o telejornalismo através do referencial teórico-

metodológico da AD implica problematizar a relação referencial da 

linguagem com o real. A linguagem não descreve, ela constitui o que 

representa, produz significados, é, portanto, processo produtivo. A 

referencialidade torna-se uma ilusão. O jornalismo, dessa maneira, 

constitui o dado pela enunciação, e a notícia - a produção de 

acontecimento pela linguagem - cria sentidos enquanto medeia as 

diferentes instâncias do social. Analisar a prática telejornalística a 

partir da AD é entender que ela é feita tendo como base a linguagem 

como representação do real e notícia como relato dos fatos. Os 

critérios de noticiabilidade que norteiam a prática jornalística apregoam 

que a notícia deve ser recente, inédita, verdadeira, objetiva e de 

interesse público. O discurso telejornalístico é estudado aqui a partir de 

seu funcionamento discursivo, atividade estruturante de um discurso 

(Orlandi, 1996), e de seu processo produtivo, que tem um modo de 

produção (da notícia), com critérios próprios (de noticiabilidade), que 

apontam para seu funcionamento.  

Entender o noticiar como um processo produtivo permite situá-lo 

numa rede produtiva, com um modo de produção da notícia, definido a 

partir de seu processo histórico de constituição. A notícia é também um 

produto mercadológico, com um modo de produção com critérios 

comuns a toda a imprensa e particularidades - linha editorial de cada 
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empresa, relações com anunciantes, impressões dos jornalistas - que 

garantem as condições de produção do discurso jornalístico(Berger, 

1998).  

O telejornalismo, cotidianamente, contribui para a construção da 

realidade social, através da construção discursiva de uma pequena 

parte dos acontecimentos. A mídia estabelece parâmetros para 

delimitar os efeitos que cabem considerar como acontecimentos, 

através do modo de produção da notícia, um processo que envolve a 

produção, o consumo e a circulação da informação. Noticiar, então, é 

tornar acontecimentos visíveis, determinando um sentido e impedindo 

que sentidos indesejáveis circulem (Mariani, 1996).  

As notícias se reinscrevem sob o efeito ideológico de evidência, 

da obviedade, da direção de sentidos desejada, determinada 

politicamente pela formação discursiva hegemônica. Mariani (1998), ao 

explicar a notícia como âmbito de construção da hegemonia discursiva, 

defende que a produção do consenso que implica a mediação 

informativa é um processo que envolve todas as situações e os atores 

do processo de produção da notícia: grupos proprietários dos veículos 

de comunicação, forças políticas, audiência e jornalistas. A mídia é um 

espaço privilegiado de exercício e disputas de poder. O consenso vai se 

delineando num jogo de forças tenso entre os discursos que constróem 

visões de mundo. São as "lutas pelo significado". O discurso 

jornalístico, no que tange a sua tipologia, é do tipo autoritário.  

Para Berger (1998, p.19), o discurso jornalístico é híbrido, sendo 

informativo e autoritário e podendo ainda incluir outra classificação 

(como opinativo, polêmico, persuasivo, irônico, etc), de acordo com as 

características de cada veículo de comunicação. O discurso jornalístico 

é discurso polifônico, pois várias vozes falam através dele.  

No Jornal Nacional, estão presentes as vozes dos produtores, 

repórteres, apresentadores, cinegrafistas, editores, donos do canal e 

das diversas fontes. Mas busca apagar os muitos enunciadores que 

possui, congregando o apagamento das posições enunciativas dos 

"sujeitos-jornalistas" e as posições enunciativas que se mostram (nas 

vozes dos jornalistas ou âncoras), resultando numa unificação do 

conjunto das vozes que interfere nos efeitos de sentidos do discurso. 
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Assim, o discurso jornalístico se caracteriza pelo direcionamento dos 

sentidos desejados, através do agendamento dos campos de assuntos 

para o leitor/ouvinte/telespectador e das direções de leitura para tais 

assuntos. 

No entanto, na cultura não existe uma totalidade homogênea de 

valores e crenças de uma classe social (Coutinho, 2003, p. 27). Há 

espaço para a representação de valores das classes que não são 

hegemônicas. E a proporção desses valores muda de acordo com a 

correlação de forças que há na luta de classes em cada sociedade e em 

cada momento histórico. Nesta analise, o telejornalismo aparece como 

um dos espaços para a representação de valores diversos (e 

antagônicos) dos da classe hegemônica.  

Assim, os estudos que afirmam a raridade de um discurso 

homogêneo, como também que nenhum discurso pode ser 

considerado origem de si mesmo, mostrando que seu objeto é 

infalivelmente o ponto em que se encontram as opiniões de 

interlocutores numa conversa sobre o cotidiano, ou então as visões de 

mundo que os domina, além da noção de campo, enquanto forma de 

de apreender a particularidade na generalidade, a generalidade na 

particularidade, servirão de suporte teórico para o principal objetivo 

deste trabalho: apontar as vozes antagônicas no discurso heterogêneo 

do Jornal Nacional(JN), da Rede Globo de televisão, sobre o 

Movimento dos Sem Terra (MST). 

A questão da heterogeneidade enunciativa e das modalidades de 

(re)constituição de um sujeito, nas relações intersubjetivas, no 

discurso, representada nos trabalhos de Bakhtin (2002, 2000) 

Jacqueline Authier-Revuz (1982), bem como a noção de campo em 

Bordieu (1989, 1992, 1996) são as referências principais que 

fundamentam a hipótese de que os sentidos legitimantes e 

deslegitmadores a respeito dos Sem-Terra, resultante da 

heterogeneidade de vozes, é a base para se produzir efeitos de 

sentidos monofônicos sobre o MST. 

Levando-se em conta que para a Análise de Discurso, não existe 

um sentido a priori, mas um sentido que é construído, produzido no 

processo da interlocução, referindo-se às condições de produção do 
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discurso e mudando de acordo com a formação discursiva a que 

pertence, entedemos como sentidos deslegitimadores e legitimantes, o 

resultado negativo ou positivo das seqüências verbais do JN que acaba 

formando um todo dependente das filiações sócio-históricas de 

identificação do telejornal.  

O telespectador que acompanhou a cobertura de alguma 

reivindicação social na qual esteve envolvido – seja um professor em 

greve ou um funcionário público de instituição em vias de privatização 

– sabe por experiência que os telejornais não foram isentos. Podem até 

ter trazido as duas versões, mas o enquadramento dos textos e das 

imagens, presentes no discurso que designam e mostram o 

movimento, tomam posição para construir a realidade. E a posição 

negada, em nome da imparcialidade, é que confirma a que veio a 

imprensa. Ou seja, é consenso sabê-la arauto da perspectiva histórica 

da burguesia e, assim, sustentação do capitalismo. 

A perspectiva dialética ensina que nessa dinâmica existem 

contradições: a imprensa é também a única possibilidade de um 

movimento social fazer ouvir suas queixas e a conquista da democracia 

passa pela sua provação. 

De acordo com Fausto Neto (1994, p.329), a imprensa não é só 

porta-voz do social; ela faz o social existir, publicizando-o através da 

visibilidade de um real. Assim, não só o acontecimento cria a notícia, 

como a notícia cria o acontecimento (TRAQUINA, 1993, p.167). 

Assistimos, por isso, à produção de eventos com o objetivo específico 

de se tornar notícia ou, ainda, à transfiguração de ações ou pessoas 

diante das câmeras. Já existe uma “cultura da mídias”, um saber 

intuitivo que informa grupos (culturais e políticos) de que precisam 

atravessar a mídia para obter estatuto de existência (BERGER, 1988, 

p. 43). Bordieu (apud Hobsbawm, 1994, p.314) tem uma posição 

diferente, quando afirma:  

 
[...] as manifestações bem-sucedidas não são 
necessariamente as que mobilizam o maior número de 
pessoas, mas as que atraem maior interesse entre os 
jornalistas. Exagerando apenas um pouco, poder-se-ia dizer 
que cinqüenta sujeitos inteligentes que conseguem obter 
cinco minutos na TV para um happening bem-sucedido podem 
produzir um efeito político comparável ao de meio milhão de 
manifestantes.   
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Essa observação vem ao encontro da idéia de que o atual poder  

da mídia é o de produzir sentidos, projetá-los, legitimá-los ou 

deslegitimá-los, usando sua visibilidade para interferir em uma 

determinada ação.  

Por tudo isso, podemos afirmar que o telejornalismo, como 

prática social, capta, transforma e divulga acontecimentos, 

interpretando o presente e veiculando várias vozes constitutivas deste 

presente, explicitando, dessa forma, que faz parte de um determinado 

tempo histórico. O discurso jornalístico está, assim, entranhado de 

historicidade. Por conseguinte, o contexto histórico-social faz parte das 

condições de produção de um discurso, apontadas por Pêcheux 

(1990a, p.77): “um discurso é sempre pronunciado a partir de 

determinadas condições de produção dadas".  

Problema e Justificativa do Estudo 
 

Esclarecido o objetivo deste trabalho, é importante deixar claro 

que também pretendemos investigar o confronto de formações 

discursivas (FDs) antagônicas presente no discurso telejornalístico, 

indiciando ao mesmo tempo um sentido dominante e um dominado, e 

mostrando que o discurso não irrompe livremente, como fruto da 

vontade ou da escolha do sujeito. Haroche (1992, p.158) aprofunda tal 

conceito, afirmando que o “sujeito não é livre, ele é falado, isto é, 

dependente, dominado”. Há certa inscrição desse sujeito aprisionado, 

(cativo pelo que diz); e tal assujeitamento é afetado pela ideologia, 

que disponibiliza certas zonas de sentido como permitidas e outras 

como proibidas para o sujeito. Essa determinação ideológica 

materializa, na superfície lingüística, pistas do seu funcionamento.  

Para alcançar a significação de tais pistas lingüístico-discursivas, 

e fazer sua interpretação, baseamo-nos no paradigma indiciário, 

proposto por Ginzburg (1989), que se baseia em dados vistos como 

marginais, negligenciados como menores e tidos como pouco 

importantes, que fazem a grande diferença no momento da análise. 

Investigando como o homem se constituiu um grande decifrador de 

pistas, ao longo do tempo, o autor sintetiza: 
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Por milênios o homem foi caçador. Durante inúmeras 
perseguições, ele aprendeu a reconstruir as formas e 
movimentos das presas invisíveis pelas pegadas na lama, 
ramos quebrados, bolotas de esterco, tufos de pêlos, plumas 
emaranhadas, odores estagnados. Aprendeu a farejar, 
registrar, interpretar e classificar pistas infinitesimais como 
fios de barba. Aprendeu a fazer operações mentais complexas 
com rapidez fulminante, no interior de um denso bosque ou 
numa clareira de ciladas (...) Decifrar ou ler pistas de animais 
são metáforas (pp.151-152). 

 

Temos interesse de nos debruçar sobre o discurso telejornalístico 

como caçadoras de pistas, de pegadas do sujeito, dos efeitos de 

sentido possíveis em um enunciado. Em plena sintonia com a Análise 

de Discurso de filiação francesa (AD, a partir de agora), fixamos a 

certeza de que o dito guarda pegadas do que é silenciado, há marcas 

de denegações, sentidos da memória e vacilos que interessam ao 

analista. Não apenas o que está escrito, mas também o “que não está 

lá” importa ao analista, visto que uma das questões que a AD levanta 

ao se aproximar dos dados é: “O que ele (o sujeito do discurso) deixou 

de dizer ou disse quando falou  x ou y”. Para atingir esse nível de 

interpretação, que extrapola o do enunciado, a AD propõe a noção de 

interdiscurso, o equivalente à memória do dizer, à história que se 

inscreve no que é dito e significa à revelia do sujeito. O interdiscurso 

faz um papel de mecanismo, que renegocia o sentido das formações 

discursivas (FDs) os lugares disponíveis do sentido. 

A esse respeito, Agustini (2000, p.15) afirma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estabeleci uma analogia ilustrativa entre o dizer e uma colcha 
de retalhos. Comparando-os, posso perceber que o dizer 
resulta de recortes do interdiscurso (memória do dizer) que o 
sujeito-falante, imbuído histórica e ideologicamente por um 
lugar de significação, (re) corta e costura. Em alguns pontos 
da colcha, o acabamento perfeito não permite visualizar os 
arremates, mas há outros lugares em que os arremates são 
visíveis (dobras interdiscursivas). Os arremates não são, 
portanto, acidentes do/no tecido. São processos 
interdiscursivos próprios do funcionamento do dizer. São 
tecidos interdiscursivos que se torcem (...) e se dobram no 
processo de confecção da colcha. A unidade da colcha reside, 
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por conseguinte, no sistema que torna possível e que rege a 
colcha. Essa analogia dizer-colcha me permite compreender e 
explicitar que todo dizer se constrói por um retorno constante 
a outros dizeres presentes no interdiscurso (memória do 
dizer).  
 

Sendo a memória discursiva constitutiva do sentido, segue-se 

que há sempre várias vozes, historicamente já constituídas, que 

voltam à tona, ressignificando os enunciados produzidos num dado 

momento histórico. Assim, existe uma amarração do discurso do 

sujeito com o discurso do outro. Tem-se aí uma relação muitas vezes 

contraditória de dependência / identificação / associação a uma 

formação discursiva. Deste modo, a AD de filiação francesa fornece 

subsídios teóricos para respondermos às seguintes questões, que se 

colocam como reforço ao objetivo deste trabalho: como o discurso do 

Jornal Nacional apresenta o Sem Terra? Qual é o sentido dominante 

sobre o MST que circula em seus enunciados? De que forma a ideologia 

atua no discurso telejornalístico, naturalizando um certo sentido como 

se fosse o único possível, e interditando zonas do interdiscurso onde 

outros sentidos poderiam circular? Como os dizeres já significados nas 

lutas camponeses voltam a integrar o discurso jornalístico? 

Dito de outra maneira, interessa-nos averiguar qual posição 

diante do poder instituído, quais sítios de significação tais dizeres 

instalam, criando ao mesmo tempo no leitor uma ilusão de 

objetividade. É certo que a ideologia organiza direções de leitura, 

fazendo circular alguns sentidos e desviando outros tantos 

indesejáveis. Ao enunciar, o sujeito recorta na rede de filiações de 

sentidos (interdiscurso, constituído historicamente) os dizeres que 

melhor contemplam a noção de “verdade segura”, tão proclamada 

pelos órgãos de imprensa.  

Sob o pretenso manto da tríade objetividade-neutralidade-

distanciamento dos fatos, o sujeito do discurso jornalístico textualiza a 

ilusão do didatismo de informar e comunicar a novidade. Ilusão 

porque, para a AD, não há um sentido já fixado, prévio, antecipado no 

dizer. Dessa forma, a noção de texto como comunicação (idéia e 

conteúdo transparentes) é descartada por princípio. Também esse não 

foi o manequim escolhido pela autora Mariani (1998). Ela retirou a 

maquilagem discursiva que a imprensa havia construído sobre o PCB 
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ao longo de quase setenta anos. Citamos, então, um fragmento de seu 

trabalho (p. 63) por aplicar-se também ao MST: 

 
Em seu funcionamento, o discurso jornalístico insere o 
inesperado (aquilo para o que ainda não há memória) ou 
possível/ previsível (ou seja, fatos para os quais se pode dizer 
algo porque guardam semelhanças com eventos ocorridos 
anteriormente) em uma ordem, ou seja, organizando filiações 
de sentidos possíveis para o acontecimento (...) Para tanto, 
os jornais nomeiam, produzem explicações, enfim ‘digerem’ 
para os leitores aquilo sobre o que se fala. Esse processo de 
encadeamento cria a ilusão de uma relação significativa entre 
causas e conseqüências para os fatos ocorridos. Encontra-se 
nesse funcionamento jornalístico um dos aspectos de 
convencimento que envolve os leitores (p.63). 

 
Por conseguinte, esses encadeamentos serão analisados através 

da relação entre as posições sociais, as disposições e as tomadas de 

posição, bem como as 'escolhas' que o Jornal Nacional faz nos 

domínios da sua prática (Bourdieu, 1992, p. 18). Assim, observar a 

relação entre o Campo Político e o Campo Midiático propicia 

compreender um dos aspectos mais intrigantes da atualidade. Nesse 

caso, a observação recai sobre as "negociações" entre o Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e o Jornal Nacional, o 

telejornal de maior audiência no Brasil. Daí que a noção de Campo, 

emprestada de Bourdieu (1996), vem ao encontro dessa necessidade 

de relacionar o lugar da produção social com o lugar da produção 

simbólica.  

A apropriação da Análise do Discurso para o estudo dos sentidos 

produzidos pelo Jornal Nacional sobre o MST se justifica pela 

compreensão da linguagem como processo produtivo. A linguagem é 

trabalho (simbólico) e "tomar a palavra é um fato social com todas as 

suas implicações: conflitos, reconhecimentos, relações de poder, 

constituição de identidades, etc" (ORLANDI, 1988, p.17). Novamente a 

interpretação do discurso jornalístico se beneficia dessa concepção, 

pois, ao inscrever o modo de produção da linguagem na produção 

social geral permite situar a notícia no interior de uma complexa rede 

produtiva. As notícias, então, passam a ser produtos, produzidos por 

jornalistas assalariados, mais ou menos bem pagos, trabalhando num 

mercado mais ou menos saturado e competitivo, em redações com 

determinadas definições hierárquicas. Essas condições sociais de 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
SENTIDOS DESLEGITIMADORES E LEGITIMANTES DO MST NO JORNAL NACIONAL 

 

 
 

 

produção do discurso jornalístico marcam as relações entre os 

jornalistas e suas fontes e o jornal e seus leitores/telespectadores. Ou 

seja, os estudos dos discursos permitem introduzir na reflexão sobre o 

telejornalismo, o sujeito e a história.  

Estudos investigando as várias vozes no discurso dos veículos de 

comunicação sobre o MST já vêm sendo realizados no Brasil, dando 

destaque ao que é dito pelos veículos impressos, sob o ponto de vista 

sociológico, com claro interesse nos contextos institucionais, 

profissionais e culturais da produção da notícia, detendo-se no caráter 

descritivo e tratando apenas de escolhas lexicais, composições de 

estilo e estrutura ou organização tópica. 

Apesar da importância de análises como as de Berger (1998) e 

Seixas (1996), faz-se necessário analisar as relações entre o MST e a 

mídia brasileira, principalmente a eletrônica, ressaltando como são 

divulgados os fatos relacionados ao movimento e avaliando se no caso 

do discurso do Jornal Nacional sobre o Movimento Sem Terra, a 

heterogeneidade conflitiva que o rege internamente, reforça relações 

de enfrentamento e de convivência de posições, que marcam 

encontros e desencontros.  

A pertinência se dá pelo simples fato de que, apesar das 

constantes aparições do MST na televisão, dos inúmeros debates e 

artigos sobre o discurso da televisão, como produtor de realidades, 

ainda não identificamos estudos que tratem, especificamente, dos 

efeitos de sentido que subjazem nas vozes antagônicas da mídia 

eletrônica, sendo suficiente para desenvolvermos esse estudo.  

No estudo ora apresentado, limitamo-nos a uma faceta de uma 

dessas relações: centramos a análise nos antagonismos dos 

enquadramentos usados pelo Jornal Nacional para narrar os eventos 

envolvendo o MST (protagonista da questão), oferecidos a uma 

audiência numérica e politicamente importante. Acreditamos que esses 

enquadramentos de conflitos envolvendo o Movimento dos Sem Terra 

apresentam vozes antagônicas, embora os efeitos de sentido sejam  

monofônicos.  

A intenção é contribuir pragmático-científico e socialmente, na 

medida em que pretendemos dar respostas a um aspecto novo que a 
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realidade apresenta como fruto do desenvolvimento da força social do 

MST e do poder de comunicação da Rede Globo, voltando-se para a 

análise reflexiva em torno da urgência da Reforma Agrária, a fim de 

sugerir caminhos possíveis como forma de intervenção no cotidiano, já 

que deseja contribuir na construção de respostas consistentes e 

coerentes.  

Acreditamos que o comunicador não é um ser excluído da vida 

social, ele possui convicções ideológicas, toma posições políticas e, por 

mais que invoque a neutralidade que lhe é incutida nos bancos da 

universidade, jamais conseguirá colocar-se, e ao seu trabalho, fora 

dessa realidade. Isso não quer dizer que este trabalho adultere os 

fatos, mascare a realidade ou se transforme em panfleto. Mas a 

direção que o pesquisador dá à pesquisa e o destino que confere aos 

dados obtidos em sua elaboração têm uma clara conotação política que 

não deve ser escamoteada sob o risco de, aí sim, ferir-se a ética do 

trabalho científico que existe e precisa existir para diferenciá-la do 

proselitismo.  

Por conseguinte, este é um estudo com o inequívoco propósito 

de capacitar educadores eruditos e populares para que tenham acesso 

a abordagens abrangentes e objetivas de conhecimento dos 

telejornais, instrumentalizando-os para dominarem uma tecnologia e, 

principalmente, para consumirem mais criticamente o conteúdo de 

programas noticiosos transmitidos pela televisão. Assim, o principal 

desafio é realizar leituras críticas e reflexivas que não reduzam o 

discurso a análises de aspectos puramente lingüísticos nem o 

dissolvam num trabalho histórico sobre a ideologia. 

 

Aspectos Metodológicos 

Esta pesquisa foi concebida durante o ano de 1997, no Recife, 

onde atuávamos como professor de Filosofia do Colégio Damas e aluno 

do curso de Jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco. O 

trabalho começou a ser desenvolvido em março de 1999, como 

monografia de conclusão da graduação. Em 2000, por ocasião do curso 

de pós-graduação em Propaganda e Marketing, da Universidade 
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Federal de Pernambuco, a monografia sofreu uma revisão bibliográfica 

de temas referentes à Análise do Discurso.  

Para a análise das vozes antagônicas e dos sentidos 

deslegitimadores e legitimantes no discurso do JN sobre o MST, alguns 

elementos foram determinantes: o espaço significativo que o JN  

dedicou à questão agrária; o fato de o telejornal pertencer à emissora 

de maior audiência do país, bem como as diferentes referências 

ideológicas utilizadas pelo JN.  

Com relação ao espaço dedicado pelo JN à questão agrária, 

chama-nos atenção a quantidade de matérias e o tempo que a 

emissora lançou mão para falar sobre o MST.  Quanto à audiência, vale 

lembrar que as 113 emissoras afiliadas da Rede Globo de Televisão 

atingem quase 100% dos domicílios brasileiros. Pesquisas do Ibope 

(2003) revelam que os noticiários da Globo detêm a maioria da 

audiência com 84,2%, com destaque para o Jornal Nacional, com cerca 

de 40% de audiência. No que diz respeito às referências, no discurso 

do JN “invadir” e “ocupar” aparecem, muitas vezes, apresentando o 

mesmo sentido. O MST diz que não invade, apenas ocupa. Invadir 

envolve um conceito de agressão, que não ocorre. Já o termo ocupar 

expressa o que o movimento diz que acontece, isto é,  entra numa 

terra improdutiva, sem agressão. Segundo lideranças do MST, quem 

pratica a invasão no campo é o grileiro, o personagem que entra numa 

terra que está sendo trabalhada pelo lavrador e o expulsa (Martínez, 

1993). Nesse mesmo discurso textos e imagens explodem nas várias 

vozes convocadas a falar sobre o MST, apontando, quase sempre, para 

um movimento primitivo, hostil, configurado pela organização política 

da esquerda radical, na qual a lei é invadir indiscriminadamente 

propriedades privadas.  

O corpus que analismaos neste trabalho é constituído por 

recortes discursivos, o que Orlandi (1994, p. 14) chama de unidade 

discursiva – fragmentos correlacionados de linguagem -, formados por 

seqüências discursivas produzidas por um único locutor 

(COURTINE,1981,p. 26) e constituído por informações publicadas sobre 

o MST no JN, de janeiro de 1997 até março de 2002, para identificar o 
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antagonismo discursivo do JN, além de observar o sentido e a imagem 

dos Sem Terra construída pelo mesmo telejornal.  

Das centenas de matérias veiculadas nesse período, 

selecionamos: a) as chamadas de 52 matérias de rotina para, além de 

observar uma espécie de negociação entre o JN e o MST, também 

identificar os dispositivos de impacto e a polifonia de vozes; b) as 

matérias da cobertura dada à ocupação da Fazenda Córrego da Ponte, 

de 23 a 27 de março de 2002, como exemplo de caso de excepcional 

noticiabilidade do Movimento (pelo acontecimento e pela sua 

repercussão), bem como o tratamento dado pelo JN a esse fato, 

destacando o antagonismo do discurso, com ênfase nos efeitos de 

sentidos apresentados ao público sobre o MST.  

O trabalho se desenvolveu a partir de um conjunto de formulações 

teóricas, visando circunscrever os fenômenos lingüísticos que são 

objeto do estudo, em que se procurou demonstrar a pertinência das 

formulações teórico-explicativas com base na análise de um corpus 

constituído por fragmentos de textos e imagens; falas de interlocutores 

em contextos históricos e sociais diferentes.  

Os procedimentos de análise do material discursivo provêm do 

repertório analítico-descritivo da Análise do Discurso e das teorias da 

enunciação, envolvendo: análise vertical do segmento dado, 

acompanhando a superfície discursiva na sua temporalidade linear; 

recorte dos funcionamentos dominantes e recorrentes no material, 

visando a sua conceituação teórica e categorização.  

As seqüências discursivas, juntamente com a observação de 

suas condições de produção, poderão dar a conhecer os sentidos dados 

ao MST pelo Jornal Nacional  mostrando que,  assim como a noção de 

campo quer esclarecer o movimento social e o jornal em seus 

contextos, a noção de heterogeneidade deve explicar o antagonismo 

do JN. Analisam-se diferentes formas de inserção do discurso-outro e, 

no contraponto da análise, observa-se o funcionamento discursivo de 

cada uma delas, verificando: quais relações estabelecem, que efeitos 

de sentido produzem. Atento a isso, o instrumento mais utilizado para 

a coleta de dados primários foi acompanhar e gravar ou adquirir, no 

período de 1997 a 2002, tudo o que o Jornal Nacional veiculava sobre 
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o MST.  Entre as matérias gravadas, delimitamos e analisamos as que 

tratam da ocupação da fazenda Córrego da Ponte, do então Presidente 

da República, Fernando Henrique Cardoso, destacando dessas unidades 

informativas o enfoque e angulação dados a cada uma dessas 

matérias, ilustrações visuais utilizadas, critérios de edição perceptíveis, 

distribuição de tempo aos entrevistados, duração das matérias, carga 

semântica de determinados conceitos que poderiam ser considerados 

como centrais e os interesses políticos em jogo que podiam ser 

detectados.  

Consecutivamente trabalharemos com uma formação discursiva: 

a FD do JN, que pode refletir os interesses do governo vigente no 

período estudado e dos latinfundiários, bem como os anseios dos Sem 

Terra. No interior dessa FD, tentaremos apontar as várias posições, 

representando campos antagônicos, mas inscritas em um mesmo 

domínio de saber (FD) que, embora manifeste sentidos polifônicos, isto 

é, legitimando e deslegitimando o MST, em uma permanente tensão, 

os efeitos de sentido são monofônicos. 

No primeiro capítulo apresentamos a fundamentação teórica do 

trabalho, enfatizando as relações conceituais entre elementos da 

Análise de Discurso, com as noções de campo e homologia de Bordieu, 

bem como outros conceitos importantes, na tentativa de oferecer 

pistas que esclareçam a hipótese das vozes antagônicas. Tentamos 

mostrar que os antagonismos inerentes ao campo do jornalístico têm 

como meta, produzir sentidos monofônicos. No segundo capítulo, 

fazemos uma rápida apresentação da elaboração dos cenários que 

favorecem a produção de sentidos, através dos vários elementos que 

um jornalista deve levar em consideração na hora de produzir um 

telejornal.  

O terceiro capítulo apresenta o Jornal Nacional e o Movimento 

Sem Terra como os produtores de sentido. Sendo que o JN é 

apresentado como o intérprete dos acontecimentos e o MST como o 

produtor de visibilidade. O quarto capítulo organiza as informações 

publicadas sobre o MST no JN, entre janeiro de 1997 e março de 2002, 

e analisa com atenção à ocupação da fazenda Córrego da Ponte, na 

tentativa de encontrar, pela repetição e marcas dos enunciados, o 
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antagonismo do Jornal Nacional e o efeito de sentido produzido pelo 

telejornal sobre  os Sem Terra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. FUNDAMENTOS DAS VOZES ANTAGÔNICAS 

“As palavras são tecidas a partir de uma 
multidão de fios ideológicos e servem de 

trama a todas as relações sociais...”  

1.1. Dialogismo 
 

Para apontarmos as vozes antagônicas no discurso do Jornal 

Nacional, vamos utilizar o modelo de Authier-Revuz (1982, pp.143-
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145), que, a partir do conceito bakthianiano de dialogismo e da noção 

lacaniana de sujeito do inconsciente, retoma a idéia de uma irrupção 

das formas que mostram a língua como espaço de equívoco, no 

discurso, onde um UM e um Não-UM se entrepõem, negociam e se 

desdobram.  

O conceito de heterogeneidade tem sua origem no “dialogismo” 

de Bakhtin (2002), princípio segundo o qual nós sempre falamos com 

as palavras dos outros.  O caráter interativo da linguagem é a base do 

arcabouço teórico bakhiniano. A linguagem é compreendida a partir de 

sua natureza sócio-histórica. Nesse sentido, é bastante significativa a 

seguinte afirmação de Bakhtin (2002, p. 41): “as palavras são tecidas 

a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas 

as relações sociais em todos os domínios”. Para Bakhtin (2002), o ato 

de fala, ou exatamente, o seu produto, a enunciação, não pode ser 

considerado, levando-se em conta somente as condições 

psicofisiológicas do sujeito falante - apesar de não poder delas 

prescindir. A enunciação é de natureza social e para compreendê-la é 

necessário entender que ela acontece sempre numa interação. A 

verdadeira substância da língua é constituída, para Bakhtin, “pelo 

fenômeno social da interação verbal, realizada por meio da enunciação 

ou das enunciações. A interação verbal constitui assim a realidade 

fundamental da língua” (2002, p.123). 

A enunciação é o produto da interação de dois indivíduos 

socialmente organizados. A palavra dirige-se a um interlocutor real e 

variará em função desse: em relação ao grupo social a que ele 

pertence, aos laços sociais, etc. Não pode haver interlocutor abstrato, 

pois não teríamos linguagem com tal interlocutor, mesmo no sentido 

figurado. Uma das formas mais importantes da interação verbal é o 

diálogo, caracterizado não apenas como comunicação em voz alta, de 

pessoas face a face, mas toda comunicação verbal, de todo tipo. 

Qualquer enunciação constitui apenas uma fração da corrente da 

comunicação verbal ininterrupta (relativa à vida cotidiana, à literatura, 

ao conhecimento, à política, etc). Por sua vez, a comunicação verbal 

ininterrupta constitui apenas um momento na evolução contínua e em 

todas as direções de um grupo social determinado.  



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
SENTIDOS DESLEGITIMADORES E LEGITIMANTES DO MST NO JORNAL NACIONAL 

 

 
 

 

Conforme Bakhtin (2002, p.124), a língua vive e evolui 

historicamente na comunicação social concreta. Dessa forma, para ele, 

a língua é vista a partir de uma perspectiva de totalidade, integrada à 

vida humana. A lingüística não pode dar conta de explicar um objeto 

multifacetado. Para explicar a dialogicidade, o aspecto lingüístico não é 

suficiente. Por isso, ele acrescenta o contextual e propõe assim uma 

disciplina, a metalingüística ou translingüística, para estudar o 

enunciado. A abordagem que Bakhtin (2002) propõe para o discurso – 

que ultrapassa os limites da lingüística - é a do estudo da própria 

enunciação. A estrutura da enunciação concreta é determinada 

inteiramente pelas relações sociais, ou seja, pela situação social mais 

imediata e pelo meio social mais amplo. Para Bakhtin (2002), a 

enunciação é produto da interação de dois indivíduos socialmente 

organizados e, mesmo que não haja um interlocutor real, este pode 

ser substituído por um representante ideal, mas que “não pode 

ultrapassar as fronteiras de uma classe e de uma época bem 

definidas” (2002, p.112). 

Para o autor, a palavra se orienta em função do interlocutor. Na 

realidade, a palavra comporta duas faces: procede de alguém e se 

dirige para alguém. Ela é o produto da interação do locutor e do 

interlocutor; ela serve de expressão a um em relação ao outro, em 

relação à coletividade. “A palavra é uma espécie de ponte lançada 

entre mim e os outros. Se ela se apóia sobre mim numa extremidade, 

na outra se apóia sobre o meu interlocutor. A palavra é o território 

comum do locutor e do interlocutor” (BAKHTIN, 2002, p.113). É a 

partir da concepção de linguagem de Bakhtin que nasce uma das 

categorias básicas de seu pensamento, que é o dialogismo. Partindo 

dela, ele estuda o discurso interior, o monólogo, a comunicação diária, 

os vários gêneros de discurso, a literatura e outras manifestações 

culturais. Ele aborda o dito dentro e como réplica do já-dito.  

Assim, olhar o mundo de um ponto de vista para melhor captar 

o movimento dos fenômenos em sua pluralidade e diversidade não é 

apenas a postura filosófica de Bakhtin (2002), mas também, e 

principalmente, a orientação de seu sistema teórico fundado no 

dialogismo. Em Bakhtin (2002), a atividade do diálogo e da criação do 
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personagem no interior da literatura é modelar para o diálogo e a 

criação em todos domínios da vida. O autor da obra literária, assim 

como o eu concebido por Bakhtin, é uma entidade dinâmica em 

interação com outros eus e personagens. 

As idéias de Bakhtin (2002) sobre o homem e a vida são 

caracterizadas pelo princípio dialógico. A alteridade marca o ser 

humano, pois o outro é imprescindível para sua constituição. Como 

afirma Bakhtin, a vida é dialógica por natureza. Assim, a dialogia é o 

confronto das entoações e dos sistemas de valores que posicionam as 

mais variadas visões de mundo dentro de um campo de visão:  

 
“na vida agimos assim, julgando-nos do ponto de vista dos 
outros, tentando compreender, levar em conta o que é 
transcendente à nossa própria consciência: assim levamos em 
conta o valor conferido ao nosso aspecto em função da 
impressão que ele pode causar em outrem [...]” (Bakhtin, 
2002, p.35-36).  

 

Aqui separamos as duas noções de dialogismo que permeiam os 

escritos de Bakhtin: diálogo entre interlocutores e diálogo entre 

discursos. É na relação entre sujeitos, ou seja, na produção e na 

interpretação dos textos que se constróem o sentido do texto, a 

significação das palavras e os próprios sujeitos. Com efeito, pode-se 

dizer que a intersubjetividade é anterior à subjetividade. Esta é o 

resultado da polifonia das muitas vozes sociais que cada indivíduo 

recebe, mas que tem a condição de reelaborar, pois como ensina 

Bakhtin/Voloshinov, “o ser, refletido no signo, não apenas nele se 

reflete, mas também se refrata” (2002, p. 46). 

Esses aspectos do dialogismo interacional de Bakhtin (2002), 

assinalados acima, contribuem para a compreensão de outras 

características do discurso, os simulacros e as avaliações entre os 

sujeitos. Destaque-se que a construção de tais características não são 

individuais, mas assentadas naquilo que Bakhtin denomina horizonte 

ideológico, ou seja, na relação entre sujeitos (entre interlocutores que 

interagem) e na dos sujeitos com a sociedade. Bakhtin argumenta que 

cada um de nós ocupa um lugar e um tempo específicos no mundo, e 

que cada um de nós é responsável ou “respondível” por nossas 

atividades. Estas ocorrem nas fronteiras entre o eu e o outro, e, 
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portanto, a comunicação entre as pessoas tem uma importância 

fundamental. 

Enfatizamos que Bakhtin considera o dialogismo como o princípio 

constitutivo da linguagem e como a condição do sentido do discurso. 

Dessa forma, o discurso não é individual tanto pelo fato de que ele se 

constrói entre, pelo menos, dois interlocutores que, por sua vez, são 

seres sociais; como pelo fato de que ele se constrói como um diálogo 

entre discursos, isto é, mantém relações com outros discursos. O 

discurso, para Bakhtin, é uma “construção híbrida”, (in) acabada por 

vozes em concorrência e sentidos em conflito. 

O dialogismo é o permanente diálogo entre os diversos discursos 

que configuram uma sociedade, uma comunidade, uma cultura. A 

linguagem é, portanto, essencialmente dialógica e complexa, pois nela 

se imprimem historicamente e pelo uso as relações dialógicas dos 

discursos. A palavra é sempre perpassada pela palavra do outro. Isso 

significa que o enunciador, ao construir seu discurso, leva em conta o 

discurso de outrem, que está sempre presente no seu. É nesse quadro, 

portanto, que se insere mais de perto a heterogeneidade do discurso 

telejornalístico.  

O dialogismo bakhtiniano estabelece a interação verbal no 

centro das relações sociais: "toda a parte verbal de nosso 

comportamento (quer se trate de linguagem exterior ou interior) não 

pode, em nenhum caso, ser atribuída a um sujeito individual 

considerado isoladamente" (BAKHTIN, 2002, p. 182).  

Tal afirmação basta para esclarecer que o princípio dialógico 

articula três posicionamentos maiores. Um sobre a natureza do social: 

a socialidade é de essência intersubjetiva. Um segundo sobre a 

natureza do signo: o signo é para agir. Um terceiro, enfim, sobre a 

natureza do sujeito: o sujeito é feito do que ele não é.  

Na origem dessa tríplice tomada de posição, existe a idéia de 

que o reconhecimento do sujeito e do sentido são indispensáveis para 

a constituição de ambos. Vindo com a enunciação, a alteridade faz 

parte da unidade. Essa incorporação do exterior no interior através da 

enunciação equivale a colocar em crise a unicidade do sujeito falante: 

para Bakhtin trata-se de atribuir ao sujeito um estatuto que não 
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coincide com o de um só autor e uma função que não se confunde com 

o desenrolar tranqüilo de um pensamento (ORLANDI, 1983).  

Questionando o quadro transcendental clássico da lingüística, a 

explicitação de um dialogismo constitutivo tem um efeito teórico 

decisivo, na medida em que leva Bakhtin (2002) a reivindicar a 

"elaboração de uma teoria da enunciação", que assumiria por si própria 

uma "revisão escrupulosa de todas as categorias lingüísticas 

fundamentaís" (p. 159). De fato, essa revisão afetou pelo menos duas 

hipóteses essenciais da lingüística, uma relativa às propriedades do 

objeto, com a afirmação da prioridade da sintaxe (BAKHTIN, 2002) e a 

sua função interpretativa através de sua entonação, em particular, a 

outra referente ao modo de apreensão do objeto, com a substituição 

da frase pelas grandes massas verbais como unidade de investigação.   

O dialogismo tem conseqüências imediatas na maneira de 

conceber o discurso, como sendo uma "construção híbrida", 

(in)acabada por vozes em concorrência e sentidos em conflito. Mas,  

tem conseqüências menores na organização do sujeito: se ele faz com 

que se conceba que o sujeito modifica o seu discurso em função das 

intervenções dos outros discursos, sejam elas reais ou imaginadas e, 

portanto, que esse mesmo sujeito não é a fonte primeira do sentido, o 

dialogismo bakhtiniano não organiza propriamente uma descrição da 

subjetividade correspondente a essa concepção do sujeito como lugar 

de passagem de discursos submersos e de palavras diante dele.  

Isso significa que se a formulação bakhtiniana do dialogismo 

fornece à noção de discurso uma topologia que atribui o fechamento do 

conjunto à composição heterogênea de suas partes, o mesmo não 

acontece com a noção de sujeito. Nesse caso, com efeito, parece que 

nos confrontamos em Bakhtin com uma descrição que oscila entre um 

enraízamento da descontinuidade do sujeito no discurso e seu 

deslocamento das superfícies discursivas, sob o efeito de 

determinações psico-sociológicas. Sabendo que essa oscilação 

pressiona necessariamente toda reflexão enunciativa, dela 

procuraremos primeiro as manifestações e as razões no percurso de 

Bakhtin, para depois caracterizar as respostas, já diversifícadas, que a 

constituição dialógica do sujeito. 
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Quando falamos, não estamos agindo sós, deveríamos incluir em 

nosso projeto de ação uma previsão possível de nosso interlocutor e 

adaptar constantemente nosso meios às reações percebidas do outro. 

Como decorrência dessa reciprocidade, toda ação verbal toma a forma 

socialmente essencial de uma interação. "Nenhum enunciado em geral 

pode ser atribuído apenas ao locutor: ele é produto da interação dos 

interlocutores e, num sentido mais amplo, o produto de toda esta 

situação social complexa, em que ele surgiu" (BAKHTIN, 2002, p. 50).  

As vozes que compartilham um território textual provêm de 

sujeitos socialmente constituídos e inseridos em condições de produção 

concretas. É esse o sentido plural e negociado do discurso jornalístico 

que se encontra ancorado na especificidade de sua condição de 

produção. Assim, a matéria editada imprime, também, a divisão social 

do trabalho. O tom do texto da notícia não é o mesmo tom das 

chamadas/cabeças/títulos, da distribuição das notícias no programa. E 

os sentidos para a ação do Movimento Sem Terra, são produzidos pelos 

acontecimentos aliados aos contextos. No texto, há, portanto, o 

contexto do processo político que forma o pano de fundo dos fatos 

sociais.  

 
 
 

 

 

1.2. Campo e Homologia  
 

Neste trabalho, buscamos também a noção de campo, 

emprestada de Bordieu ( 1989, 1992, 1996 apud Berger, 1998) – 

outra forma de apreender a particularidade na generalidade, a 

generalidade na particularidade -, para relacionar o lugar da produção 

social com o lugar da produção simbólica. De acordo com o autor, o 

território de um Campo constitui-se a partir da existência de um 

capital e se organiza na medida em que seus componentes têm um 

interesse irredutível e lutam por ele. Capital, conceito chave nesse 

modelo, só é definível a partir do Campo. Berger (1998) mostra que o 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
SENTIDOS DESLEGITIMADORES E LEGITIMANTES DO MST NO JORNAL NACIONAL 

 

 
 

 

Capital do Campo Acadêmico, por exemplo, é a titulação, e a luta que 

se trava na academia gira em torno do título, que elevado ao valor 

máximo, confere autoridade a quem a possui. O título, no entanto, não 

vale enquanto capital para ingressar no Campo religioso ou artístico, o 

que não significa que o capital de um campo não funcione como 

"mérito" em outro.  

Se nas sociedades modernas a vida social se reproduz em 

campos, que funcionam com relativa independência mas, ao mesmo 

tempo, atuam combinados, a questão é estudar a dinâmica interna de 

cada campo e suas interdependências. Um dos aspectos mais 

instigantes deste conceito é a utilidade para relacionar as diferentes 

esferas da vida social e deduzir, do caráter geral da luta de classes, o 

sentido particular que adquire o enfrentamento no interior de um 

determinado campo.  

Pierre Bourdieu (1996) enfatiza que os fenômenos 

contemporâneos existem em relação e propõe a noção de campo para 

examinar situações concretas : 

 
[...] não existe ciência do discurso considerado em si mesmo 
e por si mesmo; as propriedades formais das obras desvelam 
seu sentido somente quando referidas às condições sociais de 
produção - e, por outro lado, às Posições ocupadas por seus 
autores no campo da produção - e ao mercado para o qual 
foram produzidas. (p. 129)  

 

 

 

Na opinião de Berger (1998), o território de um campo constitui-

se a partir da existência de um capital e se organiza na medida em que 

seus componentes têm um interesse irredutível e lutam por ele. 

Capital, conceito-chave neste modelo, só é definível a partir do campo. 

Bourdieu não trabalhou o campo do jornalismo como tez com a cultura, 

a política, a academia e a religião. No entanto, no texto L’ emprise du 

Journalisme (1994), ele trata especificamente da influência que o 

jornalismo exerce sobre os diferentes campos da produção cultural.  

Para Berger (1998), ao identificar leis gerais de constituição e 

relacionar campo e capital (artístico/prestígio; politico /poder; religioso 

/ fé), Bordieu oferece a possibilidade de se ampliar esta noção para 
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outras esferas, como as referentes à comunicação e ao jornalismo. Na 

descrição de Bourdieu (1989) acerca dos capitais, aparece um - o 

simbólico - como superior aos demais, por dar sentido ao mundo e 

transitar por todos os campos. A este capital cabe o poder de fazer crer 

e é nisto que consiste sua superioridade. A credibilidade é construída 

no interior do jornal assim como um rótulo ou uma marca que deve se 

afirmar, sem, no entanto, nomear-se como tal. Credibilidade tem a ver 

com persuasão pois, no diálogo com o leitor/telespectador, valem os 

"efeitos de verdade", que são cuidadosamente construídos para 

servirem de comprovação, através de argumentos de autoridade, 

testemunhas e provas.  É justamente essa credibilidade que está 

constantemente em disputa entre os jornais e entre estes e os demais 

campos sociais. Conforme Berger (1998), essa credibilidade está 

constantemente sendo testada, através de pesquisa, junto aos leitores 

e telespectadores. 

Segundo Berger (1998), a luta que é travada no interior do 

campo do telejornalismo gira em torno do ato de nomear, pois, nele, 

se encontra o poder de incluir ou de excluir, de qualificar ou 

desqualificar, de legitimar ou não, de dar voz, publicizar e tornar 

público. Esse poder se concentra em quem escolhe a manchete, a 

imagem, a notícia principal, o tempo ocupado. É essa a luta que os 

jornalistas travam no interior do campo do jornalismo em suas 

concretas e históricas relações de trabalho.  Algumas passagens em 

que Bourdieu (1989) descreve o poder simbólico poderiam ser a 

descrição do poder atual da comunicação.  

 
O poder simbólico como o poder de constituir o dado pela 
enunciação, de fazer crer e fazer ver, de confirmar ou de 
transformar a visão de mundo e, deste modo, a ação sobre o 
mundo; poder quase mágico que permite obter o equivalente 
daquilo que é obtido pela força (física ou econômica), graças 
ao efeito específico de mobilização, só se exerce se for 
reconhecido, quer dizer ignorado como arbitrário. (p. 14)  

 
Em outro texto, ele diz:  

 
O poder simbólico é um poder de fazer coisas com palavras. 
E somente na medida em que é verdadeira, isto é, adequada 
às coisas, que a descrição faz as coisas. Nesse sentido, o 
poder simbólico é um poder de consagração ou de revelação, 
um poder de consagrar ou de revelar coisas que já existem. 
Isso significa que ele não faz nada? De fato, como uma 
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constelação que começa a existir somente quando é 
selecionada e designada como tal, um grupo - classe, sexo, 
religião, nação - só começa a existir enquanto tal, para os 
que fazem parte dele e para os outros, quando é distinguido, 
segundo um princípio qualquer dos outros grupos, isto é, 
através do conhecimento e do reconhecimento. (1992, p. 
167)  

 
A partir do olhar da comunicação, quem constitui o dado pela 

enunciação, legitimando-o ou deslegitimando-o publicamente, na 

contemporaneidade, é o jornalista, já que a definição social do 

jornalismo está na passagem do acontecido para seu relato que, para 

Bourdieu (1989), pertence ao poder simbólico (poder de consagrar 

pessoas e instituições) e faz parte da função mediadora da imprensa, 

não se encontrando em nenhuma outra instituição, social ou cultural, a 

mesma competência. Basta ver que o discurso político hoje é realizado 

pela mídia, que não só enuncia os fatos e apresenta os políticos, como 

antecipa causas e anuncia conseqüências, moldando o campo político a 

partir de seus interesses. Assim como cada campo caracteriza-se por 

deter um determinado capital, a cada capital corresponde um 

determinado discurso.  

Eni Orlandi (1983, p.24), ao trabalhar uma tipologia dos 

discursos, identifica três tipos - o autoritário, o polêmico e o lúdico - 

tendo como critério "a interação (a possibilidade, a troca de papéis ou 

de estatutos entre interlocutores) e a relação entre polissemia e 

paráfrase (a possibilidade, ou não, de múltiplos sentidos)". De acordo 

com o método proposto por Orlandi (considerando que a tipologia é 

uma tentativa de descrição e deve ser interpretada e não aplicada 

mecanicamente), observamos as marcas e a propriedade do discurso 

telejornalístico e o incluímos na tendência ao tipo autoritário.  

Usando como critério de observação a interação - troca de 

papéis entre os interlocutores -, constatamos que estes interagem pelo 

discurso mas não trocam de papel: a fonte, os jornalistas e o 

telespectador ocupam papéis fixos. E, pelo segundo critério, de 

predominância entre polissemia ou paráfrase, avaliamos que, apesar 

da composição polifônica, como veremos adiante, o sentido do 

conjunto do discurso jornalístico tende para a paráfrase. Além disso, ao 

acrescentar as condições de produção (industrial e lucrativa) do 
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discurso da imprensa, confirmamos a tendência ao tipo autoritário. 

(1983, p.25; 1987, p. 152)  

Seguindo as pistas de Orlandi, consideramos o discurso 

telejornalístico o objeto teórico, enquanto a notícia é o objeto 

empírico/analítico. E a noção de tipo operacionaliza essa relação, pois:  

 
[...] dada a instítucionalização da linguagem, os tipos se 
estabelecem como produto dessa institucionalização e se 
fixam como padrões, como modelos. Esses produtos, os tipos 
vão entrar nas condições de produção do discurso, em seu 
funcionamento que, por sua vez, determina aquilo que pode 
vir a constituir um novo tipo ou a reproduzir uma forma já 
estabelecida. (1983, p.25)  

 
Um campo tem um padrão, um modelo discursivo que entra nas 

condições de produção de cada novo discurso. O tipo-padrão ou o 

consensual do discurso telejornalístico é, sem dúvida, o informativo, 

pois é da vocação da imprensa cobrir todas as dimensões da vida 

social, mas, seguindo a tipologia indicada acima, podemos enquadrá-lo 

na tendência ao tipo autoritário. Depois, cada jornal acrescentará um 

terceiro tipo de diferenciação interna no campo e que se encontra na 

combinação da construção discursiva da notícia com a forma como o 

telejornal se apresenta e seus jornalistas se representam.  

  Para localizar o segundo tipo, o pesquisador deve buscar as 

marcas da notícia, considerando sua propriedade para, assim, 

descrever o tipo de discurso como fixação do funcionamento da 

instituição jornalística específica que está a estudar. As marcas do 

discurso jornalístico estão na organização (gramatical, textual, da 

disposição espacial - títulos, ilustrações) da notícia que remetem à sua 

propriedade (a notícia em relação à exterioridade, à situação - 

institucional, social) que, por sua vez, permite transcender para o tipo, 

que permitirá compor o capital do campo do jornalismo. Para 

reconhecer a especificidade do discurso do jornal em análise, o 

pesquisador deve partir do reconhecimento dos dois primeiros tipos, 

observando ainda as formas pelas quais o telejornal se enuncia, 

enuncia seus profissionais e seu destinatário. Aqui perseguimos a 

subjetividade do jornal que, como tal, encontra-se nos intervalos das 

notícias e nas margens dos acontecimentos.  
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Se o capital gira em tomo do discurso e de quem possui as 

condições de elaboração do mesmo, é, também, fundamental 

reconhecer que a imprensa não produz apenas um tipo de discurso 

mas que convivem nela diferentes tendências e que as condições 

sociais e institucionais no interior de onde ele é produzido contribuem 

na definição do contorno ou na ênfase em um tipo. Por exemplo, há o 

discurso informativo autoritário persuasivo, o informativo autoritário 

polêmico, o informativo autoritário opinativo e o informativo autoritário 

irônico. Por isso, o discurso jornalístico é híbrido e somente a 

observação do funcionamento do discurso de um jornal em suas 

condições de produção permitirá descrever o tipo informativo deste 

jornal e seu capital que estará inscrito nas características do discurso 

midiático: ele é público, institucionalizado e legitimado para as 

transmissões do saber cotidiano. É o discurso da atualidade com 

recursos estetizantes.  

Ainda no plano dos conceitos para refletir o telejornalismo, há 

que se ter presente:  

a) que a relação de sentido, ou seja, a "semiose ininterrupta" 

(VERÓN, 1980 apud ORLANDI, 1983) é o princípio básico dos fatos da 

linguagem: todo discurso nasce em outro (sua matéria-prima) e 

aponta para outro (seu futuro discursivo); b) que todo processo de 

produção discursiva é, ao mesmo tempo, um processo de recepção, e 

que todo processo de recepção implica, por sua vez, o começo de uma 

nova cadeia de construção de significantes ou de semiose.  

Com isso, reforçamos a idéia de que a matéria-prima do discurso 

telejornalístico está em algum campo social, produzida com a intenção 

de se tornar notícia (os acontecimentos previstos) ou irrompendo com 

a força do imprevisível e, assim, ganhando notoriedade. De qualquer 

forma, será notícia se apontar para uma conseqüência - um futuro 

discurso de legitimação ou deslegitimação da visão de mundo e, desse 

modo, a ação sobre o mundo.  

Nessa perspectiva, Bourdieu (1989, 1992) contribui novamente: 

agora com seu conceito de homologia para explicar "a economia das 

práticas", ou seja, as relações hierárquicas entre os capitais e as 

similitudes e as subordinações entre os campos. Ele diferencia 
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homologia estrutural e funcional para observar as relações entre os 

campos, concebendo-as para aplicação em diversas situações. Para 

nós, são as relações entre o campo dos movimentos sociais e o campo 

do jornalismo, bem como as relações entre o campo da produção da 

notícia (enunciação) e o campo do consumo (recepção) que importa  

observar.  

Novamente, torna-se necessário adaptá-lo, pois Bordieu o 

aplicou para falar da "esfera de bens restritos" - a arte, a ciência, a 

literatura - e nestes há uma autonomia (ainda que entre aspas) de 

criação, inexistente na cultura de massa, em que o mercado - dos 

anunciantes e dos leitores - delimita a produção final. Por isso, a 

homologia entre a produção e o consumo no campo da cultura de 

massa é total. A garantia de aceitação dos programas se dá pela 

presença do receptor no texto dramático, no humor, no ritmo musical 

e no discurso jornalístico. O novo, para ser aceitável, precisa apoiar-se 

no já aceito.  

Por isso, o vínculo produtor/receptor transcende as feições 

sociológicas da relação e ingressa na própria discursividade. Essa 

relação é tão imbricada que a Análise de Discurso reconhece, por 

exemplo, as marcas do leitor nos manuais de redação. O receptor é 

"capturado" através de operações de linguagem que, na verdade, o 

contêm. Conforme Fausto Neto (1991, p.37):  

 
 
 
[...] o receptor dos suportes de comunicação é alguém 
construído na própria economia enunciativa [...] Ou seja, o 
outro, que compôs a cadeia interativa da atividade linguajeira 
jornalística, não é apenas um personagem revestido com 
certas matizes de indicadores sociais, mas alguém que é 
construído na própria produção imaginária dos organizadores 
e enunciadores do discurso.   

  
Afirmar a presença do receptor no discurso é reconhecer as 

estratégias do campo da produção para garantir o seu êxito, pois o que 

circula no mercado lingüístico não é a língua, mas, como diz Bourdieu:  

[...] discursos estilisticamente caracterizados, ao mesmo 
tempo do lado da produção, na medida em que cada locutor 
transforma a língua comum num idioleto, e do lado da 
recepção, na medida em que cada receptor contribui para 
produzir a mensagem que ele percebe e aprecia, importando 
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para ela tudo que constitui sua experiência singular e coletiva 
(1996, p.25).  

 

No mercado das trocas simbólicas, a lei da aceitabilidade é 

determinante, pois "de fato, as condições de recepção antecipadas 

fazem parte das condições de produção, e a antecipação das sanções 

do mercado contribui para determinar a produção do discurso" (1996, 

p.64).  

A matéria-prima do campo do jornalismo encontra-se, 

privilegiadamente, no campo político. Este é entendido, na perspectiva 

de Bourdieu (1989), como campo de forças e campo de luta, onde os 

agentes dos subgrupos estão em constante disputa para transformar a 

relação de forças, já que o capital que está em jogo é o poder. Como 

em todos os campos sociais, o campo político tem seus dominantes e 

seus dominados, seus conservadores e suas vanguardas, suas lutas 

subversivas e seus mecanismos de reprodução. Os agentes deste 

campo concorrem produzindo produtos políticos, tais como: problemas, 

programas, análises, comentários, conceitos e acontecimentos para 

sensibilizar seus "consumidores" que devem estar aptos a votar, 

escolher e ter opinião. Ou seja, também o campo político está para um 

mercado - o mercado da opinião pública - e, por isso, a luta dos 

agentes (individuais ou coletivos) gira em torno do capital simbólico 

acumulado no transcorrer das lutas e no acúmulo de trabalho e de 

estratégias investidas, que se consubstanciam no reconhecimento e na 

consagração.  

O reconhecimento e a consagração dos agentes políticos 

passam, no entanto, pela legitimação dos jornalistas. Esta relação - 

sutil, invisível, de enfrentamento e de convivência - entre o campo 

político e o campo do jornalismo é o que nos importa saber ver.  

A homologia entre o campo político e o campo do jornalismo se 

faz através da correspondência entre os acontecimentos produzidos 

por um subgrupo do campo político – o MST, por exemplo - para, pela 

"espetacularização", constarem da pauta do JN e, assim, dialogar com 

os agentes do seu próprio campo, no caso o subgrupo governo. O 

poder simbólico dos políticos é fazer crer, pois o seu capital é também 

a credibilidade. Mas esta credibilidade necessita do aval da imprensa, 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
SENTIDOS DESLEGITIMADORES E LEGITIMANTES DO MST NO JORNAL NACIONAL 

 

 
 

 

pois, informando, ela está reconhecendo uns em detrimento de outros 

e, assim, consagrando-os.  

Bourdieu (1989) ensinou a observar o movimento de luta em 

tom do capital de um campo. No caso que estamos estudando, a luta 

se dá entre o Movimento Sem Terra, cuja intenção é fazer crer que as 

suas reivindicações são justas e devem ser atendidas, e os detentores 

do poder do campo político (governo e proprietários da terra) que 

devem fazer crer que as terras são produtivas, que a reforma agrária 

um dia irá acontecer e que os Sem Terra, na verdade, representam 

interesses políticos de oposição a eles. Mas a luta do campo político só 

se efetivará através de uma "segunda relação", entre o MST e a 

imprensa, entre os ruralistas e a imprensa e entre o governo e a 

imprensa, confirmando a natureza mediadora do campo da 

comunicação, que faz falar entre si os agentes do próprio campo - 

governo, latifundiários e Sem Terra. Eles travam, através do Jornal 

Nacional, a luta própria do seu campo que é fazer crer a todos acerca 

da sua verdade. E o telejornal, ao buscar a sua credibilidade, constrói a 

credibilidade "na verdade" de uns ou outros.  

Por isso, a "sala de redação" pode ser apreciada como uma 

metáfora da luta do campo do telejornalismo, cujos agentes têm por 

ofício produzir sentidos. Nesse caso, a interação se dá entre jornalistas 

e MST, jornalistas e latifundiários, jornalistas e governo, numa nova 

dinâmica que relaciona como cúmplices sujeitos de campos opostos e, 

como opositores, sujeitos do mesmo campo, tendo a linguagem como 

um artifício de luta, confirmando-a como um ato social que produz 

sentidos e constitui poderes. 

 

1.3. Parafrasagem, Polifonia e Heterogeneidade 
 

A AD articula a parafrasagem às coerções de uma formação 

discursiva, considerando-a como uma tentativa para controlar em 

pontos nevrálgicos a polissemia aberta pela língua e pelo interdiscurso. 

Fingindo dizer diferentemente a “mesma coisa” para restituir uma 
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equivalência preexistente, a paráfrase define uma rede de desvios cuja 

figura desenha a identidade de uma formação discursiva. 

No processo de parafrasagem, é forçoso considerar a questão do 

léxico, que, de acordo com a AD, não pode ser considerado 

independentemente das ideologias que circulam no interior de uma 

sociedade, das posições de seus usuários, como vimos quando 

abordamos acima a questão do sentido. Como destaca Bakhtin(2002), 

todo discurso, através de suas palavras, é envolvido no interior de um 

imenso rumor dialógico. A isso se associa o fenômeno da polifonia, 

visto por Bakhtin (2002) ao analisar os romances de Dostoieviski.  

Para Bakhtin, o enunciado, enquanto produto da interação verbal 

entre locutores, é a unidade real da comunicação. Mas como se 

constitui o enunciado? Há um vínculo inextricável entre a formação do 

enunciado e a situação de produção, aí compreendidos os aspectos 

tanto da situação social mais imediata quanto do contexto mais amplo, 

bem como os interlocutores. São esses elementos que constituem o 

conjunto das condições de emergência do enunciado e lhe determinam 

a sua “corporeidade”. 

Se de uma perspectiva o enunciado é único, individual, 

irrepetível e concreto, na medida em que é o produto da interação de 

locutores situados sócio-historicamente, de outra parte ele também 

traz marcas específicas comuns a outros enunciados da mesma esfera 

social, marcas essas que possibilitam e regulam o seu aparecimento.  

Assim, para compreender a construção de um enunciado é preciso 

considerar tanto o fato de estar inter-relacionado com outros 

enunciados (interdiscursividade), quanto o fato de que está em ligação 

com a situação social que o provoca. É nas diferentes esferas da práxis 

humana que se originam os enunciados, que refletem as condições 

específicas de sua constituição pelo seu tema, seu estilo (recursos 

léxicos, fraseológicos e gramaticais) e sua composição (formas de 

composição e acabamento dos enunciados). Aos diferentes tipos de 

intercâmbio social correspondem diferentes tipos de enunciados, que, 

historicamente, constituem formas “relativamente estáveis” de 

enunciados. 
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A diversidade de esferas da práxis humana e o próprio fato de 

que em cada esfera há um repertório variado leva à constatação de 

uma grande variedade de discursos, heterogêneos entre si. Se 

conforme Bakhtin (2000), o discurso só pode existir na forma de 

enunciados, também nós “nos expressamos unicamente mediante 

determinados gêneros discursivos, quer dizer, todos os nossos 

enunciados possuem formas típicas para a estruturação da totalidade.” 

(Bakhtin, 2000, p.267). Embora o enunciado, tomado como um todo 

histórico, seja único, individual e irrepetível, “marca” do seu 

acontecimento na esfera da interação discursiva - em que ocupa uma 

posição definida -, ele se constitui nas relações dialógicas e, como tal, 

reflete e refrata essas diferentes relações. O enunciado traz as marcas 

dessas diferentes vozes, que se organizam, se representam 

diversamente no seu todo. Os graus de alteridade, que diferentemente 

se “mostram” no enunciado, desde as marcas mais visíveis da 

heterogeneidade até as menos marcadas, se cruzam e se organizam 

nos limites do enunciado. 

O enunciado pode estabelecer relações dialógicas não apenas 

com enunciados integrais, mas com outras unidades (elementos), 

enquanto representantes da totalidade do enunciado de um outro. 

Assim, pode estabelecer relações dialógicas com palavras isoladas, 

quando expressam a voz de um outro, quando remetem a um outro 

enunciado, como “abreviatura” deste. Essas relações também são 

possíveis com os estilos de linguagem, dialetos sociais. No entanto, 

devem representar “certas posições semânticas, como uma espécie de 

cosmovisão da linguagem, isto é, numa abordagem não mais 

lingüística”(2002, p.184) - ou seja, devem representar “visões de 

mundo”, “vozes sociais”, “posições sociais” que estabelecem relações 

dialógicas entre si.  

Nesse caso, o fato não está ligado especificamente na 

diferenciação lingüística em si, mas nas diferentes posições sócio-

discursivas expressas por essas vozes na linguagem. Ainda o 

enunciado pode estabelecer relações dialógicas com sua própria 

enunciação como um todo ou com partes isoladas desse todo, quando 
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o sujeito se “separa” da sua “fala”, como uma espécie de 

desdobramento, de diferentes posições do sujeito da enunciação. 

Como um elo na cadeia da comunicação discursiva de uma dada 

esfera, o enunciado constitui-se sob a égide da heterogeneidade. Na 

sua totalidade, dentro de suas fronteiras, “(...) o enunciado, 

semelhantemente à mônada de Leibniz, reflete o processo discursivo, 

os enunciados alheios (...)”. (BAKHTIN, 2000, p.281). Compreender o 

todo do enunciado como uma posição definida no universo discursivo é 

percebê-lo na relação com os outros enunciados, é perceber sua 

posição de unidade constituída a partir da própria heterogeneidade, 

que se representa, se marca diversamente nos limites do enunciado. 

Se a heterogeneidade é o fundamento da constituição do enunciado 

enquanto individualidade histórica, também o aspecto da 

heterogeneidade genérica (de gênero) deve se confirmar na 

constituição e no funcionamento dos gêneros discursivos enquanto 

manifestações de construção de um todo verbal, o enunciado. 

Mesmo Bakhtin dando atenção especial à questão da 

heterogeneidade genérica, focalizando, em A Problemática da Poética 

de Dostoiévski (2002), a constituição histórica do romance dialógico, 

ou do romance polifônico, na esfera da criação literária, o autor 

assinala que a característica de constituição heterogênea é comum a 

todo os gêneros secundários, que, no seu processo de formação 

histórica, incorporam e reelaboram vários gêneros primários. “os 

gêneros secundários da comunicação discursiva podem representar 

diferentes formas da comunicação discursiva primaria” (2000, p.289). 

Dado que o funcionamento dos gêneros secundários dá-se de forma 

heterogênea, esse mesmo processo se pode postular para os gêneros 

primários.  

Bakhtin(2000) mostra que as peculiaridades da ideologia 

geradora de formas de Dostoiévski, entre outros aspectos, estão 

centradas na orientação para a palavra do outro e na própria palavra 

do outro, que, embora não fossem elementos inéditos na criação 

literária, levaram a uma nova combinação de gêneros, à manifestação 

do romance polifônico. Segundo  Bakhtin,  “toda a vida da linguagem, 

seja qual for o seu campo de emprego (a linguagem cotidiana, a 
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prática, a científica, a artística, etc.), está impregnada de relações 

dialógicas.” (2002, p. 183) 

No mesmo trabalho, ao tratar da expressividade da palavra no 

enunciado, Bakhtin defende a posição de que a expressividade não 

vem a ser uma propriedade da palavra vista enquanto unidade da 

língua, e nem deriva diretamente dos significados da palavra; ou ela 

representa o enunciado de um outro, ou representa uma 

expressividade típica do gênero, que funciona como um “eco” do 

gênero em sua totalidade. No todo do enunciado, a voz genérica (de 

gênero) intercalada, entre as outras vozes, representa-se, pois, como 

um elemento constitutivo. Desse modo, se o fenômeno da 

dialogicidade encontra-se manifesto em todas as esferas da práxis 

humana, já que uma das propriedades da “palavra” é sua ubiqüidade 

social, o mesmo fenômeno se apresenta nos gêneros da vida cotidiana, 

cujo material privilegiado é justamente a “palavra”.  

 Por fim, outro aspecto a se observar para a possibilidade da 

heterogeneidade de constituição e de funcionamento dos gêneros é 

que as diferentes esferas sociais não são estranhas umas às outras, 

elas travam “diálogos” entre si, e os gêneros de uma dada 

esfera podem aparecer representados nos de outra: pode-se transferir 

a forma de um gênero da esfera oficial para a familiar, podem-se 

mesclar os gêneros de diferentes esferas. É o que o autor denomina 

como reacentuação dos gêneros (BAKHTIN, 2002, p. 269-272). 

Embora ainda de forma exploratória, tem-se buscado observar 

como se configura esse fenômeno no funcionamento dos textos  

jornalísticos (foi a partir da leitura analítica das manifestações desse 

gênero que se levantaram os primeiros esboços sobre a 

heterogeneidade genérica). Neles, encontram-se gêneros intercalados, 

mais ou menos marcados, de diferentes esferas sociais, como da 

esfera cotidiana, jurídica, acadêmica, e da própria instituição 

jornalística, entre outras.  

Nesse sentido podemos ressaltar que o valor de uma palavra 

não é dado pelo dicionário, mas pela formação discursiva. 

Maingueneau (1989) afirma que enunciar certos significantes implica 

significar o lugar de onde se enuncia; é também significar sobretudo o 
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lugar de onde não se enuncia e de onde, em hipótese alguma, se deve 

enunciar. Além disso, o uso do léxico se dá sob a pressão do 

interdiscurso.  

Segundo Authier-Revuz (1982, p.174):  

 
O discurso é sempre dominado pelo interdiscurso. Isto é, o 
discurso não é apenas um espaço em que acaba de se 
introduzir um discurso de outro, mas ele se constrói através 
de um debate com a alteridade, independentemente de 
qualquer traço visível de citação ou alusão. 
 

Nas palavras da autora (1982, p. 91-151) “A polifonia é um 

fenômeno de nível mais superficial, que diz respeito ao que foi 

chamado heterogeneidade mostrada do discurso.” Para Koch (1992, 

p.58), a polifonia pode ser vista como a presença de vozes no texto, 

que falam de perspectivas com as quais o locutor pode se identificar ou 

não. Por isso, podemos afirmar com segurança que os textos 

jornalísticos tidos como informativos costumam trazer outras vozes 

além da do veículo emissor, evidenciando algumas das estratégias de 

polifonia da produção jornalística. As declarações dos entrevistados 

possibilitam essa polifonia, introduzem com ela também intertextos, 

discursos pertencentes a outros textos e discursos, que são 

trabalhados na instância de produção jornalística, de onde se pode 

apresentar o discurso jornalístico (da grande imprensa) sobre a 

questão agrária brasileira. 

 Para Pinto (1994, p.18-19) o conceito de polifonia (no plano da 

heterogeneidade mostrada) é necessário para explicar um certo 

número de fatos discursivos de um ponto de vista enunciativo, como 

“(...) os discursos direto, indireto e indireto livre, (...) o uso de aspas, 

tipologia especial e de outras formas de marcação de expressões, (...) 

a ironia e a imitação de outros textos (captação, paródia, pastiche)”. 

Acrescentamos à relação o uso do verbo no futuro do pretérito do 

indicativo, onde o locutor não só pode atribuir a outrem a 

responsabilidade pelo que é dito (CUNHA, 1991, p.17), como também 

duvidar da veracidade de seu conteúdo. Mesmo sem prova, a 

informação não deixa de ser dada.  

 A citação de fala e citação de conteúdo - ou discurso direto e 

indireto - é parte estruturante dos textos jornalísticos da atualidade, 
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seja na imprensa escrita, na televisão ou no rádio. As declarações 

podem ser vistas como intertextos, isto é, a materialidade de outros 

textos/discursos no interior do discurso jornalístico, que se vale dessa 

estratégia para se apresentar como verdadeiro. Nesse sentido, é 

bastante ilustrativa a afirmação de Bakhtin (2000, p.144) sobre a 

citação: “o discurso no discurso, a enunciação na enunciação, mas, ao 

mesmo tempo, um discurso sobre o discurso, uma enunciação sobre a 

enunciação”. Ducrot (1987), um dos lingüistas que mais têm estudado 

a questão da polifonia, elaborou uma ‘teoria polifônica’, dividindo sua 

tese em duas idéias principais. a)  na origem da enunciação, há um ou 

vários sujeitos; b) entre esses sujeitos, é necessário distinguir pelo 

menos dois tipos de personagens: os locutores e os enunciadores. 

 Além de diferenciar locutor de sujeito falante empírico, Ducrot 

(1987) distingue entre: locutor (o ser que “fala”) e enunciador (a 

pessoa sob cujo ponto de vista os acontecimentos são apresentados). 

Assim, locutor é o ser que, no enunciado, é apresentado como seu 

responsável. Só existe no seu papel enunciativo e, no caso do texto 

literário, corresponde ao narrador. As marcas lingüísticas da presença 

do locutor são pronomes e verbos referentes à primeira pessoa. É por 

isso que, quando o narrador alterna sua fala com a fala de algum 

(alguns) personagem (ns), temos a presença de mais de um locutor. 

A polifonia pode então apresentar-se em dois níveis: no nível do 

locutor e no nível do enunciador. Quando um personagem é 

apresentado, através do discurso direto, como responsável por sua 

enunciação, passa de não-pessoa (objeto  ou assunto da narração) a 

locutor. Se o discurso do personagem vier inserido na enunciação do 

narrador, este último será considerado como um L1 (Locutor 1) e o 

personagem como L2 (Locutor 2). Há, pois, uma hierarquia: o Locutor 

1 é responsável pelo enunciado como um todo e o Locutor 2 pela parte 

do enunciado que lhe é atribuída. Assim, no exemplo “Maria disse:  

Voltarei no próximo mês”, a segunda oração, destacada, corresponde à 

fala de L2 (Maria), enquanto todo o enunciado (da palavra “Maria” ao 

ponto final) é atribuído a  L1 (Narrador). 

Os enunciadores são seres cujas vozes estão presentes na 

enunciação sem que se lhes possa, entretanto, atribuir palavras 
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precisas; efetivamente eles não falam, mas a enunciação permite 

expressar seu ponto de vista. Ou seja, o locutor pode pôr em cena, em 

seu próprio enunciado, posições diversas da sua. Citamos o exemplo: 

“Aquele político, coitadinho, não sabe o que fazer com tanto dinheiro!”, 

em que, na fala do enunciador irônico, o aparte “coitadinho” parece 

absurdo junto ao restante do enunciado. Além das características 

lingüísticas apontadas por Authier-Revuz (1982), Ducrot (1987) 

também considera casos de polifonia: os enunciados interrogativos, a 

negação e a pressuposição (KERBRAT-ORECCHIONI, 1991 apud 

ORLANDI, 1983). 

Na produção do texto telejornalístico convivem o enunciador e o 

emissor, compondo o sujeito da enunciação. A notícia, por outro lado, 

ao contar uma história, conta a história de alguém, sujeito do 

enunciado. A matéria-prima do discurso telejornalístico se encontra, 

portanto, em algum lugar do social e se torna notícia por apontar para 

alguma conseqüência (um futuro discurso), produzindo, assim, a 

história e, portanto, a nossa primeira inquietação encontra guarida, 

pois, de fato, faz-se necessário observar as maneiras de a linguagem 

vincular-se à realidade o que, da nossa perspectiva, a Análise do 

Discurso ajuda muito.  

Por isso, nesta oportunidade, devem ser consideradas as 

relações que o discurso do JN estabelece com o exterior, na medida em 

que essas relações compõem sua identidade. Esse foi um dos 

interesses de Baktin e de outros autores que desenvolveram estudos a 

partir dele, como Ducrot (1987), com a teoria polifônica, e Authier-

Revuz (1982), no estudo da heterogeneidade enunciativa.  

Se, por um lado, a polifonia evidencia a atividade interpretativa 

do telejornal como instância enunciadora, por outro reafirma o caráter 

heterogêneo da linguagem telejornalística, sobre cujos sentidos os 

falantes (ou enunciadores) não detêm controle absoluto, em sua 

produção discursiva. Os sentidos colocados em cena pelas marcas de 

heterogeneidade – seja ela mostrada ou constitutiva, nos termos de 

Authier-Revuz (1982) – necessitam, contudo, da participação do 

telespectador para serem instaurados na recepção. Dessa forma, 

registra-se a participação, em forma de atividade criativa, como 
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propõe Possenti (1993, 1994), dos usuários da língua na instauração 

de sentidos, tanto no momento da produção quanto da recepção 

textual-discursiva. Como bem lembra Possenti (1993, p.58), locutor e 

ouvinte (interlocutores) são trabalhadores da língua. 

Em síntese podemos dizer que a heterogeneidade enunciativa é 

caracterizada como uma forma de negociação do sujeito com o seu 

dizer. Essa negociação pode se representar de duas formas, que, 

segundo Authier-Revuz (1982), são a heterogeneidade constitutiva e a 

heterogeneidade mostrada. A heterogeneidade constitutiva remete à 

presença do Outro, diluída no discurso, não como objeto, mas como 

presença integrada pelas palavras do outro, condição mesmo do 

discurso, e o sujeito desaparece para dar espaço a um discurso-outro. 

Ao passo que heterogeneidade mostrada marca o discurso com certas 

formas que criam o mecanismo de distância entre o sujeito e aquilo 

que ele diz. É uma negação que ocorre sob forma de denegação. As 

aspas, os parênteses, o itálico, o discurso relatado são algumas das 

formas de heterogeneidade mostrada (marcada).  

Adotando a postura de Authier-Revuz (1982), Coracin (1991), 

afirma que, no seu sentido amplo, a heterogeneidade é sempre 

implícita ou constitutiva; no seu sentido restrito, pode ocorrer explícita 

ou implicitamente. Para a autora, a heterogeneidade constitutiva  

que não revela o outro, porque é concebida no nível do interdiscurso e 

do inconsciente  refere-se ao funcionamento real do discurso, 

enquanto a heterogeneidade mostrada diz respeito à voz do outro 

inscrita no discurso. Esse trabalho consiste justamente em tentar 

recuperar essas vozes.  

Authier-Revuz (1982) desdobra em dois grupos as formas de 

heterogeneidade explícita: formas marcadas e formas não marcadas. 

As formas marcadas da heterogeneidade mostrada são aquelas que, 

sendo explícitas, podem ser recuperadas no nível enunciativo, a partir 

de marcas lingüísticas que mostram a presença de uma outra voz e 

podem apresentar-se sob duas formas: autonímia simples, em que  um 

fragmento mencionado é acompanhado de uma ruptura sintática, 

evidenciando a dupla enunciação; e conotação autonímica, em que  “o 
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fragmento designado como um outro é integrado à cadeia discursiva 

sem ruptura sintática” (p. 197).   

As formas não marcadas, em que, segundo Authier-Revuz 

(1982, p. 198), “não há uma fronteira lingüística nítida entre a fala do 

locutor e a do outro” são mais complexas, porque a heterogeneidade 

deve ser reconstituída a partir de diferentes índices. São elas: o 

discurso indireto livre, a ironia, a antífrase, a alusão, o pastiche, a 

imitação, as metáforas, os jogos de palavras, a reminiscência.  

Como os mecanismos que engendram a heterogeneidade 

enunciativa mostrada são a citação, as aspas e o metadiscurso do 

locutor, interessa a esta pesquisa o estudo da situação enunciativa. 

Segundo Maingueneau (1997), ela envolve as circunstâncias empíricas 

e, principalmente, os próprios enunciador e co-enunciador, o espaço e 

o tempo relacionados. É preciso deixar claro que sempre há um 

interlocutor, real ou imaginário, individual ou coletivo. Somente a 

partir desse quadro figurativo (com essas duas figuras – locutor e 

alocutário) é que é possível apreender a língua (BENVENISTE, 1976): 

para o locutor, a atividade de referir pelo discurso, e para o outro, a 

possibilidade de co-referir, “no consenso pragmático que faz de cada 

locutor um co-locutor” (p. 82). Dentre as formas de heterogeneidade 

ou polifonia interessam-nos especialmente as formas de citação 

(discurso direto, indireto, misto e narrativizado); os verbos 

introdutores de opiniões, bem como o léxico. 

 
 
 
 

1.4. Sujeito e Sentido 
 

A noção de sujeito é fundamental para o estudo do 

telejornalismo que na sua constituição prevê a interação entre vários 

sujeitos. No domínio da AD, o sujeito é determinado pela posição, pelo 

lugar de onde enuncia. E ele o faz do interior de uma formação 

discursiva, regulada por uma formação ideológica. Pêcheux (1990, p. 

183) usa a expressão “forma-sujeito”, introduzida por Althusser 

(1985), que define: “Todo sujeito humano, isto é, social, só pode ser 
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agente de uma prática se se revestir da forma de sujeito.” A “forma-

sujeito” é a forma de existência histórica de qualquer indivíduo, agente 

das práticas sociais.  

Trata-se de um sujeito assujeitado às coerções da formação 

discursiva e da formação ideológica. O sujeito é despojado de seu 

papel central, isto é, não é fonte do sentido. Diz Orlandi (1996, p.10): 

“Não se pode apreender no discurso, um sujeito-em-si, mas sim um 

sujeito constituído socialmente, pois não são só as intenções que 

contam, já que as convenções constituem parte fundamental do dizer”. 

No entanto, o sujeito tem a ilusão de ser a fonte do sentido, o que 

Pêcheux denomina esquecimento 1: o sujeito tem a impressão de que 

é o criador absoluto de seu discurso. Pêcheux fala ainda sobre um 

outro esquecimento, o esquecimento 2, que concerne à seleção que o 

falante faz em relação aos processos de produção de uma língua 

determinada. À medida que “escolhe” o que diz, ele exclui o que seria 

possível dizer naquela mesma situação, o que implica a existência de 

outros dizeres. Esse esquecimento dá ao sujeito a ilusão de que o que 

diz, reflexo do seu pensamento, corresponde ao seu conhecimento 

objetivo da realidade (e os outros discursos que se lhe opõem devem 

parecer discursos em desacordo com a realidade, portanto, “falsos”). 

Isso nos leva diretamente à questão do sentido. Para Pêcheux 

(1990, p.160):  

O sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma 
proposição etc., não existe em si mesmo (isto é, em sua 
relação transparente com a literalidade do significante), mas, 
ao contrário, é determinado pelas posições ideológicas que 
estão em jogo no processo sócio-histórico no qual as 
palavras, expressões e proposições são produzidas (isto é, 
reproduzidas). 

Logo, faz-se necessária a definição de formação discursiva, 

elaborada por Pêcheux (1990, p.161): “aquilo que, numa formação 

ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura 

dada, determinada pelo estado da luta de classes, determina o que 

pode e deve ser dito...”. Conforme Pêcheux (1988), em uma formação 

discursiva o sentido é apreendido pelo deslizamento de uma fórmula a 

outra, no interior de classes de equivalência. 

 

Se se admite que as mesmas palavras, expressões e 
proposições mudam de sentido ao passar de uma formação 
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discursiva a outra, é necessário admitir que palavras, 
expressões e proposições literalmente diferentes podem, no 
interior de uma formação discursiva dada, ‘ter o mesmo 
sentido’, o que representa, na verdade, a condição para que 
cada elemento (palavra, expressão ou proposição) seja 
dotado de sentido. (p.162)  
 

Nessa perspectiva, Pereira Junior Alfredo Vizeu (2002, p.4) diz 

que ao operar sobre os vários discursos, os jornalistas constróem 

antecipadamente a audiência a partir da cultura profissional, da 

organização do trabalho, dos processos produtivos, das regras de 

redação, da língua e das regras do campo da linguagem para, no 

trabalho da enuniciação, produzirem discursos. Assim, as expressões 

lingüísticas mudam de sentido de acordo com a posição ideológica 

daquele que as emprega. 

Por conseguinte, a articulação das noções de heterogeneidade 

enunciativa e co-enunciação, com as noções de campo, homologia e 

sentido em relação às estratégias enunciativas postas em 

funcionamento no discurso do JN, nos permite falar de vozes 

antagônicas. Entendemos Vozes Antagônicas enquanto diferença entre 

um semantismo produzido e um semantismo reconstruído, tal qual 

define Antoine Culioli (1973, p.135-137), ou seja, “um fenômeno que 

pode estar ligado a uma diferença de sentidos (gramatical/lexical), às 

categorias enunciativas ou ainda aos fenômenos referenciais 

(antognismo do re/dicto ou de transparência/opacidade)”.  

 
 
 

1.5. Frames, Pressuposição e Implicatura 
 

A cobertura dos Sem Terra (MST) feita pela televisão também 

encontra nos conceitos de frame, pressuposição e implicatura,  chaves 

de análise eficazes. Para que ocorram as vozes antagônicas no JN, o 

MST tem papel relevante com a criação de frames e ciclos de protesto. 

Recuperado de Goffman (1974) o conceito de frame refere-se, 

nesse autor, ao universo das estruturas psíquicas dos indivíduos, e foi 

definido como a orientação mental que organiza a percepção e a 

interpretação da realidade social. Trata-se de um conceito visto sob a 

perspectiva cognitiva, na qual se dava importância à memória das 
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experiências passadas. Em 1988, Gamson (apud GOHN, 2002, p.88) 

retomou o conceito para analisar processos de criação de frames e em 

1992, ele destacou no conceito três componentes que mobilizam as 

pessoas: injustiças, identidade e agenciamento.  

Um frame de injustiça refere-se à indignação moral expressa em 

forma de consciência política. O de identidade refere-se ao processo de 

definição do "nós" em oposição ao "eles". E o de agenciamento refere-

se ao processo de conscientização de que é possível alterar as 

condições ou as políticas por meio da ação coletiva. Conforme 

assinalamos acima, Gamson (1995, p. 90-104 apud GOHN, 2002) 

destacará o papel da mídia, analisando sua contribuição no estímulo ou 

desencorajamento das ações coletivas. Snow e Benford (1988, 1992 

apud GOHN, 2002) conceituaram frame como um esquema 

interpretativo desenvolvido por coletividades para entender o mundo, e 

o utilizaram para a identificação das estratégias pelas quais os ativistas 

de uma organização de movimentos sociais vinculam seus esquemas 

de interpretação à existência de outros frames na sociedade, espécie 

de marcos referenciais estratégicos e significativos.  

Snow e Benford (1988, 1992 apud GOHN, 2002) desviaram o 

foco da atenção dos frames de uma perspectiva exclusivamente 

cognitiva para uma perspectiva político-cultural, de entendimento do 

processo de mobilização social. Eles identificaram três funções nos 

frames de ações coletivas: a demarcação - quando se chama a atenção 

para as injustiças sofridas por um grupo social; a atribuição - quando 

se explicam as causas e se propõem soluções às injustiças sofridas; e a 

articulação - quando se conectam as diversas experiências formando 

uma visão externa coerente. Assinala-se que a ação coletiva não existe 

a priori, mas é definida no decorrer de processos de alinhamentos em 

frames. São ações que incorporam crenças e símbolos preexistentes. 

Em 1992, Snow e Benford (apud GOHN, 2002, p.90) ampliam o 

conceito e passam a falar de master frames, os quais conectam as 

crenças e idéias de grupos de protesto à estrutura de oportunidades 

políticas surgidas da conjuntura sociopolítica em dado momento 

histórico. Os master frames foram vistos como os principais 

determinantes dos ciclos de protesto em que surgem os movimentos 
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sociais. O conceito de frame tem conteúdos, estruturas e valores  

diferentes daqueles das ideologias formais, usuais. Ele difere dos 

sistemas culturais mais amplos que orientam o cotidiano, tem o 

mesmo estatuto daqueles sistemas e desempenha o mesmo papel, na 

medida em que possui uma natureza pública e orientada para a ação. 

Trata-se de orientações e estratégias de mobilização utilizadas pelos 

ativistas de um movimento social. Os frames possuem uma natureza 

dual: os indivíduos de um grupo são orientados por eles, que dão e 

extraem sentido dos eventos ocorridos. Mas fornecem também 

instrumentais para a mobilização de outros indivíduos e para o 

planejamento de outros eventos. Eles compartilham do conjunto de 

valores das organizações que deram origem aos movimentos sociais e 

os constituíram propriamente como organizações, ou seja, estão em 

consonância com as redes sociais que dão sustentação aos 

movimentos. 

Podemos reconhecer os frames de um movimento social em 

seus discursos em espaços públicos, nas entrevistas divulgadas pela 

mídia em geral, na mobilização ou publicidade do movimento, em seus 

documentos programáticos, nas atas de suas reuniões, congressos, 

encontros; em panfletos e outros materiais de divulgação. Com o 

conceito de frame, Snow inicia uma articulação entre a ideologia do 

movimento e as questões da mentalidade e da cultura política. Embora 

as considere menos importantes, assim como Tarrow (1994), ele 

também não atribui muita importância à identidade coletiva de um 

grupo na configuração dos significados de seu movimento.  

De acordo com Tarrow, “podem-se criar ciclos de protestos, 

gerando um processo de criação e difusão de movimentos, onde os 

mesmos poderão ter sucesso ou não” (p.92). Nos ciclos de protesto, 

novas oportunidades são criadas por meio de incentivos à formação de 

novos movimentos, novas alianças são feitas, pois a difusão não ocorre 

apenas pelo contágio. Conforme Tarrow: 

E importante destacar que as oportunidades são criadas para 
os movimentos e para as elites opositoras; ao movimento. 
Novas formas de ação coletiva são experimentadas e um 
denso e interativo setor de movimentos sociais aparece, onde 
as organizações competem e cooperam, para terem todo tipo 
de suportes, podendo gerar radicalizações, excessos, divisões 
e fragmentações, e mesmo represálias e repressões (p.93). 
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Afirma-se que um ciclo de protesto tem vida curta, embora 

numa dimensão histórica possa surgir e desaparecer constantemente. 

O conceito de frame deriva desse processo e criou uma nova 

terminologia que passou a predominar no jargão dos estudos sobre os 

movimentos sociais nos anos 90. Tarrow (1994) chama a atenção para 

o fato de que a novidade de um frame de ação coletiva “não é a 

inovação ideológica, mas a maneira pela qual os ativistas articulam e 

ligam as formas, os modos e os atributos gerados por um frame 

principal, matriz e eixo articulatório do frame em ação”. 

Um dos campos privilegiados de produção de frames, uma vez 

aceita a realidade de um mundo em que a política e a cultura atuam 

crescentemente na esfera da mídia, são os dos meios de comunicação 

de massa: “Frames de mídia são padrões persistentes de cognição, 

interpretação e apresentação, de seleção, ênfase e exclusão, através 

dos quais os manipuladores de símbolos organizam rotineiramente o 

discurso, seja verbal ou visual” (GHON, 2002, p.145). 

Nesse sentido, como o mito, o estereótipo e o arquétipo, as 

notícias podem atuar na difusão de valores e explicações estruturais a 

respeito do mundo público, naturalizando um mundo relativamente 

distante da experiência direta dos indivíduos. “Os fatos, nomes e 

detalhes modificam-se quase diariamente, mas a estrutura na qual se 

enquadram – o sistema simbólico – é mais duradoura” (GOHN, 2002, 

p.147). Desse modo, a mídia nunca opera no vazio; as narrativas que 

produzem são resultado de sua interação com os eventos e seus 

protagonistas – sua matéria-prima –, além de conterem uma série de 

expectativas com relação à audiência, cuja fidelidade é vital para os 

meios de comunicação de massa e que convive com outros 

enquadramentos, oriundos de outras fontes. No estabelecimento dessa 

sintonia com a audiência, a televisão muitas vezes reproduz e reforça 

elementos dominantes de cada cultura, num círculo em que é 

impossível determinar o ponto de partida.  

Ao se inserirem na economia política concreta os meios de 

comunicação de modo algum se limitam a reproduzir os padrões de 

enquadramento vigentes: como atores interessados, eles interferem 
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diretamente nessa reprodução, mesmo que sua própria intervenção 

seja limitada estruturalmente – tanto cognitiva quanto ideologicamente 

– por suas condições de produção e pelas variações históricas, sociais e 

culturais que se impõem sobre as diferentes formas de consumo e 

recepção dessa mesma produção. 

Diante desse fato, os conceitos de pressuposição e implicatura 

podem nos ajudar também a reforçar nossa hipótese. Conforme Pedro 

(1997, p.299), a pressuposição resulta de princípios e convicções 

implícitas e partilhadas entre o enunciador e o enunciatário, e que no 

caso aqui analisado, pertence ao domínio da função ideacional, 

realizada nos textos em que o conhecimento, as crenças, os valores 

sociais e culturais, e as questões de contextualização histórica são 

constituídos. Ou ainda, no domínio da construção de relações entre 

identidades, não apenas dos interlocutores, mas também dos Sem 

Terra, sobre quem se informa, ou a quem se faz referência, referido 

por Halliday (1973 apud PEDRO, 1997) como a função interpessoal.  

No caso da implicatura, Pedro (1997, p.299-230) ressalta os 

diferentes significados implicados pelo autor, a partir do modo como 

considera o telespectador capaz de descortinar ou inferir esses 

significados com base em traços contextual partilhados, localizados ou 

históricos, para os quais o texto faz necessariamente apelo. É essa 

partilha que simultaneamente permite compreender o implícito e 

ajudar a resolver (ou a dissolver) a ambigüidade intencional ou não-

intencional existente num texto em qualquer nível lingüístico. 

Diante de tais conceitos, o Jornal Nacional tem aparecido no 

atual cenário de pensadores como o agente ativo que seleciona, 

mostra, interpreta, enfatiza e até, possivelmente distorce o fluxo de 

informação sobre eventos políticos, sociais e econômicos de um lado 

do sistema e os telespectadores, sedentos de informação do outro lado 

do sistema (SILVA, 1985). Por se distinguir pela imagem, a linguagem 

telejornalística convence muitas pessoas de que a televisão mostra o 

que acontece, a realidade (REZENDE, 2000). Sua compreensão passa, 

no nosso ponto de vista, pela problematização da referencialidade pois, 

assim como a historiografia reconhece que o passado foi real mas o 

acesso a ele só se dá pelos relatos textualizados e interpretados, 
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também para o telejornalismo o presente/real existe, só sendo 

acessível, no entanto, ao ser editado. Nesse sentido, ao transitar nos 

interstícios das esferas da produção da vida social e política, os 

telejornais podem ser estudados como legitimadores ou 

deslegitimandores de valores e ideais.  Surge, portanto, como campo 

de organização simbólica, cuja característica vertebral é a de interagir 

e de se deixar usar por outros campos como o econômico, o político e 

o social para, mediando-os, legitimá-los ou deslegitimá-los através 

deste contágio.  

É com base nesses pressupostos que analisamos o discurso do 

JN. Dentro desta análise, apontaremos as vozes antagônicas no 

discurso do Jornal Nacional(JN),  sustentando a hipótese de que os 

sentidos legitimantes e deslegitmadores a respeito dos Sem-Terra, 

resultante da heterogeneidade de vozes, é a base para se produzir 

efeitos de sentidos monofônicos sobre o MST. Como sentidos 

deslegitimadores entendemos o resultado negativo das seqüências 

verbais do JN que acaba formando um todo dependente das filiações 

sócio-históricas de identificação do telejornal. Por sentidos legitimantes 

compreendemos o resultado oposto, isto é, positivo, das seqüências 

discursivas do JN. A proposta deste trabalho, portanto, é analisar e 

debater o papel da heterogeneidade discursiva do JN na produção de 

sentidos monofônicos sobre os Sem Terra.  

 
2. CENÁRIO DO DISCURSO  

 
“Na tentativa de explicar o mundo, o discurso 

jornalístico usa de várias estratégias para fazer a 
informação parecer segura, confiável e fiel à realidade”. 

 

2.1. Produção de um Telejornal 
 

Em qualquer veículo, o jornalismo tem uma estrutura básica 

formada por duas partes orgânicas: uma é a produção, que envolve 

repórteres, pauteiros e produtores e chefiada pelo Chefe de 

Reportagem que tem a função básica de abastecer o veículo de notícias 

e reportagens. Outra é a edição que, no caso da televisão, envolve 

editores de texto e de imagens, é chefiada pelo Chefe de Redação, e 
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tem a função de fazer a finalização, editar as notícias e reportagens 

trazidas pelos repórteres, dando a elas a forma com que serão 

entregues aos telespectadores (PATERNOSTRO, 1987). 

 Conforme Paternostro (1987), pela própria característica do 

veículo, na televisão essa estrutura vai ordenar os processos de 

produção e finalização de notícias na rotina de uma emissora. O 

trabalho de produção em televisão começa, geralmente, no dia anterior 

com o trabalho do pauteiro1. 

A segunda entrada para a percepção da totalidade de um 

telejornal diz respeito às imbricações entre "tempo de discurso" e 

identidade dos sujeitos. O telejornal, ao dar as "notícias do dia", 

produz um tempo social objetivado, fazendo uma história do presente. 

Ao "tempo contado", enunciado, o telejornal superpõe um "tempo 

vivido" - o da enunciação e da recepção do discurso para a constituição 

da imagem do telejornal, construindo, assim, sua identidade. Aqui há 

dois tipos possíveis de contrato entre um telejornal e seus 

telespectadores. Por um lado, telejornal e telespectador vivem a 

história do presente. Há uma expectativa de conhecer o 

"acontecimento do dia" e a "continuação dos acontecimentos". Mas, há 

também a expectativa da simples "aparição" do telejornal como 

retorno diário do mesmo discurso que confirma o telespectador como 

sujeito que está no mundo e sintonizado com um discurso.  

 Nesse sentido, os assuntos que não podem deixar de receber 

cobertura no dia seguinte começam a ser trabalhados pelos 

produtores, que fazem contatos, levantam informações adicionais e 

marcam as entrevistas que forem necessárias. Essas informações 

levantadas pelo pauteiro e pela equipe de produção vão municiar o 

repórter no dia seguinte, quando ele vai desenvolver a matéria, junto 

com o cinegrafista, a partir das orientações da pauta e de uma 

conversa com o chefe de reportagem (PATERNOSTRO, 1987). 

 De volta à redação, depois de cumprida a pauta, o repórter 

passa ao editor a fita com a matéria e informações adicionais, que 

sejam úteis, sobre os entrevistados e sobre a matéria, e discute com o 

                                                           
1 Jornalista responsável pela feitura da pauta, detalhamentos dos assuntos de interesse 
jornalístico que vão merecer cobertura. 
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editor a ordenação do material gravado. De posse do material gravado 

na rua pela equipe de reportagem, o editor de texto seleciona e ordena 

os offs2, boletins e sonoras,3 escolhe as imagens que vão cobrir os offs 

e redige a cabeça4 da matéria. Feito isso o material está pronto para ir 

ao ar dentro do telejornal para o qual foi feito (PATERNOSTRO, 1987). 

Tanto o desenvolvimento da pauta quanto a escolha dos 

assuntos que vão ser abordados no telejornal são, em geral, resultado 

de reuniões entre pauteiro, editores, chefe de reportagem, chefe de 

redação e diretor de telejornalismo (SQUIRRA, 1993). A ordem, a 

duração e a divisão em blocos das reportagens que vão ao ar no 

telejornal – o que compõe o chamado espelho de um telejornal – 

costuma ser resultado de nova reunião entre o editor-chefe do jornal, o 

chefe de reportagem, o chefe de redação e o diretor de telejornalismo. 

 A rápida modernização da estrutura do jornalismo em geral, e 

do telejornalismo em particular, está alterando um pouco essa 

configuração. Os telejornais cada vez mais se estruturam ao redor da 

figura do editor-chefe, capaz não só de buscar a notícia, mas de editar 

o material gravado e apresentá-lo se for necessário. Baseado em 

pesquisa empírica, Pereira Junior Alfredo Vizeu (2002) mostra que um 

telejornal passa pelo seguinte processo: logo cedo o editor-chefe-

nacional senta ao telefone, vai chamando praça por praça e pergunta o 

que cada uma tem que possa ser assunto nacional. Por volta das onze 

horas da manhã, ele tem um panorama geral do que cada praça 

pretende fazer. Às duas da tarde, é iniciada outra rodada de 

telefonemas. Muito do que foi prometido ou imaginado às oito da 

manhã não foi realizado, ou seja, caem as supostas matérias. Às cinco 

da tarde, é feita a confirmação do que realmente foi produzido para 

que se possa paginar e ter uma idéia do que vai ser o jornal da noite 

(SQUIRRA, 1993).  

A principal preocupação na elaboração da pauta, num telejornal 

de rede, é quanto ao interesse que ela possa suscitar em todo o país. 

Para tirar maior proveito desse veículo que lida com a impossibilidade 

                                                           
2 Gravação sonora do texto feito pelo repórter a ser coberto pela imagem. 
3 Edição é o processo de finalização do material jornalístico para veiculação nos telejornais, feito 
pelos editores de texto e de imagem. 
4 É o mesmo que lide. É o nome dado aos elementos introdutórios da reportagem. 
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de releitura e de deslocamento de leitura5, o jornalista deve utilizar um 

código de compreensão universal, imposto pelos limites de tempo e de 

espaço, que leva ao corte quase natural de adjetivos e outros enfeites 

usados para embelezar a frase. A concisão, a objetividade e a precisão 

vocabular são artigos de primeira necessidade para o jornalista de 

televisão.  

As observações preliminares mostram que, atualmente, uma 

pauta nacional tornou-se o que há de mais previsível no telejornalismo. 

Se assistirmos aos telejornais apresentados, seja pela Globo ou 

qualquer outra emissora, abstraindo-nos do locutor, não saberemos 

qual a estação está no ar, pois a pauta é praticamente idêntica. A 

razão dessa homogeneização é que em 90% das notícias, a pauta 

parte de informações oficiais. Esse tipo de informação ocupa o núcleo 

central de jornalismo, sendo que 10% restantes são constituídas por 

matérias sugeridas ou produzidas pelas afiliadas (Revista Imprensa, 

1997).  

A revista Imprensa comprovou que na prática, os assuntos são 

constantemente os mesmos. A acomodação é tanta que até a edição 

das matérias é praticamente idêntica. Tirando uma palavra, colocando 

outra, acrescentando ou extraíndo uma imagem, a própria cabeça da 

matéria é rigorosamente igual. Uma das considerações que podemos 

fazer é que o profissional é muito mais conservador do que o público, 

apegando-se ferreamente às próprias fórmulas. 

A televisão, por ser considerado um dos veículos de 

comunicação mais eficientes, porque lida basicamente com a 

linguagem usada no dia-a-dia, alia a essa característica a imagem da 

modernidade e eficiência tecnológica. E, por ser um veículo intimista, 

exige uma linguagem conversada, coloquial, o que significa a utilização 

de uma linguagem simples, direta, objetiva, com a maior clareza 

possível (SQUIRRA, 1995). 

Estudiosos da linguagem de televisão e profissionais mais 

experientes costumam dizer que, diante do telespectador, os 

jornalistas devem se comportar como se estivessem contando as 

notícias do dia para um parente ou amigo, sentado no sofá da sala de 

                                                           
5 O jornal impresso permite leituras em sentidos variados. 
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visitas. Para Maciel (1995), esse coloquialismo, no entanto, não pode 

fazer esquecer que o telejornalismo exige pique, velocidade e raciocínio 

rápido. O ideal no caso da linguagem de televisão é que cada frase 

escrita contenha uma idéia. A experiência mostra que a compreensão 

exata da notícia (informação) que o jornalista está passando para o 

telespectador será alcançada com mais facilidade se ele utilizar 

palavras conhecidas e curtas, verbos fortes e afirmativos. Em resumo: 

na televisão, a notícia jornalística deve ser transmitida de forma 

simples, clara e didática.  

Para levar a notícia de maneira adequada ao telespectador o 

jornalista não pode esquecer das características próprias do veículo 

(SQUIRRA, 1993). A principal dessas características é a imagem. A 

palavra, embora também seja importante, é um suporte utilizado para 

enriquecer e dar sentido para a informação visual. E se a televisão 

mostra a notícia, ao contrário do rádio e do jornal impresso que se 

limitam a contar o que aconteceu, o jornalista tem de evitar a 

redundância. O jornalista não pode, de maneira nenhuma, cair na 

tentação de descrever com palavras o que a imagem está mostrando 

com muito mais clareza de detalhes e impacto visual (SQUIRRA, 

1993). 

De acordo com Squirra (1993), o que o jornalista deve fazer é 

buscar a relação entre o texto e a imagem de forma objetiva, sem 

misturar idéias ou informações. Contudo, mesmo sem imagem a 

notícia continua sendo notícia, na televisão ou em qualquer outro 

veículo, e deve ser transmitida. E embora a imagem tenha um papel 

fundamental na televisão, o texto também é muito importante. Sem 

texto, a maior parte das imagens se torna vazia de sentido e perde 

qualquer significado como informação relevante para o telespectador. 

Esse tratamento da notícia na televisão faz com que o texto 

curto utilizado pelos telejornais frequentemente se resuma ao lide6 e 

ganhe uma forma manchetada. Isso não significa que o jornalista não 

deva se preocupar em construir um texto de televisão 

jornalísticamente eficiente, esteticamente bonito e ao mesmo tempo 

claro e simples. Outra característica da televisão é a potencialização de 

                                                           
6 É um resumo da matéria, a cabeça que o apresentador lê. 
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gestos, movimentos e falas. Para Maciel (1995) a televisão, por sua 

característica de coloquialidade, de certa forma exige que a emissão da 

voz do apresentador simule o tom de uma conversa entre dois amigos, 

onde um narra os acontecimentos e o outro ouve. 

Para Rezende (2000, p.25), haveria uma preocupação com a 

audiência que também seria determinante ao estruturar a narrativa 

jornalística. "O formato espetacular, comum às emissões de ficção e 

realidade, representou a fórmula mágica capaz de magnetizar as 

atenções de um público tão diversificado". Aqui seria interessante 

realizar um deslocamento e analisar o telejornalismo sob o enfoque do 

discurso jornalístico, tal como concebido por Rezende (2000). Ele 

considera a priori o acontecimento, o fato selecionado como digno de 

registro pelo jornalismo, como o referente do que se fala, "uma espécie 

de ponto zero da significação". Segundo o autor, o relato jornalístico, o 

discurso do acontecimento, acabaria por gerar uma segunda categoria 

de acontecimentos, os meta-acontecimentos, cujo registro só 

aparentemente coincidiria com o fato selecionado, noticiado. 

 

 

 

[...] sua emergência é toda ela inscrita na ordem do discurso, 
na ordem da visibilidade simbólica da representação cênica. 
São factos discursivos e, como tais, associam valores 
ilocutórios e perlocutórios, na medida em que acontecem ao 
serem enunciados e pelo fato de serem enunciados (p. 29).  
 

Além do já evidenciado caráter de (re) criação de uma história 

no meio audiovisual há aspectos a ressaltar no que diz respeito à 

localização do telejornalismo como produto da indústria cultural, 

mercadoria oferecida via cultura de massa. Assim, realizamos o retorno 

às premissas de Morin (1990, p.98). De acordo com ele, no início do 

século XX o imaginário teria "conquistado um lugar real nos domínios 

que pareciam destinados exclusivamente à informação". A partir daí 

teria sido criado um "duplo" no interior dos meios de comunicação de 

massa, com alternância do informativo e do imaginário, do registro 

jornalístico e do espetáculo na formatação dos programas de televisão. 
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Ao extravasar o imaginário e atingir a informação, a cultura de massa 

acabaria por impor uma dramatização ao relato noticioso. 

Na edição, o editor seleciona as cenas e imagens entre tudo o 

que foi gravado e dá a elas uma ordem coerente, mesmo que isso não 

tenha nada a ver com a verdade dos fatos. Escreve a cabeça e o 

rodapé. Nesse trabalho, o jornalista faz uma verdadeira montagem das 

várias partes da reportagem. Normalmente essas partes são gravadas 

isoladamente e nem sempre na ordem em que serão apresentadas ao 

telespectador. A qualidade do trabalho de finalização das matérias vai 

ser um resultado direto do trabalho da equipe de telejornalismo, que 

produziu as cenas e imagens, e das condições da ilha de edição onde o 

material gravado vai receber o acabamento. 

O ritmo na televisão é rápido e nervoso. O trabalho é medido em 

segundos, a finalização da matéria não pode atrasar porque os 

telejornais seguem horários rigorosos e a reportagem tem de ficar 

pronta. Um processo de criação pressupõe um movimento, percurso 

contínuo e, portanto, pressupõe um tempo revelador dessa criação. O 

fazer telejornalístico, não há dúvida, é um fazer marcado pela 

contagem dos minutos, nele tudo parece mais “urgente”, imediato . 

Talvez porque no telejornalismo o tempo também seja suporte, seja 

matéria. Tempo que pressiona, tempo presente na produção da 

reportagem, na duração do fato, na veiculação da notícia. 

 A palavra jornalismo, - periodismo, em espanhol - deixa clara a 

relação dessa linguagem com o tempo. O jornalismo é linguagem que 

se desenvolve a partir das ações que se estabelecem, ou melhor, que 

ocorrem no tempo físico e social. Conceitos de atualidade, 

imediaticidade, simultaneidade, periodicidade são marcas de um 

discurso que discorre sobre fatos e acontecimentos, que se 

transformam em notícias. A periodicidade, por exemplo, revela um 

aspecto do jornalismo que lhe permite acompanhar o desenvolvimento 

da realidade social. Paternostro (1987) inicia o último capítulo do seu 

livro “O Texto na TV”, com o título “O dead-line não mata7”, advertindo 

                                                           
7 O dead-line é o prazo limite dado a repórteres e editores, mas sobretudo a equipe de 
reportagem, para que uma matéria chegue a tempo até a emissora de televisão. 
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que não mata, mas “é preciso estar sempre atento a ele se há 

pretensão de cumprir uma das regras mais rígidas do telejornalismo”  

  Considerando apenas a imagem, a televisão quase consegue 

concretizar um dos ‘sonhos’ de Alan Lingtham (1997) um mundo em 

que não há tempo, somente imagens, ainda que imagens 

fragmentadas, sem a flecha do contínuo. Mas, na vida real, o tempo 

irremediável da natureza, dos relógios e dos homens, pressiona e 

marca esse fazer jornalístico. Não é à toa o coro de jornalistas que 

lamenta-se da escassez ou da pressão do tempo. Ricardo Arnt (1991, 

p.175) se queixou, certa vez, que tinha “cinco minutos para mostrar o 

mundo” (ele se referia ao bloco de notícias internacionais, dentro do 

Jornal Nacional, da TV Globo, do qual foi editor) e completa “tive que 

falar de 18 anos da era Brejnev em um minuto e treze segundos”  

 Os princípios de objetividade, urgência, instantaneidade, acabam 

interferindo, claro, na forma de escrever, de captar imagens, de 

selecionar essas imagens, textos e falas; de conduzir o processo 

jornalístico. Entretanto, o jornalista Bóris Casoy (1991, p.74) chama a 

atenção para o fato de que isso não deve ser encarado como limitador 

ou causa para um empobrecimento informacional: “é preciso que se 

aprenda a lutar contra a pressão, contra o tempo, contra o relógio, e a 

favor da qualidade”. De fato, no lugar de ser um limite, a escassez 

e/ou pressão do tempo pode ser encarada como um desafio à 

criatividade, a quebra de limites, o encontro de novas construções de 

trabalho. Foi dessa forma que funcionou, por exemplo, para o 

jornalista Zeca Camargo (1994, p.140), “eu, que antes raciocinava em 

linhas, passei a pensar em minutos. Para mim abriu-se um mundo 

novo, feito de imagens e efeitos.”  

 Os limites impostos pelo tempo podem traduzir-se em texto 

enxuto sim, objetivo sim, texto e imagem fragmentários sim, mas 

extremamente criativos. Um exemplo dessa criatividade ‘limitada’ pelo 

tempo são os vídeos do Festival Mundial do Minuto, promovido, 

anualmente, em São Paulo. Em 60 segundos artistas plásticos, 

videomakers, diretores e roteiristas de cinema e jornalistas são 

capazes de falar com imagens, luzes, textos e sons, sobre as cidades, 

as pessoas, a vida. No fazer telejornalístico vários são os tempos de 
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criação, a começar pelo tempo real do próprio acontecimento, fato, que 

poderá via a ser transformado em notícia. O tempo da apuração, da 

coleta de dados, da organização das “primeiras” informações sobre o 

fato, construídos a partir das fontes (através de telefone, fax, cartas, 

release, de outros veículos de comunicação ou/e da própria equipe de 

redação/reportagem - jornalismo investigativo). Tem-se, ainda, o 

tempo da pauta, essa espécie de “roteiro” para a abordagem da 

matéria (reportagem). 

 No tempo da produção da reportagem, a equipe, formada por 

cinegrafista e repórter, procura captar elementos imagéticos, 

considerados indispensáveis ao processo de feitura da matéria, a 

ordem é colher o máximo de informação. Mas há um cuidado com o 

que está sendo construído nesse processo, inclusive, o cuidado de 

buscar os melhores ângulos (cinegrafista), as melhores palavras 

(repórter). Assim, não são raras as várias tomadas de uma mesma 

cena, captada em diferentes ângulos, ou as várias gravações e 

regravações de um mesmo texto e/ou de uma mesma pergunta. 

Buscar a palavra certa, a entonação correta, deixar o entrevistado falar 

além do tempo que, provavelmente, ele terá como ‘espaço’ quando a 

matéria for ao ar. Nesse momento do processo criador da reportagem, 

a preocupação da equipe é de somar, reunir o maior número de 

elementos possíveis - “a minha função como repórter não é censurar 

nada. Outros que cortem, porque este não é o meu papel. É 

importante não perder, pelo menos, o exercício de dizer as coisas.  

 O tempo da edição, ao contrário da reportagem, vai ser guiado 

pelos cortes e recortes, pela seleção mais rigorosa, para não dizer 

estrangulada, do texto e da imagem, pela ordenação ‘final’ da matéria. 

Essa ordem implica reduzir o tempo da “fita bruta” para um tempo, no 

mínimo, 10 vezes menos. Assim, o que estava construído em 10, 15 ou 

20 minutos, é editado em apenas 1 ou pouco mais de 1 minuto. Mas 

reduzir, selecionar, não implica, necessariamente, o empobrecimento 

do processo criador, pelo contrário, pode ser visto como puro ato 

criativo e decisivo: “a criação é povoada de momentos de opção: qual 

é a melhor palavra, estrutura sintática, cadência? Qual o melhor início, 
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fim, tom...? O processo de criação é um ato permanente de tomada de 

decisão” (SALLES, 1992:31). 

Além da edição, existe, ainda, o tempo da veiculação da notícia 

que, em geral, sendo a representação de um fato e não o próprio fato, 

vai ter um tempo de exibição bem menor do que o tempo real do 

evento. Por exemplo, um jogo de basquete disputado em uma hora e 

meia e gravado em torno de 40 minutos, será exibido, enquanto 

reportagem, em um minuto ou pouco mais. O tempo de exibição da 

reportagem, por sua vez, está atrelado, também, ao tempo do próprio 

telejornal, não só ao tempo duração, exibição, mas ao de “lugar” da 

veiculação: a reportagem vai ao ar no começo, meio ou fim do 

telejornal? O telejornal vai ao ar pela manhã, tarde ou noite”? Os 

ponteiros dos relógios, ou das luzes reveladas pelos relógios digitais, 

teimam em seguir de perto o percurso telejornalístico, um fazer, um 

processo, definitivamente marcado pela pressão do tempo. 

Por último, Landowski (1989) afirma que o jornal deve 

responder todos os dias à questão: que há de novo, hoje, no mundo? 

E, nesse mundo, o inesperado, o singular, o a-normal é valorizado, ao 

mesmo tempo em que deve situar-se em uma história já conhecida. O 

inesperado dessa tempestade logo entra nas tragédias pessoais 

repetidas, bem como nos pedidos de ajuda e na presteza dos 

governantes em atendê-las, só passíveis de serem assimiladas porque 

já foram vividas, entrando em um circuito que confirma a 

imprevisibilidade das catástrofes, as histórias de sorte e azar e a 

responsabilidade do governo. Por isso, em uma parte significativa do 

telejornal o que acontece, em primeiro lugar, é a sedimentação das 

noções e atitudes que constróem o próprio telespectador, onde o novo 

é apenas aparente.  

 

2.2. Percepção de um Telejornal 
 

Na tentativa de explicar o mundo, o discurso jornalístico usa de 

várias estratégias para fazer a informação parecer segura, confiável e 

fiel à realidade, como se esse fosse o único modo de dizer. Lançando 

mão de tabelas, gráficos, mapas, estatísticas, quadros explicativos, 
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pesquisas inéditas, fotografia e fotomontagens, a tônica do discurso 

jornalístico é generalizar e fixar um dizer como irrefutável. Essa 

manobra torna-se ainda mais poderosa quando textos, reportagens e 

matérias aparecem sem autor explícito. Tal ausência de um nome, de 

um responsável pelo dito, tem impacto na relação imaginária com o 

leitor, que passa a acreditar (advindo daí a credibilidade) que não se 

trata ali de uma mera opinião pessoal, partícula de um mundinho 

reduzido e digno de apenas uma voz, mas sim de um julgamento 

universal, compartilhado por todos. Assim, o efeito de sentido do 

discurso jornalístico aproxima-o de uma Lei. E Lei não comporta 

opinião, interpretação nem crítica; deve ser aceita e maximizada na 

sua impessoalidade. 

O que sabemos "do" MST hoje, pela dimensão que a mídia ocupa 

na vida contemporânea, é, principalmente, o que a mídia conta "sobre" 

os Sem Terra em discursos que afirmam descrever com 

"imparcialidade os acontecimentos" quando, na realidade, o que fazem 

é produzir um cenário que se aproxima do ficcional. O telejornalismo 

alterna elementos descritivos e narrativos, dando às "falas" de fontes e 

ao acontecimento uma materialidade que recorta o tempo em unidades 

descontínuas. O jornalista transpõe o tempo cronológico, declara-se 

onipotente sobre múltiplos pontos de vista, e apaga características do 

indivíduo, no caso de nosso estudo, os Sem Terra, transformando-os 

em personagens. Mas o telejornalismo, ao contrário da literatura, tem 

como performance a representação do real, mantendo-se dentro dos 

protocolos de uma narrativa natural (FAUSTO NETO, 1991).  

Sem um protocolo ficcional que dê conta da mediação do 

jornalista e das condições e estratégias de produção dos textos, o 

telespectador pode ser levado a acreditar que o que está ali é o real, 

reeditando a atitude dos ouvintes de Orson Welles. Ou a acreditar, 

como na época da Guerra Fria, que comunista come criancinha. Mutatis 

mutandis: hoje, que os Sem Terra são violentos e subversivos. À 

imprensa cabe noticiar os acontecimentos do presente, para informar 

aos contemporâneos o que acontece ao seu redor e, também, para 

registrar o que no futuro servirá de matéria-prima aos historiadores. A 
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linguagem é instrumento essencial para o relato desses 

acontecimentos. 

Por muito tempo, acreditou-se que a linguagem era um 

instrumento capaz de reproduzir fielmente os fatos. Nas redações de 

jornal, nos anos 70, era comum identificar na censura o único 

obstáculo para a expressão integral da realidade com a crença de que 

a liberdade de imprensa garantiria o desvendamento do mundo tal qual 

ele era. Nesse sentido, era o poder político quem impedia que os 

cidadãos tomassem conhecimento do que passava no país. Acreditava-

se que o fim da censura faria transparecer a realidade.  

Os primeiros passos na tentativa de complexificar a relação 

acontecimento/linguagem vieram da filosofia, que ensinou a ver os 

fatos como relatos, e da História, que chamou a atenção para a 

natureza textual do passado. E, assim, também a compreensão do 

Jornalismo introduziu a problematização da referencialidade pois, 

assim como a historiografia reconhece que o passado foi real mas o 

acesso a ele só se dá pelos relatos textualizados e interpretados, 

também para o jornalismo o presente/real existe, só é acessível, no 

entanto, ao ser editado.  

Para essa perspectiva, a noção de linguagem deve ser revista. 

Os estudos dos discursos oferecem um ponto de vista interessante, 

pois a "entende não como um simples suporte para a transmissão de 

informações, mas como o que permite construir e modificar as relações 

entre os interlocutores, seus enunciados e seus referentes" 

(MAINGUENEAU, 1989, p.20). Nessa medida, o discurso constitui e não 

descreve aquilo que é representado. Essa concepção abala a prática 

jornalística pois, se é assimilada, deixa de reivindicar a imparcialidade 

ou a neutralidade na passagem do acontecido para o editado, e 

reconhece a notícia como construção de um acontecimento pela 

linguagem.  

Essa perspectiva também enfatiza a tensão inerente ao fazer 

jornalístico, pois é na "crença" da superposição entre o real e a 

representação do real que reside a credibilidade da imprensa, 

sofisticada com a foto, do rádio e da televisão para comprovar a 
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existência do real/verdade. A instantaneidade e o "ao vivo" ratifica a 

aparência do fato real, logo, fato e relato são indistinguíveis.  

De acordo com Berger (1998), há muitas possibilidades de se 

acercar do jornalismo como objeto de estudo. Por um lado, enquanto 

problemática textual, tem-se tanto a leitura dos conteúdos ideológicos 

como das estruturas narrativas ou das estratégias de discurso que ai 

se manifestam. Já de uma perspectiva sociológica são enfatizadas as 

estruturas de poder. Ambas possibilitam conclusões interessantes mas 

são apreensões parciais e, na verdade, frustram a pergunta pela 

totalidade do jornal, que é o que importa conhecer, conforme 

Landowski (1992). Para o autor, "resta, então, a questão central de 

que nos vamos ocupar aqui: para lá de todas as interrogações parciais, 

é possível conceber uma problemática mais global, que vise o 

telejornal tal como ele é em si mesmo, como totalidade de 

significação" (p.18). Para chegar a essa "totalidade de significação" de 

um jornal, o autor conduz sua proposta através de três abordagens - 

“pessoas”, tempo e espaço.  

Desse modo, a imprensa só se desenvolve na medida em que 

dialoga em tensão ou em confronto com os discurso existentes. Por 

isso, se estabelece na medida em que se desenvolve pelo menos duas 

ou três posições. Ou seja, quando há um universo intertextual que 

garante as diferentes marcas textuais. Normalmente, em cada local em 

que se desenvolvem essas tendências um telejornal tende a dominar. 

Como veremos mais adiante, esse é o caso do JN, no processo de 

anulação da concorrência, transformando-se em "o telejornal do 

Brasil", cujo poder está mais na condição de poder-dizer do que no 

próprio dizer. Logo, na enunciação, mais que no enunciado, tendo 

conquistado o status de "a fonte da informação", mediando, assim, o 

acesso dos telespectadores brasileiros à realidade. O JN é o telejornal 

de referência, por tradição, prestígio e por pertencer à Rede Globo, 

detendo um dos componentes de dominância no cenário da 

comunicação no Brasil. 

O caso do JN no Brasil é argumento da necessidade de situar o 

telejornal no contexto para dar sentido a seu discurso. Ou seja, de lhe 

dar o estatuto de um sujeito com nome próprio pertencente a uma 
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"família" que se afirma através de uma fala para deter um prestígio, 

tornando-se referência e, assim, garantindo um poder através do dito. 

Essa perspectiva recolhida de Landowski permite reconhecer o modo 

próprio de descrever o cotidiano que um determinado telejornal possui 

bem como a forma de produzir sua imagem e instituir seu 

telespectador.  

Vale a pena acrescentar a esse conjunto de observações mais 

uma questão acerca do contexto que intervém no texto. Ou seja, qual 

a autonomia do telejornal e dos jornalistas em relação aos dois pólos 

que o sustentam: o mercado dos anunciantes e o mercado dos 

leitores? O grau de autonomia de um telejornal é medido pela receita 

proveniente da publicidade - pública e privada - enquanto o grau de 

autonomia de um jornalista em particular depende da posição que ele 

ocupa no telejornal e do grau de concentração da imprensa em sua 

região que, reduzindo o número de profissionais em potencial, leva à 

insegurança no emprego e torna o mercado mais propenso a baixos 

salários. Logo, jornalistas mais vulneráveis a acatar a versão oficial - 

das fontes, dos anunciantes e do proprietário. É o que mostra Bordieu 

(1989) numa interessante análise dos mecanismos que moldam o 

campo do jornalismo. 

Tendo como pano de fundo a identidade externa e formal do 

telejornal e os seus enunciados sobre si, é possível entrar na redação e 

observar a dinâmica responsável pela produção dos acontecimentos 

em forma de notícia. Podemos outra vez comparar as diferentes 

maneiras de estudar o discurso telejornalístico: análise de conteúdo 

corresponde à noção de gatekeeper (selecionador, porteiro), assim 

como a análise de discurso corresponderia ao newsmaking (produção 

da informação). Na perspectiva do gatekeeper8, o guia da pesquisa é a 

manipulação explícita e se busca a associação do conteúdo dos jornais 

ao trabalho de seleção das notícias.  

A abordagem do newsmaking articula a cultura profissional dos 

jornalistas com a organização do trabalho e dos processos produtivos. 

E a "manipulação"9 está ligada às práticas profissionais, às rotinas 

                                                           
8 Segundo a qual, a notícia transmitida de pessoa para pessoa, sofre alteração em seu conteúdo. 
9 Partimos da definição de Enzensberger: "Etimologicamente, o termo manipulação vem a 
significar uma consciente intervenção técnica em um material dado. Se a intervenção é de uma 
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produtivas e aos valores interiorizados acerca do modo de 

desempenhar a função de informar. A diferença principal, no que diz 

respeito aos estudos sobre a produção de informação (newsmaking), é 

que estes não se referem à cobertura de um acontecimento particular, 

mas ao andamento normal da cobertura informativa por longos 

períodos. Uma problemática específica que se quer estudar é, então, 

situada no andamento da rotina do telejornal (WOLF, 1987, pp. 157-

177). Na perspectiva de Fausto Neto (1994, p. 330):  

 
Sabe-se que o processo de construção da realidade não é 
inteiramente livre, no qual o telejornalista é meramente um 
observador, e nem a notícia emerge livremente dos 
acontecimentos do mundo real; as notícias acontecem na 
conjugação de acontecimentos e textos. Evidentemente que 
as notícias correspondem. a índices do real, porém os 
procedimentos estratégicos adotados pelo jornalista para 
narrar fazem com que eles não sejam livres para escolher as 
formas: as narrativas são elaboradas através de metáforas, 
exemplos, frases feitas e imagens, ou seja, símbolos de 
condensação. Fórmulas antigas são reatualizadas, 
transformam acontecimento em notícias [ ...] Portanto, os 
procedimentos estratégicos de construção da notícia são 
anteriores à voluntariedade do jornalista. São as "rotinas 
produtivas" que condicionam, dentre outras coisas, o 
chamado exercício profissional, na medida em que estruturam 
e fazem operar a lógica produtiva da organização informativa.  
 

Sabedor que o produto notícia é constituído "no próprio trabalho 

de produção do processo de publicização [...] e que os media não são 

apenas suportes de reais construídos em outras instâncias" (p.330), o 

autor corrobora a perspectiva de estudo das rotinas de trabalho ao 

afirmar:  

[...] que se torna necessário conhecer o "modus operandi" 
dos media. Para tanto é que introduzimos o conceito de 
"contratos de leitura', ou seja, "saberes", "regras", "leis" 
construídos enquanto códigos particulares a cada suporte, a 
partir dos quais cada jornal, rádio e TV constrói o 
acontecimento, mas também o "acontecimento rádio", o 
"acontecimento jornal" e o "acontecimento TV". (p. 331) 

 

Assim, a gramática da produção discursiva pode ser apreendida 

pelas regras e leis que regem a feitura dos acontecimentos em cada - 

                                                                                                                                                               
importância social imediata, a manipulação constitui um ato político. Assim, pois, toda utilização 
dos meios pressupõe uma manipulação. Os mais elementares processos de produção, desde a 
escolha do próprio meio, passando pela gravação, o corte, a sincronização e a mixagem, até 
chegar à distribuição, constituem intervenções no material existente. Portanto, escrever, filmar ou 
emitir sem manipulação não existe. Por conseguinte, a questão não é se os meios são 
manipulados ou não, mas quem manipula os meios" (1978, p.25).  
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dia, que corresponde a uma determinada organização de trabalho e 

que está situada no interior de um específico modo de produção.  

Tuchman (1978), Alsina (1989), van Dijk (1990) propõem 

estudos sobre a organização jornalística, salientando seu caráter de 

burocracia da não-rotina ou do estabelecimento de uma rotina não-

rotineira. Essa marca funcional não impede de acompanhar o percurso 

do trabalho informativo e de reconhecer a especificidade dessa rotina, 

que inicia pela coleta da matéria-prima. Repórteres e correspondentes 

recolhem fatos com potencial de noticiabilidade e os levam para a 

redação. Aqui também as fontes procuram os jornalistas e os jornais. 

Há um processo de decisão redacional que precede a realização da 

matéria, elegendo-se certos assuntos e descartando outros. Essa 

seleção de primeiro grau diz respeito à possibilidade de o fato 

acontecido entrar no circuito informativo.  

A seleção de segundo grau diz respeito à função de 

hierarquização dos acontecimentos, ou seja, há uma atribuição de 

importância ao acontecimento por parte do editor que decide a forma 

de tratar o assunto, escolhe o jornalista para realizar a cobertura, opta 

por imagens ou não. Nessa função, dá- se a conversão do 

acontecimento em notícia. O redator/repórter deve considerar a ordem 

do esquema prefixado: respeito ao manual, exigências técnicas da 

redação, bem como da edição - delimitação do espaço/tempo, 

ilustração etc. 

Por último, a edição, ou o momento de socialização do trabalho 

final: a revisão do texto, os comentários, as reuniões na redação, a 

titulação, a decisão em torno da notícia principal. O universo 

informativo, já duas vezes selecionado, recebe a seleção de terceiro 

grau: a função de tematização que, mais do que expor os temas, 

centra a atenção em alguns. Esta vai além da agenda-setting (teoria 

da construção do temário), pois aí se desenvolve o nível 

cognoscitivo/valorativo sobre os acontecimentos (ALSINA, 1989, 

p.131). 

Fausto Neto (1994) diz que a tematização é a fase mais delicada 

para a produção da realidade, "na medida em que é através dela que 

os media se apresentam como um sistema não apenas classificador, 
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mas de interpretação da realidade" (p.330). E, novamente, esse 

processo se dá num específico modo de produção, onde os 

"constrangimentos organizacionais"10 dão forma e conteúdo aos 

acontecimentos.  

Desse modo, o telejornal, ao "tematizar" um assunto, na 

verdade reduz a complexidade da vida social àqueles "temas" que ele 

define a priori como relevantes, pois a interpretação se dá 

conceitualmente. Serrano (1981) afirma que os acontecimentos 

adquirem sentido social quando a situação é descrita de tal forma que 

pode ser interpretada à luz de algum "princípio" reconhecível pelos 

receptores. Esse princípio, para ele, é um valor expresso no tema (que 

não é o mesmo para todos os jornais, uma vez que os "contratos de 

leitura" de um veículo com seus leitores se encontram no interior de 

uma gramática específica), e que põe em relação dois tipos de 

informação: a) que permite identificar o acontecido e b) que possibilita 

interpretá-lo.  

Desde a Teoria das Mediações, proposta por Serrano (1981), 

aqui temos a primeira operação mediadora, que consiste em distinguir 

e estabelecer uma conexão entre o que é dado que pertence ao plano 

da situação e o que é suposto e se encontra no plano dos princípios, e 

da identificação destes é que se chega ao tema. Na notícia sobre a 

invasão da Fazenda Córrego da Ponte, temos, por exemplo:  

 
PLANO DA SITUAÇÃO : A Invasão 
PLANO DOS PRINCÍPIOS: Cumprir a Lei 
TEMA: Propriedade Privada  
 

No plano da situação está o objeto de referência e ele está 

explícito, é o fato acontecido; já o conteúdo do plano dos princípios se 

refere aos dados de referência e normalmente não estão explicitados, 

pertencendo ao conjunto de valores que orientam a redação. Nesse 

caso, o cumprimento da lei serve tanto para acusar os Sem Terra pela 

invasão, como para justificar sua ilegalidade e expulsão. E o tema é o 

                                                           
10 “Constrangimento Organizacional” é a expressão usada para referir-se aos modos de as 
empresas jornalísticas controlarem o fluxo da informação e se relacionam às práticas 
profissionais, às rotinas de trabalho e à cultura sobre a função de informar. Estes estudos fazem 
parte da sociologia dos emissores e se encontram em Wolf (1987), Alsina (1989), Tuchman 
(1978) e Traquina (1993). 
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conceito dentro do qual a situação e os princípios se movem e são  

interpretados.  

A coleta, a hierarquização e a tematização fazem parte da 

notícia, mesmo sem palavras, e compõem o percurso do fato que 

bateu à porta da redação, sensibilizou um intérprete/mediador, 

recebeu a aprovação de um editor para, então, apresentar-se em 

forma textual ao telespectador, reordenando o tempo, pois o 

real/papel já é passado ao chegar ao telespectador. 

Ness sentido, também um telejornal deve ser encarado como um 

sujeito - "tem personalidade jurídica, um estatuto e uma razão social 

que garantem sua individuação ante o direito e ante terceiros" 

(BERGER, 1998, p.120). Mais que isto, esse sujeito (telejornal) precisa 

possuir uma "imagem de marca", que provoca atitudes de atração ou 

repulsa e que deseja imiscuir-se de tal forma na vida dos leitores que 

estes não podem prescindir de sua companhia. É esse modo de ser que 

deve ser pesquisado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. PRODUTORES DE SENTIDO  
 
3.1. Jornal Nacional: intérprete do acontecimento 

“O padrão editorial constituído a partir das idéias da 
modernização da agricultura, tem-se, hoje, um padrão 

identificado com as teorias econômicas e políticas neoliberais”. 
 

Conforme informações extraídas na página da Rede Globo na 

Internet (www.redeglobo.com.br), o Jornal Nacional (JN) foi o primeiro 

programa da televisão brasileira a ser transmitido em rede para todo o 

país, em 1º de setembro de 1969, sendo apresentado por Hilton 

Gomes e Cid Moreira. O telejornal estreou para integrar diferentes 

estados, transformando-se rapidamente no maior destaque da 

programação jornalística da TV Globo e, na maioria dos casos, o 

principal e único meio de informação de muitos brasileiros, fazendo 
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ponte entre o País e o mundo. A partir do primeiro programa, o público 

brasileiro tomou contato com um novo estilo de jornalismo televisivo – 

dinâmico, ágil e objetivo -, com reportagens em tempo menor que as 

usuais na época, textos em que predominavam as frases curtas e com 

a leitura das notícias de maneira intercalada pelos apresentadores. 

O JN iniciou a era do jornal em rede nacional até então inédito 

entre nós e cosolidou um modelo de timing da informação. Nesse 

modelo, a fragmentação dos fatos em espaços de tempo curtíssimos e 

a obsessão pelo que ocorre "agora" é tão grande que chega ao ponto 

de quase eliminar informações de background que ajudariam o 

espectador a localizar-se e transformar o noticiário numa espécie de 

telenovela de fatos reais na qual o espectador que perde um dia do 

"enredo" sente dificuldades de situar-se diante deles no dia seguinte 

porque as informações pressupõem a audiência ao programa da 

véspera.  

O JN também consagrou um estilo de apresentação visual 

requintado e frio, pretensamente objetivo, em que o locutor mostra-se 

formal e distante e os efeitos especiais e teipes têm importância 

decisiva, como nunca, no telejornalismo brasileiro. Outro dado 

importante é a extensão dos assuntos abrangidos, com a instalação de 

escritórios no Exterior, correspondentes em diversos países e em 

praticamente todos os Estados.  

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Opinião Pública 

(Ibope) O Jornal Nacional (JN) é, atualmente, o principal telejornal do 

Brasil, alcançando a mais alta audiência do país. Observamos que 

durante a ocupação da fazenda Córrego da Ponte (principal elemento 

de análise deste trabalho) a audiência já apresentava tendência de 

alta. Os números mostram que o jornal era assistido por mais de 40 

milhões de pessoas, conforme os dados abaixo: 

 

AUDIÊNCIA DA TV - TOP 5 
Os cinco programas mais assistidos do Brasil 

semana de 18 a 31 de março de 2002 
QUADRO I 

Programa Globo 
Audiência domiciliar 

(%) 

Nº de Domicílios 
(000) 
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M. Apaixonadas 49 1481 
Big Brother Brasil 44 1336 

Jorna Nacional 41 1235 
Desejos de Mulher  36 1084 

Tela quente 36 1075 
Fonte: IBOPE Mídia 

 
Conforme números extraídos da homepage da Globo, a emissora 

cobre hoje praticamente 100% (99,84%) dos 5.043 municípios 

brasileiros, através de 114 emissoras entre geradoras e afiliadas, 

alcançando, em média, uma audiência de 46 a 56 pontos na grande 

São Paulo e Rio de Janeiro.  

Veiculado em rede para todo o Brasil, de segunda-feira a sábado 

em horário nobre (às 20h15), tendo duração de 30 a 40 minutos, 

incluindo intervalo para comerciais, o JN, segundo Vieira (1991), é 

considerado um telejornal genérico, no qual são encontradas as 

editorias clássicas do jornalismo: como economia, política, previsão do 

tempo, comentários, editoriais e assuntos gerais. Por isso, as notícias 

são apresentadas de modo estratificado, marcado. Os acontecimentos 

são dados de maneira breve e o tempo de cada inserção, seja do 

apresentador, do repórter, das fontes, do comentarista, é 

extremamente exíguo.  

No entanto, o predomínio dos assuntos econômicos denuncia 

uma característica do JN. Esse padrão está ligado a sua gênese no 

Brasil. A formação num momento de implantação das políticas de 

modernização, assentadas nas idéias de crescimento econômico como 

forma de desenvolvimento urbano e rural, a partir do aumento da 

produção e da produtividade agrícolas e do uso de tecnologia, 

interferiram na constituição do padrão editorial.  

A linha editorial da Rede Globo dá um indicativo dessa 

afirmação. A cobertura jornalística do JN privilegia assuntos 

relacionados à busca da rentabilidade, construção de uma nova 

imagem do rural, discussão de políticas públicas, estímulo à tecnologia 

e ao empreendedorismo. Do padrão editorial constituído a partir das 

idéias da modernização da agricultura, tem-se, hoje, um padrão 

identificado com as teorias econômicas e políticas neoliberais, além de 

conservar elementos da modernização, seja em reportagens difundindo 
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novas técnicas de produção, seja na utilização de termos que remetem 

ao discurso difusionista. A linha editorial do JN segue à risca o o 

Manual de Redação (1984) da emissora, em que os critérios de 

noticiabilidade, a linha editorial, a infra-estrutura do JN dão indicativos 

do processo de construção discursiva do programa, e esse, do 

direcionamento de sentidos dado na instância da produção.  

O telejornal começa com a “escalada”11, que não é feita ao vivo, 

mas gravada poucos minutos antes do início do telejornal. Em seguida, 

há a vinheta do programa e começa a apresentação das notícias. As 

principais reportagens, em geral, não são apresentadas no começo do 

JN. Uma estratégia bastante utilizada para prender a atenção do 

telespectador é deixar as matérias de destaque para o final da edição 

e, ao longo do programa, serem feitas várias chamadas para essas 

notícias.  

O noticiário é dividido em cinco blocos – onde são agrupadas 

matérias da mesma área (política, economia, esportes etc) –, 

intercalados por comerciais. No segundo ou no terceiro bloco, é 

apresentado o serviço de meteorologia. O primeiro e o segundo blocos 

contêm reportagens mais longas, de 2 minutos e 20 segundos, em 

média. No terceiro e quarto, em geral, concentram-se os textos mais 

curtos, de menos de 30 segundos. No quinto e último bloco, há um 

equilíbrio entre notas e reportagens com duração de um a dois 

minutos.  

Assim, compreende-se o JN como uma "figura social", com nome 

próprio, identidade e contrato de leitura, integrado a uma determinada 

comunidade, buscando rotineiramente a comprovação de sua 

aceitação. Essa descrição deve levar em conta, ainda, a situação do 

telejornal no mercado, ou seja, seu lugar em relação aos outros jornais 

locais. Os mais radicais o consideram como o Diário Oficial da televisão 

brasileira, cuja marca é a objetividade institucional. No pólo oposto 

está a imprensa sensacionalista que se define pela passionalidade, 

onde o medo, o desejo e o ódio são a chave de leitura dos 

acontecimentos.  

                                                           
11 Chamadas feitas momentos antes do programa ir ao ar. 
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Entre estes, as duas tendências que agrupam a maioria dos 

jornais: "a de prestígio ou de referência, do tipo Jornal Nacional; a 

outra, mais específica da 'nova imprensa' ou da jovem imprensa'(de 

vanguarda?), do tipo Jornal da Cultura” (LANDOWSKI, 1992, p.121). 

Na verdade, elas representam um tipo de enfoque do cotidiano bem 

como correspondern a um tipo de telespectador. Enquanto o telejornal 

de referência pretende testemunhar o mundo, produzindo um discurso 

universal e objetivável, o telejornal de vanguarda ou da "jovem 

imprensa" está aberto a um discurso ligado ao "vivido" e com 

permissão à subjetividade. A este pertence tanto o tom narcísico como 

autocrítico.  

O telespectador-modelo da primeira tendência (onde está nosso 

interesse) apreende a informação como objeto de conhecimento e 

como campo de ação e se encontra na esfera das altas 

responsabilidades. Quer ver o universal na conotação local ou com a 

rubrica de um intérprete reconhecido. O JN, por exemplo, traz 

articulistas intelectuais (internacionais) para interpretar e refletir 

questões complexas do mundo atual que se manifestam, também, no 

Brasil.  

 

 

3.2. MST: produtor de visibilidade 
 

“O MST sabe que a ocupação faz parte do 
real noticiável, pois o inesperado, o inusitado consta 

dos critérios para seleção de notícias”. 
 

Conforme Gohn (2000), o MST é atualmente o maior movimento 

social popular organizado do Brasil (o MST atua em 22 estados 

brasileiros) e, possivelmente, o maior da América Latina. Ele é um 

movimento agenciador de redes de sociabilidade e de participação 

social no campo. A base de sua atuação é no meio rural, junto a 

trabalhadores rurais de origens diversas. Muitos de seus membros já 

foram pequenos proprietários, outros eram assalariados segundo 

várias modalidades de relação de trabalho (usualmente via relações 

diretas, sem contrato social), e outros, ainda, são de origem urbana, 
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viviam nas periferias das cidades de diferentes regiões do Brasil. Para a 

autora, no entanto, a base organizativa do MST situa-se no meio 

urbano, pois suas estruturas de coordenação e a produção do material 

impresso localizam-se em grandes cidades, como São Paulo. A atuação 

no meio rural ocorre na organização de ocupações rurais em 

acampamentos e na assistência aos assentamentos12. Nos 

acampamentos, envolvendo períodos de lutas que podem durar anos, o 

resultado poderá ser a obtenção ou não de um assentamento, para 

morar e produzir, com a doação das terras e algum suporte ou subsídio 

financeiro governamental. 

Alguns dados quantitativos são importantes para descrever a 

realidade da terra e do Movimento. Conforme Martinez (1993), 

baseado em dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (Incra), a área de imóveis rurais no Brasil totaliza 602 milhões 

de hectares, sendo que desses, 416,5 milhões são áreas de latifúndio. 

Nos latifúndios, 164,6 milhões de hectares não são aproveitáveis, não 

são explorados. Os latifúndios por exploração, que mantêm 

inexploradas 67% das suas áreas aproveitáveis, absorvem apenas 

40% da força de trabalho rural e os latifúndios por dimensão abrigam 

apenas 0,2% das pessoas ocupadas na agricultura. É uma média de 

uma pessoa para cada 1.570 hectares de terra; as propriedades de até 

100 hectares correspondem à metade do total das propriedades rurais, 

mas cobrem apenas 3% da terra ocupada. Por outro lado, as fazendas 

de propriedades rurais ocupam 58,6% da terra; os imóveis com mais 

de 10 mil hectares representam apenas 0,1% do número de 

propriedades, ocupando, porém, 24% da área rural; os 17 maiores 

imóveis rurais do país ocupam 40,6% de toda área cadastrada; as 70 

maiores propriedades dos latifúndios são quase do mesmo tamanho de 

3 milhões de minifúndios (MARTÍNEZ, 1993).  

Ainda de acordo com Martínez (1993), nenhum país continental 

possui uma terra tão concentrada e tão desperdiçada. Há 14% de área 

                                                           
12 Os acampamentos de sem-terra que seguem as diretrizes do MST estão localizados, 
predominantemente, nas regiões Nordeste e Sul do país. Segundo dados do INCRA, publicados 
em abril de 98 na Folha de S. Paulo, o Estado com maior número de acampamentos e 
assentamentos era o Paraná (98), seguido por Pernambuco (93), São Paulo (5 1) e Bahia (46) 
(GHON, 2000, p.106).  
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agricultável e em 48%, cria-se gado. O resto é ocioso. No Norte, a 

região menos explorada, 79% da área total cultivável é ocupada por 

imóveis improdutivos. O solo brasileiro, comparado com o de outros 

países, tem vantagens. Cerca de 70% do território brasileiro é formado 

por terras cultiváveis - mas apenas 10% dessa área está ocupada por 

lavouras ou pecuária. De cada sete hectares bons para plantio apenas 

um está produzindo. Na média mundial, o índice de aproveitamento é 

de 22%. 

Em vista disso, em agosto de 2003, segundo página do 

movimento (www.mst.org.br), havia 632 ocupações e 116.382 mil 

famílias acampadas, vivendo debaixo de barracos de lona plástica, 

distribuídas em 22 estados brasileiros. Em quase vinte anos de 

existência, o MST já assentou quase 250 mil famílias. Ainda conforme 

esses dados, haveria no Brasil quatro milhões e oitocentas mil famílias 

Sem Terra no campo.  

Para Martins (1997), o MST é um movimento de massa, mas sua 

coordenação se estrutura como um movimento/organização de 

quadros. Talvez, por isso, o autor tenha afirmado que, sendo uma 

organização poderosa, não mais um movimento, tem uma estrutura, 

um corpo de funcionários, que não são características de um 

movimento social. Bogo (1999), um dos coordenadores do MST, 

reconhece a dupla dimensão do MST de uma outra forma. Para ele, o 

MST é um movimento de massas, mas deve passar para uma 

organização de massas. Ele preconiza que:  

 

É fundamental efetuar a combinação entre movimento e 
organização, para evitar a desintegração gratuita do 
movimento social que adquire, através do tempo, evidência 
política como o MST, mas carrega dentro de si enormes 
fragilidades espontâneas que devem ser superadas para que 
este movimento de massas passe, sem mudar sua natureza, 
para organização de massas, criando dentro de seu ser uma 
estrutura orgânica, que lhe dê sustentação. [...] somente faz 
parte do movimento de massa quem estiver organizado; este 
é um fator determinante para se manter e avançar na busca 
de novas conquistas. [...] Um movimento de massas diminui 
a sua espontaneidade quando aperfeiçoa sua estrutura de 
organização interna e adquire consciência de classes e, 
portanto, consciência de sua existência, sabendo de onde velo 
e para onde vai (pp. 131, 133, 135).  
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É importante não perder de vista, nesta análise, questões 

clássicas da esquerda sobre como organizar as massas e os caminhos 

de construção da consciência social. Martins (1997) salienta que o MST 

é um ator político porque atribui qualidade aos atores sociais que 

compõem suas bases ao inseri-los num plano que vai além da luta pelo 

acesso à terra, que é a luta pela democracia, pela igualdade, contra a 

exclusão. Ele se formou ao redor de uma identidade - ser Sem Terra e 

luta para alterar a qualidade dessa identidade, passando a ser um 

com-terra. Mas, ao buscar essa reversão, atinge eixos centrais nas 

relações capitalistas que é a propriedade. Ele quer ser um com-terra, 

um "igual", sem passar pelo funil divisório que é a compra. Quer o 

acesso à terra pela posse com direitos iguais aos que detêm a sua 

propriedade e com isso ele perturba a lógica e a ordem das relações 

demarcadas na sociedade. Por isto, ele tem uma face inovadora e 

perturbadora à ordem dominante (OLIVEIRA, 1997; GARRETÓN, 

1998).  

Segundo Stédile (apud GOHN, 2002), a proposta de Reforma 

Agrária do MST assenta-se em quatro pilares: a democratização do 

acesso à terra, combatendo-se a elevada concentração existente 

(segundo dados do MST, 1% da população é dona de 46% das terras 

brasileiras e apenas 60 milhões de hectares se destinam à lavoura, dos 

360 milhões aptos para a agricultura no país); o desenvolvimento e 

ampliação da agroindústria local, que não precisa ser uma grande 

fábrica, mas pode ser um conjunto de pequenas comunidades de 

produtores; a educação, em todos os níveis e não só a alfabetização 

(principalmente o conhecimento tecnológico local, a formação dos 

jovens como técnicos etc.); e a mudança do modelo tecnológico 

agrícola existente no Brasil, baseado em oligopólios e nas 

multinacionais, para um modelo que considere, além do problema 

social da fome e do desemprego, as especificidades da natureza, um 

modelo não predatório e que tenha compromisso com as gerações 

futuras.  

Do ponto de vista político-ideológico, encontra-se um dos 

principais desafios a ser enfrentado pelo MST. O movimento surgiu da 

articulação de idéias da esquerda marxista com pressupostos cristãos 
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da Teologia da Libertação. Segundo Mauro (1996), um dos principais 

dirigentes a nível nacional do MST, o movimento teria trazido três 

"coisas boas" da Igreja. A primeira: trabalhar com a simbologia, a 

mística de trazer o futuro para o presente. A segunda: o vínculo com 

as bases, o povo propriamente dito. E a terceira: o espírito 

missionário. "Nós nos vemos como sacerdotes que estão cumprindo 

uma missão política" (p.66).  

Nos anos 90, o MST fez uma revisão em seus fundamentos 

ideológicos ocasionando uma reorientação nos cursos, cartilhas e 

material de formação de suas lideranças. A linha adotada passou a ter 

um discurso menos radical e o socialismo passou a ser redefinido em 

termos de justiça social. Reivindica-se não um novo modo de 

produção, mas um modo de produção capitalista diferenciado, onde a 

propriedade privada, o mercado, as relações de trabalho não são 

abolidos, mas revistos segundo os princípios de uma democracia tida 

como radical. Se buscarmos compreender o quadro teórico que 

sustenta as novas orientações político-Ideológicas do movimento, 

veremos que ele é bastante preso às concepções clássicas da 

esquerda. Há ainda a predominância das categorias macroestruturais, 

com a preocupação de entendimento do cenário econômico; a ênfase 

na formação da consciência nas lideranças, principalmente entre os 

jovens selecionados para participarem de seus cursos e seminários; e a 

preocupação com a organização dos Sem Terra nos acampamentos e 

nos assentamentos.  

Chauí (1998, p.40) destaca que o MST expõe todas as formas 

constitutivas da violência da sociedade brasileira: “a absurda 

desigualdade sócio-econômica em patamares escandalosos no nível 

planetário, a relação íntima entre o Estado e a classe dominante, [...] a 

inversão ideológica pela qual os agentes violentos são os Sem Terra”. 

O MST atua no conjunto da sociedade brasileira como um sujeito 

histórico coletivo que desvela as desigualdades sociais e revela o 

conflito existente entre as classes sociais, dominantes e dominadas do 

país. À medida que ele enfrenta e afronta as normas e os padrões 

estabelecidos, produz enfrentamentos toda vez que faz agenciamentos 

das demandas dos excluídos. O movimento carrega também a 
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possibilidade de promover rupturas nas políticas e articulações que 

estruturam, a dominação no país. Por isso, além de suas conquistas, o 

movimento contribui para a democratização das relações - na produção 

econômica, no plano social e no contexto político.  

O MST tem promovido várias transformações na cultura política 

dominante no país em relação a representações que a sociedade tinha 

a respeito da reforma agrária e 'obrigado' os governantes a colocarem 

em pauta a questão rural, mas ele tem tido dificuldade para tratar com 

a própria mudança cultural interna dos assentados. As tradições não 

têm sido utilizadas como força de coesão para a construção da 

identidade coletiva do movimento, a exemplo do que ocorria com as 

comunidades eclesiais de base da Igreja nos anos 70 - quando as 

tradições populares eram mobilizadas e reformuladas nos movimentos 

a partir de músicas, expressões artísticas etc.  

As modinhas e ditos populares eram reaproveitados nos moldes 

do que Eyerman e Jamison (1991) denominam de construção de um 

aprendizado coletivo a partir de uma práxis cognitiva que cria e 

desenvolve uma memória coletiva, memória duradoura, que 

permanece no imaginário social mesmo que o movimento desapareça. 

Os autores afirmam que 

 

 

A combinação cultural e política, os movimentos sociais 

servem para reconstituir ambos, promovendo um contexto político e 

histórico mais amplo para expressão cultural, e oferecendo, em troca, 

as fontes de cultura, tradição, música, expressões artísticas, para os 

repertórios da ação política. Tradições culturais são mobilizadas e 

reformuladas nos movimentos sociais, e essa mobilização e 

reconstrução da tradição é central para entendermos o que os 

movimentos são e o que eles significam para a mudança social e 

cultural (p. 7).  

Os Sem Terra possuem grande capacidade de mobilização e de 

organização, têm um projeto político, mas que não está ainda bem 

definido. De um lado, encontramos elementos ideológicos de uma 

proposta socialista e, de outro, uma proposta capitalista de inserção 
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numa economia de mercado de forma diferenciada. Seus principais 

líderes apresentam, muitas vezes, uma retórica que mistura marxismo, 

teologia da libertação e defesa de argumentos de uma economia de 

mercado:  

O movimento não tem o radicalismo de esquerda presente 

em outros grupos latino-americanos, como os do Peru (Sendero 

Luminoso ou Tupac-Amaru), e nem a identidade dada pelos vínculos 

étnico-culturais dos zapatistas de Chiapas, no México. Ele se define e 

criou sua identidade por uma ausência: ser Sem Terra. Criou também 

ícones emblemáticos para esta identidade, que se materializam nos 

bonés e nas bandeiras vermelhas. Ele tem um modelo de reforma 

agrária moderno, que inova a pauta de reivindicações dos 

trabalhadores ao introduzirem na agenda questões relativas ao acesso 

e democratização do crédito, contribuindo também para a publicização 

da esfera público-estatal (GONH, 2002, p. 113).  

Mas seu modelo tem encontrado muitas dificuldades e barreiras 

para aceitação na atual conjuntura das políticas neoliberais, de 

desregulamentação do papel do estado na economia. Trata-se de um 

modelo que depende de fundos públicos para desapropriar áreas, 

auxílio à implantação dos assentamentos etc. E sabemos que políticas 

públicas governamentais têm optado pelo modelo preconizado pelo 

Banco Mundial, de venda subsidiada da terra e concessão de créditos 

subsidiados mas a serem pagos. Por conseguinte, Gohn (2000) afirma 

que o movimento busca construir uma identidade cultural nova, 

baseada no modelo cooperativo/coletivo. Os Sem Terra têm suas raízes 

e tradições que fundamentam e balizam suas visões de mundo e 

comportamentos.  

Com essas características, o MST vem ocupando, de acordo com 

Indursky (1997, pp.111-153), um lugar imprescindível no cenário 

político-discursivo brasileiro13, ao lutar pela redistribuição das terras no 

país, revelando, com isso, aquilo que Pêcheux (1990, p.17) chamou de 

"ponto de encontro de uma atualidade e uma memória". Baseado em 

Guilhamou (apud MALDIDIER, 1989, p. 66), vale salientar que a 

                                                           
13 Entendemos por cenário discursivo o espaço imaginário de interlocução política, construído na 
esfera pública em que se defrontam diferentes interlocutores discursivos.   
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inscrição do MST na luta pela terra representa, nos últimos tempos, 

um acontecimento discursivo, isto, é, uma ruptura nos modos 

estabelecidos de enunciar fazendo surgir um novo sujeito, o qual se 

encontra fora das redes dominantes de legitimidade. Tal acontecimento 

discursivo vem juntar-se ao que Courtine (apud INDURSKY, 1999, 

p.174)) chamou de memória discursiva, representada pelas 

formulações já existentes sobre a Reforma Agrária. Isto é, esse 

acontecimento discursivo repõe e transforma as discussões sobre essa 

mesma temática.  

Quando surgiu em 1979, o MST desencadeava uma discussão 

sobre os lugares políticos já consolidados e dotados de visibilidade na 

cena política nacional, tais como propriedade rural e latifúndio que 

encontram abrigo no discurso político e jurídico sobre o direito de 

propriedade à terra. Conforme Indursky (1999, p.174):  

 
Tais lugares políticos remetem, por sua vez, a sítios 
demarcados, a territórios possuídos por sujeitos legitimados 
tais como proprietários rurais, latifundiários, fazendeiros, 
evidenciados por ela na manifestação dos produtores rurais, 
em que um fazendeiro, representando a Sociedade Mineira de 
Agricultura, lembrou que em 1964, Brizola e João Goulart 
queriam fazer a reforma agrária, e eles, os latifundiários, 
fizeram uma “revolução” e expulsaram os dois políticos do 
país. Essa lembrança seria a memória discursiva, já que 
promove o encontro de práticas passadas com a prática 
presente. 

 
Para Indursky (1999), esse fato se dá em contraposição a um 

não-lugar e, por via de conseqüência, àqueles que não têm um lugar 

seu, que são errantes e não encontram para si um espaço entre os 

lugares políticos já existentes, inscrevendo-se, pois, em sua origem, 

entre os excluídos da ordem social brasileira, do discurso político e 

jurídico sobre a propriedade rural.  

Ainda conforme Indursky (1999), ao autodesignar-se de Sem 

Terra, esse movimento, desencadeou um processo de designação – 

Sem Terra - que constrói discursivamente, mesmo que pela 

modalidade negativa, um novo lugar político e um novo sujeito 

discursivo no cenário político brasileiro, os quais passam a referir um 

determinado segmento dos excluídos brasileiros.  

 
Vale dizer: ao lado dos proprietários rurais, dos latifundiários 
e dos fazendeiros encontram-se agora os Sem Terra, que 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
SENTIDOS DESLEGITIMADORES E LEGITIMANTES DO MST NO JORNAL NACIONAL 

 

 
 

 

representam um novo sujeito discursivo, embora, talvez, 
ainda não dotado de legitimidade, mas certamente já dotado 
de visibilidade nesse cenário discursivo. Esse é o 
acontecimento (p.174).  

 

Vale lembrar que no eixo da designação dos Sem Terra oculta-se 

a designação de camponeses, que remete igualmente à memória dos 

anos 60. Designação essa que foi silenciada e permaneceu recalcada 

no interdiscurso, ressurgindo, agora, sob essa nova nomeação que 

mostra como, junto com o acontecimento, ocorre um deslizamento dos 

sentidos, fato esse que se dá em função das atuais condições de 

produção do discurso político brasileiro. No cenário discursivo brasileiro 

atual, Sem Terra corresponde mais adequadamente à formação 

discursiva em que se inscreve esse sujeito discursivo, ficando os 

camponeses esquecidos no interdiscurso específico do discurso do MST.  

Os Sem Terra, mobilizam-se e traçam, continuadamente, sua 

estratégia política que visa a conquistar o acesso à terra, a Reforma 

Agrária. Ao localizar terras consideradas não-produtivas, nelas 

acampar e dar início ao seu cultivo para criar uma situação de fato, 

mesmo que não de direito, o MST pressiona o governo a agir e a 

promover a redistribuição da terra. Logo, o direito à terra não é 

daquele que legalmente a possui, mas daquele que a transforma pela 

produção. Essa formulação materializa o encontro do acontecimento 

discursivo com a memória discursiva, provocando uma desconstrução 

dos sentidos pré-existentes sobre o problema da terra. Com sua ação, 

o MST articula uma prática política, que desencadeia uma prática 

discursiva recolocando a reforma agrária na ordem do discurso político, 

colocando em questão a eficácia da ação governamental.  

A relação do MST, governo e latifundiários com o JN é, segundo 

Berger (1998), o encontro dos sujeitos que, construindo suas histórias 

(em confronto), e o sujeito que, escrevendo a História (o jornalista), se 

encontram no texto e são conhecidos através dele. Os sujeitos iniciais 

produzem o primeiro texto para ser lido pelos jornalistas que, 

interpretando-os através dos constrangimentos organizacionais, 

negociam o segundo texto, para ser visto pelos consumidores de 

notícia.  
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O MST sabe com mais ou menos certeza que a luta pela terra e 

a questão da reforma agrária não são em si notícia no Brasil. Por um 

lado, porque ela é a mesma há muitos anos e, assim, não corresponde 

ao critério de novidade para ser notícia; por outro, porque não vai ao 

encontro dos interesses da mídia. Por isso, o MST precisa reinventar 

sua luta. Se a questão da terra não é notícia, os modos de reivindicá-la 

podem vir a ser. Desse modo, o inusitado de 600 famílias invadir 

prédios públicos, assim como a inesperada ocupação da fazenda do 

Presidente FHC poderão até abrir o noticiário da televisão.  

E assim se justifica o que Berger (1998, p.10) assinala a 

respeito da identidade do MST como propositor de conflitos político. As 

posições, portanto, saem de lugares opostos, pois a luta de classes 

marca o confronto. As palavras de ordem, o teor das reivindicações, a 

postura frente ao governo comprovam a posição em campos 

antagônicos. Mas, o MST também provoca um conflito institucional 

(BERGER, 1998, p.11), quando dirige suas reivindicações a órgãos do 

governo que se destinam a cuidar dos problemas ligados à terra, como 

é o caso do INCRA. Aqui a posição é de negociação. O saber político, 

que os Sem Terra detêm ensina que não há vitória total, os ganhos são 

parciais e vão sendo conquistados no confronto com grandes chances 

de virar notícia.  

Sem dúvida, a invasão da propriedade do presidente foi a 

manifestação mais contundente do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST) nos últimos tempos. A notícia sobre esse fato 

indicou ao governo e ao restante da população brasileira que o 

Movimento tem competência para mobilizar os excluídos; também 

indica a plena consciência de seus direitos e sabe que a constituição 

admite até o saque em caso de necessidade. Mas essas ações são, 

também, uma expressão simbólica, pois é através delas que o MST 

dialoga com o governo e a sociedade. E quem intermediou o diálogo 

foi o JN, enquanto comunicação de massa de maior expressão da 

imprensa brasileira, cujos profissionais são, por dever de ofício, 

“expositores do real” e, como tal, mediadores dos sujeitos envolvidos 

nesse real.  
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O MST, por sua vez, sabe que a ocupação faz parte do real 

noticiável, pois o inesperado, o inusitado consta dos critérios para 

seleção de notícias, transformando o processo de produção do discurso 

jornalístico no signo invasão. Por isso, tudo é cuidadosamente 

planejado pelo MST, desde a forma como deveriam se comportar na 

hora de falar e aparecer para a Globo, na fila para o almoço, na roupa 

que usavam, assim como na postura diante das câmeras.  

Por conseguinte, enquanto para o Jornal Nacional, é o 

telespectador, a quem os diretores buscam, para o MST, é um 

excluído, a quem as lideranças buscam despertar e comprometer para 

a codição de cidadão. Ambos, no entanto, têm a informação como 

matéria-prima para conquistar seus públicos. É a informação que está 

em disputa. Tal fato gera uma relação de discursos em tensão: o 

discurso do governo, o discurso dos proprietários rurais e o discurso 

dos próprios Sem Terra intermediados pela mídia.  

Seguindo o método proposto por Authier-Revuz (1982), que se 

baseou em Bakhtin, no próximo capítulo, analisamos a polifonia 

enunciativa do discurso do JN sobre o MST, identificando as vozes 

presentes no telejornal, apontando as posições de sujeito dominantes.  

 
4. VOZES DO JORNAL NACIONAL 

 
“Os sentidos não se fecham, não são 

evidentes, embora pareçam ser”. 

4.1. Produção dos Sentidos  
 
Com o estudo do discurso do JN sobre o Movimento Sem Terra, 

pretendemos exemplificar o ponto de partida deste trabalho: a 

hipótese de que os sentidos legitimantes e deslegitmadores a respeito 

dos Sem Terra, resultante da heterogeneidade de vozes, é a base para 

se produzir efeitos de sentidos monofônicos sobre o MST. 

Tendo como lugar da produção dos acontecimentos - o MST - e o 

lugar da produção das notícias - o Jornal Nacional - podemos 

desvendar o lugar de encontro dessas duas instâncias representativas 

do campo social e do campo midiático. Os acontecimentos vividos 

pelos Sem Terra e apreendidos pelos jornalistas conduzem à cena 
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discursiva em que o MST enunciado no Jornal Nacional produz um MST 

do Jornal Nacional. Na aparente descrição do acontecimento imediato, 

há a estruturação de um saber mais profundo sobre ele, reiterando, 

assim, o ponto de vista (político e social) não apenas de um 

movimento social, mas, da interpretação do mundo.  

Condições de produção e polifonia são as duas noções que 

sustentam essa interpretação. Entendemos condições de produção, 

primeiro, pela tradição marxista que a define como a infra-estrutura 

econômica na qual as mercadorias são produzidas. A empresa 

jornalística representa a infra-estrutura econômica que dá o suporte 

material para a produção das notícias e lhe solicita retorno como 

mercadoria. E, condições de produção, quando se trata dos discursos, 

abarcam, além da produção, a sua circulação e o seu consumo. Nas  

palavras Brandão (1991, p.35), a instância verbal de produção do 

discurso, seu cotexto histórico-social, os interlocutores, o lugar de 

onde falam, a imagem que fazem de si e do outro e do referente. Mas, 

condições de produção significam, também, as cristalizações que 

conduzem as falas de um diálogo verbal a se estruturar, conforme a 

finalidade que possuem e a eficácia dos efeitos obtidos. As condições 

de produção, portanto, deixam traços na superfície textual informando 

a situação que gerou o discurso e o destinatário a quem se dirige. 

Talvez por isso Orlandi (1998, p. 9) afirma que “os sentidos não se 

fecham, não são evidentes, embora pareçam ser.  

Como todo discurso, mas de modo ainda mais evidente o 

jornalístico, carrega uma tensão entre o texto e as condições de 

produção, ou seja, o sujeito jornalista convive em tensão com suas 

fontes, com a empresa jornalística e com os telespectadores, 

confirmando que as condições incluem a produção, a circulação e o 

reconhecimento e que, estas, formatam e moldam o modo de dizer as 

coisas do mundo. Tais condições acham-se, portanto, não do lado de 

fora do discurso, mas, absolutamente inseridas nele.  

Já a noção de polifonia (BAKHTIN, 2002) enfatiza a coexistência 

em qualquer situação textual de uma pluralidade de vozes que não se 

fundem em uma consciência única, mas, ao contrário, em diálogo e em 

confronto, gerando algo além delas próprias. As vozes que 
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compartilham um território textual provêm de sujeitos socialmente 

constituídos e inseridos em condições de produção concretas. É esse o 

sentido plural e negociado do discurso telejornalístico que se encontra 

ancorado na especificidade de sua condição de produção.  

Ao se inserirem na economia política concreta, os meios de 

comunicação de modo algum se limitam a reproduzir os padrões de 

enquadramento vigentes: como atores interessados eles interferem 

diretamente nessa reprodução, mesmo que sua própria intervenção 

seja limitada estruturalmente – tanto cognitiva quanto ideologicamente 

– por suas condições de produção e pelas variações históricas, sociais e 

culturais que se impõe sobre as diferentes formas de consumo e 

recepção dessa mesma produção.  

Estudar o MST no e do JN possibilita, portanto, conhecer a "os 

sentidos e as imagens construídas" sobre os Sem Terra (através dos 

signos que os nomeiam) mas, também, do MST como uma construção 

acerca dos movimentos políticos que se opõem ao sistema/governo. 

Observando as conexões entre a linguagem e o mundo, na situação 

das vozes em disputa pelo poder de nomear, diferenciamos os 

enunciadores/proprietários dos enunciadores/jornalistas que, no ofício 

da enunciação, desnudam-se e manifestam sua condição de sujeitos. A 

definição do corpus apropriado para checar a hipótese teórica parte da 

definição de Michel Pêcheux (1990, p.58) sobre corpo discursivo:  

 
[...] é um conjunto de seqüências discursivas estruturadas 
segundo um plano definido em referência a um certo estado 
de condições de produção do discurso. A constituição de um 
corpo discursivo é um efeito, uma operação que consiste em 
realizar por um dispositivo as hipóteses dentro da definição 
dos objetivos de uma pesquisa.  

 

Buscando dar conta dessa compreensão e delimitando o corpus 

restrito desta pesquisa, observamos as matérias sobre os Sem Terra 

veiculadas no JN no período de janeiro de 1997 a março de 2002. Com 

isso, pudemos ter claro o percurso das ocupações de terra ocorridas 

nesse período e verificar as “modalidades do dizer” das notícias sobre 

ocupações.  

A observação das 52 cabeças de matéria do Jornal Nacional, que 

no período investigado trataram da reforma agrária e do Movimento 
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dos Sem Terra, ajudou-nos a realizar uma análise quantitativa e 

qualitativa do telejornal, situando-nos em relação à visibilidade do MST 

e permitindo identificar os enquadramentos usados e os efeitos de 

sentido produzidos, comprovando ou não a hipótese central desta 

pesquisa. Por isso, centramos a análise nos enquadramentos usados 

pelo principal telejornal do país para narrar os eventos envolvendo o 

MST e oferecidos a uma audiência numericamente – e, logo, 

politicamente – importante.  

A justificativa para começar a análise através de um estudo 

comparativo das cabeças das matérias parte de sua semelhança com 

os títulos no jornalismo impresso, que segundo Fausto Neto (1988, 

p.40) anunciam uma intenção de leitura: "o título é o lugar da 

nomeação onde se dá início a própria identidade do acontecimento". O 

autor não só afirma que "os títulos podem com justeza ser 

considerados o grande dispositivo de nomeação do mundo moderno", 

como ainda confirma a importância de estudá-los:  

[...] por isso, o estudo dos títulos da imprensa reveste-se de 
particular importância para a compreensão dos mecanismos 
discursivos que intervêm na elaboração de um sentido único 
que se autolegitima pela sua própria enunciação[...].  (1988, 
p. 109)  
 

  No caso do MST, os títulos ou as cabeças ou abertura das 

matérias constituem, para muitos telespectadores, a única informação, 

pois conflitos em torno da posse da terra não dizem respeito, 

diretamente, a quem não é proprietário de terra; não emocionam 

como uma desgraça; não mobilizam como uma tragédia e não se 

enquadram na informação indispensável à vida urbana/cotidiana. 

Como aparece, então, o discurso do JN sobre a questão agrária 

brasileira? Observemos o quadro. 

QUADRO II 

 
 
DATA CABEÇA DA 

MATÉRIA 

IMAGENS DA MATÉRIA TEMPO 

16.01.97 MST invade prédio do 
INCRA em 
Pernambuco 

Bandeira dos Sem Terras armando 
barracos e pelos corredores 

1’ 05” 

17.02.97 MST ocupa prédio do 
INCRA em Porto 
Alegre 

Sem Terras acampados e fazendo comida 1’ 15” 
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16.08.97 

 
Pontal: tensão e 
ameaça de invasão 
pelo MST  

 
Sem Terra de um lado e jagunços de 
outro. 

 
1’ 15” 

31.03.98 MST invade Terrenos 
em Pombo-PE 

Sem imagens 30” 

02.04.98 MST continua 
ocupando engenhos 

Sem imagens 50” 

03.04.98 Representantes do 
MST discutem sobre 
invasões 

Encontro dos Sem Terra em debate 1’ 05” 

18.06.98 MST promove mais 
ocupações 

Sem Terra armando barracos com 
madeira da mata 

1’ 

19.06.98 Integrante do MST são 
presos por invasão 

Sem Terras sendo presos depois de 
invasão 

2’ 

20.08.98 Invasões continuam 
no Pontal  

Cercas quebradas e Sem Terras armando 
barras  

1’ 06” 

30.09.98 MST invade sede do 
INCRA no Paraná 

Multidão de Sem Terras com 
instrumentos levantados 

47’” 

12.10.98 Sem Terra ocupa 
terras produtivas 

Imagem aérea de fazenda repleta de 
plantação e Sem Terras em frente a sede 

1’ 27” 

30.11.98 MST ocupa fazenda 
produtiva em São 
Paulo 

Imagem aérea de terras plantadas e 
Sem Terras tumultuados 

1’ 05” 

17.12.98 MST prepara invasões 
em todo país 

Sem imagem 35’” 

18.03.99 Pontal: líderes do MST 
dizem que invasões 
estão só começando 

Imagens de invasão em várias cidades 
do país e declaração do líder José Rainha 

 
2’49” 

20.05.99 MST quer liberação de 
verbas e ameaça 
invadir agências  
 

Sem imagem  34” 

27.08.99 Sem Terras invadem 
fazenda e ameaçam 
arrendatário da terra  

Imagens 
Externa da fazenda e Sem Terra 
espalhados 

1’03” 

30.09.99 Presidente visita 
acampamento de Sem 
Terra perto de sua 
fazenda  

Imagens de acampados e FGH cercado  
De Sem Terras  

2’36” 

31.09.99 MST invade terras no 
Paraná 

Sem imagem 30” 

19.10.99 MST ocupa terras em 
PE 

Sem imagens 30” 

15.11.99 Sem Terra invadem 
novas terra 

Sem imagens 29” 

27.11.99 Sem Terra invadem 
fazendas no Nordeste 

Sem imagem 38” 

12.12.99 Aumenta o número de 
ocupações de terra  

Panorâmica de vários acampamentos 1’ 01” 

21.12.99 MST invade terras no 
interior de S. Paulo 

Sem imagem 40” 

 
12.02. 
2000 

 
MST promove invasões 

Imagens de Sem Terras derrubando 
cercas, abrindo cancelas em vários 
lugares 

 
2’49” 

20.02. 
2000 

Invasões do MST leva 
medo a pequenos 
agricultores 

Terras de assentados, ex-Sem Terras e 
declaração de agricultor de que está 
sendo ameaçado 

1’34” 

17.03. Terras da união são Vastidões de Terra com acampamentos 1’03” 
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2000 ocupadas pelo MST 
23.03. 
2000 

Governo entra na 
justiça contra 
ocupação  

Sem imagem 20” 

01.05. 
2000 

MST ameaça invadir 
cidades 

Sem imagem 31” 

16.07. 
2000 

MST ocupa terras em 
PE 

Sem imagem 38” 

21.08. 
2000 

Invasão provoca 
confronto 

Imagens de Sem Terra empunhando 
instrumentos de trabalho e jagunços 
aramados e um corre-corre com pessoas 
feridas e declaração de fazendeiro 
dizendo que Sem Terra provocaram 

1’40” 

9.09. 
2000 

Violência na invasão 
de terra  

Imagens de Sem Terra se abaixando ao 
som tiroteio 

1’10” 

15.10. 
2000 

MST apresenta 
resultados de 
ocupação  

Sem imagem 30” 

30.11. 
2000 

MST invade 
novamente terras no 
interior de S. Paulo 

Sem imagem 40” 

 
11.04. 
01 

 
MST ocupa com 
violência 

Sem Terras derrubando cercas com 
instrumentos de trabalho 

 
1’49” 

13.06. 
01 

MST ameaça invadir 
agências  

Imagens de agência reforçando 
Segurança 

30” 

22.07. 
01 

Polícia desocupa 
bancos invandidos pelo 
MST  

Imagens de agência da Caixa com 
vidraças quebradas e  
se-terras sendo tirados 

1’ 30” 

10.08. 
01 

Sem Terra resiste 
ordem de desocupação 

Sem Terras acumulados e com 
instrumentos levantados 

1’16” 

18.09. 
01 

Terras do Pontal 
voltam a ser invadidas 

Sem imagens 30” 

10.10. 
01 

Ocupação do MST gera 
brigas entre Sem 
Terras 

Imagens de acampamentos e 
declarações de dissidentes do Sem Terra 

1’ 30” 

25.10. 
01 

Fazendeiros se armam 
contra invasões 

Imagens de Sem Terra em marcha e 
jagunços encapuzados e armados 

1’ 

05.11. 
01 

MST radicaliza 
invasões 

Imagens de Sem Terras em várias 
ocupações 

1’ 32” 

25.11. 
01 

Cresce o número de 
mortes por causa de 
invasões  

Sem imagens 25” 

11.12. 
01 

Agricultores acusam 
MST de ensinar 
crianças a invadir 
fazendas  

Imagens de crianças com bonés e 
falando palavras de ordem e declaração 
de dissidentes do MST 

1’20” 

23.03.02  Terrorismo do MST                                  
Imagens aéreas. Polícia Federal na 
porteira vigiada por Sem Terras; líder 
telefonando com pose de chefe; bandeira 
sendo estendida no centro da sala. 

8’25” 

 
25.03. 
02 

 
Vandalismo do MST Tudo virado; garrafas fazias acumuladas; 

fotos de festa; máquinas agrícolas 
desorganizadas; funcionários arrumando; 
Sem Terra deitados e algemados.   

 
2’ 

26.03.03 MST indiciado por 
formação de quadrilha 

Imagens de guarnição policial de 
prontidão...da repórter em Brasília... 

1’ 
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27.03. 
02 

 
 Sem Terras deixam 
fazenda de amigo de 
FHC. 

  Imagens de Sem Terras deixando 
propriedade 

 
1’ 

TOTAL DE MATÉRIAS: 52 

 

Para apontarmos algumas observações gerais, partimos da 

compreensão de que o discurso jornalístico é um discurso sobre, um 

discurso em que as vozes das fontes interagem com as vozes dos 

jornalistas, propondo um sentido para os acontecimentos, bem como 

um campo de forças e luta, onde os agentes estão em constante 

disputa para transformar a relação de forças, já que o capital que está 

em jogo é o poder. O MST, os proprietários e o governo são sujeitos 

falados pelos repórteres e pelos âncoras e da conivência e do confronto 

dessas vozes antagônicas surge o sentido das ações dos Sem Terra 

para os telespectadores do Jornal Nacional.  

Se em qualquer situação textual coexistem várias vozes14 

provenientes de sujeitos, socialmente constituídos, no discurso 

jornalístico do JN, essa condição se faz evidente. Reconhecendo nas 

matérias sobre o MST o sujeito da enunciação (a combinação da voz 

do proprietário da empresa com a voz dos jornalistas), o sujeito do 

enunciado (aquele que o jornalista faz falar) e o sujeito destinatário 

(com quem o enunciador quer falar), em relação, tem-se uma 

aproximação às leis da gramática de produção, pois, segundo Fausto 

Neto (1991), "os processos de linguagem não são apenas suportes a 

serviço da vontade do sujeito, mas 'campos de forças', 'ambiente 

tensionado', lugar exclusivo de onde se pode construir o real" (p.35). 

Por isso, pelo processo de nomeação e valoração "das coisas 

acontecidas" e pelo lugar destinado ao MST ingressamos no modo 

próprio de dizer do JN.  

Como vimos no capítulo sobre o telejornalismo, uma série de 

medidas e normas de produção discursiva, sempre como mecanismos 

de efeito de sentidos no telejornalismo, variando, em maior ou menor 

grau e sutileza, em questões que vão desde a coleta de informações, 

uso de imagens, organização do texto (estilos de frases, curtas e 

                                                           
14 A noção de vozes que usamos para a interpretação do discurso jornalístico provém de Bakhtin e 
é reforçada por Authier-Revuz, que enfatizam a natureza dialógica da linguagem.  
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diretas, sugestivas ou interpretativas, pronomes de tratamento), 

tempo do verbo, enfim, uma gama de outros mecanismos que variam 

de um veículo para outro, segundo o público, política subjacente e 

assim por diante, foram manipuladas para se efetivar o sentido dado 

as ações dos Sem Terra pelo JN.  

As constatações preliminares mostram que é o uso e 

fundamentalmente o modo de utilizar esses e outros procedimentos 

técnicos15 que configuram os modos de dizer e instituir os sentidos no 

telejornalismo. Com isso, na categoria de construção discursiva, o 

telejornal participa dos processos de instituição de jogos de sentidos, 

efeitos de realidade e de uma série de outras relações possíveis que 

configuram as dimensões imaginárias do mundo contemporâneo. São 

fenômenos, modos de construção da linguagem, que perpassam, 

refletem e projetam os valores culturais e a vida social desse 

momento.  

Bordieu (1992) nos dá algumas pistas importantes de análise ao 

afirmar que práticas conflituosas e lutas sociais não apenas tornam 

visíveis as formas camufladas de manipulação do poder político 

dominante, como também ilustram alguns limites do político como 

sistema de ação e de representação. O embate do governo com o MST, 

a busca contínua de desqualificação dos problemas e dos atores 

sociais, por parte do governo federal, tem contribuído apenas para 

colocar a nu as mazelas sociais e a inoperância de várias ações 

governamentais . 

Tomando por base o que disse Tarrow (1994) sobre ciclos de 

protesto, o MST produz conflitos, que se desdobram em duas 

alternativas, confirmando assim, sua radicalidade. Por isso, se arma, 

em uma atitude defensiva-provocativa, com foices e enxadas; 

transfigurando seus instrumentos de trabalho, ameaça e chama à 

guerra. Aqui o confronto armado é estratégico, pois quando o conflito 

político desemboca na questão da propriedade privada, a conseqüência 

é o enfrentamento armado. Por outro lado, o conflito armado é uma 

encenação que responde a uma tática de comunicação: ele é o conflito 

mais facilmente espetacularizado pelos meios audio-visuais. O conflito 

                                                           
15 Técnica, aqui, no sentido de "arte", mecanismo de criação. 
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político não dá manchete e rende poucas notícias; o conflito 

institucional é notícia e, eventualmente, manchete, mas dá poucas 

imagens; o conflito armado é, com garantia, notícia principal e merece 

belas imagens. 

Essa questão pode ser entendida a partir do conceito de frame 

(GOFFMAN, 1974). Tal conceito diz respeito aos marcos ou 

enquadramentos referenciais estratégicos compartilhados pelo grupo. 

Assim, os frames do MST, dados pelos símbolos culturais e ideológicos 

construídos pelo movimento, têm como marcos referenciais um modelo 

(dado pelo pobre/excluído/Sem Terra) e o agenciamento desses 

frames é feito pelas estruturas organizativas do movimento que cria 

um sujeito singular: sempre de boné vermelho, com foices e enxadas, 

camiseta branca com o emblema do MST. Os ícones emblemáticos 

conferem uma identidade àqueles sujeitos que os diferenciam das 

outras categorias de pobres e igualmente excluídos do campo.  

Enfim, os frames criados na luta fornecem instrumentos que 

capacitam os militantes a exercitarem sua consciência e identidade 

"ser um Sem Terra", sempre que acionados, a partir de eventos que as 

coordenações do MST constróem, em conjunturas de oportunidades 

políticas favoráveis (criadas pelo movimento ou por outros 

agentes/atores, ao longo de sua trajetória), para chamar atenção da 

imprensa, da população e dos governos, transformando a reforma 

agrária em notícia.  

Legitimada pela pretensão de levar ao conhecimento do público, 

da forma mais objetiva possível, os fatos ou acontecimentos da 

realidade agrária brasileira, a Rede Globo, através do JN, concede ao 

MST uma voz mais política e articulada, embora os enquadramentos 

destaquem as ameaças e a rebeldia dos Sem Terra, a polarização do 

conflito, o crescente armamento e violência dos adversários, 

contrastando com a atividade da polícia visando a manter a paz e a 

ordem. Os frames dramatizam e polarizam claramente o conflito.  

Conseqüentemente, nos textos analisados, o telejornal JN 

apresenta uma certa heterogeneidade enunciativa, abrindo espaço 

para o MST em suas coberturas em função do acirramento dos 

confrontos armados envolvendo, de um lado, o movimento, e, de 
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outro, ou os fazendeiros proprietários de terras invadidas (ou a 

invadir), ou a polícia militar (governo), enquanto mediador público do 

conflito (muitas vezes, contudo, agindo contra o MST e em defesa do 

direito à propriedade garantido pelo Estado). Sem dúvida que, além de 

qualquer motivação ou constrangimento político ou ideológico 

específico, a abertura dos mídia para a cobertura de conflitos armados 

tende a se justificar pela atribuição usual (ou consensual) ao público de 

interesse por esse tipo de conteúdo. Trata-se, afinal, de um 

enquadramento costumeiro e utilizado na cobertura de qualquer 

conflito, independentemente de suas razões políticas. 

Entretanto, isso pode ser visto como uma estratégia por parte 

do JN, para se dizer pluralista, dando voz a todas aos personagens do 

conflito agrário mesmo que discordem do ponto de vista do jornal. Os 

textos e as imagens utilizadas nos títulos discursivos do telejornal já 

apontam em direção ao foco de cobertura do JN. Durante 28 vezes o 

recurso à ação do MST foram enquadradas pelo termo “invadir”. Já o 

uso da palavra “ocupar” aparece 15, embora com sentido semelhante 

a invadir, como veremos no próximo capítulo. Não surpreende, 

portanto, que nas 52 ocasiões em que o telejornal se ocupou do MST o 

fez devido aos frames de tensão provocado pelas invasões (ou 

ameaças de), fazendo também com que a cobertura nesses dias 

enfatizassem os próprios elementos narrativos relativos, antes de mais 

nada, ao conflito (ou ao risco de conflito), pura e simplesmente. Desse 

modo, o MST e seus integrantes são apresentados como protagonistas 

das seguintes cenas enunciativas: 

- invasores e destruidores de bens públicos e propriedade 

privadas; organizadores e sujeitos de saques a caminhões e 

mercados.  

Mas, com a análise do quadro II, de certa forma, também 

enfatizamos uma voz corrente que considera que a única forma de 

existência social, na sociedade midiática é a do espetáculo, pois é a 

espetacularização dos acontecimentos que garante sua inclusão na 

mídia. Essa interpretação, de fato observável, merece, no entanto, 

adições. As manifestações populares tradicionais são dramáticas. E o 

caráter dramático da cultura popular explica, de certa forma, a 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
SENTIDOS DESLEGITIMADORES E LEGITIMANTES DO MST NO JORNAL NACIONAL 

 

 
 

 

construção teatral do MST, que se manifesta em suas caminhadas, nas 

tomadas de prédios, nas imagens que posam para a fotografia, 

deixando os protagonistas das cenas naturalmente ancorados em uma 

tradição e não necessariamente atuando para a mídia. Por outro lado, 

esse aspecto dramático tem um caráter pragmático, pois é utilizado 

instrumentalmente para eficientizar as ações do Movimento.  

Portanto, a negociação entre o MST e o JN se realiza da seguinte 

forma: enquanto o primeiro precisa ser visto, ao segundo, cabe ver e 

ao dar visibilidade, interpreta o presente veiculado, as várias vozes que 

o compõem, privilegiando e legitimando algumas para explicitar, dessa 

forma, que faz parte de um determinado tempo histórico.  

Em outras palavras, com as manifestações, o MST sabia ou 

sabe, como observa Ferreira (1995), que suas reivindicações seriam 

vistas pelo poder se fossem pautadas pela mídia que tematiza e 

hierarquiza os conflitos, pois enquanto “expositores do real”, media os 

sujeitos envolvidos nesse real, caracterizando-se como uma expressão 

simbólica, pois é através da mídia que o MST dialoga com o governo e 

a sociedade. Assim, o movimento reconhece a mediação da informação 

jornalística na sua interlocução, pois se apropria da gramática de 

produção da mídia para agir de acordo e se fazer pautado. Só assim, a 

forma de protesto ganhou notoriedade e se tornou um marco 

referencial significativo, um frame de protesto, firmando uma 

identidade a partir de uma ausência - ser "sem" alguma coisa – 

reafirmando-se como o exemplo, o modelo, por excelência, para todos 

os outros movimentos, ganhando repercussão na mídia brasileira e 

internacional.  

Por conseguinte, a relação do MST com a mídia demonstra que 

se trata de um campo de disputa e luta de poder. Os espaços 

comunicacionais são estratégicos tanto ao movimento, para publicizar 

suas demandas e buscar algum espaço contra-hegemômico, quanto 

aos seus opositores, que buscam desqualificá-los e isolá-los da opinião 

pública ao retratá-los como fonte e origem da violência. Por isso, 

concordamos com Egbon (1982 apud SANTAELLA, 1996) ao afirmar: "A 

TV pode contribuir para modificar em muitos aspectos os pensamentos 
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e atitudes das pessoas em termos de suas experiências cognitivas, 

suas crenças e opiniões, assim como seus comportamentos"(p.77).  

A videopolítica da espetacularização do cotidiano, nos termos de 

Debord (1997), transformou o MST em um dos elementos da pauta do 

JN. Nesse sentido, afirmamos que o discurso do JN também aponta 

para a legitimação das ações dos Sem Terra, na medida em que 

divulga, insistentemente, as estratégicas ocupações do MST, 

assumindo designações dos Sem Terra, que os legitima. E nesse 

sentido, acreditamos que de acordo com as observações do quadro II, 

a relação JN-MST pode ser considerada confusa e antagônica.  

 
 
 
 
 
4.2. Invadir e Ocupar : mundos em tensão  

 
“Por ser uma modalidade de discurso sobre, o discurso 
telejornalístico só pode inscrever-se em uma formação 

discursiva se for heterogêneo”. 
 

Já dissemos no início deste trabalho que um dos campos 

privilegiados de produção de enquadramentos é o dos meios de 

comunicação de massa: “...são padrões persistentes de cognição, 

interpretação e apresentação, de seleção, ênfase e exclusão, através 

dos quais os manipuladores de símbolos organizam rotineiramente o 

discurso, seja verbal ou visual” (GHON, 2002). 

Os mecanismos formais e conteudísticos de deslegitimação da 

ação política do MST pela sugestão da violência e desrespeito ao direito 

de propriedade é o que caracterizamos como o elemento mais visível 

no quadro acima. Nas cabeças de matérias de nossa amostra, já fica 

claro o tipo de enquadramento dado pelo JN ao assunto. As falas dos 

âncoras são repleta de termos indicadores de conflito e agressividade – 

como “MST ameaça invadir cidades”, “MST promove mais ocupações”, 

“Fazendeiros se armam contra invasões” e “Polícia desocupa bancos 

invandidos pelo MST” – enfatiza a preponderância do discurso utilizado 

pelo governo e pelos latinfundários. 
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Podemos observar isso na freqüência com que o telejornal 

recorre ao termo invadir (versão oficial das autoridades constituídas e 

dos fazendeiros) para concluir as matérias sobre os conflitos de terra, a 

presença de um segundo enquadramento significativo: a 

deslegitimação da ação dos Sem Terra. Mesmo lançando mão de vozes 

antagônicas, a cobertura faz uso de um enquadramento deslegitimador 

em relação ao movimento dos Sem Terra, reforçando elementos que 

colocam o MST na ilegalidade através de textos e imagens que 

correspondem à posição-sujeito do governo e dos latifundiários, que 

classifica a ação do movimento como fora da lei.  

Embora seja evidente que esse tipo de enfoque tende a se 

viabilizar em conjunto com a simples cobertura da escalada das 

tensões – já caracterizado anteriormente – ele possui, contudo, a sua 

própria especificidade e autonomia em relação ao item anterior. De 

modo que, independentemente do aumento ou diminuição da tensão e 

da efetivação ou não de confronto, a desqualificação narrativa do uso 

de medidas radicais por parte do MST pode se dar, através, por 

exemplo, da abertura para o discurso das autoridades, da manipulação 

inadequada, mas eficiente, de termos como invadir e ocupar com 

significações supostamente semelhantes. 

Segundo Ferreira (1986), um dos significados de invadir, é 

“entrar à força ou hostilmente em; ocupar à força; conquistar”, e de 

ocupar, “invadir, conquistar”. Esses significados do dicionário poderiam 

levar a concluir que haveria pouca diferença entre as duas expressões. 

Contudo, pelo que notamos no corpus, ao usar com mais freqüência 

invadir ao invés de ocupar, o JN parece se referir às duas primeiras 

definições, que possibilitam uma avaliação negativa sobre o MST, 

colocado no terreno do uso da força e da ilegalidade. Já o MST, ao usar 

ocupar, refere-se, possivelmente, a conquistar (e não invadir) e, dessa 

forma, tenta estabelecer a sua definição como legítima e positiva.  

Em estudo sobre a retórica da manipulação, Baccega (1989) 

considera que os:  

[...] pares opositivos invadir e ocupar fixam situações 
lingüisticamente significativas daquilo que chamamos relação 
retórica-manipulação. Efetivamente, os lexemas invadir e 
ocupar promovem conotações completamente diferentes 
sobre o sentido da ação dos Sem Terra. Invadir carrega 
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semas como "tomar aquilo que não nos pertence"; já o 
lexema ocupar nos indica semas como "estar em lugar 
devoluto". Assim poderíamos ter de, retoricamente, partir de 
um mesmo pressuposto, espécie de lexema de anterioridade, 
determinado por um elemento espacial, a terra e pelos 
pontos de vista ideológicos sobre ela. (p. 25) 
 

QUADRO III - ESPACIALIDADE + IDEOLOGIA 

INVADIR OCUPAR 

Existe um obstáculo (legal, no caso) Não há obstáculo 

Este obstáculo é vencido Trata-se de algo devoluto 

Vencer, significa, aqui, transgredir Não há transgressão 

A transgressão permite punição Não pode haver punição 

O ato é ilegal O ato é legal 

 

A propósito do quadro III, formulado por Baccega (1989, pp.25-

29), podemos observar que os lexemas invadir e ocupar, utilizados 

muitas vezes com mesmo sentido pelo JN, promovem conotações 

completamente diferentes sobre o sentido da ação dos Sem Terra. 

Portanto, para a autora (1989), os semas legalidade e 

ilegalidade, que estão na base do confronto entre as posições 

conservadoras e progressistas, são trabalhados segundo cânones 

persuasivos que visam a transacionar, através do plano ilocucional, 

certas crenças que se deseja fazer passar pragmaticamente à 

população. Assim os lexemas invadir e ocupar serão utilizados como 

expedientes retóricos asseguradores de visões de mundo e concepções 

de organização da sociedade.  

Ou seja, o JN ao optar, na maior parte das vezes, por invadir faz 

a escolha de um o que preserva o conceito de propriedade privada, em 

que o sujeito do enunciado encontra-se na ilegalidade e ao destinatário 

é oferecida uma pista de leitura em que a transgressão tem permissão 

a ser punida. Caso optasse por ocupar, ele estaria sustentado pelo 

conceito de propriedade social da terra e a ilegalidade se encontraria 

ação da repressão.  

Nesse sentido, podemos dizer que o quadro II mostra 

quantitativamente que o JN classificou o MST como "fora da lei", 

optando por denominar a ação dos Sem Terra de invasão quando 

havia, também, a possibilidade de designá-la por ocupação. A opção 
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por uma ou outra expressão não é gratuita e se explica pela proposição 

de sentido nela embutida. As palavras carregam consigo um conteúdo 

e uma vivência.  

Já mencionamos aqui que os textos telejornalísticos se referem a 

fatos do mundo e são resultados de processos de interpretação e 

construção de sentidos, em que se encontra sempre presente a 

heterogeneidade constitutiva ou mostrada. A polifonia no texto 

telejornalístico, portanto, torna-se uma eficiente estratégia de sugerir a 

enunciação do Jornal Nacional como verdadeira. Assim, é na notícia 

rotineira, freqüente e redundante que se produz a "visão de fundo" do 

movimento.  

Talvez este trecho extraído de Bourdieu (1989, pp.11-12) 

resuma bem a questão, para a retomada e análise mais apurada das 

quatro últimas matérias do quadro II:  

 
as diferentes classes e frações de classes estão envolvidas 
numa luta propriamente simbólica para imporem a definição 
do mundo social mais conforme aos seus interesses [...] por 
meio da luta travada pelos especialistas da produção 
simbólica (produtores a tempo inteiro) e na qual está em jogo 
o monopólio da violência simbólica legítima [...] do poder de 
impor [...] instrumentos de conhecimento e de expressão 
(taxinomias) arbitrários - embora ignorados como tais - da 
realidade social (pp.11-12). 

 
 
4.3. Legitimação ou Deslegitimação? 

 
"Os discursos sobre são uma das formas 

cruciais da institucionalização dos sentidos ". 
 

Tomando por base o resultado dessas observações e a fim de  

comparar os diferentes modos de dizer (vozes) que formam o “campo 

de forças” que é a cobertura de um evento político, escolhemos uma 

matéria - a da Fazenda Córrego da Ponte, do então Presidente da 

República Fernando Henrique Cardoso -, sabendo que esta contém, na 

essência, as demais, pois as ocupações e as suas coberturas, repetem-

se, adequadas, apenas, aos contextos políticos, embora nesse caso, o 

acontecimento apareça em situação de destaque pela ousadia dos Sem 

Terra e pelo tempo que mereceu as quatro matérias distribuídas em 

quatro dias.  
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Ao nosso ver, o conjunto dessas quatro matérias veiculadas em 

seqüência nos dias 23, 25, 26 e 27 de março, sábado, segunda-feira, 

terça-feira e quarta-feira, no JN, é ilustrativo do enquadramento típico 

dado pelo telejornal ao tema. A primeira matéria, com 8’25”, apresenta 

os Sem Terra como violentos, ilegais e desperdiçadores do patrimônio 

alheio. A matéria seguinte tem 2’ e funciona como reforço ao 

argumento implícito, contido na primeira, de que a violência usada pelo 

MST, além de questionável moralmente, é inferior em termos de 

resultado aos esforços das autoridades constituídas. A terceira, com 2’ 

mostra a ação enérgica da justiça, incorporada pela Polícia Federal. A 

quarta, com 1’, reforça a conduta ilegítima do MST.  

A ocupação é ao mesmo tempo única − ocorreu em um lugar e 

em um tempo determinado − e semelhante, pelo contexto semântico, a 

outras descrições, pois os signos que as nomeiam e os espaços que 

ocupam no JN lhes confere uma mesma identidade. Se a primeira 

notícia é imprevista − a ocupação não pode ser alardeada, pois a 

surpresa faz parte da estratégia do MST − a seqüência dela segue a 

ordem do previsível: tanto pelo desenvolvimento dos fatos, 

(semelhante a outras invasões) como pelos dispositivos que trabalham 

o acontecimento.  

Por isso, consideramos conter, neste pequeno conjunto, uma 

representatividade que possibilita estudar os Sem Terra do Jornal 

Nacional enquanto um corpo discursivo, que contém a unidade do 

discurso telejornalístico sobre o MST e a pluralidade das vozes que o 

constituem e lhe dão condições de existir. 

Vejamos como tais preocupações ocorrem nas matérias do 

Jornal Nacional sobre o MST. Comecemos com a edição do dia 23 de 

março de 2002, em que Carlos Nascimento abre o telejornal com o 

seguinte texto:  

TEXTOS IMAGENS 

1. “Integrantes do Movimento dos Sem 
Terra invadiram hoje a fazenda da família 
do presidente Fernando Henrique. A 
invasão pegou o governo de surpresa”. JN 
23/03/02 
 

Close no âncora, que aparente tensão 
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Dirigindo nossa atenção para os termos invadiram e invasão, 

observa-se que o enunciador da narrativa telejornalística não mobiliza 

num primeiro momento a designação que remete para a posição-

sujeito dos Sem Terra. Os dois termos aparecem normalmente, 

fazendo com que o discurso do outro (do governo e dos latifundiários) 

apareça plenamente incorporado ao discurso do JN.  

Ao adotar inicialmente esse termo, em detrimento dos usados 

pelo MST, para determinar sua estratégia de luta pela terra, o JN  

assume como seu o discurso do governo e dos fazendeiros, que 

adotam essas palavras tendo como referência a terra possuída. Por ser 

dono de terras infinitas, um latinfundiário põe em relevo o sentido de 

propriedade e de sua violação. Nesse caso, existe um obstáculo legal; 

tal obstáculo é vencido16. A transgressão permite punição. O ato de 

invadir, portanto, é ilegal. Por isso, traz consigo o efeito de sentido de 

violência contra a propriedade privada, isto é, discursiviza a violação 

da lei e faz soar o discurso jurídico sobre o direito de propriedade. 

Assim, o JN incorpora-o completamente, sem qualquer preocupação 

em mantê-lo a distância, fazendo parecer um objeto estranho.  

A notícia contém a informação da invasão, mas a negociação já 

está presente, inclusive com muitas das personagens que vão sendo 

integrados, aos poucos, em outras ocupações/narrações. O 

acontecimento jornalístico remete a um conteúdo sócio-político mas, 

remete, também, a uma experiência de jogo (ganhar/perder) e de 

guerra (lutar/morrer). As personagens − sujeitos do enunciado − estão 

em disputa e em confronto. De um lado o MST, a quem cabe a ação de 

invadir, reivindicar e explicar a ação. Do outro, o governo e a Polícia 

Federal, representando de diferentes formas, a lei e, por fim, os 

proprietários da fazenda, a família do presidente.  

A imagem aérea que acompanha os primeiros recortes tem 

função informativa específica a essa ocupação; ilustra mais uma vez a 

cena da instalação, onde a imagem do campo e homens espalhados ao 

redor da casa confirma o início da ocupação e comprova a presença da 

imprensa, funcionando como um expediente de prova para os 

telespectadores. Ou seja, mostra o cenário da invasão surpresa. A 

                                                           
16 Vencido aqui é usado no sentido de transgredido. 
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notícia traz todos os personagens envolvidos na cena e todos são 

sujeitos, pelo discurso, dialogando entre si, em conflito.  

Ao mesmo tempo, através dessas personagens, os diferentes 

destinatários foram incorporados. Pois o discurso do MST está 

legitimado da mesma forma que o do governo, permitindo 

apropriações identificadas por diferentes telespectadores. Mas só isso 

já nos dá por satisfeitos com esta percepção? Nada mais ilusório, como 

podemos verificar pelas seqüências discursivas da mesma matéria que 

veremos logo em seguida.  

Embora não represente uma regularidade, por vezes 

observamos, também, uma identificação do JN com a posição-sujeito 

dos Sem Terra. É isso que podemos constatar em 2 e 3. Aí, o 

enunciador da narrativa jornalística identifica-se com a posição-sujeito 

dos Sem Terra, empregando apenas a designação ocupação. Aqui, não 

há obstáculo; trata-se de algo devoluto; não há transgressão; não 

pode haver punição; o ato é legal. 

 

TEXTO IMAGENS 
2. Depois de oito horas da ocupação da 
fazenda, o Palácio do Planalto anunciou a 
reação do governo. (JN, dia 23/03/02) 

Repórter em frente ao Palácio do governo 

3. Diante da repercussão negativa, os 
chefes do MST deram uma entrevista para 
dizer que só entraram na fazenda porque 
a porteira estava aberta. Ocuparam a sala 
para fazer uma reunião e foram ver onde 
o presidente dormia. (JN, 25/03/02). 
 

Passagem de Repórter. Integrantes do 
MST estendendo bandeira  

 
Nesse caso, a voz oficial (o governo) é excluída do texto. Aqui, já é 

possível observar que a estrutura material da língua nos permite 

escutar e ver a heterogeneidade de todo discurso, através da qual a 

análise recupera os indícios de pontuação do inconsciente. Enquanto 

discurso atravessado pelo inconsciente, faz emergir a concepção do 

sujeito que não é uma entidade homogênea exterior à linguagem, mas 

o resultado de uma estrutura complexa, efeito da linguagem: sujeito 

descentrado, dividido, clivado. Nesse caso, os Sem Terra estão em 

evidência. As imagens de integrantes estendendo a bandeira; líder dos 

Sem Terra telefonando com pose de chefe têm a clara intenção de 

informar que o MST ocupou a fazenda de fato, agindo como ocupantes 
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legais do espaço. As imagens são a ancoragem para entender que eles, 

os Sem Terra, estão organizados e unidos. Nesses primeiros três 

recortes o sujeito da enunciação deixou os sujeitos do enunciado 

falarem sem discriminação, mostrando aos telespectadores que haveria 

espaço no telejornal para o embate em torno da reforma agrária.  

Recordamos que o objetivo principal deste trabalho é apontar as 

vozes antagônicas no discurso heterogêneo do Jornal Nacional (JN), da 

Rede Globo de televisão, sobre o Movimento dos Sem Terra (MST), 

bem como identificar os sentidos que ele produz e apaga no mesmo 

discurso. Nesse sentido, acreditamos deixar claro que a abertura 

interpretativa do discurso do JN proporciona uma polifonia de sentidos. 

Isso nos leva a acreditar que essa característica possibilita efeitos de 

sentido deslegitimadores, mas também legitimantes sobre o MST. Por 

conseguinte, o telespectador encontra, no discurso do JN várias 

possibilidades de se identificar com o sujeito/destinatário construído no 

texto. O JN tem amparo para interpretar a ocupação através das 

diferentes vozes que a compõem e encontrar subsídios para 

argumentar sua preferência pelos Sem Terra, pelo governo e pelos 

latifundiários.  

Assim, o que se observa, inicialmente, no discurso do JN é a 

presença de várias vozes que manifestam um discurso antagônico 

sobre a questão agrária. Mas não é só isso que observamos nesta 

análise. Essa polifonia de sentidos, entretanto, não representa uma 

regularidade. Como veremos a seguir, a narrativa do Jornal Nacional 

impõe um sentido dominante, via de regra, embaralhando as 

designações aqui analisadas.  

Examinando as seqüências discursivas 4 e 5, percebe-se que 

nelas o enunciador da narrativa telejornalística passa livremente de 

invadir a ocupar e vice-versa, não considerando essas designações 

como distintivas de posições-sujeito em confronto 

 

TEXTO IMAGENS 
4. Dentro da casa, que é usada pelo 
presidente Fernando Henrique, ficou cheia 
de invasores. Os chefes da ocupação 
atendiam as ligações e davam 
telefonemas. (JN, 23/03/02) 

Tomada de baixo para cima de Sem Terra 
falando ao telefone 

5. Terminou a ocupação da fazenda do Imagens de Sem Terras desmontando 
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amigo do presidente Fernando Henrique 
no Pontal do Paranapanema, em São 
Paulo. Os 250 Sem Terra saíram 
pacificamente, obedecendo à ordem 
judicial. A Fazenda Santa Maria tinha sido 
invadida segunda-feira, em protesto 
contra a prisão dos chefes do MST que 
organizaram a ocupação da fazenda da 
família do presidente em Buritis, Minas 
Gerais.(JN 27/03/02) 

barracos e saindo das terras... 

 

Agindo assim, toma essas diferentes designações em sua relação 

parafrástica, em suas relações de substituição. Esse relacionamento, 

essa superposição, essa transferência é entendida por Pêcheux (1988, 

p. 263) como um processo de "metaphora". Assim procedendo, o 

enunciador da narrativa telejornalística mobiliza as duas designações 

provenientes dos lugares políticos em conflito e sua narrativa não se 

encontra mais inscrita em uma Formação Discursiva específica. Ao 

contrário. Essa constatação indica que, no que tange ao discurso do JN 

sobre os Sem Terra, a narrativa veicula mais de uma posição-sujeito, 

mas, ao fazê-lo, mobiliza de forma aparentemente indiferente, uma 

pela outra, as diferentes designações, não se atendo aos efeitos de 

sentido, tal como descritos anteriormente.  

De acordo com Orlandi "os discursos sobre são uma das formas 

cruciais da institucionalização dos sentidos. É nesses discursos que se 

trabalha a idéia de polifonia. Ou seja, o discurso sobre é um lugar 

importante para organizar as diferentes vozes" (ORLANDI, 1990, 

p.37). Nessa perspectiva, pode-se perceber que as diferentes vozes 

envolvidas no conflito estão devidamente representadas. Então, 

poderíamos perguntar, em qual Formação Discursiva inscreve-se o 

discurso do Jornal Nacional? Tais percepções nos levam a fazer a 

seguintes conclusões preliminares: as duas designações identificam 

duas posições-sujeito inscritas em Formações Discursivas antagônicas; 

as duas designações coexistem no discurso telejornalístico sobre o MST 

e o JN tende a identificar-se com uma dessas posições.  

A partir dessas observações, é possível afirmar que o discurso 

telejornalístico, por ser uma modalidade de discurso sobre, só pode 

inscrever-se em uma formação discursiva se ela for heterogênea, de 

tal forma que permita a veiculação de diferentes vozes. Ou seja, a 
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Formação Discursiva do discurso telejornalístico é desigual a ela 

mesma. Só assim é possível explicar a presença, em seu discurso, de 

posições-sujeito antagônicas.  

Tal fato poderia, entretanto, conduzir à ilusão de que o Jornal 

Nacional não se identifica com nenhuma dessas posições. Que as 

diferenças constatadas ocorreriam, quando muito, por conta das 

posições assumidas pelos sujeitos enunciadores das matérias 

examinadas. Em suma, que a tão decantada neutralidade dos jornais 

em geral, e do telejornal analisado em particular, está preservada.  

A análise das próximas seqüência discursiva extraída da matéria 

do dia 25 de março mostra, contudo, que é preciso ir além dessas 

observações.  

 

TEXTOS IMAGENS 

 6. Um levantamento do administrador da 
fazenda mostrou que os sem-terra 
acabaram com o estoque de bebida e de 
carnes que uma das filhas do presidente 
comprou para passar o feriado com a 
família. E também com uma caixa de 
charuto, dada pelo presidente cubano 
Fidel Castro. (JN, 25/03/02). 

Geladeira aberta, bagunça sobre a mesa, 
caixa vazia 

7. A direção da fazenda diz que vai 
processar os sem-terra e pedir 
indenização. Quatro tratores da fazenda, 
um caminhão e uma plantadeira pararam 
de funcionar. Sumiram também 
equipamentos agrícolas e o estoque de 
óleo diesel. (JN, 25/03/02)  

Imagens de tudo virado; garrafas fazias, 

acumulação de lixo;  

 

Nas seqüências que complementam as narrativas 

telejornalísticas sobre o MST, o espaço para a posição-sujeito dos Sem 

Terra é fechado. No trecho da matéria, não há espaço para a 

intercambiabilidade entre a posição dos Sem Terra (ocupação) e a 

posição do governo e latifundiários (invasão). Aí só se inscreve a 

posição-sujeito do governo e dos fazendeiros, com a qual o JN parece 

se identifica, o que permite constatar que, de fato, se trata de uma 

relação parafrástica, que se presta para para fazer distorções de toda 

ordem, como parece o caso dos trechos acima. Ou seja, seria de 

esperar que os Sem Terra aparecessem como utilizadores do 

maquinário da fazenda, e não destruidores e ladrões. Essas 

afirmações, diante das câmeras, tornam-se muito confortável para o 
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enunciador da narrativa telejornalística pelo viés do discurso relatado, 

sobretudo em sua modalidade de discurso indireto.  

Como é possível verificar a partir dessas seqüências recortadas 

da segunda matéria sobre a posição-sujeito desse veículo 

telejornalístico. Parece haver uma indubitável identificação de sua linha 

editorial com a posição-sujeito dos latifundiários. Entretanto, essa não 

é a única forma de discurso relatado empregada nas narrativas. Tal 

constatação torna-se ainda mais evidente se examinarmos outras 

seqüências do mesmo telejornal, no dia 26. 

 

TEXTO IMAGENS 

8. O MST, em nota oficial, tinha 
classificado a invasão como uma resposta 
ao que chamou de insensibilidade das 
autoridades para negociar as 
reivindicações do movimento. (JN, 
26/03/02) 

Passagem e sonora 

 

Pelo fato de o discurso ser relatado em discurso indireto, poder-

se-ia esperar que houvesse fidelidade ao que foi dito pelo MST, que 

sabidamente refere-se à tomada da terra pela designação de 

ocupação. Entretanto, o discurso indireto, mesmo em sua modalidade 

formal, não tem compromisso com a fidelidade ao discurso-outro, 

conforme Authier-Revuz e como se pode constatar na seqüência 8.  

Aí se percebe que o discurso indireto é outro recurso empregado 

para ignorar a posição-sujeito dos Sem Terra e deslizar a posição-

sujeito dos fazendeiros e do governo com a qual o jornalista e o 

telejornal se identificam, por um processo de deslocamento dos 

sentidos, cujo resultado final implica a mobilização de sentidos. 

Percebe-se, dessa forma, que nas narrativas telejornalisticas não há 

compromisso com as posições e com os sentidos produzidos pelos 

sujeitos sociais envolvidos nesse conflito discursivo. Em que pese o 

fato de que o discurso sobre no Jornal Nacional possibilite a ocorrência 

das diferentes vozes envolvidas na questão agrária, o resultado final é 

que as narrativas do JN imprimem uma única direção aos sentidos, 

privilegiando a posição-sujeito do governo e dos fazendeiros seu efeito 

de sentido.  
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TEXTO IMAGENS 

9. Dois dias depois de invadirem a fazenda 
da família do presidente Fernando 
Henrique... A fazenda foi invadida às 6h 
por 50 membros do MST. Depois de armar 
o acampamento, os invasores arrancaram 
pés de soja. (JN, 25/03/02). 

Armação de acampamento e agricultores 

arrancando plantações 

10. O Movimento dos Sem Terra 
aumentou hoje o acampamento na 
fazenda Santa Maria, invadida ontem, no 
Pontal do Paranapanema. (JN, 25/03/02). 
 

Chegando caminhões com Sem Terra 

 
Nas seqüências discursivas 9 e 10, lê-se uma clara tomada de 

posição. Nela, o Jornal Nacional assume mais uma vez a designação 

que remete ao governo e proprietários rurais, indicando aí um processo 

de identificação com esse lugar político e com essa posição-sujeito, 

desidentificando-se nitidamente da posição-sujeito ocupada pelos Sem 

Terra. Esse duplo movimento de identificação/desidentificação aponta 

para uma direção de sentido e não para outra, o que mostra que o JN 

não é neutro, que assume um posicionamento, muito embora haja 

lugar, em seu âmbito, para a polifonia. Essa simultaneidade se dá em 

uma pretensa relação de substituição parafrástica, que pretende fazer 

ressoar o mesmo, sob diferentes designações, provocando o efeito de 

neutralização da diferença obtido pelo discurso do telejornal. Tal efeito 

de neutralização tem uma conseqüência discursiva muito importante, 

pois acaba por imprimir uma direção ao sentido, a de invasão, em 

detrimento de ocupação.  

 

TEXTO IMAGENS 

11. O governo federal classificou de 
terrorismo a ação do MST. JN, 23/03/02 

Repórter em frente ao Palácio do governo 

12. O presidente Fernando Henrique 
considerou a invasão da fazenda Córrego 
da Ponte um ato de vandalismo. JN, 
25/03/02 

Close no Ancora 

 

Tais recortes nos permitem a interpretação de que esse discurso 

remete a uma posição de classe, conformada ideologicamente por um 

sujeito que se sente ameaçado, quando se trata de reforma agrária. 

Há aí uma concordância com a mesma FD oficial, que construiu uma 

imagem de perigo e uma representação de bandidagem sobre o MST. 

No plano ideológico, encaminha o telespectador para uma condenação 
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do movimento e indica a pena a que deve ser submetido: 

deslegitimação.  

Discursivamente falando, este embate ocorre não entre agentes 

concretos, mas entre formações discursivas antagônicas. Assim, 

aqueles que enunciam de um outro lugar social, diferente daquele da 

classe dominante, devem ser deslegitimados diante da opinião pública. 

A FD na qual o JN se inscreve retoma a história, o interdiscurso, em 

lugares específicos e regulariza o papel da memória através das 

paráfrases, de substituições. Antes, eles eram apenas invasores; 

agora, “são terroristas”. Antes, eram apenas saqueadores, agora são 

vândalos”.  

Complementando seu papel de juiz, o discurso do JN sentencia a 

solução para o caso. Longe de avaliar os fatos de modo imparcial, o 

que se concretiza discursivamente aqui é que a única medida (único 

sentido adequado) é a deslegitimação do MST. Aprioristicamente, o JN 

fecha o caso, encerrando qualquer perspectiva de defesa. Em resumo:  

 

TEXTO IMAGENS 

13. Depois de oito horas da ocupação da 
fazenda, o Palácio do Planalto anunciou a 
reação do governo. Além dos 40 agentes 
da Polícia Federal que já estão no local, 
foram mandados mais 260 homens, entre 
agentes federais e soldados do Exército. A 
família do presidente Fernando Henrique 
Cardoso conseguiu na justiça um 
mandado de manutenção da terra que, se 
for preciso, será cumprido com ajuda de 
força policial. JN/23/02 

Centenas de miliatares. Sem Terras 
algemados e deitados no chão 

14. A ação foi perfeitamente legal, e havia 
o mandado judicial para que 
desocupassem a fazenda. Ilegal, violento, 
intolerável é a invasão de propriedade, é 
a violação de domicilio", afirma o ministro 
da Justiça Aloysio Nunes Ferreira. 
JN/23/03/02 
 

Sonora do ministro em close 

 

Portanto, sob a sombra da Lei, a concepção de verdade mais 

uma vez é evocada. A Lei está acima de qualquer autoridade. Esse é o 

tecido discursivo tramado (em duplo sentido) pela emissora. A 

perspectiva da ilegalidade reforça a noção de perigo, nesse caso perigo 

nacional, já que o rol de ações do MST passeia pelas propriedades 

públicas e particulares. Mais do que isso, a FD dominante faz circular 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
SENTIDOS DESLEGITIMADORES E LEGITIMANTES DO MST NO JORNAL NACIONAL 

 

 
 

 

um tom alarmista, satanizando os Sem Terra, trazendo à circulação, 

sem o dizer expressamente, o discurso religioso da luta do Bem contra 

o Mal. Ainda que de modo relatado, o sujeito-enunciador tipifica o 

perigo do MST: “Temos um problema sério, grave, como nunca houve 

na história do país. A residência do delegado da nação invadida, ali 

estão objetos do presidente, estão seus livros. A lei tem que ser 

cumprida”. 

Por conseguinte, podemos observar, preliminarmente, que a 

polifonia no discurso do JN, além de manifestar as vozes antagônicas 

sobre a questão agrária, também aponta em direção a um único 

sentido. Pois, se num dado momento divulga as ocupações de terra 

lançando mão de designações da posição-sujeito dos Sem Terra, à 

medida que elas passaram a ocupar as chamadas diárias em excesso, 

passou a ter efeitos negativos para o movimento, reforçada pelo uso, 

em maior parte, da designação da posição sujeito dos fazendeiros e do 

então governo, e pelo embaralhamento parafrástico dos termos invadir 

e ocupar - utilizados com o sentido de ilegalidade -, embora 

representassem posições ideológicas diferentes.  
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EM CONCLUSÃO 

 
Como foi dito na seção referente à metodologia, este trabalho 

teve como principal preocupação compreender como a 

heterogeneidade discursiva aparece no discurso telejornalístico. O 

objetivo foi apontar as vozes antagônicas no discurso heterogêneo do 

Jornal Nacional (JN), da Rede Globo de televisão, sobre o Movimento 

dos Sem Terra (MST), bem como identificar os sentidos que ele produz 

e apaga no mesmo discurso.  

Partimos da hipótese de que os sentidos legitimantes e 

deslegitmadores a respeito dos Sem Terra, resultante da 

heterogeneidade de vozes, é a base para se produzir efeitos de 

sentidos monofônicos sobre o MST. A comparação de alguns 

fragmentos de discurso direto e indireto em títulos ou retirados de 

outras citações do corpo do texto (mas diferentes entre si, na forma) 

ilustram essa posição. Em linhas gerais, o contraponto entre a ação 

dos Sem Terra e o que fala o JN apontam, primeiramente, tanto para a 

legitimação quanto para deslegitmação das ações dos Sem Terra.  

O primeiro caso ocorre na medida em que o JN divulga as 

estratégicas ocupações do MST e assume designações dos Sem Terra, 

com predomínio do enfoque dos Sem Terra. Já o segundo caso, 

acontece quando o JN assume um papel conservador em relação ao 

movimento, arvorando-se em juiz e dando elementos para apelos à lei 

e à ordem, divulgando a invasão de terras produtivas, a violência e 

irresponsabilidade dos Sem Terra, no mau uso da terra. Trata-se de 

um enquadramento deslegetimador, que coloca os Sem Terra na 

ilegalidade através de textos e imagens que correspondem à posição-

sujeito do governo e dos latifundiários, classificando a ação do 

Movimento como fora da lei e provocando reações deslegitimantes.  

A heterogeneidade das matérias veiculadas pela Rede Globo de 

23 a 27 de março de 2002, entretanto, apenas deixa evidente que o JN 

é partícula de um corpo histórico-social. Enquanto tal, interage com 

outros discursos de que se apossa ou diante dos quais se posiciona 

para construir sua fala, caracterizando-se como dividida, clivada e 
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cindida. A análise do discurso tornou possível chegar à polifonia e à 

heterogeneidade existentes no JN. Como vimos, no telejornal da Rede 

Globo, diferentes vozes sociais são colocadas em cena. Vozes que se 

complementam, concorrem ou contrapõem, que fazem falar os 

discursos que circulam na sociedade e que, juntas, a partir de um local 

- a mídia – produzem também um discurso, o jornalístico, que tem um 

funcionamento próprio, com regras estabelecidas ao longo de sua 

existência. No JN, a divisão entre espaços legitimantes e 

deslegitimantes se afirma na ilusão referencial da linguagem e do 

jornalismo. Repórteres e apresentadores, enquanto locutores do 

discurso, usam a estratégia da impessoalidade na maior parte das 

enunciações, procurando eliminar as marcas de subjetividade, da 

parcialidade inerente a quem enuncia, e criar um efeito de evidência, 

de objetividade e imparcialidade.  

Por isso, caracterizar o discurso do JN como polifônico, não 

significa descartar as pressuposições e implicações subjacentes que 

garantem o sentido monofônico do discurso do JN, ou seja, as suas 

representações, não permanecem obscuras. Ao se chegar nos 

enunciadores, percebe-se que não existe fronteira entre informação e 

opinião, que é resultado da ideologia da transparência. No nível dos 

enunciadores, percebe-se que há perspectivas de enunciação 

predominantes. Mesmo fazendo circular vozes concorrentes e 

contraditórias, através de fontes jornalísticas que representam setores 

e correntes de pensamento distintas, há vozes que predominam, não 

só pela presença mais constante no telejornal, mas inclusive na 

enunciação dos jornalistas, que passam a enunciar na perspectiva 

dessas vozes dominantes. Estas, por sua vez, vão ao encontro da voz 

da emissora, do JN, aos valores dessa instituição, que como empresa 

tem interesses econômicos e políticos. Essas perspectivas dominantes 

remetem à formações discursivas com relações contratuais, com 

relações não conflitantes. No JN, as perspectivas enunciativas 

dominantes são as do governo federal, dos detentores da propriedade 

da terra, enfim, das forças políticas e econômicas dominantes na 

sociedade. 
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 Há diferenças na forma como proprietários e trabalhadores são 

referidos no telejornal. Os primeiros são, muitas vezes, apenas 

grandes posseiros, mas essa situação não costuma ser questionada 

nos textos informativos, onde são denominados como proprietários, 

fazendeiros, donos ou pecuaristas. Quanto aos trabalhadores, são 

referidos mais freqüentemente como trabalhadores Sem Terra ou 

simplesmente Sem Terra, vindo em seguida as denominações 

posseiros, colonos e raras vezes agricultores ou lavradores. O JN, como 

se pode observar, executa com relação aos principais atores da 

questão agrária um processo de renomeação: embora tenham as 

características próprias de suas categorias, na produção jornalística 

todos se tornam trabalhadores rurais Sem Terra ou proprietários.  

O sentido negativo na referência aos trabalhadores, contudo, 

aparece principalmente na expressão invasor (e no verbo invadir), 

associada a todas as formas anteriores já mencionadas. Há textos em 

que os trabalhadores são tratados somente como invasores, 

ignorando-lhe sua condição de trabalhador, seja qual for sua 

especialidade. O mesmo podemos observar com relação às expressões 

invasor/invadir, ocupante/ocupar. Enquanto os trabalhadores usam a 

segunda dupla, o JN recorre, preferencialmente, à primeira.  

 A partir desse tipo de atribuição negativa e da possibilidade de 

enquadramento da fala dos trabalhadores no discurso de populares, 

podemos observar um movimento de deslegitimação do discurso dos 

trabalhadores. É válido lembrar que a análise aqui realizada não se dá 

sobre os discursos de cada categoria incluída na questão agrária, mas 

sim, da análise do discurso do JN sobre o MST. Mesmo assim, julgamos 

pertinente retomar Bourdieu (1989, p.186) a respeito da discussão 

língua dominante/língua dominada, quando ele observa que "aquilo 

que é chamado de 'língua popular' são modos de falar que, do ponto 

de vista da língua dominante, aparecem como naturais, selvagens, 

bárbaros, vulgares". O telejornal parece tentar uma pertinência dos 

trabalhadores a essa categoria, onde se enquadrariam também as 

situações de invasão, de pressão e de violência física envolvendo o 

MST. 
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Diante desse fato, o conceito de pressuposição (PEDRO, 1997) 

revela que mostrar os Sem Terra como invasores da propriedade da 

família do presidente pressupõe que o telespectador sabe o que 

significa uma ação invasora, em vista de toda uma gama de 

informação adquirida pelas inúmeras matérias sobre a tomada da terra 

provocada pelo MST, bem como as diversas vezes em que assistimos 

reportagens sobre a invasão de espaços privados e públicos. 

Isso implica dizer para os mais de 40 milhões de brasileiros 

ligados no JN que a ação empreendida pelo MST teria sido tão ilegal 

quanto ao golpe sofrido por qualquer pessoa que tem seu lar ou 

empresa invadidos por ´foras-da-lei´. Desse modo, as chamadas do JN 

passaram a destacar os atos violentos ou de vandalismo, sempre 

atribuídos ao MST; o clima de caos social sempre associado ao MST, 

gerador do medo e da insegurança, junto à opinião pública.  

Dessa maneira, quando o JN enfatiza com imagens o uso do 

termo “invasores” parece querer reforçar o discurso dos latifundiários e 

do então governo FHC, que colocaram o MST na ilegalidade, 

criminalizando-o e ocultando a importância social da reforma agrária, 

para a qual os Sem Terra advertem toda a população, as autoridades e 

os latifundários. Na maior parte das seqüências analisadas, a posição 

do JN é claramente interpretável pelo telespectador, levado a reforçar 

a idéia de que o MST é um movimento politicamente distorcido, 

beirando a ilegalidade 

Conseqüentemente, ao considerarmos os textos e as imagens 

analisados neste trabalho, que quase sempre associam o MST ao termo 

de conotação negativa (invadir), vislumbramos uma tentativa de 

deslegitimação do MST, tentando confundir o povo brasileiro ao dizer, 

nos enunciados textuais e imagéticos, que a reforma agrária tomará as 

terras dos pequenos proprietários; que a grande propriedade é mais 

produtiva; que os Sem Terra são anarquistas e os principais culpados 

pelas inúmeras mortes no campo; que a reforma agrária será muito 

cara e que o país não pode suportar esse custo. Ao associar o 

movimento ao termo “invasores”, tenta-se passar a idéia de 

“desordeiros” e ameaçadores da democracia e, por conseqüência, 

foras-da-lei.  
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A construção discursiva de que se valeu o JN revela que as 

várias referências negativas foram utilizadas para questionar a ação 

dos Sem Terra: o princípio da ilegalidade do ato de ‘invadir’. Dessa 

vez, porém, de forma mais acentuada em função do lugar onde o fato 

ocorreu. Em outros termos, fica esclarecido que, a partir da segunda 

metade do mês de março de 2002, em que aconteceu a ‘invasão’ mais 

polêmica efetivada pelos Sem Terra, o Jornal Nacional respondeu à 

"curiosidade" dos consumidores de notícias, antecipando as denúncias 

contra o MST.  

Tal posicionamento leva-nos a crer que o telejornal conseguiu 

realizar, através das matérias, o que Morin (1990, p.39) chamou de 

“necessidade inconsciente do indivíduo de viver a morte imaginária”. E 

isso foi possível, por exemplo, através da audiência à matéria, repleta 

de imagens e símbolos. Mas, esse fascínio só se justifica no fato de que 

a morte imaginária é isenta de concretude, pois são sempre os outros 

que sofrem os problemas sociais e não o receptor.  

De acordo com Morin (1990), no sacrifício uma pessoa morre em 

meu lugar, enquanto que nas imagens televisivas ‘são os outros que 

morrem ou sofrem, e não eu’. Em termos concretos essa morte, aqui 

chamada de deslegitimação, desenvolve-se em várias etapas. 

Primeiramente os telejornais tentam negar a causa social do 

movimento, mostrando que os métodos de luta dos agricultores podem 

ser comparados a de grupos radicais e fora-da-lei. Um exemplo dessa 

etapa seria mostrar os agricultores ‘armados’ com seus instrumentos 

destruidores das propriedades públicos e privados. Logo depois vem a 

satanização das lideranças ou do movimento. Assim, mostrar o líder 

dando um telefonema em pose de chefe e fazendo declarações 

raivosas, parece apontar para o líder da legião do mal.  

Uma terceira etapa é a exclusão. Se observarmos a regularidade 

de notícias negativas sobre os Sem Terra, somos levados a imaginar, 

automaticamente, que o MST é aquilo que anuncia o JN. Por fim, as 

etapas da ilegalização e repressão. Isso aconte quando o JN tenta 

colocar as lideranças e o movimento na clandestinidade. A emissora 

descobriu que mostrar o sucesso da polícia na ação contra os Sem 
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Terra e dá ênfase as declarações de ministros contra o MST aumenta a 

audiência.  

Dessa forma, o sentidos que o JN pretende institucionalizar vão 

ao encontro dos valores defendidos pelos segmentos representados 

pelas perspectivas de enunciação dominantes, que são os valores 

neoliberais - da propriedade, da auto-regulamentação do mercado, da 

atividade empreendedora, do uso de novas tecnologias, da mínima 

interferência do Estado na economia. Já os sentidos que se pretende 

deslegitimar no JN são os que se chocam com esses valores, que se 

contrapõem a eles, representados pelos discursos do MST.  

Assim, podemos dizer que a modalização da ação dos Sem Terra 

através do uso do verbo “invadir” apoiado por uma série de imagens 

instigantes indicam, contextualmente, que o JN de fato mostrou o MST 

a partir do que falavam os latifundiários e o então governo de FHC: um 

movimento ilegal, dando um tratamento de deslegitimação dos seus 

métodos, reforçando, desse modo, o que Seixas (1996 apud MELO, 

GOMES e MORAIS, 2001, p.2) assinalaram em análise de matérias 

locais da Rede Globo Nordeste, como uma outra face dos 

trabalhadores, ou seja, agressores e não apenas vítimas. Por isso a 

identificação, no discurso do JN, de padrões de leitura visíveis nas 

análises que evidenciaram a caracterização dos personagens, a 

definição dos termos do conflito, a adjetivação dos atores políticos, 

utilizados como elementos visuais e textuais sutis.  

Esse enquadramento ganha importância na recorrência, 

constituindo-se em um padrão de cobertura a partir do qual pode-se 

explicar em termos simplificados um fenômeno político como o 

discurso do JN sobre o MST. Uma explicação estrutural que pode ter 

contrapartida, na opinião dos cidadãos, em outras fontes de 

informação política, mas cuja influência potencial não deve ser 

desconsiderada, num país em que a maior parte da população depende 

exatamente da televisão – mais especificamente, deste mesmo canal 

aberto que agora se “tabloidiza” – para construir os esquemas a partir 

dos quais organizam o “mundo lá fora”, para além da experiência 

concreta.  
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Filtrados pelo prisma enquadrante do telejornal, temos portanto 

uma série de definições, simbólicas e retóricas, a respeito da 

participação dos atores políticos no conflito. A própria linguagem 

específica do jornalismo televisivo tenderia a polarizar e dramatizar os 

eventos, através de mecanismos como certas expressões dos 

apresentadores, que remetem a fatos que, imagina-se, sejam 

conhecidos dos espectadores. Isso permite à notícia usar 

enquadramentos com diferentes graus de explicitação, sem contudo, 

fugir aos principais padrões de cobertura: o telejornal apostou no 

potencial sensacional do tema, usando recorrentemente padrões que 

reforçavam a ilegalidade inerente à ação do MST. 

Enfim, o discurso jornalístico do JN, apesar de ter como 

característica a polifonia, a heterogeneidade, tem um funcionamento 

autoritário, direcionando sentidos, contribuindo para reafirmação de 

consensos de significação da hegemonia discursiva. A formação 

discursiva dominante circula no JN sempre promovendo a 

deslegitimação dos Sem Terra, expulsando e negando a sua condição 

reivindicatória. A criminalização dos líderes faz parte do jogo discursivo 

promovido pela ideologia, topicalizando a marginalidade em dose 

dupla: além de serem expulsos da terra e das mínimas condições de 

vida, o MST é expulso também da legalidade, o que o virtualiza como o 

grande mal da atualidade brasileira. Ao tender à paráfrase, abafa as 

vozes em conflito na ilusão da objetividade, da verdade. No 

funcionamento desse discurso jornalístico fica apagado para o 

telespectador o processo de construção da notícia as políticas 

neoliberais excludentes e geradoras de desemprego. 

Consideramos oportuno abrir espaço para novas investigações 

acadêmicas, recorrendo à análise do discurso ou a outras metodologias 

que possam refletir sobre a falsa polifonia de sentidos a que somos 

submetidos. A contribuição deste breve espaço dissertativo, apenas 

delineia caminhos, indicando que o acervo teórico já permite análises, 

embora o debate acadêmico ainda esteja muito distante do ideal: 

ajudar nas transformações sociais. 
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ANEXO I - MATÉRIA DO JN - DIA 23/03 

TEMPO: 8’25” 

“TERRORISMO DO MST"   
CARLOS NASCIMENTO – Integrantes do Movimento dos Sem-Terra 
invadiram hoje a fazenda da família do presidente Fernando Henrique, 
em Buritis, Minas Gerais. Os invasores tomaram até a sede da 
fazenda - a casa usada pelo presidente quando viaja para a região. 
Não respeitaram nenhum dos cômodos. Estenderam a bandeira do 
MST na sala da casa e invadiram inclusive o quarto do presidente e da 
primeira-dama. 
 
 HERALDO PEREIRA – A propriedade da família do presidente Fernando 
Henrique, a fazenda Córrego da Ponte, fica em Buritis, Minas, há 250 
quilômetros de Brasília. É a primeira vez que os Sem-Terra 
conseguem entrar na fazenda. Antes, já tinham feito outras 
tentativas. Desta vez, aconteceu. Não houve resistência por parte dos 
15 empregados. Às 8h30, Quando a Polícia Federal chegou, já era 
tarde. Teve que pousar os helicópteros ao lado da propriedade e os 
agentes ficaram observando de longe.  
  
 Em meio a uma chuva forte a equipe do Jornal Nacional conseguiu 
chegar numa porteira da fazenda. Dirigentes do MST aceitaram 
recebê-la.  
 
Ao todo 600 pessoas entre homens, mulheres e crianças, entraram na 
fazenda. A principal concentração é na varanda, onde o pessoal 
pretende passar a noite. Outro grupo ocupou a área de serviço e 
transformou o local em cozinha.  

 CLEDSON MENDES -  "Nós estamos prontos para resistir. Cada ação 
tem uma reação. Nós estamos com alimentação para permanecer 
aqui 30 dias", avisou Cledson Mendes, integrante do MST. 
 
HERALDO PEREIRA – O almoço de hoje só ficou pronto no meio da 
tarde. Os Sem-Terra fizeram fila para comer. Dentro da casa, que é 
usada pelo presidente Fernando Henrique, ficou cheia de INVASORES. 
Os chefes da OCUPAÇÃO atendiam as ligações e davam telefonemas. 
Na mesa de centro estenderam a bandeira do MST. Outros 
almoçavam na sala principal da sede da fazenda e chegaram até o 
quarto do casal. 
  
 Eles querem que o governo assente 200 famílias e libere verba para o 
plantio de 1.500 assentados. Segundo a direção do movimento, a 
ordem é para se evitar danos à propriedade. 
CARLA VILHENA - O governo federal classificou de terrorismo a ação 
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do MST. E enviou tropas do exército e agentes federais para a 
fazenda. A justiça determinou a desocupação das terras. A invasão 
pegou o governo de surpresa. Depois de passar a manhã com 
assessores, o ministro chefe do gabinete de segurança institucional, 
general Alberto Cardoso, foi ao encontro do presidente Fernando 
Henrique. Mais tarde, ele voltou ao Palácio da Alvorada com o 
ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann, que veio do 
Recife, às pressas.  
  
 O MST, em nota oficial, tinha classificado a invasão como uma 
resposta ao que chamou de insensibilidade das autoridades para 
negociar as reivindicações do movimento.  

 VICENTE EDUARDO - "Essa ocupação se deu pela falta de respeito e 
falta de credibilidade que o Incra tem junto aos trabalhadores do 
MST", declarou o coordenador do MST, Vicente Eduardo. 
 
CARLA VILHENA – O ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul 
Jungmann, repudiou essas afirmações e disse que a invasão não teve 
nenhum caráter social:  
   
 RAUL JUNGMANN - "Eu quero descaracterizar qualquer relação entre 
este ato e a pauta do MST. Não se trata de um ato de cunho social, 
nem de questão fundiária. Todas essas pessoas têm terra, têm 
crédito, têm uma situação acima da média do lavrador e do 
trabalhador brasileiro. Recebem do poder público, em média, cada 
uma delas aproximadamente de R$ 20mil a R$ 25 mil. É um ato de 
terrorismo. Todos os brasileiros tiveram, simbolicamente, as suas 
casas invadidas, ocupadas e violadas".  
  
 POLIANA ABRITA – Depois de oito horas da ocupação da fazenda, o 
Palácio do Planalto anunciou a reação do governo. Além dos 40 
agentes da Polícia Federal que já estão no local, foram mandados 
mais 260 homens, entre agentes federais e soldados do Exército. A 
família do presidente Fernando Henrique Cardoso conseguiu na justiça 
um mandado de manutenção da terra que, se for preciso, será 
cumprido com ajuda de força policial. 

ALBERTO CARDOSO - "Temos um problema sério, grave, como nunca 
houve na história do país. A residência do delegado da nação 
invadida, ali estão objetos do presidente, estão seus livros. A lei tem 
que ser cumprida. Nós temos que fazer essa reintegração de posse", 
afirmou o chefe do Gabinete Institucional general Alberto Cardoso. 
 
CARLA VILHENA – Em São Paulo, o ministro da Justiça, Aluísio Nunes, 
falou de manhã da ação dos Sem-Terra. Foi a única autoridade federal 
a sublinhar as relações entre o MST e o PT. 

 ALUÍSIO NUNES - "Existe uma ligação muito íntima entre o MST e o 
PT. Todo mundo que conhece a atualidade brasileira sabe que há uma 
relação íntima entre o partido político e esse movimento e espero que 
o PT desautorize esse tipo de violência", disse Aluísio Nunes. 
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CARLA VILHENA – Em nota oficial, o PT repudiou as declarações do 
ministro da Justiça.  
 
 JOSÉ DIRCEU - "O PT quer uma solução pacífica, dentro da 
Constituição, não concorda com ocupação de propriedade produtiva. 
Quem fez essa ocupação foi o Movimento dos Sem-Terra, o PT não foi 
consultado, nem deveria ser, e também não foi avisado. E espera que 
haja negociação, desocupação da fazenda e uma solução pacífica 
dentro da lei", declarou o presidente do PT, José Dirceu. 
     
 CARLA VILHENA – Na nota, o PT disse ainda que a declaração do 
ministro da Justiça é uma tentativa inaceitável de politizar e fazer 
exploração eleitoral com uma questão social que deve ser tratada com 
responsabilidade. 

  DADOS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO:  1999 A   
2000 = 4.200  assentados/ significando 584,655 famílias em todo o 
país. Só em 2001 foram 108 mil famílias assentadas...  

 
 
 
 
 

 
ANEXO II - MATÉRIA DO JORNAL NACIONAL - DO DIA 25/03 

 
TEMPO: 2’ 

“VANDALISMO DO MST” 
 
  FÁTIMA BERNARDES - O presidente Fernando Henrique considerou a 
INVASÃO da fazenda Córrego da Ponte um ato de vandalismo. A 
coordenação do MST falou hoje sobre o comportamento dos Sem-Terra 
na propriedade. 

 
  HERALDO PEREIRA - Os coordenadores da invasão ainda estão presos 
na superintendência da Polícia Federal, em Brasília. A justiça de Buritis 
não atendeu o pedido de relaxamento da prisão feito pelos advogados 
deles. Diante da repercussão negativa, os chefes do MST deram uma 
entrevista para dizer que só entraram na fazenda porque a porteira 
estava aberta. Ocuparam a sala para fazer uma reunião e foram ver 
onde o presidente dormia. Segundo eles, houve acordo com a 
ouvidoria agrária para que eles não fossem presos. Os Sem-Terra 
negam que tenham tomado toda a bebida da fazenda. 

 
  JOÃO PAULO RODRIGUES - "O MST faz festa em todas atividades e 
ocupações. Porque não fomos ao velório de ninguém. Não é um 
movimento de anjos e não era um encontro evangélico", fala o 
coordenador do MST João Paulo Rodrigues.  
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  HERALDO PEREIRA - Durante a madrugada houve forró na fazenda. O 
repórter fotográfico do Globo, Roberto Stuckert Filho registrou a festa 
dos Sem-Terra. 

 
  Um levantamento do administrador da fazenda mostrou que os Sem-
Terra acabaram com o estoque de bebida e de carnes que uma das 
filhas do presidente comprou para passar o feriado com a família. E 
também com uma caixa de charuto, dada pelo presidente cubano Fidel 
Castro.  

 
  A direção da fazenda diz que vai processar os Sem-Terra e pedir 
indenização. Quatro tratores da fazenda, um caminhão e uma 
plantadeira pararam de funcionar. Sumiram também equipamentos 
agrícolas e o estoque de óleo diesel.  

   
  Na avaliação do presidente Fernando Henrique Cardoso, o que houve 
na Fazenda Córrego da Ponte foram cenas de vandalismo e o objetivo 
dos invasores era chegar à casa principal que é usada por ele e pela 
família dele. Segundo o presidente o que mais chocou foi a violação do 
domicílio.  

 
  A ação da polícia que depois da desocupação prendeu 16 chefes dos 
Sem-Terra foi criticada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal 
Marco Aurélio Mello. Ele considerou uma humilhação - uma violência 
descabida e sem justificativa a ação da polícia que fez os Sem-Terra se 
deitarem depois de algemados.  

 
ALOYSIO NUNES FERREIRA -  "A ação foi perfeitamente legal, e havia o 
mandado judicial para que desocupassem a fazenda. Ilegal, violento, 
intolerável é a invasão de propriedade, é a violação de domicilio", 
afirma o ministro da Justiça Aloysio Nunes Ferreira.  
 

 

 

ANEXO III - MATÉRIAS DO JORNAL NACIONAL - DIA 26/03/02 

 
TEMPO: 2’ 

MST INDIACIADO POR FORMAÇÃO DE QUADRILHA 

   
 FÁTIMA BERNARDES - Polícia vai indiciar por formação de quadrilha os 
chefes do MST presos em Brasília  

 
  REPÓRTER POLIANA - A Polícia Federal decidiu incluir mais um crime 
entre as acusações contra os Sem-Terra presos na invasão da fazenda 
da família do presidente Fernando Henrique em Buritis, Minas Gerais. 
Eles vão ser indiciados também por formação de quadrilha.   

   
  Os Sem-Terra protestaram no centro de Buritis. Reclamavam contra a 
prisão dos 16 integrantes do MST, que invadiram a fazenda da família 
do presidente Fernando Henrique. Policiais militares estão de prontidão 
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na cidade. O fórum e a prefeitura foram fechados. O prefeito de Buritis, 
padre José Vicente, foi a Brasília pedir proteção da Polícia Federal.  
 
PREFEITO JOSÉ VICENTE -  "Temos sido ameaçados de morte ou de 
ação violenta por parte de alguns membros do MST", disse o prefeito.  
 
FÁTIMA BERNARDES - O coordenador do MST, João Paulo Rodrigues, 
nega qualquer tipo de ameaça ao prefeito. A advogada do MST e 
parlamentares da Comissão de Direitos Humanos da câmara estiveram 
na carceragem da Polícia Federal com os Sem-Terra presos há dois 
dias. A defesa vai fazer mais uma tentativa para libertar os Sem-Terra.  

 
 HERILDA BALBUÍNO - "Nós vamos entrar com um habeas corpus no 
tribunal de justiça de Minas Gerais. Porque é de competência da justiça 
comum", afirma a advogada do MST, Herilda Balbuíno. 

 
  REPÓRTER POLIANA - Hoje a Polícia Federal decidiu incluir mais uma 
acusação contra os Sem-Terra. Eles vão ser indiciados também por 
também por formação de quadrilha, além de outros cinco crimes. O 
delegado responsável pelo inquérito foi ouvir o depoimento dos 
funcionários da fazenda Córrego da Ponte.  A filha do presidente 
Fernando Henrique, Luciana Cardoso, foi hoje à fazenda conferir o que 
está faltando na casa e o que foi destruído. O ministro da Justiça, 
Aloísio Nunes Ferreira, e o diretor da Polícia Federal, Arthur virgílio 
Monteiro, estiveram no Palácio da Alvorada para informar ao 
presidente sobre a atuação da Polícia Federal. A assessoria do palácio 
informou que o presidente Fernando Henrique reafirma  a confiança no 
trabalho do Incra e da Agência Brasileira de Inteligência durante o 
episódio. 

 
  FÁTIMA BERNARDES  - O secretário-geral da presidência da república, 
Arthur Virgílio, disse que, nas declarações em que condenou a invasão 
da fazenda da família do presidente Fernando Henrique, o presidente 
de honra do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, deveria ter anunciado a 
ruptura do partido com o MST. O líder do PT na câmara, deputado João 
Paulo Cunha, disse que o partido já deixou claro que é contra a 
violência e que não vai apoiar as medidas do MST.  

 

ANEXO IV - MATÉRIAS DO JORNAL NACIONAL - DIA 27/03/02 

 
TEMPO: 1’ 

SEM-TERRAS DEIXAM FAZENDA DE AMIGO DE FHC. 
 
 Terminou a ocupação da fazenda do amigo do presidente Fernando  
Henrique no Pontal do Paranapanema, em São Paulo.  

   
  Os 250 Sem-Terra saíram pacificamente, obedecendo à ordem judicial. 
A Fazenda Santa Maria tinha sido invadida segunda-feira, em protesto 
contra a prisão dos chefes do MST que organizaram a ocupação da 
fazenda da família do presidente em Buritis, Minas Gerais. 
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Em Brasília, militantes do MST fizeram passeata pela libertação dos 16 
Sem-Terra, presos na Polícia Federal.  

  
O Ministério do Desenvolvimento Agrário anunciou hoje que, entre os 
16 presos, pelo MENOS dez já tinham sido assentados na região. E que 
todos serão excluídos do programa de reforma agrária.  
 
 


