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A emergência do “interpretante em rede”: percurso teórico-metodológico1 
 

Felipe Moura de Oliveira2 
 

RESUMO 

No esteio da semiótica peirceana, defende-se que na linguagem reside a principal função do 

jornalismo: uma mediação qualificada entre os acontecimentos e a sociedade, fruto da formação 

como campo profissional e acadêmico. Esta reflexão, pois, enfatiza o percurso teórico-

metodológico de pesquisa de doutorado empreendida na Unisinos (RS), entre os anos de 2012 e 

2016, com   lastro em inferências oriundas de incursões etnográficas à Folha de S. Paulo (Brasil), 

The New York Times (EUA), e El País (Espanha) cotejadas à representações de acontecimentos 

públicos que circulam nas redes sociais digitais. A partir da disputa de sentidos que se estabelece 

na semiosfera contemporânea vislumbra-se, no interior da Teoria Geral dos Signos, a emergência 

do conceito de interpretante em rede. 
 

PALAVRAS-CHAVE 
Interpretante em rede. Jornalismo. The New York Times. El País. Folha de S. Paulo. 
 

Introdução 
 

Quando da implementação do projeto de pesquisa de doutorado na Universidade 

do Vale do Rio do Sinos (Unisinos, RS), em março de 2012, o objetivo geral era entender 

os meandros da relação entre o jornalismo e os chamados movimentos de ocupação 

global. Interesse despertado por fenômenos contemporâneos, desde os mais espontâneos, 

como a Primavera Árabe, até os mais articulados: Occupy Wall Street, nos EUA, ou 

Indignados, na Espanha – ambos com ecos no Brasil desde a primeira hora. 

Sintetizado, o problema que foi se constituindo é representado na pergunta: como 

o jornalismo, compreendido como processo semiótico, é tensionado a gerar 

representações mais complexas dos movimentos sociais em rede, dada a sua configuração 

historicamente cerceadora do poder hermenêutico do acontecimento? 

A proposta metodológica sempre foi calcada em exercícios de observação dos 

processos de produção das redações de jornais de referência frente ao fenômeno. Com 

relação à outra ponta do objeto, que teria os movimentos de ocupação global, a 

preocupação era constituir ferramentas metodológicas capazes de apreendê-los, dada, 

sobretudo, a sua conformação fluída, que a própria natureza do conceito de “movimentos 

sociais” revela (GOHN, 1997). Haveria acontecimentos capazes de constituir-se, nos 

termos das teorias que inspiraram a pesquisa, como representação do fenômeno? Ou, 

ainda, como construir o elo entre as duas dimensões do objeto? 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Semiótica da Comunicação, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 

2 Jornalista, doutor em Ciências da Comunicação (Unisinos) e professor do Departamento de Jornalismo da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), PR, Brasil. felipecomunica@gmail.com.   
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Com os primeiros desdobramentos da investigação, constata-se o protagonismo 

das redes sociais digitais como espaço de articulação dos movimentos sociais 

contemporâneos e o impacto desse processo sobre o fazer jornalístico. Vislumbra-se, 

assim, na crise do jornalismo, pela relação de causa e efeito que se constitui com os 

movimentos em rede (HENN; OLIVEIRA, 2015), chave para a arena na qual se 

processariam as inferências para a compreensão do problema. Decorrem dessa construção 

teórico-metodológica as respostas para a segunda questão do parágrafo anterior. 

A ansiedade em contemplar a primeira pergunta, cujas respostas dependiam, 

fundamentalmente, de contingências da ordem do imponderável, somente foi sendo 

atenuada pela dinâmica de articulação e mobilização dos movimentos em rede em si. Seja 

pela concretização em ciberacontecimentos (HENN, 2014) que se processavam nas redes 

digitais, seja pela ocupação do espaço público urbano por acontecimentos que, antes, 

foram objeto de articulação no espaço digital.  

A expressão máxima dessa tendência é a eclosão das Jornadas de Junho, no 

Brasil, em 2013, coincidentemente no mesmo período para o qual fora planejada a 

observação dos processos de produção jornalística na redação do jornal Folha de S. Paulo. 

Essas oscilações do objeto, naturalmente, determinam um arranjo de teorias e 

metodologias, na mesma medida, complexo. 

 

A constituição do objeto 

 

Vão se desencadeando, ao longo dos quatro anos que compreendem a pesquisa, 

uma série de manifestações em rede – e nas redes – que acabam por compor o objeto de 

estudos, o estendendo das redações e dos movimentos de ocupação global ao que circula, 

concretizado em signos, na semiosfera.  

Trata-se de um processo de constituição do objeto a ser investigado de natureza 

cartográfica, ao encontro do que propõe Martín-Barbero (2004), articulando jornalismo e 

movimentos sociais contemporâneos a uma ampla trama semiótica, ampliada pela sua 

constituição em redes. Materiais empíricos são acionados, frente a essa trama, para 

compor a tessitura de mapas semióticos em convergência com os espaços de produção e 

circulação efetivamente observados. 

Santaella (2001, p. 186) defende que a observação: 
 

[...] não se restringe necessariamente à observação empírica, daquilo que 

estreitamente costumamos chamar de realidade, mas se estende para a 

observação documental, estendendo-se até mesmo até a observação abstrativa, 

quando criamos diagramas mentais da rede de conceitos teóricos com os quais 
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estamos lidando, observando suas configurações e modificando-as conforme 

as necessidades de condução de uma argumentação. 
 

Martín-Barbero (2004, p. 19) fala de “imaginação categorial”, que é “aquilo que 

torna pensável o que até agora não foi pensado, abrindo novos territórios ao pensamento”. 

Ao refletir sobre o que entende ser o ofício do cartógrafo, o autor retoma os três modos 

de relação do trabalho acadêmico com as concepções teóricas hegemônicas que concebeu 

na década de 1990: dependência, apropriação e invenção. Propõe, então, a superação da 

dependência (que se explica no próprio sentido semântico da palavra) pela apropriação, 

definida como “direito e capacidade de fazer nossos os modelos e as teorias, venham de 

onde venham, geográfica e ideologicamente” (2004, p. 18-19, grifos do autor). 

Metodologicamente, essa perspectiva implica em leituras oblíquas, ou “fora de 

lugar”, “a partir de um lugar diferente daquele no qual foram escritos” (MARTÍN-

BARBERO, 2004, p. 19), como condutores à invenção pela imaginação categorial. 

No diálogo entre os conceitos de semiose, em Peirce (2002), e semiosfera, em 

Lotman (1996), ancora-se a proposição de que há uma crise instaurada no jornalismo 

como sistema de produção de sentido a partir da interação com as redes sociais digitais.  

A natureza dos fenômenos protagonizados pelos movimentos de ocupação global 

e a organização em rede impõem dificuldade para a sua compreensão e consequente 

enquadramento numa cobertura jornalística. A materialidade essencialmente pública e 

midiática desses fenômenos, constituída nas redes digitais, de discursividade amplamente 

pluralista e tensa, confronta-se com as formas tradicionais de narrativa do acontecimento 

empreendidas pelo jornalismo. 

Esse processo produz semioses de texturas de natureza explosiva na semiosfera. 

A semiose, da forma como foi proposta por Peirce (2002), é a própria ação do signo: a 

potencial produção ininterrupta e diversa de sentidos disparada pelos processos de 

representação dos objetos semióticos. No jornalismo, o acontecimento ocupa o lugar 

lógico do objeto, e sua representação em narrativas como a notícia desencadeia sentidos 

através da geração de novos signos instituídos na sua repercussão. 

Como alerta Colapietro (2004), por não serem completamente mudos, ou sem vida 

própria, os objetos têm natureza efusiva ao serem representados pelo signo. O jornalismo, 

entretanto, organizava a produção dessa representação do acontecimento com base em 

códigos historicamente convencionados e que agora são tensionados pela emergência das 

redes digitais (HENN; OLIVEIRA, 2015). Os usos das redes, que muito rapidamente 

transcenderam à dimensão de sociabilidade, também as transformaram em lugar 



 

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

 

 4 

privilegiado para a produção e circulação de informações. Essa dinâmica tira do 

jornalismo o estatuto de narrador preferencial do acontecimento a partir dos seus 

enquadramentos característicos; gera semioses difusas, horizontais, não lineares. 

Quando o jornalismo começa a narrar os acontecimentos a partir dos seus códigos, 

o nível de tensionamento aumenta porque a repercussão de coberturas dá-se 

instantaneamente. O jornalismo perde a primazia da narrativa do cotidiano em face de 

acontecimentos que se desenrolam em plataformas que já têm naturezas narrativas e 

midiáticas, e os sentidos ofertados por ele são rapidamente confrontados com outros 

enquadramentos com manifestações múltiplas, de atores que se interconectam.  Todo esse 

emaranhado é perpassado por camadas intensas de mediações, que acabam por constituir 

o ruidoso universo de observáveis. 

 

Ferramentas metodológicas 
 

 No intento de apreender esses fenômenos e produzir sínteses que contribuam a sua 

compreensão, a proposta foi a imersão em redações de três jornais de referência: Folha 

de S. Paulo (Brasil); The New York Times (Estados Unidos); e El País (Espanha). 

Observá-las lançando mão de ferramentas etnográficas. 

 A etnografia dispensa justificava quanto ao uso em pesquisas que envolvem 

hábitos, rotinas, práticas. Seu uso nos estudos de jornalismo, sim, merece 

contextualização. Trata-se de um método que possibilita a plena observação de decisões 

no processo de produção da notícia. Não fosse pela incorporação de algumas de suas 

técnicas, pesquisadores das práticas jornalísticas não poderiam, apenas pela capacidade 

de abstração, elaborar teorias como as que explicam o newsmaking.  

   É por ferramentas etnográficas que se passa a considerar a dimensão 

organizacional a que o jornalista está exposto no seu fazer diário, as relações que 

envolvem o contexto de sua atividade. Um primeiro passo à desmistificação da figura 

daquele jornalista que não interage com o seu objeto de trabalho (TRAQUINA, 2004). 

 Cumpre destacar, porém, que o que se propõe aqui é não mais do que uma 

apropriação das ferramentas etnográficas – até mesmo nos termos de Martín-Barbero 

(2004). Aplicá-la como prescreve a antropologia seria um movimento muito mais 

dispendioso, com efeito, de longa duração. O que não quer dizer que a adoção dessas 

ferramentas seja sem nenhum rigor. O esforço é o de respeitar seus preceitos para uma 

observação social sistemática: seleção do problema, investigação preliminar por meio da 

observação direta, definição do universo a ser observado e do período de observação, 
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desenvolvimento dos instrumentos de coleta e registro, instrumentos de pré-teste, 

organização no campo, processamento de informações e análise dos dados (FERRANDO; 

SANMARTÍN, 1986). 

Importa, em especial, entender as tensões geradas ao jornalismo como mediador 

do espaço público pela emergência das redes digitais, que passam a protagonizar a própria 

constituição do acontecimento, e do compartilhamento de sentidos que antes delas não 

era possível. A principal fonte de extração empírica para tanto é pesquisa de campo na 

redação do jornal Folha de S. Paulo, em São Paulo (SP), de 13 a 24 de junho de 2013, 

período em que as mobilizações sociais no Brasil, aquelas que compuseram as Jornadas 

de Junho, foram mais intensas. 

Durante uma semana, de segunda-feira a domingo, acompanhou-se o trabalho da 

redação, com o olhar mais atento à editoria de Cotidiano, de modo a perceber movimentos 

dos profissionais diante de um ambiente de produção de sentido composto por novos 

agentes conectados em plataformas digitais. Todo o fluxo da notícia, da informação que 

vira pauta, atendendo, assim, ao estatuto do acontecimento jornalístico (BENETTI, 

2010), à edição final do jornal, é objeto de observação. 

Diante das restrições impostas à observação das rotinas de produção nas duas 

outras redações (The New York Times e El País), ainda na dimensão do objeto cuja 

epiderme é o próprio jornalismo, recorre-se também à entrevista aberta, com referência 

em Winkin (1998), como ferramenta metodológica. Isso porque não seria possível mais 

do que um dia de acompanhamento em cada uma delas.  

No The New York Times a visita à redação ocorre em abril de 2015, viabilizada 

por estágio realizado na Universidade Estadual da Pensilvânia, nos EUA, sob a orientação 

do professor Vincent Colapietro, de agosto de 2014 a maio de 20153. No El País, 

transcorre em viagem à Espanha com este único propósito – aliado ao acompanhamento 

de manifestações sociais –, entre outubro e novembro de 2015. 

O resultado dos movimentos realizados em jornais do exterior entra em jogo, 

portanto, como uma espécie de extensão empírica do que foi possível inferir da 

experiência na Folha de S. Paulo e das demais manifestações que compõem o conjunto 

de observáveis na semiosfera (neste caso, pela análise documental, alcançando também 

o status de ferramenta metodológica evocada durante a pesquisa). 

                                                 
3 Estágio viabilizado por meio do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE), mantido pelo governo 

brasileiro por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 
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Cabe salientar a percepção do pesquisador ao longo da investigação no sentido de 

identificar manifestações do objeto em representações que vão se concretizando na 

semiosfera; são registros feitos, a rigor, paralelamente a todas as etapas do estatuto 

metodológico proposto e que compõem, gradativamente, um mosaico de crises. 

 

Acionando as teorias 
 

 “Semiótica é em origem a disciplina que estuda tudo o que pode ser usado para 

mentir”. A retórica definição – de tanto performática – que faz Umberto Eco (1976, p. 

06) é o recurso utilizado para salientar o momento que vive o jornalismo ante a crise 

provocada por novas formas de intervenção no espaço público a partir das possibilidades 

de significação dos acontecimentos e o compartilhamento de sentidos nas redes sociais 

digitais. Outrossim, reiterar a semiótica como lugar epistêmico promissor a partir do qual 

podem emergir pistas para o seu enfrentamento. 

 “Jovem diz ter sido agredida em bar na Cidade Baixa, em Porto Alegre” é o título 

de notícia publicada na página eletrônica do jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul, no 

dia 17 de março de 2014 (JOVEM..., 2014a). O texto representa denúncia feita por uma 

jovem que diz, em seu perfil no Facebook, ter sido agredida por um dos seguranças do 

referido bar, na capital gaúcha, dias antes da publicação. 

 Aproximadamente 14 horas depois da postagem, quase seis mil usuários da rede 

social já haviam compartilhado a denúncia em seus perfis, como registra a Figura 01 – 

que revela ainda mais de seis mil usuários que utilizaram a ferramenta “curtir” e outros 

quase mil que a comentaram. 

 

Figura 01 - Facebook de suposta vítima de agressão por segurança de bar em Porto Alegre (RS) 

Fonte: reprodução/Facebook. 

 

 Os números denotam o capital social (RECUERO, 2005) que a jovem denunciante 

ostenta nas redes digitais, indicialmente potencializado pela suposta agressão que ela 
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compartilha no Facebook. Deste capital, decorre a representação do acontecimento, 

compreendido como objeto semiótico, porém já com camadas evidentes de mediação – a 

começar pela própria postagem que o narra na rede social –, em signo/notícia que tem o 

jornal gaúcho na condição de interpretante. 

Ao final do texto, lê-se: “Zero Hora tentou contatar Vanessa na tarde desta 

segunda-feira pelo Facebook e pelo local onde ela trabalhava, em Caxias do Sul, mas não 

obteve retorno”. Indício inexorável de uma apuração que resta feita exclusivamente pelas 

redes sociais digitais. Expressão concreta da concepção que entende o ambiente digital 

como “extensão da redação” (OLIVEIRA, 2016) oriunda das imersões às redações dos 

jornais Folha de S. Paulo, The New York Times e El País. 

O que é ainda mais representativo, num acontecimento que não tem implicações 

sociais para além da denúncia e os eventuais campos problemáticos que ele revela naquilo 

que Quéré (2005) concebe como poder hermenêutico que carrega (o abuso de poder ou o 

assédio, manifestação de machismo, como exemplos), é a capacidade de agendamento 

que as redes digitais conferem ao público, antes, no fluxo comunicacional, submetido ao 

agendamento da mídia hegemônica. 

Ao estudar a pauta no esteio da semiótica, Henn (1996, p. 80-81) defende que “Os 

valores-notícia não são estáticos; mudam no tempo”. E com base em Wolf (1987) cita, 

entre os critérios para o dimensionamento de pautas, “questões de quantidade de pessoas 

que o acontecimento envolve”.  

Percebe-se que, no caso em suspeição, a aferição quanto ao critério de que fala 

Henn não passa mais por uma inferência (abdutiva ou dedutiva) que o jornalista produz: 

é diretamente relacionada à quantidade de compartilhamentos, curtidas e comentários que 

a publicação, como signo do acontecimento “suposta agressão”, desencadeia no 

Facebook – num movimento que chama a atenção também para a compreensão do 

jornalismo como processo coletivo de produção de sentido (SALLES, 2011). 

No suíte jornalístico que se desencadeia desde o acontecimento inicial – 

entendido, reitera-se, como semiose –, o jornal Diário Gaúcho, também mantido pelo 

Grupo RBS, do qual Zero Hora faz parte, publica em sua página eletrônica notícia de 

título “Jovem que relatou agressão em bar da Cidade Baixa registrou ocorrência na Polícia 

Civil” (JOVEM..., 2014b). Nesse caso, a apuração recorre a ferramentas consagradas nas 

práticas do campo: a consulta do registro policial feito pela denunciante, informando ao 

leitor sobre a delegacia e o delegado designados à investigação. 
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Nas redes sociais digitais, paralelamente à representação que o jornalismo faz do 

acontecimento, é travada uma disputa de sentidos, com a jovem e a empresa que 

administra o bar como antagonistas. Em seu perfil no Facebook, a empresa refuta a 

acusação e recorre às imagens do sistema de segurança como signos icônicos que 

comprovariam a não-agressão (OPINIÃO, 2014). Curiosamente, a jovem exclui a 

publicação do seu perfil logo após sua repercussão – tanto nas próprias redes quanto na 

imprensa local. Uma navegação acurada no perfil da denunciante quando da finalização 

da pesquisa, em fevereiro de 2016, resultava em nenhum registro do acontecimento4. 

Não está em discussão, evidentemente, a veracidade da denúncia; não seria 

possível investigá-la à esta altura; também não é a proposta. Tampouco a índole da 

denunciante é questionada. O esforço é no sentido de destacar a trama de signos que 

intervêm na semiose da notícia (HENN, 1996), produzidos também por agentes extra-

jornarlismo. Tem-se, neste momento, um signo/notícia cujo objeto/acontecimento sequer 

existe, na medida em que a publicação que originara a primeira matéria em Zero Hora foi 

excluída do ambiente digital.  

Daí a relação com as palavras de Eco (1976), e mais ainda Peirce (1977): um signo 

que representa, numa complexa rede de mediações, acontecimento cuja ocorrência é 

objeto de disputa entre os personagens envolvidos; por consequência, ontologicamente 

discutível na relação de alteridade que se estabelece entre o real e o significado (IBRI, 

1992), mas que dispara semioses no espaço público, potencializadas pela atenção do 

jornalismo. Afetado na condição de interpretante, o jornalismo se ocupa de conferir 

sentidos ao objeto e o põe em semiose, levando setores da sociedade a reações concretas.       

Em meio a uma semiosfera contemporânea amplamente difusa, em que se 

concretizam processos de semiose distintos em relação àqueles que o jornalismo, 

historicamente, empreendeu sobre os acontecimentos como objetos propulsores, postula-

se a emergência do interpretante em rede do mapa conceitual oferecido pela Teoria Geral 

dos Signos de Peirce; e do conceito proposto, elo na relação entre movimentos em rede e 

jornalismo para a produção de sentido sobre o mundo, com vistas a uma representação 

mais complexa dos conflitos sociais como objeto/acontecimento. 

Defende-se ainda a função de mediação qualificada que o jornalismo 

pretensamente exerceria nessa semiosfera, avançando da tentativa de representação 

objetiva do real a uma representação resultante de processo rigoroso de aferição de 

                                                 
4 Ver: <https://www.facebook.com/pandaventura?fref=ts>. 
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sentidos nos acontecimentos, tendo o consenso – não na sua compreensão pelo senso 

comum, mas em Peirce (2002) – como motor teleológico.       

 

Apontamentos sobre o “interpretante” em Peirce 
 

 Um primeiro movimento no sentido de esmiuçar a proposta de enfrentamento da 

crise que atravessa o jornalismo na semiosfera contemporânea remonta às definições para 

o interpretante no processo de semiose. Recorre-se, para tanto, à Santaella (2008), com o 

primoroso resgate que faz do percurso do conceito na obra de Peirce.  

É em 1866 que a palavra “interpretante”, com a conotação que assumiu, aparece 

pela primeira vez, no mais tarde consagrado estudo “Sobre uma nova lista de categorias”, 

como lembra Santaella (2008, p. 68). Na semiose, sabe-se, o interpretante – que não se 

confunde com intérprete, não custa lembrar – é efeito do signo ao mesmo tempo em que 

o processa como representação do objeto, pondo-a num curso infinito e incontrolável.  

Nesse lugar lógico e transitório do interpretante na semiose é que o jornalismo é 

pensado em perspectiva semiótica; na semiose da notícia – representada pelo esquema 

reiteradamente acionado ao longo do texto: objeto/acontecimento – mente 

interpretante/jornalismo – signo/notícia5. 

 Já a divisão do interpretante em imediato, dinâmico e final – que redundaria, 

enfim, na subdivisão que dá lastro à tese defendida (emocional, energético e lógico) – é 

tardia, avalia Santaella (2008, p. 68-69): data de 1904, depois de Peirce resenhar o livro 

“What is meaning”, de Victoria Lady Welby, e, propondo diálogo com a autora, escrever 

carta em que admite a possibilidade de influência da leitura sobre o seu conceito – embora 

sustente sua concepção em termos de coincidência. 

 As duas classificações do interpretante – no que o parágrafo anterior denomina 

“divisão” e “subdivisão” – são alvo de controvérsia entre investigadores e intérpretes de 

Peirce. Há quem advogue que a primeira e mais ampla (imediato, dinâmico, final) é 

perpassada pela segunda (emocional, energético e lógico), como subdivisão, nas três 

categorias iniciais. De outra parte, que a segunda classificação estaria localizada, em 

relação à primeira, apenas no interpretante dinâmico, que, com efeito, é o que se 

concretiza na semiose; pode ser aferido por análise do processo. Santaella cita Johansen 

(1985) e Savan (1976) como defensores de uma e de outra corrente, respetivamente. 

                                                 
5 A expressão “mente interpretante” no esquema lógico que representa a semiose da notícia visa a evitar o renitente 

equívoco, cometido especialmente por leitores não-assíduos de Peirce, de confundir “interpretante” e “intérprete”. 
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 Mais do que a filiação a uma das classificações, é elucidativo um movimento no 

sentido de compreendê-las – ambas com referência às três categorias fenomenológicas 

peirceanas fundamentais: primeiridade, secundidade e terceiridade, na mesma ordem de 

relação com as categorias do interpretante. 

 Ao definir a primeira tricotomia, Peirce oferece um desenho lógico para o percurso 

do interpretante na semiose, que vai do imediato e passa pelo dinâmico com vistas ao 

final. A interrupção do percurso em algum dos estágios é fruto de uma semiose processada 

sobre um signo degenerado – ou quase-signo. Nas palavras de Santaella (2008, p. 70): 

“são assim chamados porque neles a tricotomia não é genuína, de modo que a trajetória 

do interpretante não se completa rumo à continuidade”. São signos que têm estatura para 

representar seus objetos, produzem, consequentemente, interpretantes, porém não 

permitem que a semiose seja plena – mesmo admitindo-se que ela nunca alcança a 

plenitude, se considerada infinita.    

 Grosso modo, ao interpretante imediato é atribuída a condição de possibilidade, 

apenas; sentido ainda não realizado e interno ao signo: isento de mediação. Pode-se 

visualizá-lo como a gama de sentidos entre os quais o interpretante dinâmico se 

processará. Ao interpretante dinâmico importa, então, o que Santaella (2008, p. 72), 

evocando Peirce, diz ser o “efeito realmente produzido na mente pelo signo”, 

argumentando ser o “membro menos problemático da triáde” (p. 73), porque in concreto. 

Em sentido oposto ao dinâmico, o interpretante final é in abstracto: “aquele que mais 

equívocos produz em leitores não familiarizados com o lugar que este interpretante ocupa 

no conjunto global das ideias de Peirce [...]” (SANTAELLA, 2008, p. 74). 

 Ganha em importância, diante do alerta, uma atenção especial ao interpretante 

final. Trata-se, numa interpretação primeira, do fim teleológico da semiose – 

aproximando-se, assim, do consenso peirceano. Não é, entretanto, um destino concreto, 

de visada empírica, para o qual convergiriam todas as semioses, e, sim, “um limite ideal, 

aproximável, mas inatingível, para o qual os interpretantes dinâmicos tendem”, define 

Santaella (2008, p. 74). 

 O exercício de compreensão do interpretante na semiose, nesse contexto, leva ao 

entendimento de que o interpretante dinâmico, aquele que se concretiza na mente afetada 

pelo signo que representa o objeto como efeito da ordem do real, é, impreterivelmente, se 

genuíno, resultado de uma negociação dialética entre o imediato (sentidos possíveis 

contidos no signo) e o final (sentidos teleológicos que orientam a semiose). 
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 A proposta que põe o jornalismo na condição de interpretante, frente ao exposto, 

deve considerá-lo, no sentido da compreensão da semiose da notícia e em suspeição 

durante o processo, como interpretante dinâmico. A principal implicação dessa medida 

teórico-metodológica é a conveniente adoção da leitura que faz Savan (1976) para o 

posicionamento da segunda tricotomia em relação à primeira: emocional, energético, 

lógico, seriam subdivisão do interpretante dinâmico. 

 A dinâmica de processamento do interpretante na segunda tricotomia de Peirce 

tem a mesma linha de raciocínio da primeira: do emocional, passando pelo energético, ao 

lógico. E a possibilidade de interrupção do percurso, redundando em signos degenerados, 

também se repete. O formato dessas três categorias é que parece mais pragmático (em 

termos peirceanos mesmo) do que na classificação anterior – sem surpresa, sobretudo se 

compreendidas como subdivisão do interpretante dinâmico. 

 O primeiro efeito semiótico do signo na semiose, de natureza qualitativa, em 

resumo, Peirce chamou de interpretante emocional. Daí a relação natural com a 

primeiridade. Uma rápida leitura inclina o entendimento a um significado emotivo. 

Santaella (2008, p. 79) esclarece: “o interpretante emocional, de sentido mais vago e 

indefinido [em detrimento da emoção puramente], diz respeito a uma qualidade de 

sentimento inanalisável e intraduzível”. Em outras palavras, não se confunde com o 

sentido comum conferido à emoção (que em Peirce, a propósito, já é terceiridade).  

 No interior desta tricotomia, é no energético que o lugar do interpretante é 

prioritariamente ocupado pelo jornalismo na semiose da notícia. É o efeito do signo que 

depende de ação reativa da mente que é submetida ao fenômeno. Nesse sentido, tem 

característica de relação, na secundidade, e no que o conceito de experiência colateral 

(Peirce, 2002) é realçado. A repetição padronizada de reações na semiose leva ao que 

Peirce denominou hábitos – ou regras, numa definição menos corrente – que determinam 

o interpretante energético e constituem as condições para a sua reprodução. 

 Ao interpretante lógico, finalmente, Santaella (2008, p. 79) confere a seguinte 

definição: “é o pensamento ou entendimento geral produzido pelo signo”. À primeira 

vista, de fácil compreensão: corresponderia à terceiridade, quando o sentido do signo se 

completa. O próprio interpretante lógico, entretanto, tem suas subdivisões – que, neste 

momento, perdem em relevância para o conceito geral. Alia-se à explicação inicial mais 

uma: a função de regra geral que carrega; de orientador do curso da semiose. Aproxima-

se, nesse aspecto, do interpretante final.  
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Admitida a segunda tricotomia, especificamente, no interior do interpretante 

dinâmico, por outro lado, o lógico concretiza-se na semiose tanto quanto o emocional e o 

energético, diferentemente da primeira classificação em que esse fenômeno se dá apenas 

no dinâmico, naturalmente. É do que decorre a possibilidade, quando o efeito do signo 

chega ao nível do interpretante lógico, de que hábitos se transformem ao longo do tempo, 

tendo nele mesmo contida a mudança como uma espécie de gene.         

 

O “interpretante em rede” 
 

 O próprio conceito de semiose é concebido como cooperação processada em rede: 

uma complexa rede de mediações, ao longo do percurso do interpretante, por signos entre 

o real e uma mente fenomenologicamente afetada. Interpretante que, conforme discutido 

há pouco, também é, essencialmente, um processo interligado de efeitos do signo. 

Resguardado o esclarecimento, propõe-se ao debate o conceito de interpretante em rede. 

 As ações de reação aos fenômenos que afetam o jornalismo ante a crise, que têm 

as redes digitais como ambiente, estabelecem hábitos de rede (OLIVEIRA, 2016). Em 

consequência, determinam o que é ora postulado ser o interpretante em rede: um 

desdobramento do interpretante energético, num complexo emaranhado; complementar. 

Uma espécie de ponte entre o interpretante energético e o lógico; facilitador do seu 

percurso na semiose, com vistas, teleologicamente, ao final. Dito em outras palavras, é o 

catalisador da produção de signos genuínos, potencializando a infinitude da semiose. 

 E, quando incluído o conceito na tricotomia do interpretante, graficamente, a 

proposta é representada pelo esquema: 

 

1. Interpretante imediato 

2. Interpretante dinâmico 

2.1 Interpretante emocional 

2.2 Interpretante energético 

2.2.1 Interpretante em rede 

2.3 Interpretante lógico 

3. Interpretante final  
  

Na semiose da notícia, é como se o interpretante em rede impelisse o jornalismo 

à condição de interpretante lógico. Os hábitos que historicamente permearam a 

representação que o jornalismo faz dos acontecimentos, agora, são submetidos a 

transformações, fruto de ações que também são de reação, mas constituídas em rede.  
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Justifica-se, assim, a localização do conceito como desdobramento do 

interpretante energético, com vistas ao lógico: ainda não é a efetivação do pensamento 

intelectual pleno, na medida em que estaria mais associado à secundidade, com influência 

da experiência colateral provocada pelo signo nas mentes interpretantes (combinadas em 

rede na semiose), porém já é, potencialmente, revelador de sentidos sobre o objeto mais 

complexos, favorecendo a constituição do interpretante lógico.      

O conceito é forjado, em síntese, na possibilidade conferida a outros sistemas de 

produção de sentido de compartilhar significados, por semioses distintas e, não raro, 

antagônicas, à semiose da notícia, evidenciando a incompletude do signo que o jornalismo 

produz e, novamente, dando vazão à perspectiva do jornalismo como processo, defendida 

por Salles (2011). 

 Esse raciocínio quer destacar a falência do projeto original do jornalismo 

moderno, que, pretensamente, propunha uma narrativa do tempo presente (MAROCCO; 

ZAMIN; BOFF, 2012) capaz de reproduzir o objeto ao leitor, como se sem mediação. 

Admitida a incapacidade do signo de ocupar o lugar do objeto, as sobras do objeto 

dinâmico paras as quais chama a atenção Santaella (2008), com as redes digitais, resultam 

representadas em signos que são amplamente compartilhados e que, por sua vez, 

produzem o interpretante em rede, lugar lógico que é ocupado pelo jornalismo, no mais 

das vezes compulsoriamente, durante a semiose da notícia atual. 

 

Limites e possibilidades 

 

  O resultado desse arranjo é uma pretensa capacidade de representação dos 

conflitos sociais na condição de objeto semiótico mais complexa em relação àquela feita 

por signos degenerados que o jornalismo se acostumou a fazer circular na semiosfera. A 

partir do que se pode inferir da investigação ao longo dos últimos anos, contudo, o 

momento ainda é de tensão, perplexidade, frente a esse interpretante em rede – tanto do 

jornalismo (afetado por ele ao mesmo tempo em que o compõe) quanto dos movimentos 

de articulação em rede (responsáveis pela sua constituição). 

 As reações do jornalismo são ainda muito mais instintivas do que reflexivas – não 

só no que diz respeito a uma reflexão sobre as práticas de caráter estritamente profissional, 

e, sim, sobremaneira, quando o quadro de referência é a proposição epistemológica 

consolidada aqui. Ainda assim, o resultado da ação do interpretante em rede na semiose 

da notícia com vistas a uma narrativa dos acontecimentos menos influenciada por hábitos 
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que impõem contensão de sentidos é alvissareiro. Pelo menos é o que se pode 

provisoriamente inferir dos materiais analisados ao longo da pesquisa (OLIVEIRA, 2016) 

– e que, por força do protocolo do texto, não poderiam ser detalhados aqui. 

 À guisa de conclusão, pondera-se: a própria constituição do conceito de 

interpretante em rede assume natureza de hipótese. Hipótese a que a pesquisa ora em 

relatoria chega como encaminhamento, fruto das análises que a investigação empreendeu 

– dos indícios empíricos cotejados às teorias mobilizadas ao longo do processo (em 

especial, como a denominação já indica, a Teoria Geral dos Signos). Sua consolidação, 

contudo, depende agora de aplicação à processos sociais que envolvam, a jusante, 

mobilizações em rede e jornalismo, amalgamados na semiosfera contemporânea. 
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