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Resumo 
Este trabalho apresenta um estudo de caso do discurso ambiental local no contexto da 
crise hídrica de 2014, no município de Frutal (Minas Gerais). Além de ter passado por 
racionamento no abastecimento de água, Frutal sediava, na época, um campus da 
Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) e o Instituto Unesco/HidroEX, um 
Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Água. O artigo 
traz a análise de três tipos de discursos que trataram sobre o tema: o discurso científico 
de um especialista da UEMG, o discurso político do Secretário de Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior de Minas Gerais e o discurso jornalístico radiofônico, já que o rádio é o 
principal meio de comunicação na cidade. O trabalho segue a linha francesa de análise 
do discurso. 

 
Palavras-chave: Discurso ambiental; discurso local; crise hídrica; Frutal. 

 

Introdução 

O ano de 2014 foi marcado por uma crise hídrica sem precedentes no Brasil. Foi 

o ápice de um problema ambiental sistêmico que desde 2012 já apontava para uma crise 

no abastecimento de água no país, especialmente na região sudeste, que inclui estados 

brasileiros populosos como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. De acordo com o 

Encarte Especial sobre a Crise Hídrica (2014) produzido pela ANA (Agência Nacional 

de Águas), desde 2012 observava-se uma gradativa e intensa redução nos índices 

pluviométricos em algumas regiões do Brasil. No entanto, a mudança no regime de 

chuvas não foi o único fator que culminou na crise hídrica. O Relatório da ANA (2014, 

p. 2) também aponta outros fatores relacionados à gestão da demanda de recursos 

hídricos, como o desperdício e o uso irracional da água no consumo doméstico, nas 

irrigações e na indústria, além da falta de infraestrutura pública que pudesse abrandar os 

efeitos da diminuição das chuvas. Como não houve ações efetivas que evitassem o 

colapso no abastecimento, o resultado foi a adoção de medidas drásticas como o rodízio 

e o racionamento no abastecimento de água em diversos municípios.  

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Divulgação Científica, Saúde e Meio Ambiente do XVII Encontro dos 
Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutora em Comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo, docente do curso de Tecnologia em 
Comunicação Institucional da Universidade Federal do Paraná, e-mail: anacarolaraujosilva@gmail.com. 
 



	  
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
40º	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Curitiba	  -‐	  PR	  –	  04	  a	  09/09/2017	  

	  

 2 

Embora a crise hídrica tenha sido tema na imprensa nacional, esse artigo destaca 

o assunto em um município específico: Frutal, que fica no estado de Minas Gerais. 

Frutal é uma cidade de 53.468 habitantes (dados do Censo 2010 do IBGE – Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), que fica na região conhecida como Pontal do 

Triângulo Mineiro, a 620 quilômetros da capital Belo Horizonte. Nos últimos dez anos, 

o município passou por uma transformação importante no campo educacional: o 

surgimento de instituições de ensino superior e, em 2007, a estadualização do Campus 

de Frutal da UEMG (Universidade do Estado de Minas Gerais). A partir de então, vários 

projetos foram implantados na cidade com o objetivo de transformá-la em referência 

mineira na área educacional, com especial foco nos estudos ambientais. Essas ações 

culminaram na instalação do Instituto Unesco/HidroEX em Frutal, um Centro 

Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Água, que contou com 

a parceria entre o Governo do Estado de Minas Gerais, Governo Federal e Organização 

das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura – Unesco. Logo, o tema meio 

ambiente era recorrente na cidade.  

O Unesco/HidroEX foi extinto em setembro de 2016, depois de investigação da 

Operação Aequalis, que apurou desvios de verbas públicas na construção do instituto. 

Tal investigação levou à prisão o idealizador do HidroEX, Narcio Rodrigues, que na 

ocasião desse estudo era Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

de Minas Gerais.  

O abastecimento de água em Frutal tem como fonte principal o Ribeirão Frutal, 

rio que corta a cidade. De acordo com o relatório da ANA, em 2014, a região onde fica 

o município de Frutal teve um dos três piores índices pluviométricos dos últimos 50 

anos, com a umidade relativa do ar variando entre 5% e 33% nos meses de janeiro a 

março. Mas por se tratar de uma cidade onde há uma universidade e havia um instituto 

da Unesco para estudos sobre água, esperava-se que a crise iminente na região Sudeste 

do Brasil não atingisse Frutal ou, pelo menos, fosse evitada com ações de prevenção. 

Mas o Ribeirão Frutal também teve seu volume de águas diminuído por conta da seca e 

como nenhuma outra medida foi tomada, os frutalenses tiveram uma semana de 

racionamento no abastecimento de água, quando a Copasa (Companhia de Saneamento 

de Minas Gerais) determinou um “rodízio” no corte de água em determinados horários 

do dia para diferentes bairros da cidade. É nesse contexto que esse estudo foi realizado, 

analisando os diferentes discursos que trataram sobre o tema, com enfoque especial nos 
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discursos jornalístico, político e científico ou especializado. Tratamos do 

entrelaçamento dos discursos ao realizar a análise de trechos das entrevistas que um 

especialista e um político concederam a radiojornais locais. O rádio é o principal e mais 

influente meio de comunicação na cidade.  

O trabalho segue a linha francesa de análise do discurso, com base 

principalmente nos estudos realizados por Dominique Maingueneau e Patrick 

Charaudeau. Para tanto, antes da apresentação da análise, serão elencados os principais 

conceitos que embasaram a pesquisa. 

 

O discurso e suas especificidades 

O conceito de discurso que baliza esse trabalho é aquele que vai além do 

enunciado ou do texto. Discurso, nesta concepção, é o texto em ação. Maingueneau 

(2001) atribui uma série de características essenciais ao discurso. Uma delas é que “o 

discurso é uma organização situada além da frase” (MAINGUENEAU, 2001, p. 52), ou 

seja, é uma construção social, não individual. O discurso leva em consideração não só o 

texto em si ou o enunciado, mas a interação entre efeitos de produção e recepção da 

mensagem. Dessa forma, “o discurso é uma forma de ação sobre o outro e não apenas 

uma representação do mundo” (MAINGUENEAU, 2001, p. 53), procurando produzir 

uma modificação nos destinatários.  

É preciso salientar ainda que o discurso não é simplesmente a transmissão de 

uma mensagem do emissor para o destinatário. O discurso é interativo e constitui-se de 

uma construção constante de significação entre os interlocutores. A concepção de 

construção coletiva do discurso encontra apoio em Bakhtin, para quem todo texto é 

dialógico, ou seja, define-se pelo diálogo entre os interlocutores e pelo diálogo com 

outros textos. 

 
[...] toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que 
procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém. Ela constitui 
justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda palavra serve 
de expressão a um em relação ao outro [grifos do autor] (BAKHTIN, 1979, p. 
99). 
 

A pesquisa sobre a qual esse texto trata tem como enfoque o discurso ambiental. 

Esse discurso, presente nos discursos jornalístico, político e do especialista a serem 

analisados neste trabalho, precisa seduzir o indivíduo para que passe a atuar como 
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cidadão, que toma ações efetivas para a mudança de hábitos com relação ao meio 

ambiente, com foco na sustentabilidade. É sob esta ótica que Bauman menciona a 

passagem do indivíduo de jure para o indivíduo de fato. “O indivíduo de jure não pode 

se tornar indivíduo de fato sem antes tornar-se cidadão” [grifos do autor] (BAUMAN, 

2001, p. 50). É sob o aspecto das ações coletivas, voltadas ao bem comum, que Bauman 

diferencia o indivíduo do cidadão. Citando Tocqueville, Bauman (2001) defende que o 

indivíduo é o pior inimigo do cidadão. “O ‘cidadão’ é uma pessoa que tende a buscar 

seu próprio bem-estar através do bem-estar da cidade – enquanto o indivíduo tende a ser 

morno, cético ou prudente em relação à ‘causa comum’, ao ‘bem comum’, à ‘boa 

sociedade’ ou à ‘sociedade justa’” (BAUMAN, 2001, p. 45). 

Como será explicitado ao longo do texto, são vários os atores sociais que fazem 

uso do discurso ambiental, com os mais variados objetivos. Rui Ramos (2004) dissertou 

sobre o discurso ambiental e como há uma teia de relações e presenças latentes entre os 

vários tipos de discurso que tratam sobre a temática ambiental. 

 

Os argumentos em causa relacionam-se com prioridades políticas e sistemas de 
valores, estabelecidos discursivamente por diferentes grupos com graus 
variados de poder e influência e que encontram nos media espaço vital, espaço 
de edificação e legitimação do próprio poder (como poder social alargado), pela 
evocação pública de valores mais ou menos comumente aceites - daí o 
surgimento do discurso justificativo e do discurso autorizado, fortemente 
marcado pela emergência do discurso da Ciência. Ao nível individual, as 
respostas aos desafios e riscos ambientais são deslocadas para novos padrões: a 
Natureza deixa de ser um valor autônomo, passando a sua imagem a ser 
construída para consumo social à luz de modelos de tecnologia, de economia, da 
atividade e do poder do homem (RAMOS, 2004, p. 1-2).  

 

Para entendermos o resultado do entrelaçamento dos discursos analisados desse 

estudo, antes é preciso conhecer as principais características de cada um deles.  

Nesse caso, o discurso jornalístico estabelece a linha condutora dos outros 

discursos, que se manifestam por meio de entrevistas. A construção do discurso 

jornalístico está situada no âmbito da informação. O processo de sua construção é 

essencial para que se compreenda as intenções intrínsecas no discurso. É o que ressalta 

Charaudeau (2012, p.40, grifos do autor) ao escrever que, no âmbito da informação, o 

estudo do discurso “equivale a se interrogar sobre a mecânica de construção do sentido, 

sobre a natureza do saber que é transmitido e sobre o efeito de verdade que pode 

produzir no receptor”. 
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É por essa razão que se pode dizer que o jornalismo constrói a realidade. O 

conhecimento só se dá mediado pela interpretação dos sentidos. O jornalista, por meio 

de fontes, vai dar a sua versão dos fatos. O sentido é sempre mediado, sempre será 

realizada uma interpretação do fato. É por isso que o jornalismo é uma realidade 

construída. “Dizíamos que a função testemunhal pela qual o jornalismo se põe estará o 

tempo todo desenhando o espaço social, estará hierarquizando, organizando este espaço 

[...]” (GOMES, 2000, p.37). A organização da informação, permeada pelos mais 

diversos fatores – que vão desde a linha editorial do meio de comunicação até os 

próprios valores éticos, sociais e históricos que constituem a identidade do jornalista – 

será sempre uma das inúmeras construções possíveis de uma mesma realidade. 

Logo, o jornalista tem como uma de suas funções transmitir informação. Mas, 

conforme pondera Charaudeau (2012, p.74), “esta informação se compõe de um 

conjunto de acontecimentos ou de saberes que aparentemente preexistem ao ato de 

transmissão”. O jornalista precisa, então, coletar informações sobre os acontecimentos, 

e não criá-los, antes de tratá-los e transmiti-los. “Pode-se assim determinar os dois 

papéis fundamentais que o jornalista deve desempenhar: o de pesquisador-fornecedor 

da informação e o de descritor-comentador da informação” (CHARAUDEAU, 2012, 

p.74, grifos do autor). É o resultado das informações coletadas por esses dois papéis do 

jornalista que constitui o discurso ambiental.  

Mais especificamente nesse estudo, o discurso jornalístico em destaque é o 

ambiental, que de acordo com Bueno (2008), Dornelles (2008) e Frome (2008) deve ser 

engajado, com o objetivo principal de envolver a população no debate sobre as questões 

ambientais. Para Frome (2008), é um estilo de jornalismo diferente do tradicional. 

 
[...] É jogado segundo regras baseadas em uma consciência diferente daquela 
predominante na sociedade. Ele é mais do que uma forma de fazer reportagens e 
escrever, mas uma forma de viver, de olhar para o mundo e para si próprio. Ele 
começa com um conceito de serviço social, dá voz à luta e às demandas e se 
expressa com honestidade, credibilidade e finalidade (FROME, 2008, p. 60). 

 

Frome (2008, p. 81) não condena as rotinas de produção jornalística no dia-a-dia 

do profissional que faz a cobertura sobre meio ambiente. Mas ressalta que é preciso ir 

além da objetividade e dos limites do profissionalismo, se utilizando dessas técnicas não 

para ser devorado por um sistema desgastado, mas para servir à sociedade, mesmo que 

isso signifique desafiar o sistema. 
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O discurso jornalístico, neste estudo de caso, tem como desafio evidenciar o que 

realmente comunicam os discursos político e científico ou do especialista. Quanto ao 

discurso político, Charaudeau (2006) ressalta que este discurso é, por excelência, o 

lugar de um jogo de máscaras.  

 
Toda palavra pronunciada no campo político deve ser tomada ao mesmo tempo 
pelo que ela diz e não diz. Jamais deve ser tomada ao pé da letra, numa 
transparência ingênua, mas como resultado de uma estratégia cujo enunciador 
nem sempre é soberano (CHARAUDEAU, 2006, p. 8). 

 

O autor argumenta ainda que o discurso político possui três aspectos 

indissociáveis: é, ao mesmo tempo, lugar de engajamento do sujeito (posto que é no 

discurso que o político procura evidenciar seus ideais, seu posicionamento), de 

justificação de seu posicionamento (que concerne mais especificamente às questões de 

governança e gestão da vida coletiva) e de influência do outro (na busca de legitimação 

para suas ações) (CHARAUDEAU, 2006, p. 43). 

Com relação ao discurso do especialista, é preciso atentar para a questão da 

legitimação, conforme salienta Teo (2010):  

 

A legitimidade conferida pelo discurso do especialista – o discurso científico – 
está embasada no seu ilusório caráter de verdade absoluta, levando o 
intermediário a buscar nele o crédito para os seus próprios dizeres. Cabe 
considerar que os sujeitos leitores assumem e repetem como verdadeiro o 
discurso científico pelo fato de ele estar ancorado em um conhecimento 
considerado a priori legítimo, fazendo com que esse discurso se torne 
hegemônico e representativo das formas de pensar e de agir dos coletivos (TEO, 
2010, p. 339-340). 

 

E essa legitimação, segundo Charaudeau, constitui-se uma estratégia do 

discurso. “As estratégias de legitimação visam a determinar a posição de autoridade que 

permite o sujeito tomar a palavra” [grifo do autor] (CHARAUDEAU;  

MAINGUENEAU, 2004, p. 295). No caso do especialista, essa autoridade é 

institucional, que é fundada pelo estatuto do sujeito que lhe confere autoridade de saber. 

É essa autoridade de saber que, inclusive, elege o especialista (que normalmente não é 

uma pessoa conhecida do grande público) para ser entrevistado jornalisticamente. O 

especialista não é pautado por quem é, mas pela legitimação institucional (dada, por 

exemplo, pela academia) do que sabe. E esse saber, no discurso, se manifesta por um 
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característico código linguageiro, já que o discurso científico ou do especialista é 

considerado um discurso constituinte (MAINGUENEAU, 2008, p. 38). 

Embasados pelas características dos discursos jornalístico, político e especialista 

fundamentados neste tópico, a seguir serão apresentados os conceitos e elementos que 

vão balizar a análise do discurso neste estudo de caso. 

 

Cena da enunciação e ethos 

Os discursos elencados neste trabalho foram analisados a partir de dois conceitos 

principais: a cena da enunciação que se coloca para a manifestação do discurso e o ethos 

de cada enunciador que teve seu discurso selecionado para a análise.  

Partimos da definição de cena da enunciação que, segundo Charaudeau e 

Maingueneau (2004, p. 95), tem acentuado o fato de acontecer “em um espaço 

instituído, definido pelo gênero de discurso, mas também sobre a dimensão construtiva 

do discurso, que se ‘coloca em cena’, instaura seu próprio espaço de enunciação”.  

É importante situar o discurso a partir da cena da enunciação pois, como afirma 

Maingueneau (2001, p. 85), “um texto não é um conjunto de signos inertes, mas o rastro 

deixado por um discurso em que a fala é encenada” [grifo do autor]. O autor ainda 

propõe uma análise da cena da enunciação em três cenas distintas: a cena englobante, a 

cena genérica e a cenografia. 

Segundo Maingueneau (2001, p. 86), a cena englobante é a que corresponde ao 

tipo do discurso. “É aquela que atribui um estatuto pragmático ao tipo de discurso a que 

pertence um texto”(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004, p. 96). Já a cena 

genérica é definida pelos gêneros de discurso.  

Existem várias classificações de gêneros elencadas por diferentes estudiosos. 

Neste trabalho, no entanto, será utilizado o ponto de vista comunicacional de Bakhtin. 

Charaudeau e Maingueneau (2004) explicam que, para Bakhtin,  

 

[...] os gêneros dependem da “natureza comunicacional” de troca verbal, o que 
lhe permite distinguir duas grandes categorias de base: produções “naturais”, 
espontâneas, pertencentes aos “gêneros primários” (aqueles da vida cotidiana), e 
produções “construídas”, institucionalizadas, pertencentes aos “gêneros 
secundários” (aquelas produções elaboradas, literárias, científicas etc.) que 
derivariam dos primários (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004, p. 250-
251). 
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Os discursos analisados neste texto são provenientes de programas radiofônicos 

jornalísticos. Logo, o gênero específico neste trabalho, de acordo com Charaudeau 

(2012, p. 203-207), é o gênero radiofônico. A classificação proposta pelo autor  é 

resultante do cruzamento entre um tipo de instância enunciativa  (neste caso, como 

trata-se de uma entrevista, é representada pelos jornalistas e seus entrevistados), um tipo 

de modo discursivo (como a informação é tratada – neste caso, em uma entrevista), um 

tipo de conteúdo temático (neste estudo, questões ambientais) e um tipo de dispositivo 

(que diferencia os gêneros de acordo com o suporte midiático – nesta pesquisa 

evidenciado pelo rádio). 

A cena da enunciação ainda pode ser analisada a partir da cenografia, que “não é 

imposta pelo tipo ou gênero do discurso, mas instituída pelo próprio discurso” 

(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004, p. 96). Pode apresentar-se em tom 

professoral, profética, dialogal etc. Nem todos os gêneros do discurso dão origem a uma 

cenografia, alguns se mantêm na cena genérica. É o caso de uma lista telefônica, por 

exemplo. No entanto, neste estudo de caso, a cenografia está presente e é alterada de 

acordo com cada entrevista, conforme será explicitado na análise. 

O estudo ainda leva em conta as questões de ethos dos enunciadores. Segundo 

Charaudeau e Maingueneau (2004, p. 220), “o ethos designa a imagem de si que o 

locutor constrói em seu discurso para exercer uma influência sobre seu alocutário”. 

Logo, o ethos é fator essencial na análise do discurso.  Não só o ethos que se apresenta 

no discurso, mas também o ethos pré-discursivo, que inclui a imagem prévia do 

enunciador esperada pelo co-enunciador. 

Maingueneau, citando Ducrot, escreveu que “o ethos se mostra, ele não é dito. 

[...] o público constrói representações do ethos do enunciador antes mesmo que ele fale. 

Parece, pois, necessário estabelecer uma primeira distinção entre ethos discursivo e 

ethos pré-discursivo (o que Ruth Amossy e Galit Haddad chamam aqui de  ethos 

prévio)” [grifos do autor] (MAINGUENEAU, 2005, p. 71). Maingueneau (2005, p. 72) 

teoriza, neste contexto, sobre a incorporação, que “designa a maneira pela qual o co-

enunciador se relaciona ao ethos de um discurso”. No estudo em questão, trata 

especialmente do que o ouvinte espera ouvir dos entrevistadores e de seus entrevistados 

escolhidos para falar especificamente daquela situação, naquela cena da enunciação que 

se coloca.  
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Charaudeau (2012) reforça a questão do crédito que se dá a uma informação 

dependendo do seu informador.  

 
O crédito que se pode dar a uma informação depende tanto da posição social do 
informador, do papel que ele desempenha na situação de troca, de sua 
representatividade para com o grupo de que é porta-voz, quanto do grau de 
engajamento que manifesta com relação à informação transmitida [grifos do 
autor] (CHARAUDEAU, 2012, p. 52). 
 

Logo, o ethos pré-discursivo e discursivo interferem diretamente na legitimação 

do discurso. Espera-se, em uma entrevista jornalística, que o jornalista questione os 

entrevistados e que estes sejam capazes de responder às perguntas com base no motivo 

pelo qual foram convidados para a entrevista: por se apresentarem como especialistas no 

tema discutido, como entendedores da questão ou, no caso analisado, como alguém que 

pudesse explicar as causas que levaram ao racionamento no abastecimento de água e 

apontar soluções para a crise hídrica. 

 

Análise 

Essa análise apresenta o recorte de uma pesquisa ampla, realizada no programa 

de doutoramento da autora desse artigo. O material para análise foi coletado no período 

de 8 de setembro de 2014 a 6 de dezembro de 2014 (três meses). O volume de material 

levantado foi grande em três meses, especialmente no que se refere às gravações dos 

radiojornais, realizadas de segunda a sexta-feira, no período mencionado. Foram 

aproximadamente 240 horas de gravação no total. No entanto, as notícias sobre meio 

ambiente não eram diárias e, na maioria, de curta duração (com média de dois minutos). 

O quadro foi alterado em um período específico: durante a crise hídrica de 2014, que 

teve seu auge na região de Frutal em outubro daquele ano. Foi por essa razão, que 

optamos o recorte definindo o corpus para a análise a partir da cena da enunciação que 

contempla a crise hídrica. 

Dentre vários programas radiofônicos gravados, foram selecionados para esta 

análise dois trechos de programas em específico. Em cada tipo de discurso, foi 

selecionado aquele que traz uma gama mais rica de elementos para a análise e, dentro de 

cada discurso, os trechos que evidenciam as marcas do discurso que o definem e 

caracterizam o ethos dos enunciadores. O primeiro é de uma entrevista realizada no dia 

18 de outubro de 2014, no programa Raio-X (2a edição), da Rádio 102 FM, que traz 
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como entrevistado Narcio Rodrigues, então Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia 

e Ensino Superior de Minas Gerais, deputado federal licenciado por Minas Gerais e 

idealizador do Instituto Unesco/HidroEX. A entrevista foi conduzida pelo jornalista 

Nélio Barbosa. O segundo é de uma entrevista realizada no dia 24 de outubro de 2014, 

no programa Jornal da 97 (2a edição), da Rádio 97 FM, na qual foi entrevistado Leandro 

de Souza Pinheiro, professor da UEMG, doutor em Geografia e especialista em 

Geomorfologia. Esta entrevista foi realizada pelo jornalista José Pereira. Tanto o Raio-

X quanto o Jornal da 97 são radiojornais de grande audiência em Frutal, concorrentes, e 

que vão ao ar no mesmo horário: às 11h30.  

A análise vai ser iniciada a partir da cena da enunciação, que é importante ser 

entendida antes da análise do discurso em si e como ele se coloca nesta cena. É a cena 

da enunciação que leva o co-enunciador a se preparar para receber e reagir a um 

determinado tipo de discurso. Pode-se dizer que, sendo duas entrevistas jornalísticas 

veiculadas pelo rádio, a cena englobante pertence à instância da informação, na qual 

estão incluídos os discursos jornalísticos de uma maneira geral. O ouvinte espera, nesta 

cena, receber e ter a habilidade de interpretar informações jornalísticas. Tratamos aqui 

do tipo do discurso e não no gênero. Logo, a cena englobante, neste caso, trata do 

discurso jornalístico radiofônico. 

A cena genérica, como foi discutido no tópico anterior, é definida pelos gêneros 

do discurso. Como cada gênero implica uma cena específica, utilizaremos como base os 

estudos de Charaudeau sobre os gêneros midiáticos. Em ambos os discursos analisados, 

a cena genérica se manifesta por meio de entrevistas jornalísticas. Segundo Charaudeau 

(2012, p. 214), a entrevista jornalística “é especificada pelo contrato midiático: 

entrevistador e entrevistado são ouvidos por um terceiro-ausente, o ouvinte, num 

dispositivo triangular”. O autor ressalta ainda que a mídia rádio é, por excelência, a 

mídia da entrevista, pois manifesta uma situação dialógica resultante da oralidade 

característica do meio e também uma relação de intimidade, possibilitada pela voz e o 

que ela revela à audição (que vai desde sentimentos como alegria, paixão ou raiva até 

vibrações de espírito, como sinceridade ou mentira). Por essas razões que Charaudeau 

(2012) define a entrevista jornalística como o gênero da interioridade. 

Ainda tratando sobre a cena genérica, é necessário apontar que há variantes de 

gênero nesta cena. A entrevista com Narcio Rodrigues pertence ao sub-gênero entrevista 

política, enquanto a entrevista com Leandro Pinheiro é uma entrevista de especialista 
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(ou de expertise). Esses sub-gêneros, assim como a cenografia, são determinantes na 

análise do ethos dos enunciadores, como será evidenciado nesta análise. 

Sobre a cenografia, já foi ressaltado neste trabalho que é instituída pelo próprio 

discurso. Além disso, a cenografia “implica uma cronografia (um momento) e uma 

topografia (um lugar) das quais o discurso pretende surgir” [grifos dos autores] 

(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2004, p. 96). Nos discursos analisados, a 

cronografia é a da crise hídrica e a topografia trata de um município mineiro que 

embora sedie um Instituto Unesco para estudos sobre a água, passou pelo mesmo 

problema no abastecimento de água como outras diversas cidades brasileiras. Com a 

cena estabelecida, as entrevistas decorrem com o objetivo de explicar e buscar soluções 

para a crise hídrica. É neste ponto que é interessante realizar a análise do discurso a 

partir do ethos de cada enunciador. 

Primeiro, o ethos pré-discursivo. Tratando sobre o enunciador jornalista, é 

preciso salientar que os dois radiojornais analisados gozam de prestígio e respeito na 

cidade. Logo, os jornalistas que trabalham nos programas jornalísticos também dispõem 

desta imagem de credibilidade que, previamente, já lhe conferem a legitimação sobre a 

qual já foi discutida neste texto. No gênero entrevista, segundo Charaudeau (2012, p. 

214), o jornalista tira sua legitimidade de um “procurar fazer falar seu convidado para 

revelar uma verdade oculta”, pelo fato de que seu papel consiste em fazer surgir 

opiniões. É justamente este ethos pré-discursivo que os jornalistas Nélio Barbosa e José 

Pereira, que conduziram as entrevistas, carregam nos discursos analisados. 

Para analisar o ethos pré-discursivo do político, é preciso conhecer um pouco da 

história de Narcio Rodrigues. Antes de entrar para a política, Narcio, que é frutalense, 

era jornalista (e ainda carrega também esse ethos). Era tido em Frutal como o grande 

provedor, que consegue verbas para diversos setores. E também é conhecido como o 

idealizador e defensor do Unesco/HidroEX. Quando anunciada a entrevista com ele, na 

cena da crise, esperava-se uma explicação do porquê o HidroEX não ter evitado a crise 

hídrica em Frutal. 

Enquanto Narcio Rodrigues é amplamente conhecido em Frutal, poucas pessoas 

sabem quem é o especialista Leandro de Souza Pinheiro. Mas o texto que o 

apresentador Luiz Ângelo lê na chamada da entrevista lhe confere o ethos pré-

discursivo do especialista, antes mesmo que a entrevista comece.  
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O repórter José Pereira entrevistou o professor Leandro de Souza Pinheiro, que 
é doutor em Geografia e especialista em Geomorfologia, ciência que estuda 
solo, relevo e outros fenômenos naturais. Falando como especialista, ele diz que 
as causas da falta de água no Ribeirão Frutal podem ser várias, mas uma das 
principais é a falta de matas ciliares, que são as regiões de vegetação que 
acompanham os cursos de água.3 
 
 

No discurso, o enunciador tenta consolidar o ethos pré-discursivo ou ethos 

prévio fundamentando uma imagem construída no próprio discurso. É neste momento 

que a análise passa a investigar o ethos dos enunciadores no discurso. 

Tanto os jornalistas que conduziram as entrevistas quanto os apresentadores dos 

radiojornais tentam se colocar investidos do ethos do cidadão, defendendo os interesses 

do ouvinte. Com o político, o jornalista entrevistador assume o ethos questionador, 

tentando revelar uma verdade oculta, alternando falsa cumplicidade com provocações. 

O melhor exemplo está na primeira pergunta realizada ao político, que resume a 

inquietação do ouvinte com relação ao Instituto Unesco/HidroEX: 

 
O Raio X dá seqüência à abordagem da situação crítica e histórica negativa pelo 
qual todos os frutalenses, sem distinção, estão passando. Assim recebemos, 
portanto, aqui o idealizador do Instituto Unesco/HidroEX, secretário Narcio 
Rodrigues. (...) Nós vamos começar a entrevista com a seguinte pergunta: sendo 
um centro de referência no estudo da água em suas mais variadas perspectivas 
era impossível prever esse racionamento?4 

 

Já na entrevista com o especialista, o jornalista assume o ethos do questionador 

ingênuo, ocupando a posição de tradutor da informação para o público. A entrevista é 

encaminhada procurando esclarecer as possíveis causas para a crise no abastecimento, 

utilizando, inclusive, a redundância na informação. Logo após o especialista explicar 

sobre o impacto da falta de mata ciliar ao longo dos mananciais, o jornalista pergunta: 

“Então o problema não seria só a falta de chuvas, seria uma má conservação, vamos 

dizer assim, daquele espaço?”5 

Com relação ao ethos do político, também há alterações ao longo da entrevista. 

Na apresentação, em um primeiro momento, se estabelece no discurso uma cenografia 

                                                
3 Jornal da 97 – 2a Edição. Apresentado por Luiz Ângelo. Frutal, MG: Rádio 97 FM, 24 out. 2014, 11h30. Duração 12 
min. Entrevista com Prof. Dr. Leandro de Souza Pinheiro, realizada pelo jornalista José Pereira. 
4 Raio-X – 2a Edição. Apresentado por Eder Mendes. Frutal, MG: Rádio 102 FM, 18 out. 2014, 11h30. Duração 36 
min. Entrevista com Secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais Narcio Rodrigues, 
realizada pelo jornalista Nélio Barboza. 
5 Jornal da 97 – 2a Edição. Apresentado por Luiz Ângelo. Frutal, MG: Rádio 97 FM, 24 out. 2014, 11h30. Duração 12 
min. Entrevista com Prof. Dr. Leandro de Souza Pinheiro, realizada pelo jornalista José Pereira. 
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profética e Narcio Rodrigues se utiliza do ethos do especialista, como nos trechos da 

entrevista a seguir: 

 
Estamos alertando há muito tempo e a construção do HidroEX tem exatamente 
o objetivo de dar vazão a esse tipo de demanda. (...) Nós estamos colhendo hoje 
o fruto daquilo que nós denunciamos há tanto tempo, que foi exatamente de 
avisar: se não cuidarmos bem das nascentes, nós vamos ter problemas e nós já 
trabalhamos muito nisso. (...) A responsabilidade do HidroEX perante a Unesco 
é a partir de 2015 ter atividades plenas já funcionando aqui até porque os 
prédios para sua instalação estão em fase final de construção.6 
 

 

Em um segundo momento, questionado sobre o que não foi feito para evitar a 

crise, terceiriza a culpa para três “responsáveis” distintos. Primeiro, para a própria 

natureza:  
 
Não é um fato isolado. (...) Nós estamos vivendo uma crise de abastecimento de 
água que atinge hoje praticamente a toda Minas Gerais. Estivemos há poucos 
dias o anúncio do fato das nascentes do rio São Francisco terem secado, então 
nós temos fatos e fatos que mostram um que a realidade do abastecimento de 
água ameaça regiões que tinham uma capacidade de produção hídrica 
extraordinária.7 

 

Depois, a terceirização das responsabilidades é para outras instâncias 

governamentais que não à qual pertence:  

 
A Copasa8 deve a nós essa resposta, afinal o consumidor paga muito bem pelo 
serviço de água, paga muito bem pelo serviço de esgoto que a Copasa detém 
aqui e que tem naturalmente a sua responsabilidade sobre essa questão. Eu acho 
que é preciso cobrar, eu acho que o governo municipal e a Câmara devem ser 
mais efetivos na cobrança no sentido de fazer com que a Copasa cumpra o seu 
papel mesmo que seja emergencial.9 
 

 
Por fim, terceiriza a culpa para a população, ou seja, para o próprio ouvinte co-

enunciador, como evidenciado nos seguintes trechos da entrevista: 

 

                                                
6 Raio-X – 2a Edição. Apresentado por Eder Mendes. Frutal, MG: Rádio 102 FM, 18 out. 2014, 11h30. Duração 36 
min. Entrevista com Secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais Narcio Rodrigues, 
realizada pelo jornalista Nélio Barboza. 
7 Raio-X – 2a Edição. Apresentado por Eder Mendes. Frutal, MG: Rádio 102 FM, 18 out. 2014, 11h30. Duração 36 
min. Entrevista com Secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino  
Superior de Minas Gerais Narcio Rodrigues, realizada pelo jornalista Nélio Barboza. 
8 Companhia de Saneamento de Minas Gerais. 
9 Raio-X – 2a Edição. Apresentado por Eder Mendes. Frutal, MG: Rádio 102 FM, 18 out. 2014, 11h30. Duração 36 
min. Entrevista com Secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais Narcio Rodrigues, 
realizada pelo jornalista Nélio Barboza. 
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Nós temos uma cultura do desperdício, as pessoas acham que esse bem, esse 
elemento da natureza, não tem fim e ele é um elemento finito. (...) Olha, nós 
precisamos mudar em primeiro lugar a cultura. Nós precisamos saber lá quem 
cuida das nascentes, o produtor rural. (...) Então há erros na condução política, 
mas há sobretudo uma falta de consciência da sociedade de que a água é um 
elemento que deve ser valorizado.10 

 

Nesta última frase elencada, a expressão “mas há sobretudo” intensifica a 

responsabilização da crise hídrica sobre a população, mais do que à “condução política”. 

Ou seja, se há alguém com maior parcela de culpa na crise que resultou no 

racionamento de água, esse alguém é o povo.  

O especialista, como esperado, consolida o ethos do sábio, do experto. Leandro 

Pinheiro procura esclarecer o problema e simplificar sua explicação para torná-la 

acessível ao grande público. Utiliza-se da cenografia professoral e didática para apontar, 

objetivamente, duas razões principais para a crise no abastecimento de água: a 

diminuição no regime das chuvas e a degradação das matas ciliares aliada ao mau uso 

do solo. O ethos do especialista fica claro nos seguintes trechos da entrevista: 

 
No período do verão, é comum na nossa região descer a massa equatorial 
continental, que é a massa da Floresta Amazônica, uma massa extremamente 
chuvosa. Essa nossa massa aqui, seca e quente, está com muita pressão e 
impede que a massa equatorial continental desça. (...) O exemplo da cidade de 
Frutal é a pequena quantidade de matas ciliares, isso já é um fator fundamental. 
(...) porque a mata ciliar vai ajudar tanto na infiltração da água, retenção da água 
em outros fatores, inclusive controle de erosão. 11 

 

Conclusão 

A análise das entrevistas radiofônicas elencadas no tópico anterior apontou para 

três conclusões principais. A primeira diz respeito ao discurso jornalístico. Tanto na 

entrevista com o político quanto na entrevista com o especialista, o jornalista carrega o 

ethos do defensor público, engendrando seu discurso na forma de questionamentos 

realizados em nome da população, ou seja, do ouvinte co-enunciador. Não podemos 

deixar de inferir que essa estratégia é característica do discurso radiofônico, no qual 

predominam o dialogismo e a busca constante pela proximidade e relação de intimidade 

com o ouvinte. No entanto, o discurso é pouco engajado, longe do discurso do 

                                                
10 Raio-X – 2a Edição. Apresentado por Eder Mendes. Frutal, MG: Rádio 102 FM, 18 out. 2014, 11h30. Duração 36 
min. Entrevista com Secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais Narcio Rodrigues, 
realizada pelo jornalista Nélio Barboza. 
11 Jornal da 97 – 2a Edição. Apresentado por Luiz Ângelo. Frutal, MG: Rádio 97 FM, 24 out. 2014, 11h30. Duração 
12 min. Entrevista com Prof. Dr. Leandro de Souza Pinheiro, realizada pelo jornalista José Pereira. 
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jornalismo ambiental apontado como ideal por Bueno (2008), Dornelles (2008) e Frome 

(2008). 

O discurso político tem início em uma cenografia profética, se utilizando do 

ethos do especialista para justificar a não eficácia de projetos e pesquisas do Instituto 

Unesco/HidroEX para evitar a crise no abastecimento de água em Frutal. No entanto, 

quando questionado sobre os responsáveis pela crise, o político terceiriza a culpa. 

Acima de tudo, aponta a própria população como maior responsável pela crise, 

colocando o ouvinte co-enunciador no papel de esbanjador inconsciente de água.  

A terceira conclusão evidencia que no caso do especialista, o discurso 

professoral e didático aponta duas causas para a crise, que são aceitas sem 

questionamento pelo jornalista entrevistador. 

Um dado importante que não foi citado pelo político, pelo especialista e nem 

pelos jornalistas é que, segundo a ANA (2014), 70% do abastecimento de água no 

Brasil é endereçado à agropecuária, especialmente para o uso em irrigações. O consumo 

residencial é responsável por apenas 4% do consumo total de água no país. Embora seja 

óbvio que esse consumo de recursos hídricos no campo seja para a produção de 

alimentos para a população, pode-se inferir que há medidas urgentes a serem tomadas e 

elas passam, obrigatoriamente, pela melhoria na eficiência dos processos de irrigação – 

que aponta para pesquisas que busquem técnicas e tecnologias eficientes neste setor – e 

por políticas públicas que incentivem a aplicação de investimentos na gestão dos 

recursos hídricos, bem como na fiscalização e punição pelo desperdício, poluição e mau 

uso da água. 
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