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Resumo 

 

O presente artigo oferece algumas contribuições teórico-metodológicas para a 

construção de uma matriz de análise da produção de sentido operada pelos meios de 

comunicação noticiosos, em especial pelo Jornalismo Impresso, que articule um estudo 

semiodiscursivo à um olhar sociológico acerca do contexto e das condições de produção 

do discurso mediático. Parte-se da conceituação de jornal como dispositivo e matriz de 

sentido, em seguida são apresentados os modos de enunciação do discurso da 

informação impressa para, então, descrever o mapa analítico proposto. Por fim, listamos 

alguns operadores da Análise de Discurso (AD) e das Teorias da Enunciação a fim de 

demonstrar como podem ser acionados no estudo das matérias significantes que 

compõem o jornal (títulos, textos, imagens, layout) e que possibilitam, por conseguinte, 

compreender o funcionamento do discurso jornalístico. 
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1. Introdução 

O contexto atual de sociedade em processo de mediatização exige a elaboração 

de métodos de análise em consonância com esse momento que, embora não sendo novo, 

acelera-se com a emergência de novos dispositivos técnicos de comunicação 

provocando a reconfiguração de todos os media (VERÓN, 2013). A matéria significante 

complexifica-se pelos novos processos e operações de enunciação. A página do jornal 

contemporâneo, por exemplo, não é mais um aglomerado de textos escritos dispostos 

sobre o papel, mas um objeto complexo porque constitui-se de um discurso que articula 

textos, imagens, layout, por isso, o modo de fazer o jornal impresso muda, provocando 

rupturas na maneira pela qual é consumido, acessado e, por conseguinte, analisado. 

O jornal impresso figura neste trabalho como um dispositivo tecnosemiótico de 

comunicação (MEUNIER, 1999; VERÓN, 2013) e matriz de sentido (MOUILLAUD, 
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2012d), submetido a reconfigurações em função do atual processo de mediatização. 

Conforme uma abordagem informacional ou mesmo tecnicista, o jornal impresso 

define-se como um meio de comunicação, como um canal ou suporte de mensagens. 

Um veículo através do qual um conteúdo é transmitido de um polo a outro (do emissor 

ao receptor). A análise do jornal por esse viés volta-se, assim, para o estudo do aparato 

técnico, seu funcionamento, práticas de produção/recepção e inscrição social. Por outro 

lado, restringindo a definição de suas concepções muito abrangentes, o jornal impresso 

pode ser considerado, dentro de uma perspectiva sociossemiótica, como um dispositivo 

– que é técnico, mas também simbólico e constitutivo de significados. Um “dispositivo 

tecnosemiótico”, nos termos de Jean-Pierre Meunier (1999). 

Para Eliseo Verón, os meios de comunicação, entre eles o jornal impresso, 

surgem da conjunção e articulação de seu aparato tecnológico aliado a um sistema de 

práticas de utilização e formas de acesso que possibilita. Permanece, portanto, em 

constante mutação e adaptação. Talvez seja mesmo “o próprio status da escrita que 

esteja sendo posto em questão”, reflete Maurice Mouillaud (2012b, p. 52). 

 Especialmente no atual processo de mediatização da sociedade e a consequente 

complexificação da produção de sentido, não é mais possível pensar em análises 

imanentes – puramente linguística ou de conteúdo –  quando o objetivo é compreender o 

funcionamento discursivo dos media noticiosos. O entendimento de que todo discurso 

emerge no interior da semiose infinita, social e histórica (VERÓN, 1987), de que o 

acontecimento é construído (Verón, 1995a) e fruto de um trabalho de criação 

sociossimbólica empreendido por operadores de sentido (MOUILLAUD, 2012d) e que 

a nova ambiência da mediatização reconfigura processos enunciativos (FAUSTO 

NETO, 2008), assenta esta proposta de mapa analítico sobre bases teóricas e 

metodológicas que buscam compreender a construção de sentido operada pelo 

Jornalismo por uma perspectiva semiodiscursiva. 

Assim, propõe-se um estudo do processo de produção do Jornalismo que articule 

análises acerca dos modos de enunciação com as condições de produção do discurso, 

considerando que os jornais figuram como dispositivos de comunicação que também 

complexificam sua enunciação para melhor interagir com seus leitores. Uma análise 

semiodiscursiva, portanto, parte do pressuposto de que todo jornal, para se posicionar 

discursivamente, utiliza estratégias que se adaptam ao mundo ao seu redor, qual seja: 

uma sociedade em forte processo de mediatização, com indivíduos cada vez mais 
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informados em tempo real, que compartilham conteúdo e experiências via redes sociais 

online, tornando-se coprodutores de informações e cogestores da enunciação (VERÓN, 

2013).  

Diante do exposto, este trabalho oferece algumas contribuições teórico-

metodológicas para a construção de uma matriz de análise da produção de sentido pelo 

Jornalismo, com especial atenção ao impresso, que busca compreender como os meios 

de comunicação se dão a ver como dispositivos mediáticos que articulam: 1) formas 

específicas de manifestação material dos discursos (de formatação de textos); 2) 

processos de produção de significação; 3) maneiras de modelar e ordenar os processos 

de relação intersubjetiva; e 4) procedimentos de transmissão e circulação de materiais 

significantes.  

Em termos metodológicos, tais aspectos podem ser tomados em diferentes 

perspectivas, dependendo do recorte proposto, mas que implicam basicamente três 

dimensões de análise: a relacional, a comparativa e a contratual. Isso porque um jornal é 

um objeto que se compreende nas relações que estabelece com o contexto e com os 

sujeitos discursivos que instaura; nos processos de produção e articulações internas que 

constrói e nas expectativas que dirige à instância de reconhecimento, seu leitorado.  

 

2. Dispositivo jornal e seus modos de enunciação 

O surgimento da imprensa, no século XV, e a proliferação de “corpos efêmeros” 

(VERÓN, 2013), instaurou novos tipos de materialidades discursivas, transformando 

principalmente a relação dos textos com a temporalidade. Hoje, no atual contexto de 

mediatização, cada vez mais o dispositivo incorpora aspectos da cultura do audiovisual 

e do mundo digital: formas mais elásticas e plásticas, com maior preocupação estética, 

aproximando a linguagem verbal escrita das linguagens fotográfica, gráfica e 

diagramática; maior plasticidade através do uso de cores, como a primeira página 

colorida e chamativa a exemplo da televisão; pulverização dos elementos discursivos 

para facilitar o acesso às informações e a leitura; e por fim uma pretensão do jornal de 

simular um ambiente de proximidade e não mais de distanciamento. Em resumo, a nova 

reconfiguração da ecologia midiática obriga o jornal a um novo movimento não apenas 

de reordenação do layout, mas também de processos produtivos. 

No entanto, em que pese as rupturas e transformações advindas dos avanços 

tecnológicos, de acesso, de circulação e de consumo, o jornal impresso continua sendo 
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jornal impresso. Isto é, enquanto dispositivo, o jornal está a montante e a jusante da 

enunciação (MOUILLAUD, 2012b), na medida em que tanto quem produz quanto 

quem consome está habituado às práticas e constrangimentos de produção e de leitura 

que são por ele (e nele) engendrados.  

É o que Maurice Mouillaud (2012b) define como uma matriz de sentido, a partir 

da qual o discurso jornalístico se constrói (em termos de forma e conteúdo), 

diariamente, nas páginas do jornal. “Descrevemos os dispositivos como sendo matrizes 

(muito mais do que suportes) em que se vinham inscrever os textos. Neste sentido, o 

dispositivo (livro, jornal, canção, disco, filme, etc) existe antes do texto, ele o precede, 

comanda sua duração e a extensão” (MOUILLAUD, 2012b, p. 51), da mesma maneira 

que o texto também o antecipa e o determina. Os dispositivos são lugares materiais ou 

imateriais que possuem uma forma particular de estruturação no tempo e no espaço, nos 

quais se inscrevem (necessariamente) os textos, independente da forma que o discurso 

assuma (um texto escrito, uma imagem, um livro, um programa de televisão, etc).  

Assim, para o autor, o jornal é um dispositivo e não mero suporte. Segundo sua 

perspectiva, o jornal seria uma espécie de aparato acolhedor que se dispõe a ordenar os 

acontecimentos à sua maneira própria e peculiar. O jornal não está solto no espaço, está, 

como produtor de operações, submetido ao encadeamento de formas que se encaixam 

umas nas outras, de cujas articulações resultam o acontecimento mediatizado. 

Meunier (1999) entende dispositivo mediático como espaço de “agenciamento 

de elementos” que possibilita a produção de sentidos ao mediar a relação entre 

enunciador e coenunciador, operando a representação/construção do real. Mas é 

evidente, segundo o próprio autor, que os dispositivos de comunicação não se inserem 

simplesmente na narrativa ou em um real pré-existente. Pelo contrário, é o real (e sua 

representação) que depende da pré-existência de um dispositivo. 

São os dispositivos que dão forma aos conteúdos dos media e o fazem segundo 

diferentes aspectos ou constrangimentos advindos do próprio meio de comunicação, 

sejam eles técnicos, sociais, culturais. E sendo agenciamento de elementos, comporta ao 

menos um arranjo (ou configuração) espacial e um arranjo semiótico (como textos, 

imagen, sons). Conforme Meunier (1999, p. 90), o dispositivo é, então, um espaço em 

que se inserem e se relacionam as matérias significantes e que, por conseguinte, 

determina a construção de sentido.  
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Assim, ao admitir o jornal impresso – bem como qualquer produto jornalístico – 

como dispositivo, compreende-se que ele comporta dimensões da comunicação como 

certos arranjos espaciais, uma forma de ambiência (um meio em que) e um tipo de 

enquadramento ou matriz que institui um funcionamento discursivo próprio. Significa 

dizer que a configuração espacial do jornal (tamanho, formato de páginas, capa, cores, 

tipologia, layout, etc), bem como as práticas de produção e consumo a ele 

historicamente e culturalmente associadas, se inscrevem em operações de construção de 

sentidos como condições pré-existentes, isto é, como condições de produção. O 

dispositivo impõe constrangimentos em termos de práticas do fazer jornalístico que 

implicam diretamente nas estratégias adotadas pelo enunciador para informar e se 

relacionar com seu leitor. O jornal carrega em si, portanto, maneiras próprias de operar 

a construção de sentido. 

Sendo assim, é correto afirmar que o discurso do jornal impresso faz parte de um 

texto que se constrói na articulação dos elementos, compondo um “conjunto 

significante” (VERÓN, 2004). Tal perspectiva aponta para além da dicotomia “forma e 

conteúdo” na abordagem do jornal ao se analisar os efeitos de sentido que este produz, 

conduzindo a um entendimento que deixa de considerá-lo mero suporte, em sua 

característica puramente funcional, mas como matriz agenciadora de sentidos que 

articula sujeitos enunciativos, linguagens e práticas. 

Além disso, o jornal constitui-se de um tipo de discurso específico do 

Jornalismo: o discurso da informação ou, simplesmente, a notícia. Tanto a forma quanto 

o conteúdo do jornal são constitutivos do discurso da informação e, embora o aparato 

tecnológico, bem como os usos e práticas a ele associados, se transformem dentro de 

uma diacronia mais alargada, ainda permanece um entendimento social compartilhado 

acerca dos seus modos de produção e consumo. 

Assim, olhar para o discurso jornalístivo pela perspectiva da AD e das Teorias 

da Enunciação torna possíveis três avanços: 1) a definição de novos parâmetros de 

análise, 2) o estabelecimento de novas relações (entre diferentes matérias significantes 

que compõem o jornal), e sobretudo, 3) a articulação das mensagens analisadas com o 

ambiente sociocultural, a fim de buscar respostas para questionamentos acerca do modo 

como o jornal se posiciona no mercado editorial e também junto ao seu leitorado.  

Desse modo, a análise caminha em direção a um estudo sobre modos de 

enunciação, distanciando-se do “o que é dito?” – que marcou muitos estudos semânticos 
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e pragmáticos, especialmente no domínio dos estudos comunicacionais pela influente 

análise de conteúdo – para o “como é dito”. A fim de entender, portanto, o modo como 

os jornais criam e articulam estratégias enunciativas para construir acontecimentos e 

produzir sentido, posicionando-se institucionalmente e discursivamente. 

 

3. Aspectos metodológicos: uma proposta de mapa analítico do discurso 

jornalístico 

 

Conforme discutido anteriormente, os meios de comunicação, entre eles o jornal 

impresso, são dispositivos técnicos e simbólicos que, por seu funcionamento e 

constituição social e cultural, atuam como matrizes de sentido. O mapa analítico para 

estudo do discurso mediático, aqui proposto, busca servir de percurso para compreender 

como o jornal (ou telejornal, revista, site de notícias, etc) constrói sentidos. Para isso, 

utiliza-se dos aparatos teórico-metodológicos da AD e das Teorias da Enunciação para 

realizar uma análise semiodiscursiva que conduz o analista ao entendimento do 

posicionamento discursivo – e institucional – do objeto em estudo. 

A noção de dispositivo de enunciação é base para o conceito de contrato de 

leitura (VERÓN, 1985; 2004) e, por conseguinte, para o estudo do posicionamento 

discursivo da imprensa (FERREIRA, 2006). A problemática de Verón a respeito do 

contrato de leitura era, nos anos 1980, entender como duas publicações em concorrência 

poderiam ser tão similares em termos de conteúdo e leitores e ao mesmo tempo uma 

obter sucesso no mercado e outra não. Ocorre que um mesmo assunto pode ser 

apresentado através de estruturas enunciativas muito diferentes. Sendo, pois, no plano 

da enunciação – ou nos modos de dizer – que o enunciador constrói para si um lugar 

discursivo, posicionando, por conseguinte, seu destinatário. Esse é um dos aspectos que 

diferencia os jornais impressos uns dos outros.  

Cada jornal cultiva, ao longo de sua história, uma relação que se alimenta de 

uma permanente negociação com seus leitores, que ultrapassa as fronteiras do produto. 

Os contratos implicam também sujeitos “extradiscursivos”, ou seja, os próprios jornais 

enquanto dispositivos e sua inserção na esfera pública. Ferreira (2006, p. 11) defende 

que “os jornais se relacionam com os leitores através de dois tipos de posicionamentos 

ad-extra e ad-intra no que se refere ao suporte imprensa”. Significa afirmar que o jornal 

dispõe de dois eixos de atuação: de um lado relaciona-se discursivamente com seus 

leitores e outras publicações, momento em que opera estratégias enunciativas 
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posicionando-se pelo discurso; por outro, adota um posicionamento institucional 

enquanto um jornal no interior do campo do jornalismo impresso.  

Da mesma forma que o posicionamento é analisado em seus dois eixos 

(discursivo e institucional), também os sujeitos envolvidos devem ser considerados em 

seus aspectos discursivo e empírico. Segundo Ferreira (2013), a enunciação conduz a 

um duplo “contrato”, em que as instâncias empíricas e discursivas se influenciam 

mutuamente e se desenvolvem em permanente relação. Em outras palavras, “a evolução 

do posicionamento discursivo é a evolução do perfil dos sujeitos sociais e dos sujeitos 

discursivos numa constante troca entre eles” (FERREIRA, 2013, p. 171). 

Nessa perspectiva, o estudo do posicionamento discursivo tem como objetivo 

analisar a construção de sentido de um ou mais meios de comunicação, levando em 

consideração a implicação de quatro sujeitos: dois empíricos (sujeito comunicante e 

sujeito interpretante) e dois sujeitos discursivos (sujeito enunciador e sujeito 

coenunciador). Os lugares ocupados pelos sujeitos discursivos são plenos de sentido, 

mas essa posição não exclui a presença enriquecedora dos sujeitos empíricos no ato de 

enunciação. Os sujeitos sociais e discursivos possuem, pois, dinâmicas específicas em 

seus próprios espaços; no entanto, eles se encontram em um mesmo processo de 

significação.  

Assim, a análise do funcionamento discursivo de um ou mais jornais (em 

comparação) articula uma visada semiodiscursiva com uma abordagem sociológica a 

partir de três princípios: a dinâmica do leitorado (as expectativas dos leitores 

presumidos); a evolução sociocultural tanto das publicações como da temática em 

estudo; e a situação de interação entre o jornal analisado no interior do mercado 

editorial em que se insere. 

Diante do exposto, propomos um mapa analítico que busca compreender o 

funcionamento discursivo de um veículo noticioso a partir do estudo das estratégias 

discursivas utilizadas pelas publicações no ato de enunciação. A perspectiva adotada é a 

de tomar a enunciação, no âmbito da análise de discursos, como uma descrição de 

operações. Dito isso, apresentamos, a seguir, as principais noções e operadores da AD a 

serem mobilizados nas análises, entre eles os dêiticos, o vocabulário, figuras e vozes 

discursivas. 

A maneira como o enunciado toma forma pode caracterizar a posição do 

discurso em relação à situação de enunciação. Nesse sentido, importante operador para 
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estudo do funcionamento discursivo e das expectativas do leitor é o dêitico ou 

embreante. As marcas linguísticas deixadas sobre a superfície do discurso são 

referências que permitem opor os enunciados que organizam suas marcações com 

relação à situação de enunciação (enunciados embreados) e aqueles que constroem 

marcações através do envio interno ao enunciado, produzindo universos autônomos e 

generalizações (enunciados não embreados).  

Os dêiticos estão divididos em diferentes categorias como a utilização de pessoa, 

espaço e tempo. De acordo com Maingueneau (2011), os índices de pessoa demonstram 

a relação eu-tu, tu-vós, nós-eles que se produz na e pela enunciação; os índices de 

espaço (este, aqui, etc) são termos de referência que posicionam de ‘onde’ fala o 

enunciador; enquanto os índices de tempo englobam os tempos verbais, o presente que 

coincide com o momento da enunciação, o aqui-agora da enunciação. 

O estudo do vocabulário empregado no enunciado foi, na fase inicial da AD, um 

objeto privilegiado de investigação. Se a análise se volta para o discurso do jornalismo 

impresso, o texto escrito ocupa um lugar valorizado, exigindo do analista um olhar 

especial para o uso dos dêiticos e também das palavras plenas (substantivos, adjetivos 

etc.) e instrumentais (conectivos) que se mostrarem relevantes. Isso porque o campo 

lexical evidenciado no enunciado nomeia, descreve, qualifica, provoca interpretações e 

julgamentos sobre o fato narrado. Sua análise possibilita identificar a maneira como os 

jornais nomeiam os acontecimentos, qualificam (adjetivam e descrevem) os implicados 

na notícia, o lugar do fato, etc. 

As figuras discursivas que são construídas pelo jornal colaboram para revelar as 

tendências enunciativas das publicações. A maneira pela qual as pessoas citadas nas 

matérias são apresentadas e qualificadas, seja nos textos, fotografias, legendas ou 

títulos, possibilita tecer inferências sobre como a publicação enquadra o acontecimento 

e quais sentidos mobiliza. O estudo dos qualificativos resume-se à identificação e 

análise do campo lexical, especialmente os adjetivos, com os quais as figuras da 

narrativa são nomeadas e descritas. 

Outra forma de identificar as escolhas ou estratégias de construção de sentido 

pelos media noticiosos é perceber “em nome de quem” eles falam e como as instâncias 

implicadas se reconhecem, simbolicamente, nessa produção discursiva. Compreender 

“quem” fala, ou seja, quais as vozes presentes no discurso, pode ser um bom indicador, 

como ensina Garcin-Marrou (2007), do ponto de vista interpretativo e da perspectiva de 
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abordagem adotada pelo meio de comunicação em análise. Está, ainda, indissociável da 

posição sociopolítica (institucional) e discursiva do próprio meio de comunicação. Por 

exemplo, ao autorizar que os envolvidos na situação narrada se manifestem na matéria, 

ao escolher quais trechos do relato ou da entrevista será publicizado, bem como ao 

silenciar determinadas fontes, o jornal demonstra claramente sua decisão editorial e 

posicionamento sobre a questão em debate. 

Para Maurice Mouillaud (2012), as formas de citar o discurso do outro revelam 

as estratégias do enunciador que, ao utilizar a voz do outro, confere maior ou menor 

importância dentro da hierarquia argumentativa do texto. O jornal diário tornou-se, 

segundo o autor, um substituto do espaço público: “um fórum em que se escuta o eco de 

todas as vozes públicas, ao mesmo tempo em que tem sua própria voz. Esta dualidade 

está na origem das estratégias pelas quais o jornal manipula, seja por identificar-se com 

ele, seja por distanciar-se dele, o discurso de outrem” (MOUILLAUD, 2012a, p. 44-45). 

O discurso do jornal impresso é, por excelência, polifônico, uma superfície onde 

dialogam diversas vozes: a do jornal enquanto instituição, a do jornalista (redator) e a 

das fontes de informação. O estudo das vozes discursivas não identifica ou quantifica 

quais as fontes são mais ou menos frequentes nas narrativas, mas sobretudo permite 

analisar o que e como dizem, como se expressam, (se) explicam ou descrevem a 

situação narrada.  

 Tanto a análise das figuras discursivas quanto das vozes demanda atenção ao 

uso, pelos jornais, de modalizadores. O discurso relatado, característica do enunciado 

jornalístico, constitui uma enunciação sobre outra enunciação (MAINGUENEAU, 

2011). Para indicar que não é o responsável pelo enunciado citado, o Enunciador recorre 

à modalização em discurso segundo (por exemplo, ‘de acordo com o delegado’, ‘para a 

mãe da criança’, ‘segundo fontes ligadas ao governo’). São também modalizadores 

advérbios como: talvez, manifestamente, provavelmente, felizmente, parece, de alguma 

forma, evidentemente, etc.  

Além de remeter ao discurso de outro enunciador, ou seja, a uma 

interdiscursividade, os modalizadores podem ter ainda função de “distância” (a partir de 

onde se enuncia) e “perspectiva” (a partir de qual ponto de vista) (GENETTE, 1972). A 

função do discurso narrativo, assim como do discurso da informação, não é ordenar, 

formular uma expectativa ou anunciar uma condição, mas simplesmente contar uma 

história, ou seja, “reportar os fatos” (reais ou fictícios). 
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Os operadores de análise da AD, ora apresentados, podem ser aplicados ao 

estudo de qualquer matéria significante do jornal impresso – ou outro media noticioso – 

para a compreensão global do funcionamento discursivo e, por conseguinte, do 

posicionamento discursivo e institucional de uma publicação. Por matéria significante 

do jornal impresso entende-se o texto, os títulos, legendas, fotografias, infográficos, 

layout. Eliseo Verón (2004, p. 162-163) ensina que “se a análise de discursos é 

comparativa, se trabalha relacionando superfícies discursivas umas com as outras, é 

porque é impossível saber, considerando isoladamente uma ‘unidade’ discursiva 

qualquer, quais são os traços cuja detecção é pertinente para chegar à descrição 

operacional de uma certa economia discursiva”. 

Isto posto, propõ-se então uma trajetória analítica composta de três etapas, não 

necessariamente sequenciais, mas interrelacionadas, assumidas por Verón (2004) como 

três princípios fundamentais para analisar a construção de sentido operada por um ou 

mais jornais: a regularidade, a diferenciação e a sistematização. Assim, analisa-se o 

discurso jornalístico impresso lançando um olhar, primeiramente, para a página do 

jornal em toda sua complexidade, em seguida às matérias significantes que o compõe, 

para, a partir daí, articular os operadores de análise da AD acima detalhados (dêiticos, 

vocabulário, figuras e vozes discursivas, modalizadores).  

A imprensa é um espaço onde se destacam três aspectos do discurso: o texto 

escrito, a imagem e a diagramação (layout). Essa complexidade discursiva, que emerge 

com a evolução do processo de mediatização das sociedades, exige estratégias analíticas 

igualmente complexas. Partindo-se de objetos complexos, os macrofuncionamentos 

discursivos sobredeterminam os microfuncionamentos linguísticos. É a partir dos 

macrofuncionamentos (em seu conjunto significante complexo) que se pode apreender a 

influência das condições produtivas sobre os discursos e, por conseguinte, sua inserção 

na sociedade e na evolução histórica (VERÓN, 2004). 

Segundo Maurice Mouillaud (2012a, p. 44-45), o discurso da informação 

inscreve-se nas páginas dos jornais por meio: da diagramação, onde a produção do 

sentido começa; nas fotografias, que “tem o privilégio de fixar o instante e de dar uma 

prova (e um suplemento) de verdade à informação”; e nos enunciados, que dão 

identidade ao jornal (ou o seu posicionamento discursivo), tais como o nome do jornal, 

o título e os títulos, o corpo do texto e as estratégias de citações. Há, pois, uma 

variedade de relações possíveis de serem identificadas e descritas e que levam a um 
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entendimento do posicionamento discursivo adotado pela publicação. Entre elas, os 

conteúdos semânticos das imagens e dos textos, a relação entre imagens, títulos e 

notícias, localização e hierarquia nas páginas.  

Portanto, para além de descrever e analisar as decisões enunciativas em termos 

de vozes e figuras discursivas (personagens e fontes) e os enquadramentos conferidos ao 

fato narrado, analisa-se também como essas variáveis se processam e se articulam nas 

diferentes matérias significantes que compõem o jornal. Desenha-se, então, uma 

estratégia de análise da produção de sentido operada pelos jornais impressos que se 

processa a partir das relações estabelecidas entre as diversas matérias significantes na 

superfície discursiva do dispositivo jornal: a primeira página (capa), os títulos, as 

imagens, o corpo do texto e a diagramação (layout) (FIG 1). 

 

Figura 01: Mapa Analítico para estudo do discurso jornalístico 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Assim, conforme Maurice Mouillaud (2012a), entra-se no corpo do jornal diário 

por uma análise de suas duas maiores funções enunciadoras, quais sejam: “fazer saber” 

(informar) e “fazer crer” (persuadir). 

A primeira delas é a de “fazer saber”. A finalidade dominante do discurso do 

jornal é a de produzir um efeito real do qual se estudaram, sucessivamente, os 

procedimentos de autenticação e as estratégias de descrição [...]. A segunda 

estratégia está preferencialmente a serviço da verdade, e não da realidade. O 

jornalista mantém um pacto implícito com o leitor, cuja finalidade é o ‘fazer 

crer’; [...], por meio do discurso do outro, fundamentando-se na credibilidade do 

enunciador e na credulidade do leitor. (MOUILLAUD, 2012a, p. 45). 

Os jornais fazem uso, portanto, de procedimentos que conferem autenticidade à 

informação (coleta e checagem de dados) e de estratégias de descrição de fatos 

(narração, recorrência à fontes de informação). Dessa forma, apresentam saberes do 

jornalista, mas também da própria instituição jornal, compartilhando tais saberes com 

seus leitores. Em resumo, a primeira etapa a ser percorrida para uma análise 

semiodiscursiva dos media noticiosos é a identificação, descrição e análise das matérias 

significantes que constituem o funcionamento discursivo dos jornais. Com esses dados, 

procede-se, em seguida, à sistematização dos modos de dizer de cada publicação, 

apontando as características, semelhanças e diferenças de postura discursiva em relação 

a um tema em estudo em cada jornal analisado e como tal postura produz sentidos.  

 

4. Considerações finais 

O presente artigo objetivou oferecer algumas contribuições teórico-

metodológicas para a construção de uma matriz de análise da produção de sentido 

operada pelos meios de comunicação noticiosos, em especial pelo jornalismo impresso, 

articulando uma análise semiodiscursiva à um olhar sociológico acerca do contexto e 

das condições de produção do discurso mediático.  

Partiu-se da conceituação de jornal como dispositivo e matriz de sentido, 

apresentando em seguida os modos de enunciação do discurso da informação impressa 

para, então, adentrar na metodologia de análise proposta. Evidenciamos os operadores 

da Análise de Discurso (AD) e das Teorias da Enunciação a fim de demonstrar como 

podem ser acionados no estudo das matérias significantes que compõem o jornal 

(títulos, textos, imagens, layout) e que possibilitam, por conseguinte, compreender tanto 
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o funcionamento do discurso jornalístico quanto o posicionamento discursivo e 

institucional. 

Essa metodologia de análise foi aplicada em pesquisa de doutorado, concluída 

em 2016, para estudar a construção do discurso da violência envolvendo crianças e 

adolescentes pelos jornais O Globo (RJ) e Extra (RJ), duas publicações integrantes de 

um mesmo grupo de comunicação, porém, com características distintas. O objetivo da 

pesquisa foi analisar como se processa a construção de sentido não apenas nos jornais 

impressos, isoladamente, mas em uma análise comparativa entre um jornal de referência 

e um popular, verificando as estratégias enunciativas e, consequentemente, o 

posicionamento discursivo ou a relação contratual com os leitores dessas publicações. 

Os jornais são, pois, entendidos como sujeitos enunciadores com características 

próprias, mas que se inscrevem em um modelo de negócios de segmentação editorial em 

que grupos de comunicação com um histórico de circulação de jornais de referência 

passam a criar jornais com perfis mais populares para atender outro tipo de leitor; 

constituindo-se, assim, dois sujeitos enunciadores ligados a um emissor comum. 

A pesquisa doutoral permitiu concluir, entre outros, que cada enunciador 

arquiteta sua própria produção de sentido a partir dos elementos de que dispõe, das 

expectativas do seu leitor construído e de condições constitutivas de produção inerentes 

ao campo jornalístico e ao discurso da informação – como o constrangimento da forma 

da notícia e da reportagem impressa, isto é, da contenção de sentidos imposta pelo 

próprio dispositivo. Esta conjunção de fatores mantém uma visada firme em estratégias 

enunciativas que enfatizam um “fazer-crer”, um “fazer-saber” e, por fim, um “fazer-

sentir”, possibilitando que matérias significantes semelhantes produzam efeitos de 

sentido diversos a depender de como são articuladas. Ou seja, os meios de comunicação 

podem noticiar um mesmo acontecimento, mas cada um deles engendrará novos e 

variados sentidos em sua produção, comprovando que a significação emerge no modo 

de dizer, na Enunciação, e não apenas no que é dito. 

Por fim, destacamos que essa proposta de mapa analítico figura como uma 

contribuição para pesquisas futuras que intentem compreender o funcionamento 

discursivo e a produção de sentidos operada pelos meios de comunicação no atual 

cenário de reconfiguração da enunciação dentro do contexto de complexificação da 

mediatização. No espírito da reflexão de Antonio Fausto Neto sobre os novos processos 

de enunciação que emergem do atual contexto mediático, seguiremos nosso percurso 
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analítico acreditando que “o funcionamento discursivo na ambiência da mediatização 

repercute também sobre a especificidade do trabalho do analista” (FAUSTO NETO, 

2012, p. 39). 
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