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Resumo 

 

Neste trabalho será apresentado um estudo sobre a mídia croata e brasileiro e as 

reconstruções discursivas do conceito de crise econômica atual. De modo geral, nós nos 

propomos a estudar as semelhanças e diferenças nas revistas croatas (“Globus” e 

“Nacional”) e brasileiras (“Veja” e “Época”) quanto à construção e reconstrução discursiva 

temporal do conceito de crise econômica no período entre 2007 e 2010. Queremos 

confirmar a tese de que o hibridismo da mídia politizada é influenciado culturalmente ao 

tratar a construção discursiva de fenômenos presentas na sociedade, como o da crise. Por 

isso, verificamos como a mídia utiliza processos de persuasão para divulgar suas ideias aos 

leitores, tal como, particularmente, segundo nossa análise, o de legitimar sua fala, por meio 

de uma estratégia que atribui a seu discurso uma dimensão e uma função política, 

aproximando seu discurso ao do político, de acordo com Carlos Piovezani Filho (2003). 

Depois da abordagem teórica dos conceitos de discurso, ideologia, texto, persuasão, 

legitimação e manipulação e da relação entre o discurso político e midiático, serão 

definidas as práticas discursivas  pertencentes a esse tipo de discruso midiático politizado 

presente nos artigos que tratam da crise, conforme o aparato teórico-metodológico de 

Perseu Abramo (2003), Teun Van Dijk (2002, 2007), Theo Leeuwen(2006) e Norman 

Fairclough (2001). No final, faremos uma análise comparativa do corpus brasileiro e 

croata, propondo, a partir das leituras teóricas, uma concepção metodológica múltipla, com 

a qual queremos mostrar de que modo e em que sentido a construção discursiva do 

conceito da crise economica atual foi reconstruída em dois países e culturas diferentes. 

 

Palavras-Chave: discurso; mídia; política; crise; cultura 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

In this work there shall be presented a study on Croatian and Brazilian media and 

discursive reconstructions of the concept of the current economic crisis. The objective is 

to demonstrate the connection between the discursive strategies of the media and the 

politics, in the formation and constitution of the notion of the current economic crisis, as 

presented in the Brazilian magazines "Veja" and "Época" and Croatian magazines 

“Nacional” e “Globus” between 2007 and 2010. We want to confirm the thesis that the 

hybridism of the politicized media is culturally influenced when dealing with the 

discursive construction of social phenomena, as the crisis. Therefore, we examine how 

the media uses processes of persuasion to promote their ideas to the readers, and by so 

approaching its discourse to the one of politics, according to the definition of Carlos 

Piovezani Filho (2003). After the theoretical approach of discourse, ideology, text, 

persuasion, and manipulation and legitimacy and the relationship between political 

discourse and media has been made, we shall specify the discursive practices which 

belong to this kind of politicized media discourse present in the articles dealing with the 

crisis, using the theoretical apparatus of Perseus Abramo (2003), Teun Van Dijk (2002, 

2007), Theo Leeuwen (2006) and Norman Fairclough (2001). In the end, we will make a 

comparative analysis of the Brazilian and Croatian corpus, in order to propose, from the 

theoretical readings, a multi-methodological conception of analysis, with which we want 

to show how and in what sense the discursive construction of the concept of the current 

economic crisis was reconstructed in two different countries and cultures. 
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Somos tios da pobreza social 

Somos todos pára-brisas do futuro nacional 

Eu sou tio, ela é tia 

O pavio tá aceso, aqui é quente 

País é quente 

O mundo é quente 

 

E quem te disse que miséria é só aqui? 

Quem foi que disse que a miséria não ri? 

Quem tá pensando 

que não se chora miséria no Japão? 

Quem tá falando que não existem tesouros na favela? 

 

A vida é bela 

Tá tudo estranho 

É tudo caro 

Mundo é tamanho 

 

Paraíso, pára-raios, capital 

Parabólicas, pirâmides, trem-bala 

Coisa e tal 

Lá faz frio, cá é noite 

Os açoites nos navios são história 

Mas não é glória 

Memória triste 

E quem ressite faz a raça evoluir 

Mas ainda existe guerra 

Querendo fazer o mundo ruir 

Não tem medida o amor em certos casos 

O ódio atinge generais, soldados rasos. 

           

 Pedro Luís e a Parede – Miséria no Japão
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Considerações iniciais: onde estamos e com que(m) trabalhamos 

 

 

A sucessão rápida de crises nos últimos quatro anos, como a crise financeira 

americana de 2008, seguida pela crise europeia da dívida de 2009 e, consequentemente, 

pela intervenção financeira estatal massiva dos governos europeus e norte-americanos, 

com, aproximadamente, 1 trilhão de dólares investidos nos EUA e na Zona do Euro em 

2009, não indica somente que as consequências do neoliberalismo chegaram “à cobrança”. 

Mostra, também, que a integração política e financeira global, a qual possibilitou um ritmo 

tão rápido de expansão da instabilidade, está muito mais forte do que se esperava. Porém, 

nem todos os países sentiram efeitos com a mesma intensidade no campo econômico, 

político, financeiro etc. Alguns países tanto aqueles mais desenvolvidos (por exemplo, 

Austrália) quanto aqueles menos desenvolvidos (por exemplo, África do Sul), passaram 

pela crise com índices de desenvolvimento econômico e social relativamente alto, o que 

não significa que não tiveram resultados negativos em alguns setores. 

De qualquer modo, entendemos a multiplicação da instabilidade econômica passada 

entre os mais diferentes países do mundo, em um ritmo extremamente rápido, se 

comparado com outras crises econômicas do século passado, e de duração relativamente 

curta (do inicio ao ápice em um ano, 2008-2009), como um possível índice de que estamos 

vivendo em um mundo globalizado, interconectado. Certamente, entendemos o processo 

de globalização do mundo como um dado e não como um fato. Assim, do ponto de vista da 

política, no entendimento de Vandenberghe (2011), a globalização significa, primeiro e 

principalmente, a desnacionalização do Estado. O conceito de desnacionalização do Estado 

implica colocá-lo em um ambiente transnacional, fazendo com que se governe para além 

do nível nacional. Agora, se o Estado está reconfigurado em uma escala mais ampla e 

intensa, ele precisa monitorar e canalizar o fluxo de informações, transações, opiniões, 

tecnologia e dinheiro para sobreviver a essas flutuações que o inserem em um mundo 

mutável. Essa mudança de escala, como a define Bayart (2004, p.13), “intervém quando 

imensos fluxos de capital, bens, serviços, pessoas, informações, tecnologias, políticas, 

regulações, ideias, signos e imagens tornam-se integrados em redes globais que 

transcendem os Estados-nação”. Esses fluxos, elabora Bayart (idem), são 
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desterritorializados, pois possibilitam os processos de transmissão de informação de modo 

dinâmico, através das fronteiras, formando redes transnacionais. 

Desse modo, os processos de globalização, reforçados pela reposição e integração 

do Estado em uma escala maior, com consequências diferentes do que era o caso nas crises 

econômicas anteriores, e por novas concepções de comunicação, aceleraram, como afirma 

Giddens (1994), o “reescalamento”, isto é, a “quebra” da concepção tradicional de tempo e 

espaço como fluxos somente lineares e concretos, estendendo e intensificando as relações 

sociais mantidas à distância, e assim possibilitando a ascensão de uma “sociedade global 

interconectada”, segundo definição de Castells (1996). Porém, como pretendemos 

demonstrar neste trabalho, embora as sociedades sejam colocadas em uma rede 

interconectada, globalizada e midiatizada, elas ainda são inseridas e dependem da cultura e 

das condições históricas de cada país em que essas sociedades e seus atores atuam. 

Por isso, entendemos que a mídia, de certo modo, está se tornando cada vez mais 

presente, seja pelo fácil acesso a ela, seja pelo número de “canais” que permitem maior 

acesso às informações que na maior parte dos casos são as mesmas. Como demonstraremos 

na elaboração teórica e na análise, a mídia é importante como objeto de estudo para 

entendermos por meio de quais estratégias de reconstrução discursiva (podem ser voltadas 

tanto para a criação quanto para a repetição) ela atua em busca de uma resposta a novas 

circunstâncias mundiais, na pretensão de formar as opiniões e atitudes dos indivíduos 

como sujeitos políticos e dos próprios políticos. 

Na nossa visão, a mídia segue a tentativa de se instalar ao lado da política, com o 

objetivo de influenciar a construção e a mudança de um conceito, ainda mais se este 

conceito é passível de ser definido dentro de diferentes áreas sociológicas, linguísticas, 

políticas etc. Assim, a mídia pode ser concebida como “esfera pública”, conforme 

Habermas (1989), um lugar “livre”
1
 onde atuam diferentes atores sociais e políticos, 

discutindo e repensando as ideias e assuntos de interesse comum. Porém, ao contrário do 

que Habermas constatou, pelo que podemos concluir, ao fazer esta pesquisa, a esfera 

pública é lugar de luta e alvo dos atores que atuam nela e seu objetivo é o de modelar 

(in)conscientemente a opinião pública sobre certo tema, na tentativa de incentivar a 

                                                           
1 Certamente, conceito de liberdade é essencial para que possamos estebelecer uma esfera pública onde atuam diferentes 

atores, uma vez eles por serem livres podem discutir, interferir, lutar etc. neste espaço. Porém, no momento que esse 

espaço foi estabelecido entram em jogo, na nossa visão tanto forças que favorecem e estimulam a espanção desta 

liberdade quanto aquelas que porcuram “cercear” esta liberdade e subjugá-la. 
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mudança de certo posicionamento político em relação a dado assunto e a uma esperada 

ação.  

Voltando ao tema do nosso trabalho, percebemos que o conceito de crise é um dos 

mais utilizados para discutir e explicar a situação econômica desde setembro de 2008, 

como afirma Conceição (2009).  Também, temos levar em consideração o fato de que nos 

artigos e textos publicados ainda em 2007 esta questão já era tratada como problema 

econômico e financeiro - talvez não de modo direto e explícito -, e de que os artigos 

posteriores seguiam suas questões com os mesmos argumentos, como conseguimos 

perceber ao consultar as revistas selecionadas para a análise. Também, conforme essas 

revistas analisados, a crise é vista como causa e, às vezes, resultado de numerosas 

transformações sociais, políticas e culturais. Embora pareça óbvio, é importante salientar 

que ela é definida de maneira diferente por cada um dos sujeitos, fato importante se 

considerarmos a abundância de revistas e jornalistas. Mesmo assim, pensamos ser possível 

restringir essas definições a certo número de temas e conceitos (aos quais foram atribuídos 

significados negativos ou positivos, dependendo da revista e país), o que é necessário ter se 

queremos fazer uma análise cujo objeto é tão facilmente transformado e reconstruído. 

Ademais, julgamos importante comparar como é definida a crise que, como 

mencionado anteriormente, tornou-se pauta após 2007, em diferentes lugares, como 

Croácia e Brasil. Em países pequenos, como no caso da Croácia, a crise teve impacto mais 

forte em comparação a países com uma história política, social e econômica diferente, 

como o Brasil, e a países que recebeream e enfrentaram a divulgação da crise de modo 

diferente, especialmente no que diz respeito ao posicionamento subjetivo (pessimismo), o 

que demonstraremos no fim desta dissertação, com as características que esses países 

possam ter em comum. Esse fato é interessante se ponderarmos a maneira como as revistas 

se posicionaram ao divulgar dados de cunho econômico, social, político, etc. relacionados 

à crise econômica.  

Desse modo, a pesquisa nessa área vale tanto pela necessidade de entendermos 

como a política e a mídia, em conjunto, constroem e propagam esse conceito quanto pela 

necessidade de termos mais clareza no que diz respeito aos discursos sobre a crise, o que 

possibilitará identificar as questões e os problemas que ocorrerão ou ocorreram devido a 

ela. 
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Para ressaltar a importância de realizar esta pesquisa sobre as construções 

discursivas sobre a crise, sabendo que se trata de um conceito importante para a explicação 

das mudanças na economia mundial, consideramos pertinente a realização de uma breve 

pesquisa sobre a crise, em função do tema tratado, que constitui o quinto capítulo deste 

trabalho. Mencionando Grespan, que entende a crise econômica do seguinte modo: 

“Muitos vêm utilizando o termo crise no sentido mais imediato e mais diretamente 

econômico [...] trata-se, pois, das crises cíclicas ou conjunturais” (2009, p.59). O autor 

continua, “nos últimos quarenta anos ocorreu uma redução nos intervalos temporais entre 

as crises econômica conjunturais” (2009, p.60) e conclui do seguinte modo, “essa 

condensação das crises conjunturais do capital configuraria na atualidade uma situação de 

crise econômica latente e permanente” (ibidem). Essas afirmações, junto com as que 

apresentaremos mais adiante, em nossa opinião, são algo sobre o qual se deve refletir, 

porque, como concluem Sampaio Junior e Arcary (2009), a crise é um fenômeno 

recorrente na história da humanidade e que, de certo modo, a economia mundial, devido a 

sua interconexão e interdependência, provavelmente sempre estaria numa posição de 

desequilíbrio, de incerteza ou, simplesmente, de crise. Devido a esses fatos, 

compreendemos ser imprescindível pesquisar como e com qual intenção a crise (em 

qualquer de seus sentidos) está sendo propagada (sem ou com a intenção da própria mídia). 

Dito isso, apresentaremos nossos objetivos, pois eles representam os pontos de 

orientação desse trabalho. De modo geral, nós nos propomos a estudar as semelhanças e 

diferenças entre as revistas croatas (“Globus” e “Nacional”) e brasileiras (“Veja” e 

“Época”) quanto à construção e reconstrução discursiva temporal do conceito de crise 

econômica no período entre 2007 e 2010.   

Mais especificamente, procuramos identificar os marcadores e modalizadores 

linguísticos de pessoa e tempo, com o intuito de delimitar o ponto de vista apresentado no 

discurso e a transformação desse ponto de vista, no decorrer do tempo. Queremos definir 

as estratégias persuasivas, os processos de persuasão, legitimação e manipulação, 

utilizados pela mídia na tentativa de aproximar-se da política, para percebermos de que 

modo o discurso midiático se transforma em um discurso híbridizado, ao (re)construir 

conceitos de domínio cultural e social. É preciso dizer também que o caráter híbrido é 

indício de uma oscilação encontrada entre as posições que a mídia e a política assumem ao 

discutir o tema e a ambiguidade que a situação é dada a ver funciona como uma maneira de 
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vermos o meio difuso que a globalização. Determinaremos o contexto cultural e as práticas 

sociais que podem influenciar a aceitação de uma ideologia na formação de seu discurso 

em artigos jornalísticos. 

Queremos confirmar a tese de que o hibridismo é influenciado culturalmente ao 

tratar a construção discursiva dos fenômenos sociais, como o da crise.  

O trabalho será dividido em cinco capítulos.  

No primeiro capítulo apresentaremos e elaboraremos os conceitos centrais para este 

trabalho: discurso (midiático e político e suas relações), ideologia, texto, persuasão, 

manipulação e legitimação. No segundo, discorreremos sobre as características 

fundamentais do jornalismo, pois entendemos necessário tratar a área de produção 

midiática, cujos produtos (textos) tomaremos como corpus posteriormente, discutindo, de 

modo resumido, a relação entre o jornalismo informativo e o opinativo, com o objetivo de 

entendermos melhor nosso corpus; também discutiremos a relação entre a narrativa 

jornalística e política na construção discursiva e, em seguida, abordaremos a história e a 

posição do jornalismo nos dois países em questão - Croácia e Brasil-, procurando 

encontros e desencontros entre eles. No terceiro capítulo, trataremos dos principais traços 

culturais brasileiros e croatas, uma explicação do hibridismo
2
 - conceito importante tanto 

para o entendimento das duas culturas quanto para suas respectivas produções midiáticas. 

No quarto faremos a apresentação do corpus e do material (as revistas croatas e brasileiras) 

e da metodologia a ser usada na análise. No quinto capítulo, faremos a análise crítica do 

corpus midiático constituído pelos artigos selecionados, finalizada pela análise 

comparativa da reconstrução discursiva temporal do conceito da crise economia atual nos 

dois países mencionados. No final da dissertação, apresentaremos as considerações finais, 

às quais chegamos durante o processo de realização desta pesqusia. 

 

 

 

 

                                                           
2 Ao utilizar este conceito, estamos pensando em dois momentos do processo de hibridização em seu sentido mais amplo: 

ncomo processo que resulta em algumas características culturais típicas dos dois países e como processo em andamento, 

no qual focamos na parte da análise das revistas selecionadas.  
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CAPITULO I - 1.1 Enquadramento teórico: Principais conceitos de 

discurso, ideologia e texto 

 

 

Os valores morais e os ideais, as crenças e as identidades fazem parte de qualquer 

indivíduo e de sua narrativa, e a isso chamaremos de ideologia. A ideologia é parte 

fundamental de qualquer ação social tanto de um indivíduo, como de um ator político, 

jornalístico, etc. É a maneira como alguém entende e estrutura o mundo ao redor de si, pois 

cada indivíduo é incluído nas estruturas sociais, as quais possuem qualidades polivalentes 

usadas como base por esse indivíduo para a criação de opiniões e atitudes. Como explica 

Fiorin (1988, p.29), “a ideologia é um conjunto de ideias ou de representações que servem 

para justificar e explicar certos fenômenos sociais, as condições de vida do indivíduo 

dentro da sociedade e as relações que ele mantém com outras pessoas”. A ideologia é 

também definida, por Hodge e Kress (1988, p.4), como complexos ideológicos “como 

aqueles que servem para delimitar o comportamento, estruturando, em diferentes maneiras, 

as formas de realidade nas quais o agir social se baseia”. 

Segundo Van Dijk (2002 e 2007), afirmamos de modo mais detalhado que o 

conceito de ideologia não é necessariamente negativo. Os indivíduos, ao se encontrarem na 

condição de atores sociais, utilizam determinado número de premissas com as quais 

procuram explicar o mundo em que vivem, passando a agir como sujeitos conscientes. 

Assim, a ideologia é, como afirma Van Dijk (2007, p.201), “um termo complexo definido 

por multiplicidade de níveis entrelaçados entre si que, assim, constituem um determinado 

esquema cognitivo de um indivíduo”. O autor posteriormente explica que 

um sujeito linguista, jornalista ou político (grifo nosso) pode expressar 

sua opinião de certa maneira conforme cada situação, mas ele também faz 

parte de um sistema mais ou menos democrático e plural dentro do qual 

ele se situa e faz sua ação social (VAN DIJK, idem, p.204).  
 

Isso porque cada ator social possui um conhecimento sobre um tema, determinado 

pela cultura e pela sociedade. Dentro desse tema, apoiado no conhecimento prévio sobre a 

cultura e a sociedade e as informações recebidas na hora, ele vai estruturar sua fala, para 

depois influenciar o processo de criação do saber (político, histórico, social, etc.). 
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O discurso, como a unidade linguística de ordem maior pela qual se materializa a 

ideologia de todos os indivíduos, será definido em diversos aspectos. Destacamos a 

definição de Fiorin (1988, p.5), que entende o discurso como “a combinação dos elementos 

linguísticos que os falantes usam com a intenção de expressar o seu pensamento, de falar 

do mundo exterior ou de falar do seu mundo interior”. Embora creamos ser difícil 

expressar o próprio pensamento para sujeitos alheios, acreditamos nesta definição como 

válida porque salienta o fato de que o falante sempre está expressando aquilo que está em 

sua mente, com ou sem a consciência plena do que está fazendo. Por mais que tente passar 

o que está em seu pensamento, ele só consegue falar de si ou do mundo ao seu redor. Em 

nossa opinião, os jornalistas não conseguem fugir da posição pessoal, profissional, ao 

relatar os fenômenos, as pessoas e os acontecimentos mundiais; sempre perdemos alguma 

coisa dita por outro ao relatar uma notícia, pois nossa formação pessoal e profissional é 

determinada por uma série de fatores históricos, culturais, sociológicos, discursivos, 

psicológicos etc. que interferem no entendimento do “pensado”. 

Já para Hodge e Kress (1988, p.6) o discurso é “o lugar onde as formas de 

organização social entram em interação com o sistema de signos para produzir textos”. 

Como aos falantes o discurso não é acessível diretamente, sempre existe alguma narrativa 

que o recobre, usando o termo fala lato sensu para tratar do processo de exteriorização do 

discurso. Concomitantemente, a fala entra numa rede de relações que se forma dentro do 

agrupamento de elementos linguísticos que chamaremos de sistema.Se entendermos o 

discurso como um sistema organizado, é possível discernir, como propõe Fiorin (1988), 

dois elementos que o definem: o “eu” subjetivo e o objetivo. Dependendo da situação, o 

“eu” do falante ou escritor, ou seja, a ideologia do seu discurso é mais ou menos 

transparente, isso variando de acordo com a situação histórico-social. 

Como já mencionamos, o discurso é definido pelas constrições e circunstâncias 

socioculturais (políticas, históricas etc.) que, agindo sobre a língua, o permeiam para 

reconstruí-lo, limitando a liberdade de expressão do indivíduo, oferecendo algumas 

respostas ou pistas e não outras. Aqui acrescentamos a definição de Charaudeau (2009, 

p.40) de que, 

o discurso resulta da combinação das circunstâncias em que se fala ou 

escreve (a identidade daquele que fala e daquele a quem este se dirige, a 

relação de intencionalidade que os liga e as condições físicas da troca) 

com a maneira pela qual se fala. É, pois, a imbricação das condições 

extradiscursivas e das realizações interdiscursivas que produz sentido. 
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A noção de discurso é importante porque oferece uma possibilidade de 

complementarmos a noção de contexto que não é qualquer coisa de cunho social, mas não 

no sentido de não produzir efeito. Aqui, introduziremos Fairclough (2001), que defende a 

posição de que o discurso é uma prática política e ideológica, o que se aproxima da visão 

de discurso de Van Dijk (2002; 2007)
3
, pois o trabalho dos dois autores foca na análise 

crítica do (ab)uso do poder pelas elites políticas para agir contra o “outro”. Como prática 

política, o discurso estabelece, mantém e transforma as relações de poder e as entidades 

coletivas em que existem tais relações. Como prática ideológica, ele constitui, naturaliza, 

mantém e também transforma os significados elaborados sobre o mundo nas mais diversas 

posições das relações de poder. Para Fairclough (2001), o discurso é tanto um modo de 

ação (como as pessoas agem sobre o mundo e umas sobre as outras) como um modo de 

representação (há uma dialética entre ele e a estrutura social), o que é pertinente para a 

nossa discussão sobre o jornalista: o discurso, além de representar ou descrever as 

estruturas sociais, interage com o leitor e exerce algum tipo de ação sobre ele. O discurso, 

ainda, é tanto moldado como restringido pela estrutura social, como já foi mencionado. 

“Os eventos discursivos específicos variam em sua determinação estrutural segundo o 

domínio social particular ou o quadro institucional em que são gerados” (Fairclough, 2001, 

p. 91).  

Por isso, Fairclough (2001, p.100) sugere uma análise tridimensional, explicando 

que qualquer evento de produção simbólica do ser humano pode ser considerado, 

simultaneamente, como um texto (análise linguística), como um exemplo de prática 

discursiva (análise da produção e interpretação textual) e como um exemplo de prática 

social (análise das circunstâncias institucionais e organizacionais do evento comunicativo). 

Nele é possível notar que as três categorias não se encontram nem sobrepostas, nem 

fundidas uma na outra, o que possibilita um diálogo entre elas, que consiste no fato de que 

as categorias textuais permitem que se recuperem os discursos que com elas coincidem, 

para explicitar as causas sociais, políticas, econômicas, históricas, etc., codificadas no 

                                                           
3 Embora os dois autores estejam colocados na mesma linha teórica, conhecida como Análise Crítica do Discurso - por 

tratarem de assuntos de manipulação e abuso, principalmente da produção midiática definida por racismo, xenofobia, 

preconceito etc. -, não podemos constatar que o trabalho deles seja igual a ponto de podermos considerá-los, nem como 

fundador e seguidor, nem como seguidores do mesmo fundador. Podemos, sim, considerá-los como cofundadores de uma 

concepção analítico-discursiva que se define pelo diálogo e inclusão de contribuições de outros pesquisadores e áreas de 

conhecimento. E essa posição epistemológica foi tomada por nós ao aproximar Van Dijk e Fairclough, mas também em 

outros momentos durante a realização desta pesquisa.  
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texto. As particularidades dessa proposta (de fazer uma análise tridimensional), também a 

relação que ela possui com nosso concepções teóricas e metodológicas, serão explicadas 

posteriormente. 

 

 

1.2  O discurso midiático e o discurso político: uma relação situada 

entre a persuasão (a legitimação e a manipulação) 

 

 
    Who controls the past controls the present 

And who controls the present controls the future 

The battle for the past is for the future 

Must be the winners of the memory war 

Cover ups are covered up in the name of the law 

Presidents and royalty caught red hanged 

And you won't know about it for fifty years or move 

Come pay attention to the re-educator 

The battle for the past is now the battle for the future 

Fire for the messengers of this fake nostalgia 

 

          Memory Wars 

        Asian Dub Foundation 

 

 

Neste item do capítulo, cabe-nos explicar, além das noções básicas de discurso 

midiático e discurso político, a relação formada entre eles, através dos procedimentos 

persuasivos gerais e particulares, e, às vezes manipuladores (pois nem sempre o discurso 

midiático é manipulador) que se constituem no discurso que podemos chamar de político, 

ou politizado. A mídia utiliza esses procedimentos, desenvolvidos por atores políticos, 

desde a antiguidade na esfera pública, para legitimar seu discurso e a sua visão do mundo 

diante do leitor, para que ele acredite e siga a sua intenção. Se aceitarmos a existência de 

duas linguagens discursivas diferentes (midiática e política), podemos afirmar que a mídia, 

na tentativa de se distanciar de determinadas práticas discursivas (apresentadas 

posteriormente), procura aproximar-se do discurso político para conseguir o maior número 

de leitores adeptos à visão que a própria mídia apresenta sobre certo assunto, no caso, a 

visão da crise. E assim, através dos jornais e revistas, as editoras conseguem mais poder, 
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aproveitando para se sustentar, optando por seguir uma ideologia própria (determinada 

pelas circunstâncias sócio-políticas e econômico-cultural), o que resulta nas mudanças do 

discurso midiático. Porém, antes de discorrermos mais a fundo sobre os procedimentos 

discursivos utilizados pela mídia, é necessário explicitar o que entendemos por discurso 

midiático. 

Como explica Charaudeau, o discurso midiático é definido pelo ato de informar
4
, o 

que significa “possuir um saber que outro ignora (‘saber’), ter a aptidão que permite 

admiti-lo a esse outro (‘poder dizer’), ser legitimado nessa atividade de transmissão 

(‘poder de dizer’)” (2006, p.67). E continua constatando que “toda instância de 

informação, quer queira, quer não, exerce um poder de fato sobre o outro. Considerando a 

escala coletiva das mídias, isso nos leva a dizer que as mídias constituem uma instância 

que detém uma parte do poder social”.   

O fato de o discurso midiático ser capaz de atuar no âmbito da sua legitimidade e 

mostrar não ser limitado dentro de um domínio restrito da experiência é, a nosso ver, 

resultado da apropriação de discursos e de experiências de outras áreas de conhecimento. 

Ora, para conseguir, na sua intenção, o ato de apropriação por esse discurso mostra a 

tendência de, senão de nulificar ou eliminar, no mínimo de naturalizar as intenções de 

legitimação do discurso - base, construído em seu tempo e momento pelos representantes 

oficiais das instituições de produção de conhecimento ou opinião. 

Elaborando mais detalhadamente o conceito de discurso midiático dentro do campo 

de nossa atuação teórica e analítica, apresentaremos o trabalho de Van Dijk, pertinente 

para este assunto.  Na visão de Van Dijk (2005), a notícia pode ser vista como discurso, 

definido por marcas de todas as práticas discursivas - que consideramos importante para 

nosso trabalho – com os elementos polifônicos, dialógicos e polissêmicos, formadas, 

necessariamente, em contextos e processos múltiplos. Dando continuação a seu 

pensamento, Van Dijk (idem) explica que existe, mais especificamente no discurso 

jornalístico, uma atitude particular quanto à possibilidade de fabricação de notícias. Esta 

atitude, segundo o autor, deve ser cogitada dentro de suas condições de produção e de uma 

prática institucional pré-definida, que segue as linhas editoriais motivadas ideologicamente 

por seus donos e dirigentes, o que pode influenciar o discurso produzido. 

                                                           
4 Isso para nós representa uma definição coerente para explicar o que se diz acontecer no nível superficial. No nosso 

trabalho propomos ultrapassar essa noção somente informativa na busca das possíveis estruturas discursivas localizadas 

em um nível mais profundo, como apresentaremos em seguida. 
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Na intenção de conseguir credibilidade por parte do leitor (que nesse caso seria um 

leitor específico, receptivo a determinadas construções discursivas e não a outras), o 

discurso da notícia, constata Van Dijk (2005), deve ser dividido em categorias estruturais 

com funções específicas, como, por exemplo: o tópico, o lead, o fato principal, o contexto, 

os comentários, etc. Os tópicos são resultado de uma sumarização do texto, explicitando a 

sua informação principal que, normalmente, é o tema. Pelos temas ou tópicos, é dada a 

resposta do que trata o discurso, incluindo-o, de acordo com seu significado em um 

contexto global. No discurso das notícias, a ideia principal do artigo, ou sua macro-

estrutura, é normalmente definida no título e no parágrafo do lead. A organização dos 

tópicos costuma ser feita segundo um esquema abstrato, definido a partir das categorias 

consideradas como convencionais, para especificar a função global dos tópicos no texto.  

Esses esquemas são definidos por Van Dijk (2005, p.66) como superestrutura, um 

conceito que será utilizado não somente para entender como uma notícia ou um texto 

noticiado é construído, mas para indicar quais são os procedimentos persuasivos e/ou 

manipuladores embutidos no discurso proferido por ela. Na definição de Van Dijk (idem), 

um fato interessante, nas histórias do discurso de notícias, é de as categorias estruturais 

serem expressas ao longo do texto, de acordo com macro-regras específicas, sendo que é 

expressa, primeiro, a informação mais importante, seguida pelas menos importantes de 

cima para baixo, em uma estratégia que é determinada pela relevância da informação para 

o texto. Sabendo que as categorias estruturais, definidas pelos esquemas e pelas macro-

regras, encaixam-se na ordem (canônica) do discurso, entendemos qual é o papel 

significativo, explicado por Van Dijk (idem), que elas desempenham dentro do discurso 

midiático, assinalando a importância e a relevância das informações e opiniões 

apresentadas. 

No entanto, pensando em nosso tema de trabalho, que é a reconstrução discursiva 

do conceito da crise econômica entre 2007 e 2010, trataremos, utilizando as classificação 

de Van Dijk, do “noticiamento” da crise como discurso.   Não podemos esquecer-nos de 

colocar em discussão o fato de que o próprio discurso midiático se vale, ou seja, se 

legitima pelo uso do conhecimento científico ou especializado sobre o fenômeno para 

elaborar um conceito e/ou acontecimento como, em nosso caso, é a crise economica. 

Assim, apresentamos o aporte teórico de Moirand (2007) que, em um primeiro momento, 

entende o discurso midiático pelo funcionamento tripartido. Sua função é comumente 
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reconhecida através do discurso de divulgação do conhecimento científico que, segundo a 

autora, é utilizado nos processos de descrição e caracterização, de acordo com três 

instâncias envolvidas: o “mediador” (geralmente a imprensa), o público leitor e a 

comunidade científica que fornece as fontes. 

Em segundo lugar, Moirand (idem, p.16) observa que os momentos discursivos
5
 

devem ser analisados, de fato, em uma situação de interação mais complexa, tendo em 

consideração a inclusão de outras vozes, além das de cientistas, os discursos de outras 

comunidades, representadas por ministros, economistas, empresários, sindicalistas e outros 

"especialistas" que filtram, reformulam ou dissimulam o discurso científico. O texto 

jornalístico transforma-se em um intertexto “multivocal” por natureza, caracterizado pela 

diversidade de gêneros, locais e locutores envolvidos, dito por outras palavras – híbrido.  

Este caráter “multivocal” é marcado pela diversidade de locutores e, portanto, de 

mundos sociais, mas também pela inclusão de falas ou instruções referentes a discursos e 

momentos recentes ou antigos. Ele mostra a complexa relação entre ciência e sociedade, 

pondera Moirand (2007). Assim, ela observa que,  

 

por meio dessa viagem (intertextual e interdiscursiva), incontrolável na 

enunciação, as palavras especializadas ou sua formulação midiatizada 

ganham novos significados, às vezes, a custa de seu significado original, 

e acabam por operar sob a alusão em vez de sob a designação" (idem, p. 

20).  

 

Ao final, esses conceitos não designam mais o objeto, mas já o evento (dentro de 

um período), isto é, um fato transformado em uma opinião. Fazendo a ligação com os 

procedimentos discursivos de estruturação da notícia midiatizada, entraremos na área de 

ação na qual o jornalista tenta, por meio de persuasão, fazer com que o leitor aceite as 

premissas oferecidas no texto como verdadeiras e corretas. Ou seja, o jornalista quer que o 

leitor considere as premissas apresentadas como informações e fatos, porém definidas pela 

opinião do próprio jornalista e/ou editora, como legítimas e que se solidarize com elas, se 

quiser ver o problema se resolver com eficácia (no nosso caso, o problema é a crise 

econômica e seus efeitos negativos resultantes). 

                                                           
5 Definidos pela autora como aqueles que são mais longos, elaborados e apresentam maior impacto no público leitor, ao 

contrário dos acontecimentos discursivos considerados como efêmeros. 
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Ao falarmos das técnicas persuasivas, surge a necessidade de discorrer sobre o que 

é a persuasão, para termos mais clareza em que nível ela se relaciona com a manipulação. 

De um lado, Van Leeuwen (2008) define a persuasão como legitimação presente no 

discurso, como nova explicação, ou seja, argumentação que se diferencia do entendimento 

do próprio sujeito, por uso de diferentes narrativas no discurso. Retornaremos a esse autor 

posteriormente. De outro lado, Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996) definem a persuasão, 

separando-a da argumentação. Segundo os autores, é possível encontrar diferença se 

pensarmos no auditório, ou seja, no público, porque os discursos argumentativos se 

dirigem a públicos particulares, dotados de capacidade de confrontar e avaliar várias 

ideias; já os persuasivos se dirigem a públicos universais, comuns, que não possuem muito 

conhecimento sobre o tema em discussão, portanto mais suscetíveis ao convencimento. 

 Por isso, neste trabalho continuaremos abordando os processos persuasivos e não 

os processos argumentativos, devido ao fato de que as revistas de grande circulação 

procurem se comunicar com um público universal, ou geral, em vez de particular, focando 

menos na argumentação de suas colocações ideológicas, e, ao invés disso, tentando 

persuadir o público a aceitá-las. Mesmo se e quando forem utilizados os procedimentos 

argumentativos, os procedimentos persuasivos recobrem-nos, afirmando-se, em nossa 

opinião, como procedimentos predominantes na reconstrução discursiva de fenômenos de 

cunho social como, por exemplo, o caso da crise econômica atual.  Isso coincide com o 

posicionamento ideológico das próprias revistas e suas editoras como sujeitos político-

partidários, segundo definição de Abramo (2008).  

Como a persuasão, junto com a legitimação e manipulação, é definida e processada 

psicologicamente, como afirma Van Dijk (2002, 2006, 2007), aqui pensamos ser 

necessário dispor algumas colaborações da área de processamento psicológico da 

linguagem, oferecendo, primeiramente a definição do processo de persuasão, dada por 

Batista (2009), que entende a persuasão como uma ação de informar e expor argumentos, 

válidos ou não, que consequentemente convençam o indivíduo à adoção ou não de 

determinados posicionamentos. Ainda no campo psicológico, os psicólogos Fishbein e 

Ajzen (1981) perceberam que, para uma persuasão bem sucedida, é preciso mudar algumas 

das premissas iniciais ou introduzir novas premissas. A persuasão terá sucesso se a 

mensagem influenciar a crença principal pela qual o indivíduo se orienta ao pensar sobre 

determinado assunto. Para conseguir persuadir os leitores, é necessário usar meios 
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disponíveis no campo cognitivo, bem como no campo emocional, assemelhando-se ao que 

Aristóteles chama de logos e pathos (conceitos a serem tratados posteriormente). 

Porém, ninguém pode criar emoções ainda não existentes. Assim, segundo Fishbein 

e Ajzen (1981), a persuasão se limita a evocar ou estimular as atitudes adequadas entre 

todas as já existentes em seu público, atitudes que podem ser inatas, como usualmente 

podem ser também socialmente adquiridas.  Nesse cenário, um texto jornalístico pode 

recorrer às emoções, sentimentos, informações a fim de causar impressões úteis ao seu 

objetivo. Estímulos muito distantes e pouco conhecidos ou estímulos muito agressivos e 

visíveis podem causar atrito. Segundo Fishbein e Ajzen (1981), neste cenário é necessário 

apontar uma ameaça em forma de um inimigo, um desastre etc., para culpar suas 

frustrações ou um herói para aclamar. Isso parece assemelhar-se com a ideia de “ameaça” 

elaborada por Baudrillard (1991) que a separou em dois momentos. No primeiro momento 

o jornalista cria a noção de ameaça, definindo a crise como possível ameaça à economia, 

sociedade, bem-estar do indivíduo, etc., listando os problemas que precisam ser resolvidos.  

No segundo momento, podemos supor a aceitação das respostas oferecidas pelo jornalista, 

as quais deveriam resolver os problemas relacionados com a crise. Também podemos 

correlacionar a ideia de ameaça acima mencionada com a concepção de ameaça de 

Charaudeau (2011), definida pelo autor francês como a base para o funcionamento do 

discurso político que, se apresenta como “a existência de uma ameaça que repousa sobre 

ele (um indivíduo – grifo nosso) e que poderia colocá-lo em uma má situação se ele se 

recusasse a cooperar, ou a existência de uma gratificação” (CHARAUDEAU, idem, 

p.255)”.   

Aqui aproveitaremos de contribuições de Charadeau, assim introduzindo o conceito 

que o autor francês emprega para falar do posicionamento de um sujeito político ou 

politizado, frente a uma ameaça, o qual percebemos ser recorrente em artigos jornalísticos 

que tratam da crise econômica. O conceito decisão é, essencialmente, uma palavra de ação 

e que reside na legitimidade da posição de poder do sujeito. No campo político, como 

lemos em Charaudeau (2011), o significado da decisão é definido por três momentos: 

 

1) com a afirmação de existência de uma desordem social (uma situação, um fato, 

um acontecimento), isto é, uma possível ameaça à sociedade, a qual é julgada 

como inaceitável pelo fato de escapar às normas sociais vigentes ou à instância 
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jurídica, pois, se for o contrário, uma aplicação da lei ou norma resolveria essa 

desordem); 

2) com a aceitação plena do estado inaceitável da situação, afirmando que é 

preciso tomar uma atitude para poder solucionar a desordem e reintegrá-la em 

um nova ordem; 

3) com a sugestão de que uma medida deve ser pensada e a revelação, ao mesmo 

tempo, de qual medida deve ser adotada no instante mesmo de sua enunciação 

(movimento em/para ação). 

 

Assim, pensando na possível promessa midiática que pode insistir na promessa de 

ação dos políticos ou indicar em que sentido a política econômica deveria agir, indicar e 

editar medidas, leis etc., atos que são realizados pela decisão de agir, o que significa que 

existe uma anormalidade de situação, uma necessidade de resolvê-la e uma 

performatividade da enunciação para colocar em ação a resolução. A divisão do 

posicionamento dos políticos entre três momentos acima mencionados, aproxima-se da 

visão sobre o posicionamento dos jornalistas de Abramo (2003), assunto a ser tratado 

posteriormente. 

No entanto, agora discorremos rapidamente sobre alguns procedimentos 

persuasivos explicados por Charaudeau (2011), para termos um aparato teórico e analítico 

mais completo e abrangente. Segundo o autor francês (Charaudeau, idem), as duas 

instâncias – a política e o cidadão em seus movimentos de reivindicação devem saber 

apresentar os seus valores para que adquiram sentido no espaço público. Como, em nossa 

opinião, a mídia é um órgão político-partidário, usando um termo de Abramo (2003), 

considerado por nós como uma terceira instância que, às vezes, confirma e defende as 

elites políticas no poder e que, em outros casos, deseja reivindicar uma posição ou uma 

aceitação. Partindo de nossa posição, entendemos que ela também recorre a alguns 

procedimentos persuasivos utilizados pela política. Um dos procedimentos, interessantes 

para o nosso trabalho, definido por Charaudeau (idem) é o de simplicidade, uma condição 

que possibilita colocar em evidência os valores que podem ser compreendidos pela 

maioria, pois sem eles a mídia estaria isolada do público. A condição de simplicidade se 

realiza, segundo Charaudeau, por meio da singularização, “que consiste em evitar a 

multiplicação das ideias” (idem, p.98), e da essencialização, que “consiste em fazer com 
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que uma ideia seja inteiramente contida, reunida e condensada em uma noção que existiria 

em si, de maneira natural” (idem, ibidem). No caso da crise econômica, para persuadir o 

leitor, o jornalista teria que manipular os dados para limitar a multiplicidade de ideias 

sobre a crise e realizar uma essencialização dela, afirmando que a ideia apresentada no 

artigo compreende a essência da crise.  

Voltaremos agora a abordar a persuasão de um ponto de vista diferente, uma vez 

que, ao iniciar um processo de persuasão, é de se esperar um grau de resistência. Assim, 

como é de nosso entendimento, nem sempre a persuasão é completamente efetivada com 

eficácia, visto que os resultados não correspondem ao desejado, o que exige, 

consequentemente, a repetição das ações persuasivas. Isso nos possibilita perceber que o 

indivíduo a ser persuadido não é simplesmente uma “tabula rasa”, a qual é possível 

manobrar tão facilmente e que os procedimentos persuasivos, também, não alcançam por 

completo os objetivos pré-definidos.  

Essa afirmação introduz o conceito de resistência que é válido para mostrarmos que 

a mídia não é onipotente, embora queira ser e faça esforço para elimitar qualquer tipo de 

resistência. Em geral, toda resistência pode ser dividida quanto a sua causa, ou seja, aquilo 

que dentro do indivíduo cria uma barreira à persuasão tratada anteriormente. São dois os 

tipos de causas, conforme os psicólogos Eagly e Chaiken (1993): 

 

1) Emotivacionais: que podem estar ligadas a ameaças ao próprio indivíduo, 

visando assim manter a estabilidade de atitudes importantes, e até mesmo a 

liberdade pessoal e de auto-expressão de opiniões, valores ou mesmo 

episódios, passagens ou conquistas de um cidadão. 

 

2) Cognitivas: que têm a ver com as estruturas do conhecimento. Estas são mais 

fortes em seus pontos centrais, pois funcionam em rede. É mais fácil vencer 

resistências situadas na periferia de redes de conhecimento que nos seus 

pontos estratégicos. 

 

É nesse nível que a persuasão é realizada, porque aquele que quer persuadir tenta 

convencer ou, em caso mais extremo (caso que nos interessa neste trabalho), manipular  o 

indivíduo a acreditar que suas crenças principais não estão certas e que deveria mudar 
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algumas delas, conforme a ideologia do sujeito que está persuadindo. Por isso, nos 

discursos persuasivos abundam elementos cognitivos e emocionais, como concluiu 

Aristóteles há muitos séculos, seguido por outros autores que tratam os três principais 

conceitos elaborados por ele: ethos. pathos e logos. 

Neste momento, dedicar-nos-emos a explicar e contextualizar melhor os três 

conceitos acima mencionados, importantes para nos ajudar a entender de que modo o 

discurso midiático é dominado pelas questões de identificação, emoção e racionalidade 

com o discurso político. 

Como explica Aristóteles na Retórica (1998, p.49), “Os argumentos convincentes 

fornecidos através do discurso são de três espécies”: 

 

a) alguns se fundam no caráter de quem fala;  

 

b) alguns, na condição de quem ouve;  

 

c) alguns, no próprio discurso, através de prova ou aparência de prova.  

 

Assim, ele define essas três espécies de provas técnicas ou artísticas de persuasão 

como os termos ethos, pathos e logos, respectivamente. Aristóteles inicia a sua 

classificação elaborando a primeira prova - ethos, afirmando que “persuade-se pelo caráter 

quando o discurso é proferido de tal maneira que deixa a impressão de o orador ser digno 

de fé” e acrescentando ainda que “é, porém, necessário que esta confiança seja resultado do 

discurso e não de uma opinião prévia sobre o caráter do orador” (idem, ibidem). A segunda 

prova – pathos se vale da disposição dos ouvintes de se emocionarem permitindo que o 

discurso os leve a experimentar e agir. Já a terceira – logos é construída por meio do 

próprio raciocínio, assunto que não abordaremos mais detalhadamente neste trabalho. 

Começando pelo ethos, pensamos ser pertinente a constatação de Charaudeau 

(2011, p.86), de que “não existe um ato de linguagem que não passe pela construção de 

uma imagem de si”. Segundo a opinião do autor franc~es, nenhum sujeito consegue 

escapar à questão do ethos que o transforma, basicamente, num sujeito político. 

Consideramos pertinente a afirmação de Baumlin e Baumlin (1994) de que a formação de 

um ethos discursivo é privilegiada, uma vez que é indissociável de um posicionamento 
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político. Com isso, se refletirmos sobre o processo de persuasão sustentado pelo ethos, é 

preciso compreender que a enunciação ou seu conjunto – o discurso, ao conceder 

credibilidade ao enunciador, possibilita que o co-enunciador incorpore e assimile seu modo 

de comportamento, formando a ilusão de pertencimento do co-enunciador a um grupo 

social, político e ideológico. Essa relação entre o enunciador e seu ethos será pensada por 

Ducrot (1984), ao falar da teoria de polifonia, um assunto a ser discutido posteriormente 

neste trabalho. Assim, quando pensamos na formação de uma relação do locutor com o 

alocutário, na qual o locutor procura conseguir e/ou deter o próprio ethos, teremos que 

pensá-la dentro do campo político. Isso nos leva a pensar na interação entre o jornalista e o 

leitor, especialmente enquanto ele permanece na posição daquele sujeito que cuida do seu 

ethos, ao documentar a realidade. 

Charaudeau (2011) agrupa as imagens (que o locutor transveste a partir daquilo que 

diz) dentro de duas grandes categorias de ethos: o ethos de credibilidade e o ethos de 

identificação. Como, a nosso ver, a mídia, em parte se aproveita dessas figuras identitárias 

do discurso político, ou melhor, politizado, selecionamos alguns éthe da classificação de 

Charaudeuau (idem). O primeiro, o ethos de credibilidade, é a soma da importância para 

entendermos melhor a mídia, pois ele “é o resultado da construção de uma identidade 

discursiva pelo sujeito falante, realizada de tal modo que os outros sejam conduzidos a 

julgá-lo digno de crédito” (Charaudeau, 2011, p.119), aproximando-se da noção de 

legitimidade, que por sua vez é o resultado do consenso de que algo ou alguém é legítimo, 

verdadeiro, digno de representar. No discurso das mídias de informação, de outro lado, 

opina Charaudeau (idem), o sujeito que informa também depende da credibilidade. Ele é 

desafiado a transmitir uma informação que seria aceita como tal por um público que espera 

que o acontecimento reportado seja autêntico.  

Outro ethos da mesma categoria que nos interessa é o de competência. Esse 

presume que o sujeito em questão possui saber e habilidade e que, como explica Charadeau 

(idem, p.125), “deve ter conhecimento profundo do domínio particular no qual exerce sua 

atividade, mas deve igualmente provar que tem os meios, o poder e a experiência 

necessários para realizar completamente seus objetivos”. Obviamente, a mídia não está na 

posição de agir, embora, parece nos, queira estar na posição de poder agir, mas entende-se 

como competente de incentivar alguém (o leitor, os político, o Estado) a agir.  
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Dentro da categoria de éthe de identificação, escolhemos o ethos de solidariedade. 

A importância deste é o de passar a imagem da mídia a alguém que compartilha as 

necessidades e que de o outro se junta a ele para que, unidos, consigam enfrentar as 

ameaças e os perigos. Segundo a nossa pesquisa, a mídia investe muito na obtenção da 

solidariedade do público leitor em relação as ideias apresentadas nos seus textos, através da 

metáfora do ‘ouvir’, pois ela respeita o leitor sem pretensão de julgá-lo.  

Ao lado disso, podemos pensar também na posição do pathos no discurso para 

constatar que ele está vinculado a um conjunto de crenças estabelecidas e compartilhadas 

sciohistoricamente, ou seja, a um sistema que determina a sensação e o valor de cada 

paixão, de acordo com a circunstância em que ela é manifestada em uma dada sociedade e 

em seu momento histórico. Pensando na relação entre as emoções e a crise econômica, 

entendemos que as emoções relacionadas à crise econômica se restabelecem junto com a 

construção discursiva do próprio conceito de crise, realçando certos sentimentos que são 

preexistentes, formadas historicamente com a experiência de outras crises econômicas. 

Passando para outro conceito chave de nossa pesquisa - a legitimação
6
, 

apresentaremos a concepção de Van Leeuwen (2008), que a define como um processo que 

os indivíduos utilizam para falar e explicar suas opiniões e atitudes e para sustentar 

qualquer ação ou afirmação sua. O autor holandês (idem) entende a legitimação como um 

conjunto de estratégias com as quais é possível defender a sua própria argumentação, 

porque a mesma legitimação exige o uso de diferentes estratégias, técnicas ou 

procedimentos. Segundo Van Leeuwen (idem), a legitimação pode ser “up-bottom”
7
 ou 

“bottom-up”
8
. Dependendo dos objetivos de cada um, existem 4 tipos de autolegitimação: 

autorização, legitimação moral, racionalização e legitimação mítico-poética.  

A legitimação por autorização é a legitimação realizada pelas autoridades ou elites 

políticas para justificar e/ou defender a ação e posição nas estruturas do poder. A 

classificação de Van Leeuwen (2008) continua com a autorização moral baseada no 

sistema de valores (bom/mau, certo/errado etc.), concretizada em combinações com as 

outras autorizações, o que pode provocar generalizações exageradas com as quais se espera 

a aceitação total da ideologia pelos membros da sociedade e demais atores políticos. 

                                                           
6 Entendemos este conceito como mais abrangente do que o ethos, pois trata-se de procedimentos que podem incorporar 

vários ethos dentro de si, ou seja, partem de diferentes imagens de si e do outro. 
7 "De cima para baixo” - processos de legitimação feitos pelas instituições e elites e direcionados para os cidadãos. 
8 “De baixo para cima” - processos de legitimação feitos por atores políticos e sociais posicionados fora do círculos de 

poder, com a intenção deslegitimar aqueles no poder. 
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Existem 6 subtipos dessa legitimação: personalizada, impessoal, tradicional, conformista e 

autorização do perito e do ídolo. A legitimação por racionalização se refere às ações, 

experiências, verdades e saberes gerais que são definidas pela instrumentalização dos atos 

de fala e pela confirmação teórica sem a devida argumentação. A última das legitimações 

definidas por Van Leeuwen (idem) é legitimação mito-poética, que se concretiza com a 

narração de histórias populares, assim ensinando e avisando os leitores ou ouvintes de 

certas verdades e acontecimentos, com a ideia de eliminar qualquer comportamento que 

não esteja em concordância total com a maneira dominante de pensar apresentada nos 

contos. 

Cada um dos tipos de legitimação pode ser empregado para evitar repostas diretas 

dos políticos diante do público. Desta forma, os políticos e os jornalistas influenciam as 

opiniões e as atitudes dos indivíduos de maneira que lhes pareça natural, ou seja, para que 

passe invisível na narrativa do político, como defende Van Dijk (2002; 2006). 

Falaremos também das estratégias de legitimação, definidas por Hodge e Kress 

(1985), que são utilizadas para reforçar o poder e a autoridade existentes na ideologia das 

elites político-midiáticas. A intenção das elites é estabelecer regras (na definição dos 

autores - regras logomáticas) pelas quais pretendem: 

 

• fazer com que a realidade seja mais suportável, explicando e absolvendo-se das 

críticas de suas ações para os demais atores sócio-políticos;  

• obter a aceitação do regime e políticas atuais da parte das massas sem crítica; 

• ideologizar a maior parte dos indivíduos para estabelecer os valores e percepção 

iguais e; 

• reforçar “as verdades” e “conhecimentos” já existentes e comprovados por parte 

de quem está no poder. 

 

Nesse nível, é possível correlacionar ideologia, legitimação, persuasão e 

manipulação, pois a persuasão, definida dentro de um sistema ideológico, como aponta 

Van Dijk (2006), pode-se transformar na manipulação, quando a visão ou a opinião do 

indivíduo sobre determinado tema se contraria ao bem-estar dele próprio. A ação 

manipulativa, como o autor alega mais adiante (idem, p.258), “é o ato de desconsiderar 

propositadamente certas informações que, conforme a ideologia, poderiam influenciar 
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negativamente a obtenção do objetivo final”. Os atores sociais e políticos usam diferentes 

tipos de manipulação em seu discurso para influenciar e moldar o pensamento e o 

comportamento do “outro”. É importante mencionar que a criação do discurso, com o qual 

se legitima a atuação dentro de certa ideologia, é predeterminada por dados e informações 

precedentes ao próprio discurso. O indivíduo, quer seja político ou jornalista, apesar dos 

próprios valores e atitudes e agindo dentro de uma instituição maior à qual pertence, é 

condicionado a afirmar valores e atitudes do partido ou revista/editora para manter a 

consistência e, consequentemente, a legitimidade da entidade, garantindo o seu lugar 

naquela instituição. Esse discurso que, de acordo com Piovezani Filho (2003), chamamos 

discurso politizado, é definido como uma racionalização, na qual a instituição mediadora  

empregadas procedimentos persuasivos com o objetivo de dominar valores e crenças gerais 

do indivíduo. Assim, esse tipo de discurso visa interferir no entendimento da realidade e 

incentivar a ação do indivíduo “apassivizado” na esfera pública, porém sob a tutoria da 

própria instituição.   

Nesse caso, a legitimação é marcada negativamente, sabendo que os atores sociais e 

políticos atuam de acordo com as necessidades de certa ideologia, usando 

(in)conscientemente todas as técnicas persuasivas em seu poder, e em especial, as 

manipulativas para legitimar suas ações, com a intenção de apresentar e construir um 

fenômeno social de modo privilegiado e unilateral. Como Van Dijk explica, ''a 

manipulação não envolve somente o poder, mais especificamente, envolve o abuso do 

poder, ou seja, a dominação'' (2006, p.360).  

Delineando esse conceito, poderíamos dizer que a manipulação, como afirma Van 

Dijk (2010, p.235), “sem as associações negativas, poderia ser uma forma de (legítima) 

persuasão”, porém ela implica mesmo o uso de uma forma específica de influência ''não-

legitíma“ através do discurso. Aí aparece a fronteira tênue entre o procedimento persuasivo 

legítimo e a sua versão extrema – a manipulação ilegítima. Para concluir, podemos afirmar, 

de acordo com Van Dijk, que a manipulação é “ilegítima em uma sociedade democrática 

porque (re)produz ou pode (re)produzir desigualdade”. No contexto da análise do discurso 

politizado é possível dizer que os atores políticos usam a legitimação para explicar e 

justificar sua atuação política e para manter a sua legitimidade como sujeitos políticos, às 

vezes, usando (in)conscientemente as técnicas manipulativas de uma apresentação 

ideologicamente marcada. Em nossa opinião, os jornalistas não se diferem muito dos 
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políticos quando, através do discurso politizado, usam procedimentos persuasivos e/ou 

manipuladores, em vez de usar a argumentaççao, para legitimar sua visão de certo conceito 

ou acontecimento. 

Ao utilizarmos conceitos como “politizado”, tratado por Piovezani Filho (2003), ou 

como “órgão político-partidário”, na explicação de Abramo (2003), para explicar a 

tendência atual da mídia, surge a necessidade de fazer uma abordagem do discurso 

político, explicitando alguns conceitos, princípios ou opiniões sobre o próprio discurso 

político e a relação do discurso político com o discurso midiático. 

Assim, iniciaremos com a afirmação de Charaudeau (2009) para quem o discurso 

político se preocupa mais com o objetivo de incitar alguém a pensar e de fazer agir, do que 

com o objetivo da demonstração. Esse tipo de discurso, então, tentaria promover uma 

verdade sua, limitando a capacidade do indivíduo-cidadão de chegar a uma outra verdade, 

já que o sujeito que profere um discurso político acredita ser legitimado para propor 

moções de mudança das condições na sociedade e fazer com que sejam realizadas, ou 

colocadas em ação.  

No entanto, colocando em discussão a teoria do autor francês, continuamos 

abordando a relação entre o discurso e a ação, pois embora sejam dois componentes 

pertencentes ao campo de interação social, eles simultaneamente, estão definidos pela 

autonomia própria de cada um e pela relação de interdependência recíproca, porém não 

necessariamente simétrica. O objetivo de um discurso tal é definido por exigência: ver a 

intenção proferida ao ser colocada em prática. 

Quando um sujeito é eleito para representar a comunidade inteira, ele é obrigado a 

prestar contas para essa comunidade, como constata Ricoeur (1991), devemos desconfiar 

dos abusos do político e velar por seu controle, tentando aplicar o monitoramento sobre os 

próprios políticos, pois aproveitando da posição o político pode contrariar o poder. 

Podemos entender essa afirmação do seguinte modo: existem sujeitos que devem controlar 

as pessoas que estão no poder, os ditos representantes da comunidade e, por sua vez, a 

mídia é um desses sujeitos sociais que realiza a vigilância. Porém, o que acontece quando a 

mídia começa a desconfiar não só do abuso do político, mas começa a vê-lo incapaz de 

saber, e consequentemente, de fazer algo para melhorar a vida da comunidade. Assim, 

inicia o processo de aprimoramento de procedimentos e de técnicas dos próprios políticos 

para persuadir o público geral, ou seja, o indivíduo como cidadão capaz de agir ou pensar, 
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segundo as intenções da mídia. Desse modo, ele reconhece dois “outros” – a política e a 

comunidade, trazendo os dois para si, regulando não só sua relação com cada um dos dois, 

mas também regulando a relação entre os dois. 

Consideramos pertinente a afirmação de Muniz Sodré (2002) de que a mídia, no 

vazio político da contemporaneidade, estabelece seu discurso e/ou reproduz o dos outros 

sujeitos na sociedade, com certa lógica - eficaz e orientada, na sua base, pela motivação 

mercantil. Como sustenta Muniz Sodré (2002), essa imagem (social), que provem do 

aproveitamento eficaz do discurso político, serve-lhe como capital simbólico. Confirmando 

sua posição por meio do reconhecimento de ser um informador pertinente, a mídia como 

mediador e revelador de verdades importantes para a vida dos indivíduos opõe se 

explicitamente ou não aos políticos, assim ancora-se nos valores hegemônicos, o que lhe 

confere estabilidade e legitima seu discurso. 

Seguindo esse pensamento, depois de termos discorrido sobre o conceito de 

“político” como origem ou razão da contraposição da mídia, dedicaremo-nos a abordar o 

conceito de “politizado” como consequência possivel de tal posicionamento 

frequentemente antagônico, uma vez que este conceito é crucial para entendermos o 

hibridismo do discurso midiático, analisado neste trabalho.  Piovezani Filho apresenta 

algumas razões responsáveis pela “politização” da mídia (2003, p.57),  

 

o enfraquecimento do Estado – providência [que] não somente 

possibilitou o deslocamento das estratégias midiático-publicitárias do 

mercado (instância do foro privado) para o cerne do campo político (lugar 

da ‘res publica’), mas também fomentou a atuação politizada da 

sociedade civil.  

 

E assevera ainda, “uma das manifestações dessa ‘politização’ da sociedade civil 

consiste na busca empreendida pela mídia de uma posição de agente político” (idem, 

ibidem). Como já foi mencionado anteriormente e como será ainda elaborado e verificado 

na análise posterior, a mídia reivindica a sua legitimidade de exercer a sua função política 

de desvendar os abusos e de oferecer correções instrutivas para os malfeitos políticos. Ela 

se posiciona, constata Piovezani Filho (2003), como “porta-voz” dos cidadãos - despojados 

do poder e impossibilitados de agir no espaço público, os quais mantêm uma posição de 

passividade espectadora (idem, p.58).  
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Finalizaremos a nossa abordagem do conceito de mídia politizada, reiterando a 

posição de Piovezani Filho (2003, p.63), “da necessidade de os atores políticos se 

adaptarem aos padrões midiáticos”, o que, em nossa opinião, já está acontecendo, pois é de 

se esperar que a política não ceda completa e incondicionalmente aos processos de 

politização da mídia, dentro da “espetacularização pós-moderna da política”.  

Agora passaremos a tratar, com mais detalhe, o procedimento persuasivo de 

manipulação que entendemos como um dos básicos para a nossa pesquisa e análise do 

corpus. Explicaremos os procedimentos que a mídia usa para manipular e legitimar o seu 

discurso frente ao leitor, assemelhando-se ao discurso político tanto porque são contrários 

aos princípios da ética jornalística, da qual falaremos mais adiante quanto porque, ao se 

distanciar das suas práticas discursivas, procuram-se aproximar das práticas da política, a 

fim de alcançar o maior número de leitores adeptos à visão (da crise) dada por eles. Desse 

modo, eles adquirem mais poder, transformando-se em órgãos político-partidários, 

seguindo ideologia própria (determinada pelas circunstâncias sociopolíticas), o que resulta 

em transformações no discurso que está constituindo um novo gênero midiático-político, o 

qual os jornalistas empregam ao escrever seus artigos. 

A manipulação da realidade pela mídia ocorre, segundo Abramo (2003), de várias e 

múltiplas formas, para que a probabilidade de convencimento do leitor aumente e a visão 

dela seja vista como verdadeira e real. Segundo o autor, existem quatro padrões de 

manipulação geral, os quais entendemos de seguinte maneira:      

 

1. Padrão de ocultação – é o padrão que se refere à ausência e à presença dos 

fatos reais na produção da imprensa. Nele se distinguem os fatos jornalísticos e não-

jornalísticos, dependendo da intenção do autor do texto jornalístico; 

 

2. Padrão de fragmentação – eliminados os fatos definidos como não-

jornalísticos, o “restante” da realidade é apresentado pela imprensa ao leitor não como uma 

realidade com suas estruturas e interconexões, sua dinâmica e seus movimentos, suas 

causas e consequências. São escolhidos somente aspectos convenientes para afirmar a 

constatação do autor ou os vários aspectos de um fenômeno são descontextualizados do 

contexto original e recontextualizados pelo autor; 
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3. Padrão de inversão – é o padrão que vem após a fragmentação e se constitui 

na recontextualização do fenômeno, reordenando suas partes, substituindo e redefinindo os 

aspectos das informações obtidas no mundo. Ele consiste na inversão: da relevância dos 

aspectos, da forma pelo conteúdo, da versão pelo fato e da opinião pela informação, 

residindo no “frasismo” e no “oficialismo”, duas formas pelas quais a inversão se realiza 

até o extremo; 

4. Padrão de indução – é o resultado e ao mesmo tempo o impulso final da 

articulação combinada de outros padrões de manipulação. Por meio de outros padrões o 

leitor é induzido a aceitar e assumir o fato de que a situação apresentada no texto é real. 

 

Chegamos a última parte deste capítulo, na qual retomaremos o pensamento de 

Abramo (2003) que, ao abordar os quatro padrões de manipulação, salienta o fato de que a  

utilização dos quatro padrões segue o padrão global, que por sua vez é possível de ser 

dividido em três momentos básicos, como se fossem três atos de um espetáculo, de um 

jogo de cena: 

 

1. O Primeiro Momento, ou 1º ato, é o da ‘exposição do fato’. Submetido a 

todos os padrões gerais de manipulação, o fato é apresentado sob os seus ângulos menos 

racionais e mais emocionais, mais espetaculares e mais sensacionalistas; 

 

2. O Segundo Momento, ou 2º ato, é o ‘da sociedade fala’. As imagens, 

grafismos ou sons podem mostrar os detalhes e as particularidades da mesma sociedade, 

principalmente dos personagens envolvidos. Eles apresentam seus testemunhos, suas dores 

e alegrias, seus apoios e suas críticas, suas queixas e propostas; 

 

3. O Terceiro Momento, ou 3º ato, é o da ‘autoridade resolve’. Se se trata de 

um fato ‘natural’, a autoridade anuncia as providências, isto é, as soluções já tomadas ou 

prestes a serem tomadas. Se se trata de fato social, a autoridade ‘reprime o Mal e enaltece o 

Bem’, e também anuncia as soluções já tomadas ou a tomar, para as duas situações” 

(Abramo, 2003, p. 35-36). 
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CAPITULO II – Jornalismo em revistas (como entender o discurso 

midiático) 

 

 

Este capítulo é iniciado pela abordagem teórica sobre o que é jornalismo, 

explicitando ainda mais os posicionamentos sobre o jornalismo contemporâneo, seguido 

pela elaboração da relação entre a narratividade jornalística e política e pela discussão 

histórico-social sobre a mídia brasileira e croata, com a intenção de traçarmos pontos de 

semelhanças e diferenças entre os dois países. No final, é feita uma breve  reflexão sobre a 

relação entre o jornalismo opinativo e informativo, com o intuito de poder contextualizar a 

produção e a posição das quatro revistas tomadas como o material para o formação do 

nosso corpus. 

 

 

2.1 O jornalismo: uma profissão de mediadores políticos 

 

 

Entrando na área das mediações, devemos refletir sobre o contexto da produção e 

constituição do trabalho jornalístico. Assim, diremos que âmago do trabalho profissional 

de cada jornalista é, segundo Cottle (2003), a elaboração de uma “história jornalística”, ou 

seja, de uma notícia jornalística. Seguindo essa lógica, a narratividade é, conforme Jacobs 

(1996, p.73), “o elemento central de estruturação das notícias”, assim afirmando que ela 

representa uma possível continuação da tradição de narração literária. Os jornalistas, em 

nossa opinião, como narradores, nos oferecem em diferentes narrativas discursos 

particulares, conforme a necessidade e a visão ideológica de cada jornalista, assemelhando-

se muito aos políticos porque tanto uns como outros, “manipulam” com/a língua para 

conseguir efetivar os seus interesses.  

Reiteramos mais uma vez a importância de observarmos a notícia como fenômeno 

narrado culturalmente por uma sociedade, pois como afirma Michael Schudson (2003), a 

configuração das notícias emerge das interações com as tradições literárias e culturais de 

cada país. Também, a abordagem narrativo-cultural nos ajudará a sustentar a afirmação de 
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que é necessário levarmos em consideração a marcação linguística do ponto de vista do 

jornalista que, além de estar presente no discurso, influencia-o, formando uma relação 

dialógica com o leitor.  

Como todo acontecimento ou evento histórico é narrado, um ponto de vista não 

pode ser analisado como uma pura imposição do olhar do narrador, mas também como 

uma relação comunicativa que depende dos dois sujeitos leitores, interlocutores – o 

narrador e narratário, como conclui Motta (2007). Também, nos artigos jornalísticos 

aparecem, como percebemos na afirmação de Motta (2007, p. 166), “as fábulas contadas e 

recontadas pelas notícias diárias que nos revelam os mitos mais profundos que pertencem 

às metanarrativas culturais do noticiado, mitos, às vezes, questionados, mas muito mais 

frequentemente confirmados e divulgados para servir a visão ideológica do autor/escritor”.  

Nosso trabalho certamente segue essa linha, pois uma comparação cultural (nesse 

caso entre a Croácia e o Brasil), só ganha sentido se definirmos a cultura e suas respectivas 

narrativas e mitos como variáveis pertinentes para o entendimento do funcionamento da 

reconstrução discursiva de fenômenos sociais pela mídia (impressa).  Pois, é através da 

construção imaginária, mítica ou não, definida diferentemente em cada cultura, que se 

pode influenciar as aspirações, os medos e as esperanças de um povo, como explica 

Baczko (1984). Assim, a organização temporal do passado, presente e futuro de uma 

sociedade e da sua identidade, depende do imaginário construído discursivamente e 

assentado nos ritos, rituais e mitos.  Na opinião do autor (Baczko, idem), é a própria 

textualização que vai definir qual será a visão de mundo aceita culturalmente. 

Como afirma Berkowitz (1992, p.83), os jornalistas constroem um catálogo mental 

das histórias, isto é, das notícias que “incluirá as informações sobre a maneira como a 

‘fábula’ se desenrolará e quais serão as figuras principais”. Na opinião de Cardoso (2001), 

o jornalismo é responsável pela anunciação e pela enunciação, o que nos parece uma visão 

interessante de ser explorada. Ela afirma primeiro que, como reprodutor de fatos da 

atualidade, o jornalismo anuncia, ou seja, dá a conhecer, comunica os acontecimentos do 

mundo extralinguístico. Porém, além da anunciação de acontecimentos sobre o mundo, o 

discurso jornalístico é, como qualquer forma de linguagem, principalmente o ato de 

enunciar, um modo de construir o mundo a partir da apresentação de certos 

acontecimentos. 
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Como já falamos, o jornalismo não é um simples órgão de reprodução de fatos e 

informações. Ainda que tenha essa função, o jornalismo, segundo Berkowitz (idem, p.84), 

“ao utilizar a língua para elaborar as informações selecionadas do imenso conjunto de 

acontecimentos mundiais, não se reduz a produzir um enunciado, mas, através desse 

enunciado, realiza uma ação social, tornando-se um órgão de cunho social e político”, 

afirmação com a qual concordamos. Assim, o discurso jornalístico pode parecer um 

simples enunciador dos acontecimentos, porém como mediador entre a “realidade” e o 

leitor, ele, narrando os acontecimentos, está agindo sobre os que lêem.  

De outro lado, no texto de Medina (1991) pudemos perceber as várias pesquisas e 

estudos realizados na área de jornalismo que trataram a notícia como fato, imagem 

“multifacetada” que está sendo usada por jornalistas como produto à venda, que muda de 

aparência dependendo do consumidor e daquilo que ele aceita como necessário ao seu 

funcionamento dentro da sociedade. Desse modo, Medina (idem) diferencia dois tipos de 

conceitos que dizem respeito à posição da notícia no jornalismo: direito de informação e 

direito à informação, que explica a mudança de foco do jornalismo moderno que, segundo 

ela, começou com a primeira proposta para continuar com a segunda.  

Isso aconteceu, segundo Medina (idem), porque não é mais suficiente que o 

indivíduo-leitor seja informado (recebendo as informações filtradas ideologicamente por 

uma fonte ou de fontes uniformizadas), mas que tenha acesso à informação (que possa 

informar a partir de várias fontes, para criar a sua opinião), o que convém com a mudança 

da ética jornalística e com as transformações das próprias revistas. Nós não podemos 

concordar completamente com a constatação de Medina de que houve uma mudança 

significativa entre os dois direitos, isto é, os dois modos de entender a relação entre o 

indivíduo e o jornalismo.  

Fundamentamos a nossa argumentação da seguinta maneira: embora seja possível 

uma mudança da atitude jornalística, não a consideramos como um fenômeno significativo 

e completamente efetivado na prática, pois consideramos que a quantidade de 

procedimentos persuasivos e/ou manipuladores presentes nos artigos das revistas de grande 

circulação (analisadas neste trabalho) é ainda grande para possibilitar tal mudança. 

Segundo a análise do nosso corpus midiático, percebemos que os jornalistas apresentam 

informações de mais de uma fonte, mas dentro de um ponto de vista que separa e 

reorganiza as informações de diferentes fontes, o que demonstraremos mais adiante. Deste 
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modo, o jornalista até pode reconhecer a necessidade de o leitor ter a possibilidade de ser 

informado, ainda que prefira, por causas diversas (sociais, econômicas, políticas editoriais) 

expô-las de acordo com a opinião que ele – jornalista - ou a empresa do próprio possui 

sobre o tema.  

Voltando ao assunto da discursividade, definiremos os elementos importantes para 

apresentar uma informação. Como o discurso é o lugar onde o acontecimento se torna 

“visível” e recebe seus contornos, não existe acontecimento fora do enquadramento 

discursivo, que resumidamente classificaríamos em três elementos: o tempo, o espaço e a 

pessoa ou sujeito. Como perceberá o leitor, em nossa análise, esses três elementos do 

enquadramento discursivo constituem os pilares da nossa análise dos textos jornalísticos. É 

quase senso comum dizer que todo fato narrado pelo jornalista é o que já aconteceu, muito 

embora ele possa também fazer projeções para o futuro. Porém, como será ainda ressaltado 

neste estudo o tempo representa uma marca predominante na constituição das informações 

sobre os acontecimentos. Um acontecimento pressupõe um desdobramento, assim, 

entendendo melhor de que maneira e com que fim os desdobramentos acontecem, nós 

teremos um aparato crítico mais apropriado para confirmar ou não a nossa hispótese. 

Dirigindo-se ao público, os jornalistas pressupõem o fato de que o acontecimento 

narrado é de interesse comum. Por isso, é necessário que estejam envolvidas algumas 

pessoas, definidas por Cardoso (2001) como produtores do acontecimento ou como fontes 

de informação. Essas fontes representam, frequentemente, as autoridades na área, servindo 

como figuras para legitimação do discurso do jornalista, já que ele próprio não pode 

conferir a si próprio esse status. Os leitores, aqueles a quem o jornalista pretende transmitir 

as informações, encontram-se entre as fontes (políticas, científicas) de um lado e o 

jornalista como narrador de fatos, de outro.  

Ora, pensando na relação entre um texto político e jornalístico, parece-nos 

importante discorrer sobre a especificidade de um texto, quer jornalístico, quer político 

quanto à finalidade de tais textos. Para os jornalistas, em nossa opinião, é mais importante, 

além da própria informação, conseguir que a mensagem inserida na narrativa seja 

facilmente reconhecível e autêntica, o que, no fundo, não difere muito do alvo de qualquer 

político. A única diferença entre a maneira como os políticos e os jornalistas, como 

interlocutores apresentam as informações é que os jornalistas deveriam, mas nem sempre 

querem oferecer ao público informações de diferentes pontos de vista e que os políticos 
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querem (mas não deveriam) convencer o público de que as informações dentro de seu 

ponto de vista são sempre certas e que só a elas deveriam aderir. 

Wolfsfeld (2003) nomeia esse tipo de comportamento da mídia como ação sobre o 

leitor, de modelo de competição política. Para ele, a melhor maneira para entender a 

função da mídia (e suas estratégias) como sujeito político é observá-la como ator político, 

em uma luta com outros adversários políticos, para tomar posse do poder de decisão em 

assuntos de importância para a sociedade. 

Esse modelo, elaborado por Wolfsfeld (2003), é baseado em alguns pressupostos 

que descreveremos a seguir. 

 

1. Primeiro pressuposto: existe maior probabilidade de o processo político 

influenciar a mídia do que a mídia o processo político. Isso significa que a mídia se 

aproxima do modelo político de funcionamento e de pensamento da realidade, para depois 

tentar aproveitar do contato com o modelo para ter mais influência sobre o leitor. A 

política vai ter maior influência sobre a mídia, como afirma Wolfsfeld (2003), porque ser 

detentor do poder político significa ter a possibilidade de influenciar várias áreas de cunho 

social. A cultura política também exerce grande influência sobre a maneira como a mídia 

faz a cobertura dos fenômenos sociais e culturais, como por exemplo, a cobertura da 

situação econômica e política da economia nos últimos quatro anos.  Isso porque os 

jornalistas normalmente são aqueles que reagem aos políticos e não vice-versa. Já os 

políticos usam o seu poder com a pretensão de manipular os proprietários da grande mídia 

para conceder o espaço narrativo e discursivo a eles. Porém, é importante salientar que, 

como afirmamos, a mídia está contestando a posição e a supremacia dos políticos no que 

diz respeito à ação e interação como público, procurando-se adaptar a novas 

circumstâncias mundiais.  

 

2. O segundo pressuposto, elaborado por Wolfsfeld (2003), diz respeito ao nível de 

controle das autoridades sobre o meio político, sendo que este é um dos elementos que 

determinam a importância da mídia nos conflitos políticos. Quando as autoridades políticas 

dominam o meio público, isto é, o meio sociopolítico, torna-se difícil para a mídia 

continuar seu funcionamento independente. Se o jornalista quer continuar escrevendo 

sobre algum tema de maneira livre, precisa dominar o seu meio, ou seja, ele vai se 
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transformar num sujeito político que terá determinada opinião. Esta transformação, 

portanto, faz parte de sua ideologia pessoal e, assim, estará no texto publicado, no artigo ou 

na notícia.  

 

3. O terceiro pressuposto trata da importância da mídia que, na definição de 

problemas, nos conflitos políticos e nas soluções correspondentes, muda com tempo e as 

circunstâncias históricas, o que significa que jornalistas precisam definir novas estratégias 

e métodos para poder interagir com o mundo em constante mudança. 

Pela elaboração do pensamento de Wolsfeld e dos demais autores apresentados  

neste capítulo, podemos afirmar que, em nossa opinião, a mídia e seu discurso passam por 

uma série de aproximações com a política. A complexidade do processo da hibridização do 

discurso da mídia sobre o qual ainda ponderaremos, é definida pelo seguinte: pela 

habilidade da mídia de assumir um posicionamento político (confrontando ou legitimando 

um discurso político) de um lado e pela inserção da política no campo da atuação midiática 

com suas próprias formas de mediações (resultado da fusão das elites midiáticas com elites 

políticas e/ou empresariais) de outro. Não seria este o caso se pudéssemos admitir que 

estas duas instâncias do discurso – o político e o midiático – fossem completamente 

separados e isolados. Uma concepção mais tradicional talvez tivesse concordado com essa 

colocação de discursos estanques. Esse fenômeno da multiplicidade de interações político-

midiáticas é tratado em grande detalhe mais adiante neste trabalho (dentro de várias 

abordagens teóricas e metodológicas e influências culturais e globalizadoras) para que 

possamos entender melhor o funcionamento da mídia contemporânea que se estabelece 

para além do ato de apresentar informação. 

Como afirmamos ao longo de todo o trabalho, a mídia é um dos propagadores da 

noção de crise, já que amplia a sensação subjetiva que o sujeito possui dos fatos 

“objetivos”. Para explicar melhor essa idéia, trazemos Conceição (2009, p.36), afirmando 

que “em suma, a mídia tem o poder de criar e eliminar sentimentos de pânico, que são 

desproporcionais aos elementos objetivos envolvidos”. O que podemos perceber em nossos 

dados, a mídia começou a descrever, comentar e questionar os problemas relacionados à 

instabilidade da economia mundial e, de certo modo, “instaurou” a crise no seu início 

dialogando (in)diretamente com a política, embora sempre tentando sustentar sua visão dos 

acontecimentos.    
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Isso não significa que não seja possível encontrar jornalistas que não se encaixem 

nesse padrão. Também não implica que a maneira como o jornalista se aproxima do leitor e 

do tema, questionando as ações dos políticos e, às vezes, contrariando os políticos com sua 

própria opinião baseada nos dados, seja completamente errada, porque o jornalismo 

engajado, em nossa opinião, é um dos “poderes” que conseguem indicar os problemas das 

ações políticas ou sociais contrárias ao bem comum.  

Para reforçar essa idéia de que o jornalismo, mesmo sendo subjetivo e 

ideologizado, é convocado para oferecer informações pertinentes para a formação de uma 

opinião mais objetiva no indivíduo, traremos Abramo, que conclui, “o jornalismo, ao 

contrário do que muitos preconizam, deve ser não neutro, não-imparcial e não isento diante 

dos fatos da realidade” (2003, p.38). Em sua opinião, esse jornalismo deveria incentivar o 

indivíduo à ação, que é uma ação concreta como seres humanos e cidadãos, para buscar a 

objetividade e tentar aproximar-se ao máximo dela (Abramo, idem). Nós completamos 

esse pensamento com a afirmação de que o leitor precisa primeiro tornar consciente o 

processo de persuasão num momento de abordagem crítica, questionar, discordar com o 

que encontra na mídia, para procurar a sua resposta e assim agir de acordo com ela, 

sabendo que a busca pela objetividade é uma ação contínua. 

O que dificulta uma leitura proposta  por Abramo é o uso de omissões e distorções 

de cunho subjetivo, com os quais os jornalistas visam a eliminar a possibilidade de o leitor 

perguntar se o texto lido talvez tenha base fundada em alguma ideologia, ou ainda, se o 

texto lido manipula o seu pensamento. Para conseguir isso, consideramos relevante discutir 

de que modo os políticos e jornalistas usam a narração como processo de construção, em 

forma de texto, de um discurso que provém da ideologia. 
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2.2 Narratividade em discurso político e jornalístico 

 

 

Boa tarde, final de tarde.  

Tarde que evoca o som.  

Som do amor, som de palmas, som da vitória, som do peixe.  

Peixe campeão.  

Peixe bola; Bola trave; Trave ovo; Ovo galinha.  

Galinha do amor que vem e vai. 

 Como se te vais.  

Como se te fois.  

Neymar, Ney Matogrosso, Niemeyer; nei-nei-nei, eu sei, eu sei, eu sei.  

Já dizia Fernando Pessoa: “Ei onde estás tu? Estou comigo e ti? Também estou”. 

 

Tatá Werneck como Patricia Poeta 

MTV Comédia 

 

 

Como já dito, o texto apresentado em um espaço delimitado como, por exmeplo, os 

livros, as revistas e os jornais, não é configurado simplesmente como a soma de todos os 

elementos linguísticos. Como é o caso da narrativa da epígrafe acima colocada, muitas 

vezes o texto pode ser dotado de coesão, mas não de coerência. Muito pelo contrário, ele é 

uma entidade completa, cujos elementos formam um “todo”, definido a partir de uma ou 

várias perspectivas, colocados de maneira particular numa cadeia significativa que segue 

certas regras, neste trabalho chamadas de narrativas, “obedecendo” uma lógica maior que 

faz parte da formação ideológica e discursiva do leitor, como lemos em Cottle (2003).  

O autor do texto não concretiza outra coisa que fazer a “inscrição” no processo 

textual-discursivo de escrita sobre determinado tema. Completando, isso é particularmente 

evidente quando se trata de autores-jornalistas. Eles são narradores que, a partir das 

informações coletadas e de um conhecimento prévio sobre o tema, criam uma “história”, 

colocando-se dentro dela de diferentes maneiras. Às vezes, eles, como autores implícitos 

ou locutores, estão “com” os personagens ou enunciadores, às vezes “por detrás” deles ou 

até “fora” da própria história, observando tudo como se fossem seres oniscientes.  

O fato de se preocuparem com pontos de vista, os personagens e a estruturação do 

texto, de certo modo, unem os jornalistas aos escritores de literatura, sendo inúmeros os 

casos de jornalistas como escritores literários e vice-versa. Ao escolher um ponto de vista, 

o jornalista como escritor de um texto “limita” sua presença no texto, o que afeta a 
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estruturação do próprio – a apresentação de dados e informações, a composição de cenas, a 

interação de diferentes personagens etc. Todos esses elementos são importantes, pois, para 

entender o discurso (jornalístico), materializado e ancorado pelo texto, é preciso conhecer 

o processo formativo do texto (notícia ou reportagem), ou seja, seus pressupostos e efeitos. 

Por isso, explicaremos quais são os métodos narrativos literários, uma vez que a literatura 

está nas raízes do jornalismo moderno, completando a concepção teórica de noticia como 

discurso estruturado de Van Dijk (2005), correlacionando com as teorias (linguísticas) da 

polifonia (de Ducrot) e da enunciação (de Benveniste). 

Ora, existem métodos narrativos literários (Dal Farra,1978; Pouillon,1949), pelos 

quais podemos entender o modo como os jornalistas (na sua posição politizada) se 

apropriam das diferentes narrativas e pontos de vista para legitimar suas ações e seu 

comportamento, visando, de certo modo, uma tentativa de manipulação do ouvinte ou 

leitor para aceitar a visão do mundo e dos acontecimentos para a qual nunca existe certeza 

absoluta de que será eficaz. Diferentes visões de mundo e do Outro provêm das diferentes 

posições que a política e que nela inspirada a mídia tomam em suas narrativas, o que 

resulta na existência de pontos de vista que são dominantes no discurso por aparecerem 

mais fixos e constantes do que outros.  

Assim, concordamos com a afirmação de Dal Farra (1978, p.27) de que “todos os 

pontos de vista são arbitrários”. Porém, não queremos ficar somente nesta afirmação, por 

isso acrescentamos que a arbitrariedade muda quando os narradores decidem expor a sua 

visão na narrativa, pois sempre  privelegiam um ponto de vista que lhes convém. Os 

leitores, ao entrarem na narrativa do outro, também assumem uma posição, um ponto de 

vista que não é único nem privilegiado. A narrativa na qual estão lançados é iniciada, ou 

mais precisamente, dá a impressão de ser iniciada, antes que eles tivessem chegado, e que 

provavelmente terminará depois, na sua ausência, como afirma Škiljan (1985). Portanto, 

essa narrativa exige a adaptação dos leitores à ideologia proferida por outrem, no sentido 

de tentar se solidarizar com ela e aceitá-la como certa e real. Mas, como conclui Ducrot 

(1987), quando proferimos um enunciado, podemos esperar que isso seja a condição 

suficiente para que ele seja contestado. Porém, como já afirmamos no capítulo anterior, o 

leitor pode chegar a perceber algumas tentativas de condicionar sua visão e contrapor-se a 

ela, mostrando resistência às tentativas de se adaptar ou se solidarizar com o que está 

presente na narrativa. 
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Os narradores - neste caso, os jornalistas, em um exercício de unificar suas vozes – 

aproveitam-se desse “poder” para tornar o “outro” um objeto absorvido pelos artigos. Isso 

serve como uma possível garantia de que o indivíduo objetivizado use os textos, ou 

melhor, as narrativas  que são oferecidas a ele dentro dos textos dos artigos jornalísticos. 

Uma vez que o indivíduo se convencer de que esses textos são certos e verdadeiros, 

impedindo o desenvolvimento de novas idéias, próprias do indivíduo. Desse modo, 

entendemos importante mencionar Barzotto (2007, p.170) quando problematiza o uso de 

textos alheios de modo inconsciente em falas próprias, ou seja, quando “a incorporação de 

um texto em outro é feito de forma repetidora ou parafrástica, protegida pelos postulados 

também repetidos, parafraseados”, isso provavelmente resultará em uma estagnação da 

produção do conhecimento ou pensamento crítico. 

De fato, jornalistas, políticos etc, que se posicionam como sujeitos que controlam a 

narrativa, ditando o modo como o “outro” deveria ver e entender o mundo ao seu redor, 

proporcionam, deste modo, textos definidos por suas regras logomáticas. As regras 

logomáticas, como as definem Hodge e Kress (1988, p.5), são “um conjunto de mensagens, 

parte de um complexo ideológico, usadas de tal maneira que as torna invisíveis na prática”. 

Elas deixam pouco espaço para serem questionadas por outrem, pois esforçam-se para 

controlar quais perguntas deveriam ser feitas, e como. Esse procedimentos nos lembrou da 

afirmação de Fairclough (2003), de que o que está ‘dito’ em um texto sempre pressupõe o 

que “não está dito” e de Ducrot (1987), o que se nega pressupõe o que é afirmado. 

Para conseguir a definição e o emprego de regras logomáticas no posicionamento 

da narrativa, é preciso ter capacidade de controlar o meio sociopolítico, o qual possibilita 

esse posicionamento na narrativa, que vem a ser concebida por Wolfsfeld (2003, p.95) 

dentro de três variáveis: “capacidade de iniciar e controlar os acontecimentos, capacidade 

de controlar o fluxo de informações, capacidade de mobilizar o apoio das elites”. Para o 

autor, “a capacidade de iniciar e controlar os acontecimentos possibilita uma preparação 

cuidadosa da notícia, e em avanço; a possibilidade de regulação do fluxo de informações 

permite o apossamento da maneira da formatação da notícia; a capacidade de conseguir 

consenso entre as elites faz com que todo mundo esteja narrando a mesma história” (idem, 

ibidem). 

Conforme as possibilidades, intenções ou necessidades do escritor, ele pode 

preparar a sua notícia ou reportagem por uma narrativa que é definida, segundo Dal Farra 
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(1978, p.36), ou pelo ponto de vista “eu”, ou por outro ponto de vista ele” – o que é usado 

por jornalistas para disfarçar o seu “eu”. Ao raciocinar sobre as intenções, queremos deixar 

evidente o fato de que o jornalista, embora não tenha controle completo sobre o que está 

afirmando, pode chegar a aceitar que é o dono de suas palavras e que os outros precisam 

escutá-lo. Ele pode até não entender a posição histórica que resultou nessa intencionalidade 

de passar seu ponto de vista para os outros, mas isso não significa que não tenha a intenção 

de disseminá-la. Ou seja, ao falar da intenção de escrever um artigo, queremos dizer que, 

por mais “controlado” que possa ser e por mais evidente que seja a causa desse controle, o 

jornalista pode querer manter seu ponto de vista escondido atrás de outras vozes (por 

exemplo - “tu” e “ele”). Sendo assim, segundo Dal Farra (idem), o narrador midiático, 

dependendo da intenção, ou seja, das inclinações ideologicas, decide por uma, não porque 

ele tenha uma “predileção” por esta ou por aquela pessoa narrativa, mas porque ele quer 

restringir o aparecimento não desejado de uma ou outra pessoa. A autora continua (idem, 

p.37), a primeira pessoa pode ter visões de terceira pessoa e vice-versa. Como 

consequência desses processos, os dois códigos tornam-se iguais, e a escolha deste ou 

daquele ponto de vista decorre inevitavelmente da predileção do autor-implícito”. O que 

podemos concluir, a partir das contribuições linguísticas de Ducrot, e em especial, da 

pesquisa desenvolvida neste estudo, é que a utilização dos códigos pode ser simultânea e 

múltipla, dependendo do momento e da estratégia persuasiva do jornalista. 

O jornalista, dependendo da situação, pode ficar também “dentro” ou “fora” da 

narrativa, como afirma Pouillon (1949), “escondendo-se” atrás do “eu narrador”, o que 

coincide com a divisão em “eu” e “ele” de Dal Farra. O discurso midiático ou político 

(apresentado na mídia) de primeira e de terceira pessoa tem códigos e regras logomáticas 

diferentes, o que não limita o uso das duas opções de pessoa. Como define Dal Farra 

(1978, p.51), “a linguagem permite ao discurso a plurivocidade e restringe a narrativa a um 

caráter fechado”. Isso significa que o discurso permite o uso de diferentes “eus” e pontos 

de vista, enquanto a narrativa é unitária; pois, segundo Pouillon (idem), nela existe a 

unidade de visão que não pode ser interrompida sem consequências no discurso. Os 

acontecimentos e as descrições na narrativa são sucessivos, enquanto no discurso, 

conforme pontua o autor, pode existir um determinado fluxo e simultaneidade de dois ou 

mais pontos de vista, o que queremos demonstrar em nossa pesquisa.  
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Os jornalistas optam, com frequência, por integrar diferentes pontos de vista, dentro 

do fluxo discursivo, principalmente os das autoridades políticas, econômicas etc., 

formando uma polifonia de vozes e visões para dar legitimidade ao seu discurso e para 

disfarçar a sua responsabilidade como locutores, “escondendo-se” atrás dos diferentes 

enunciadores. 

Para entender melhor o funcionamento dessa polifonia, que nos ajudará a perceber 

com mais astúcia como o jornalista compõe seu texto, integrando diferentes vozes e pontos 

de vista que possibilitam o desenvolvimento do tema, conforme a ideologia do jornalista 

ou da revista, consultaremos brevemente a teoria da polifonia de Ducrot (1980, 1987). 

No nível linguístico, fica claro que, escolhendo um ponto de vista, o discurso de um 

indivíduo esteja moldado pela ideologia. Como vemos em Ducrot (1990), não existe 

objetividade no sentido da linguagem, porque ela (a linguagem) não descreve diretamente 

a realidade. Para o indivíduo, o modo como a realidade é descrita consiste em fazer dela o 

tema de debate entre os demais membros da comunidade, afirmação com a qual 

concordamos em absoluto, porque é justamente isso que a mídia realiza ao tratar a crise 

econômica nos últimos três anos.  

O conceito de polifonia, definido por Ducrot (1980) que, por sua vez, se inspirou 

em Bally e Bakhtin, acarreta a visão de que, em qualquer texto, podemos encontrar uma 

pluralidade de vozes, que Ducrot atribui a diferentes locutores, no nível do discurso, ou a 

diferentes enunciadores, inscritos no texto a partir de diferentes perspectivas ideológicas. 

Assim, ele define o primeiro par, aquele que enuncia ou produz enunciados (falas ou 

textos), mas também define o segundo, nomeando-o de alocutário e destinatário. Esse par 

designa aqueles aos quais os enunciados foram direcionados, ou seja, são os leitores que 

lerão o texto. O modo de diferenciação é o mesmo – o alocutário é o Outro do texto, 

enquanto o destinatário é a pessoa à qual os enunciados são, de fato, destinados.  

Em um trabalho posterior, Ducrot (1984) retoma a teoria da polifonia, reelaborando 

os conceitos de locutor e enunciador. O locutor foi dividido em duas instâncias ou 

representações colocadas diante do enunciador. A primeira representação é a de pessoa 

responsável pela enunciação (ato de constituir e proferir enunciados), ou, se extrapolamos 

para o nível de nossa pesquisa, pela narração, e a segunda é de ser físico, presente no 

mundo extralinguístico.  
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Entendemos essa classificação tripartite como sendo interessante, pois, através dela, 

podemos notar que o jornalista, ao escrever, desloca-se e dissolve em vários níveis da 

escrita, o que possui repercussões na (re)formulação dos temas e conceitos. O locutor, 

responsável pelo que enuncia, estabelece em sua fala vários enunciadores aos quais passa a 

responsabilidade. É a partir deles, dos pontos de vista que eles proferem e das atitudes em 

relação aos enunciadores, que o locutor organiza seu discurso. O autor do texto, como o 

locutor, pode se assimilar a um dos enunciadores, representando-se por meio desse, 

aproveitando para se expressar por meio da ótica que o enunciador pode instaurar.  

Os pontos de vista, segundo a ótica de Ducrot, oferecem o quadro por meio do qual 

o locutor pode se identificar com o que está falando. Ele pode se identificar com um dos 

enunciadores e simplesmente concordar com ele, ou pode se opor a ele, identificando-se 

com outro enunciador. Dessa maneira, como percebemos em Ducrot (1990), o sentido do 

enunciado é resultado da interação e do confronto entre os diferentes pontos de vista. Para 

nossa pesquisa, isso significa que, para compreender como a crise está sendo construída 

em textos jornalísticos, é importante entender o “jogo” de pontos de vista, ou seja, procurar 

estabelecer e descrever, em linhas gerais, o locutor e os enunciadores que fazem parte dos 

textos polifônicos, que os artigos jornalísticos incontestavelmente são.   

Porém, nós não concordamos com a colocação do autor de que só o enunciador é 

inscrito no texto por meio de perspectivas ideológicas, uma vez que, como afirmamos 

anteriormente, é justamente o locutor que se inscreve no texto que escreve seguindo uma 

ou várias perspectivas ideológicas que transpõe para os enunciadores. 

Recorrendo novamente à afirmação de Dal Farra (1978, p.37) de que “a linguagem 

permite ao discurso a plurivocidade e restringe a narrativa a um caráter fechado”, 

percebemos que a plurivocidade, ou seja, a polifonia, em termos ducrotianos, só pode ser 

estabelecida no nível discursivo, que permita, como concluímos, certo nível de fluxo e 

simultaneidade dos pontos de vista empreendidos pelo locutor, isto é, pelo autor-implícito. 

Pensando no nosso corpus - os textos jornalísticos -, apresentamos Cardoso (2001), que se 

baseia numa classificação tripartite de diferente natureza. Segundo ela, o texto jornalístico 

anuncia uma tripla presença: jornalistas e leitores em relação às fontes de informação. Isso 

significa que os jornalistas, antes de se tornarem locutores, precisam (ou deveriam) 

consultar as fontes de informação que, possivelmente, teriam as informações necessárias e 

dariam a legitimidade desejada ao jornalista.  
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Embora as fontes, em um primeiro momento, originalmente, sejam locutores, no 

texto jornalístico, elas serão transformados pelo jornalista em enunciadores, vozes com as 

quais é possível operar, e se quiser, manipular. O jornalista se apropria de enunciados de 

outros e produz o seu próprio, através da marca da objetividade que é o uso da terceira 

pessoa, a marca impessoal, ou ao contrário da primeira pessoa do singular, que é marcada 

pela “pessoalidade” linguística. Cardoso (2001) conclui que o uso da terceira pessoa tende 

a garantir uma estratégia de universalidade, de objetividade ao discurso. Nós não 

concordamos plenamente com essa conclusão, sabendo que, ainda que o uso da terceira 

pessoa possa dar a aparência de objetividade ou universalidade, não podemos 

desconsiderar que o leitor não reconhece e não se foca somente nas marcas linguísticas. 

Ele pode ir além do texto e entrar no nível do discurso que pode mostrar a não objetividade 

do autor, mas uma simples tentativa de distanciamento do autor, como locutor, dos leitores 

aos quais destina a sua fala. 

Devido a esse fato, nós nos focaremos somente na procura da polifonia discursiva, 

ou seja, complementá-la-emos nos apoiando no enunciado ou no narrado, que aparecem 

nos artigos jornalísticos sobre a crise econômica atual e que representam material físico, no 

qual essas vozes e pontos de vista residem. 

Há enunciados de discurso que, a despeito de sua natureza individual, escapam à 

condição de verificação pessoal de verdade, isto é, remetem não a eles mesmos, mas a uma 

suposta verdade “objetiva”. É o domínio que chamaremos de “terceira pessoa”. A “terceira 

pessoa” representa, de fato, o membro não marcado da correlação de pessoa. Ele predica o 

processo de não importância de quem ou do que, exceto da própria instância, querendo se 

munir de uma referência objetiva. 

Segundo Benveniste (1991, p.288), a subjetividade é entendida como “a capacidade 

do locutor para se propor como “sujeito”. Procurando distinguir as marcas da subjetividade 

no discurso, Benveniste retorna aos dêiticos: demonstrativos, advérbios, adjetivos, 

responsáveis pela organização das relações espaciais e temporais nas quais o “sujeito” se 

integra. Como ponto de referência, ele elege os dêiticos temporais e espaciais do presente: 

"isto, aqui, agora", acrescentando suas variações temporais "aquilo, ontem, no ano passado, 

amanhã etc. Complementando com a colocação de Parret (apud Coracini, 1991) de que o 

dinamismo modalizador do discurso, ao contrário dos dêiticos (indicadores de espaço, 

tempo e pessoa), não repousa sobre o eu, mas sobre o nós, criando o elo entre diferentes 
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enunciados modalizados, para definir uma pluralidade subjetiva, isto é, 'subjetividade 

comunitária' ou 'intersubjetividade'. 

Para Benveniste (1991), o plano do discurso e a sua relação com a narração é 

definida pelas enunciações temporais. Assim, encontramos, através da narração, a 

enunciação histórica assentada completamente na 3ª pessoa, ou seja, impessoal; ele inclue 

três tempos verbais pertencentes a essa categoria: passado simples, imperfeito e mais-que-

perfeito. De outro lado, ao plano do discurso, Benveniste (1991), atribui os textos 

marcados pela relação eu-tu e pelos tempos verbais: presente, imperfeito, exceto o passado 

simples (aoristo), tempo histórico por excelência. Com essa divisão se estabelece a 

diferenciação do mundo comentado e o mundo narrado. O presente, o pretérito perfeito 

composto, o futuro do presente (simples e composto), o futuro próximo, pertencem ao 

primeiro. Ao segundo, os tempos do passado - o pretérito perfeito simples, o imperfeito, o 

mais-que-perfeito, o futuro do pretérito (simples e composto).  

Desse modo, Benveniste estabelece uma relação íntima entre a subjetividade 

comentada e a objetividade narrada que, então, seria a não colocação do locutor como 

“sujeito” de seu próprio discurso, o que é um fato aparentemente simples, mas de 

importância crucial para o nosso estudo. Acreditamos que o jornalista, “apegado” aos 

conceitos de objetividade e imparcialidade, pensa ter construído uma narração objetiva, 

impessoal. Nesse sentido, a terceira pessoa (a não-pessoa, ele), ao contrário da pessoa, eu, 

é um signo pleno, uma categoria da língua, que tem referência objetiva e seu valor 

independe da enunciação, declarando, portanto, a objetividade. A oposição entre os 

participantes do diálogo e os não participantes resulta em duas correlações: personalidade e 

subjetividade. A correlação de personalidade opõe a pessoalidade, presente em eu/tu, e a 

não pessoalidade, presente em ele; já a correlação de subjetividade descreve a oposição 

existente entre o eu (pessoa subjetiva) e o não-eu (pessoa não-subjetiva). Tais correlações 

se estendem aos pronomes no plural que, nessa teoria, significam mais que pluralização. 

Devem ser entendidos como elementos linguísticos, mas não só neste aspecto; eles são 

integrados na mensagem comunicada e nas categorias do discurso, não consistindo 

somente no código e nas categorias da língua. 

Segundo Benveniste (1989, p.87), “o que caracteriza a enunciação é a acentuação 

da relação discursiva com o parceiro, seja este real ou imaginário, individual ou coletivo”. 

Esse fato determina a estrutura da enunciação, isto é, do diálogo em qualquer texto, porque 
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nele sempre existem um “eu” e um “tu” interagindo. Os dois participantes alternam as 

funções, caracterizando-se como parceiros e protagonistas na situação de enunciação. 

A situação de troca da enunciação é marcada pela intercalação da posição subjetiva 

ou objetiva do locutor e do alocutário. Para explicar melhor essa mudança, introduziremos 

uma ponderação sobre a performatividade dessa mudança, como apresentadas por Parret 

(apud Coracini, 2009, p.191), ao passo que, 

 

o performativo primário (ou implícito), definido pela modalidade no 

plano discursivo, afirma o duplo movimento de estruturação e 

desestruturação, de transparência (presença explícita do sujeito-

enunciador) e de opacificação (ausência explícita do enunciador), isto é, 

de subjetividade e objetividade, movimento dialético constitutivo do 

discurso. 

 

Segundo Coracini (idem), a própria opacificação que implica a ausência de modais 

e dêiticos no texto, constitui para Parret, uma estratégia discursiva que anuncia intenções 

enunciativas entre os locutores.  

Concluindo essa seção, entendemos que a percepção da realidade, dada na narrativa 

por diferentes vozes e pontos de vista, está sempre construída dentro de um “agir” que é 

filtrado ideologicamente. Como afirma Škiljan (1985, p.145, tradução nossa), “o filtro 

ideológico é transformação de um fenômeno desejado pelo signo que é seu modelo 

reduzido, feita sob a influência dos complexos ideológico-sociais”. Cada mensagem 

distribuída por um narrador qualquer em sua narrativa sofre uma pequena “distorção”, 

conforme o ponto de vista que ele tomou.  

Assim, a diferença entre os discursos, segundo Škiljan (1985), provém da 

incoerência do filtro ideológico, ou seja, ela está situada na “inigualdade” das experiências 

individuais. O resultado materializa-se em diferentes visões sobre um conceito, como no 

caso da crise que está sendo reconstruída por vários sujeitos em vários textos presentes nas 

revistas. 
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2.3 Um breve histórico de alguns aspectos dos campos midiáticos 

brasileiro e croata 

 

 

2.3.1 Elementos da história da publicação de revistas e da posição dos jornalistas no 

Brasil 

 

 

No Brasil, entende-se que a produção de revistas pode ser dividida em três 

gerações, segundo Reimão (1996). A primeira, entre 1930 e 1945, mostra uma distribuição 

igualitária tanto de revistas de um perfil específicamente político quanto daquelas que 

tratavam do cotidiano das pessoas. Na segunda fase, entre 1945 e 1960, surgem novos 

tipos de revistas como as revistas de cultura, “fotomagazine” etc. Para a autora, a terceira 

geração surge a partir da década de 1970, com a introdução de revistas semanais de 

informação. A primeira revista, estruturada de acordo com os padrões contemporâneos de 

publicação no Brasil, foi a revista semanal “O Cruzeiro”, do grupo Diários Associados, de 

1927, logo antes da consolidação da primeira geração. A revista apresenta como 

característica diferencial o investimento feito nas reportagens, como sustenta Reimão 

(idem).   

Outra mudança que acarretou influência na transformação de concepção de revista, 

segundo a visão de Melo (2006), foi a partir da década de 1960, quando ocorreram grandes 

mudanças sociais e políticas, quer no Brasil, quer no resto do mundo ocidental. Neste 

contexto, foi lançada a revista Realidade pelo grupo Abril (1966), que apresentou 

mudanças de estilo e perfil jornalístico, como definido por Barzotto (1998). Em 1968, é 

apresentada mais uma revista: “Veja e Leia”, da mesma editora, hoje conhecida apenas 

como Veja. A trajetória histórica de “Veja”, junto com a da revista “Época” serão tratadas 

com mais detalhe posteriormente. 

Com o início da abertura política e dos movimentos de democratização, a imprensa 

brasileira passou por um longo processo de transformação e redefinição sistemática de seus 

princípios. Porém, como sustentam Lago e Romancini (2007, p.152), 
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o controle à imprensa não foi eliminado logo no início do novo governo 

(o governo Geisel), a ‘autocensura’ só terminaria em 1976, e o fim da 

censura prévia aos meios impressos iria ocorrer ao longo do tempo, mais 

lentamente. 

 

As mudanças concidem com a eleição do governo de transição de José Sarney, 

governo que foi marcado pelo trabalho de ampliar a liberdade de imprensa, fato que se 

deve ao próprio desenvolvimento democrático do Brasil. Como elaboram Lago e 

Romancini (2007), esta tendência positiva ocorria ao lado do processo de maior 

concentração proprietária e econômica dos meios de comunicação. Porém, é interessante 

perceber que o jornalismo mostra uma tendência de se posicionar como “uma instituição 

fiscalizadora do Poder Executivo”, como o entendem Lago e Romancini (2007, p.168), 

asseverando que a atividade jornalística ainda estava com sérios problemas estruturais.  

Assim, durante o período de redemocratização, o jornalismo brasileiro passou por 

uma forte participação nas instâncias políticas e sociais, além da consolidação como um 

dos sujeitos políticos centrais no país, conforme Lago e Romancini (idem). Por meio das 

atividades de descrever, explicar e criticar vários planos econômicos, de ajudar a eleger e, 

posteriormente, de derrubar um presidente brasileiro, “em um processo inédito no Brasil”, 

segundo Lago e Romancini (idem, ibidem), mostrou o perfil, o estado do Estado. Na 

opinião dos autores, nesse momento surgiram novos “problemas”, como o sensacionalismo 

e o “denuncismo”, atingindo o jornalismo do país. Para a nossa pesquisa foi interessante, 

ao lermos que o jornalismo, particularmente, teve uma grande importância como mediador 

entre a política e o público, ao explicar o Plano Cruzado (realizado 1986) ao público geral, 

traduzindo vários conceitos técnicos complexos, como por exemplo, formulas de ajuste de 

aluguéis, pagamento de crediários, entre outros, assim estabelecendo-se o jornalismo 

econômico do país. Todavia, esse ramo do jornalismo foi cunhado inicialmente durante a 

Ditadura Militar, pois “nele tinham interesses os militares e os proprietários dos jornais”, 

como opina Abreu (2002, p.21) 

Os proprietários dos jornais e seus empregados, sentindo as pressões da censura e 

tendo consciência das possíveis represálias, como ameaças de apreensão de exemplares, 

passaram a ter uma preferência pelo conteúdo econômico do que pelo político. De outro 

lado, como afirma Abreu (idem), para os militares, as notícias sobre a economia 

representavam um espaço de menos risco, pois serviriam para divulgar a política 

econômica na sociedade e para mostrar os avanços do “milagre” econômico brasileiro. 
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Certamente ocorreram mudanças no próprio papel do jornalista. Como constata Abreu 

(idem, p.34),  

 

O jornalista, hoje trabalha mais além de preparar a notícia, deve fazer a 

diagramação, indicar as fotos, desenhos, gráficos, em suma, tudo o que 

constará da sua matéria. Além disso, houve uma redução drástica de 

pessoal nas redações. Os reportes são obrigados a fazer mais de uma 

matéria ao mesmo tempo. Nesse processo rápido e ágil, o controle da 

qualidade se torna mais difícil. 

  

O processo de “tecnificação” do noticiário, como o chamam Lago e Romancini 

(2007), integra-se no discurso neoliberal, uma vez que esse tipo de cobertura afeta aquelas 

de cunho mais social, interferindo no equilíbrio entre as reportagens econômicas, 

financeiras, sociais e/ou políticas. O resultado da abertura do mercado brasileiro, realizada 

pelo governo Fernando Henrique Cardoso, para o capital privado e, especialmente, para o 

capital estrangeiro, segue algumas das tendências, segundo a opinião de Lima (2001), de 

“reformas para o mercado” que estão provocando uma “oligopolização” do setor. Lima 

(idem) salienta o fato de que no Brasil já existia uma concentração do setor, anterior à 

abertura para o capital estrangeiro, a qual era efetivada pelas empresas em geral, de 

empresas familiares e de elites políticas regionais. Não continuaremos com nossa 

apresentação do histórico da mídia brasileira, pois os mais recentes acontecimentos ligados 

ao governo Lula ainda são muito recentes, o que nos dificulta ter uma visão que 

poderiamos sustentar.  

 

 

2.3.2 Elementos da história da publicação de revistas e da posição dos jornalistas no 

Croácia 

 

 

A história da imprensa croata é marcada, como afirma Ante Gavranović (2007), por 

um longo caminho de luta para a liberdade de imprensa e pelas consequências da política 

governamental durante a história da emancipação. Com o advento das revoluções nacionais 

em 1838, dentro das quais a Croácia teve seu lugar, houve a publicação de quatro revistas: 

“Dnevnik”, “Danica”, “Agramer Zeitung” e “Luna”. Já em 1842, aparece na Croácia o 
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primeiro jornal especializado em economia: “As notificações dos membros da associação 

econômica eslavo-croata”, o precursor de toda a imprensa dedicada a esse assunto.  

Em 1871, surge como uma nova revista o “Obzor” (Horizonte), primeiramente em 

formato de jornal, que se tornou o mais influente da Croácia, especialmente entre a 

intelligentsia burguesa liberal. O fundador dessa revista foi Bogoslav Šulek, o primeiro 

jornalista profissional croata, e essa prática de ter jornalistas profissionais participando de 

publicação de revistas e jornais na Croácia se estendeu até o momento presente, com o 

jornalista Ivo Pukanić, fundador e dono da revista Nacional. A importância de “Obzor” se 

deve a Milivoj Dežman, o editor-chefe do jornal entre 1906 e 1940, que contribuiu com a 

formação do jornalismo informativo, introduzindo um maior grau de profissionalismo 

nesse ramo.  

O período desde 1918 até 1941 (período da primeira Iugoslávia), constata Novak 

(2005), é marcado por uma política de dominação sérvia com posturas anti-croata e anti-

democráticas. Segue-se com restrições do sistema de liberdade de expressão e da 

perseguição da imprensa de ideologia predominantemente nacional-croata e socialista. No 

entanto, como conclui Novak (idem, p.131), “o desenvolvimento do jornalismo 

informativo foi difícil de parar”. A conseguinte ocupação da Iugoslávia pelas forças do 

Eixo e a criação, em 1941, do “Estado Novo Croata”, com o governo fascista, resultou na 

abolição da impressa civil croata. O principal órgão de comunicação do governo fascista 

foi “Povo Croata”, o que demonstra uma forte inclinação ideológica nacionalista da 

imprensa, que voltou a ser explorada em 1991, durante a guerra de independência da 

Croácia contra a Iugoslávia. Essa marca de nacionalismo, às vezes até extremo, foi 

integrada ao discurso midiático croata, transformando-se, dependendo do momento, em 

posição anti-servia, anti-balcânica, anti-europeia, anti-americana, na elaboração de dados 

jornalísticos. 

Mais uma marca importante do jornalismo croata desde seu início foi o “exilio” de 

jornalistas e a abolição de revistas e jornais, após cada grande conflito histórico-político. 

Como assevera Novak (idem, p.412), 

 

Depois da Segunda Guerra Mundial, 131 jornalistas deixaram o país, 

centenas foram impedidos de exercer qualquer trabalho jornalístico, cerca 

de 30 jornalistas continuaram a trabalhar nas folhas novas, e foram 

condenados à morte mais de 40 jornalistas, junto com as principais 

personalidades da propaganda do ”Estado Novo Croata”. Também, 
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morreram durante a guerra 165 jornalistas, anti-fascistas, participantes da 

resistência armada contra o governo fascista.  

 

Ao chegar ao poder em 1948, o Partido Comunista introduz o sistema 

representativo definido por um partido único e aplica o modelo soviético de mídia. A 

imprensa torna-se, segundo Novak (idem, p. 423), "parte da propaganda partidária e da 

educação de massa no espírito do socialismo. As notícias são limitadas, comentários 

dirigidos”. Embora a primeira Lei da Imprensa em 1945 e a Constituição Democrática do 

Estado Federal da Yugoslávia em 1946 tenham abolido a censura e tenham proclamado 

plena liberdade de imprensa, na prática o monopólio estatal de política foi completo. No 

final da década de 1960 e no início da década de 1970, na Croácia, como no resto do 

mundo, constata Gavranović (2007), houve um período de forte desenvolvimento de novas 

mídias, principalmente apoiadas pelas elites croatas, simpatizantes com certas ideias vindas 

do Ocidente, no que diz respeito á produção midiática vinda de lá. 

A agrupamento midiático “Vjesnik”, neste período (1960,1970) se tornou a maior 

casa de publicação midiática no sudeste da Europa. Porém, o período de liberalização e de 

reformas foram violentamente interrompidos em 1971 pelo ato de Karađorđevo, um ato 

realizado pelas elites socialistas, predominantemente não - croatas,  condenando os 

jornalistas e políticos simpatizantes como contra-revolucionários e nacionalistas, como 

pondera Gavranović (idem). Em decorrência disso, o Tribunal de Honra da “Sociedade 

Jornalística Croata”, condenou com pena de prisão 50 jornalistas e mais 170 que foram 

colocados em listas, proibidos de exercer a função de trabalhar em revistas e jornais. A 

mais importante e, certamente, a mais poderosa mudança do jornalismo croata daquele 

período, na visão de Novak (2005, p.895), foi o lançamento, em 1982, da revista semanal 

“Danas” (Hoje) em forma de “newsmagazine”. A mudança no formato, nos temas e na 

linguagem foi o resultado da aproximação da mídia yugoslava e croata às tendências 

midiáticas ocidentais. Assim, em vez de tratar somente temas políticas e econômicos, 

baseados no discurso político do Partido Socialista Yugoslavo, a revista começou a 

publicar matérias sobre a moda, esporte, sexualidade etc., escritas por jovens jornalistas 

que usavam uma linguagem menos calcada no discurso das elites socialista. 

Uma nova era do jornalismo croata começa com a independência da Croácia em 

1991, com as grandes mudanças na política, na legislação e na ideologia. Com a mudança 

do regime do socialismo para o capitalismo, alterou-se a legislação que passou a permitir a 



56 

 

criação de revistas e jornais privados, com independência financeira e editorial do Estado, 

voltados para o mercado (livre), com a introdução do capital estrangeiro, porém ainda em 

constante contato com a política oficial. Com a mudança de ideologia e de regime, aparece 

uma série de novas revistas voltadas para a “nova” economia capitalista ocidental, 

aderindo rapidamente ao discurso neoliberal dos grandes centros financeiros, opina 

Gavranović (idem).  

A política editorial muda, livrando-se do em cargo de funcionar explicitamente 

como mão direita do estado e da função da fiscalização direta da própria produção 

jornalística.  Mesmo assim, a mídia ainda continua em grande parte sob a influência do 

Estado que ainda domina em vários níveis e sentidos a sociedade (em transição).  

Aparecem novos proprietários dos meios de comunicação, como a editora Euro Press 

Holding (EPH) que começa a publicar uma série de jornais e revistas de formato 

“ocidentalizado”. Com a ajuda do capital estrangeiro, logo a EPH tornou-se o mais 

importante meio de comunicação de notícias na Croácia. Como afirma Gavranović (idem), 

note-se a “fuga” da mídia dos temas determinados somente pela política e de um discurso 

rígido, sério, quase “amadeirado”, para as notícias de entretenimento, que será dominante  

no jornalismo croata nos próximos anos, constituindo um outro discurso político e 

midiático. A nova mudança de regime causou uma alteração, ou seja, a troca e a expulsão 

de jornalistas do “antigo” regime com a introdução de novos jornalistas, próximos 

ideologicamente à política nacionalista e neoliberal do primeiro governo, entre 1991 e 

2000.  

Assim, houve uma mudança de foco e de seleção de temas, com uma forte 

tendência de remover os temas sobre economia e sociedade do foco central das revistas 

para substituí-los com temas políticos de incitação ao orgulho nacional e a (re)construção 

mitológica do passado. Ocorreu uma substituição do paradigma de solidariedade 

econômica e social entre as classes e povos eslavos, para o paradigma de propensão 

empresarial e política dos mercados ocidentais, ao qual a Croácia deveria se integrar, 

porém conservando a cultura e as conquistas sociais intactas; procurando preservar os 

aspectos positivos do sistema anterior, acrescentando o melhor que há do sistema novo. 

Com a introdução de novas tecnologias e novas ideias sobre o modo de produzir notícia 

jornalística, o jornalismo croata reposicionou-se dentro do círculo ocidental, do qual foi 

independente por 46 anos, entre 1945 e 1991, com a escrita voltada para o descobrimento 
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de novo-velho mundo, com reportagens sobre o estilo de vida ocidental, seus vícios e 

vantagens, sempre se posicionando dentro e fora do sistema, às vezes como parte do centro 

e às vezes como parte da periferia. 

Dado que o nosso trabalho procura explorar e entender melhor a relação entre a 

política e a mídia, isto é, a influência do discurso político no discurso midiático por meio 

de procedimentos persuasivo-manipuladores - o que resulta em uma possível formação de 

um discurso híbrido -, foi necessário trazer à tona as causas da interconexão entre a política 

e a mídia. 

 

 

2.3.3 Relações e comparações – a mídia brasileira e croata na encruzilhada 

estratégica com a política 

 

 

Ora, para entendermos melhor a relação entre a mídia brasileira e croata e a relação 

que elas formam com a política, comentaremos as “Sete teses sobre a mídia e política no 

Brasil” de Lima (2001, p.54-58), comparando-as com a situação na Croácia. Antes de 

iniciarmos essa comparação, queremos deixar evidente que nós não concordamos 

completamente com as teses expostas, nem as consideramos completamente verdadeiras. 

Elas servirão para nos aprofundarmos no estudo entre a mídia e a política e seus 

respectivos discursos nos dois países, pois todas as teses são sucetíveis a questionamentos 

e reelaborações.   

 

1) “A mídia ocupa uma posição de centralidade nas sociedades 

contemporâneas, permeando diferentes processos e esferas da atividade humana, em 

particular da política”;  

Essa tese é, de certo modo, ampla demais, prestigiando, a nosso ver, até demais a 

posição da mídia, porém ela nos mostra um pouco da história da relação entre a mídia e a 

política. Segundo Lima, um dos primeiros pressupostos para poder falar da posição de 

centralidade da mídia é a existência de um sistema nacional de telecomunicação, 

consolidado e regularizado. Na opinião do autor, há relativamente pouco tempo, o Brasil 

não dispunha de uma mídia de alcance nacional. Na área da política, foi o Estado militar 
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que proporcionou a infra-estrutura necessária para definir o papel central da mídia, por 

razão de segurança nacional e de mercado, sobretudo da mídia eletrônica, ou seja, 

televisão. 

No caso da Croácia, desde a primeira parte do século XIX, existiam revistas e 

jornais de grande porte, mas sempre limitadas, devido às circunstâncias sociohistóricas, 

pela língua, região e classe, com publicações em italiano, alemão, húngaro, croata etc., 

dedicadas a uma ampla classe social de burguesia e nobreza croata e/ou estrangeira. A 

primeira iniciativa voltada para a expansão da mídia impressa e eletrônica aconteceu com a 

instalação do governo socialista, em 1945, que realizou projetos de construção de uma 

infra-estrutura que pudesse suportar a divulgação nacional instantânea de informação pelo 

país. Até recentemente (anos 1990), a mídia era colocada na sua posição central de 

divulgação de políticas e ideias marxistas-socialistas por toda a Yugoslávia, mantendo 

unicamente a distinção de região e país, possibilitando a expressão à população residente 

da área. 

 

2) “Não há política sem mídia”; 

De um lado, a política existia e continuará existindo com ou sem a mídia e a relação 

que mantém com ela. De outro, a política na atualidade está colocada em uma relação de 

co-depenência com a mídia. Por isso, no funcionamento da política brasileira, como 

constata Lima (idem, ibidem), “essa nova situação, em que a mídia suplementa a forma 

tradicional de constituição do ‘público’, provoca consequências imediatas tanto para quem 

deseja ser político profissional quanto para a prática da política.” Desse modo os atores 

políticos têm que disputar visibilidade na mídia e, ao mesmo tempo, diferentes campos 

políticos são forçados a disputar visibilidade favorável de seu ponto de vista. Para a 

política croata, especialmente para a política nacional, a mídia mostrou-se como um dos 

elementos centrais, pois foi através dela que, surgindo o projeto modernista-nacionalista, 

incentivou o desenvolvimento de ideias e argumentos para a formação e preservação da 

nação croata, sua cultura, economia, língua etc. A mídia voltada tanto para a unificação de 

povos eslavos quanto para a emancipação de cada um dos países dentro do conjunto 

eslavo, foi utilizada pelas elites civis croatas para integrar todas as regiões, etnias e classes 

sociais dentro de um projeto nacional. Mesmo com as últimas mudanças de sistema e 

regime que ocorreram em 1990/1991 e o começo do estabelecimento de uma mídia com 
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certa independência editorial do Estado e, simultaneamente, com dependência do capital 

estrangeiro, a mídia continua seguindo o projeto nacionalista de integração e 

fortalecimento da nação croata, mas atuando dentro da lógica da globalização e integração 

política internacional.  

 

3) “A mídia está exercendo várias das funções tradicionais dos partidos 

políticos”; 

De acordo com Lima (2001), no Brasil existe um consenso sobre a função histórica 

da mídia de exercer as tradicionais funções dos partidos políticos, as quais ele nomeia de 

seguinte modo: construir a agenda pública (agendamento); gerar e transmitir informações 

políticas; fiscalizar as ações do governo; exercer a crítica das políticas públicas; canalizar 

as demandas da população. Colocaremos ainda a criação de demandas da população e da 

política, a pressão de ações de mudança do governo e o incentivo à ação da população, 

funções que, talvez, não se encaixem dentro da suposição da existência de funções 

tradicionais, mas que igualmente pertencem àquilo que podemos nomear de função 

política.  

Consideramos que tanto a mídia croata quanto a brasileira, apropriam-se do 

discurso e das funções políticas para se posicionar como sujeito político, ou melhor, 

politizado, embora existam diferenças de aproximação e de tratamento da política por parte 

da mídia. A diferença principal, em nossa opinião, é o maior envolvimento da mídia croata 

com a política, ou seja, um posicionamento mais explícito da mídia croata quanto aos 

assuntos políticos, enquanto a mídia brasileira focaliza principalmente a explicação das 

ações do governo e dos acontecimentos mundiais para o público leitor. 

 

4) “A mídia alterou radicalmente as campanhas eleitorais”; 

Ainda que essa tese não proporcione uma contribuição direta ao nosso estudo, 

dicorremos brevemente sobre ela. Lima afirma que antigamente até os anos 1990, “os 

partidos/coligações partidárias e as demais organizações políticas exerciam a função de 

mediadores entre o candidato e os eleitores. Além disso, constituíam-se, para o eleitor, uma 

fonte primeira de informações sobre o candidato e seu programa de governo” (2001, p.52). 

Atualmente, comenta ele (LIMA, idem, p.53), “o contato direto foi substituído pelo contato 

mediado pela mídia eletrônica. O mesmo ocorreu com relação às fontes de informação dos 
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eleitores”. As mudanças na Croácia aconteceram de modo parecido, sendo que, pelo 

tamanho do país e pelo número de leitores, os políticos croatas ainda mantém uma relação 

mais direta com o público, ampliado pela participação na mídia eletrônica e impressa.O 

que nos parece, ao ponderarmos sobre este caso, é que a mídia tomou uma posição mais 

radical nas suas intermissões nos processos políticos, tomando para si mais espaço e 

importância. 

 

5) “A mídia se transformou, ele própria, em importante ator político”; 

Em nossa opinião, uma mídia isolada (uma revista ou jornal) não poderia se tornar 

um ator político tão importante, faltando-lhe recursos e meios para um posicionamento 

político mais eficas. Como mostraremos posteriormente na apresentação do perfil das 

revistas analisadas, as empresas de mídia representam um dos setores econômicos 

fundamentais, pertencendo a grandes conglomerados empresariais globalizados. Esses 

conglomerados com fins lucrativos, também, procuram ampliar sua influência e, 

consequentemente, o aumento de lucros, tornando-se importantes atores políticos que 

buscam aproximar o leitor as suas visões, proposições e soluções e modificar certos atos ou 

medidas políticas.  

E como conclui Lima (idem, p.54),  

 

além disso, pelo poder que emana de sua capacidade única de produzir e 

distribuir capital simbólico e pela ação direta de seus concessionários 

e/ou proprietários, se transformam também em atores com interferência 

direta no processo político.  

 

Atualmente, as revistas brasileiras e as croatas pertencem a editoras que fazem 

parte de grandes conglomerados. As revistas com maior número de exemplares vendidos 

em seus respectivos países, a “Veja” e a “Globus”, pertencem a dois grandes consórcios-

editoras, a “Abril” e a “EPH”. A editora “EPH” (Europa Press Holding) faz parte de um 

consórcio alemão - “WAZ” (Westdeutche Allgemeine Zeitung Medien Gruppe), enquanto 

a “Abril” é uma das empresas do Grupo “Abril” da família Civita, tendo vendido um pouco 

menos de um terço de ações. As outras duas revistas, a “Época” e a “Nacional” são 

propriedade das editoras “Globo” e da “NLC”. A “Globo” foi vendida à “RGE” (Rio 

Gráfica Editora), e a “NLC Media Group” passou para a “VCP” (Vienna Capital Partners). 
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6) “As características históricas específicas do sistema de mídia no Brasil 

potencializam o seu poder no processo político”; 

Lima (idem) explica esta afirmação comentando que, devido ao fato de o Brasil ter 

aderido, nos anos 1930, ao modelo “trusteeship”, vendendo o setor de radiodifusão às 

grandes empresas de capital privado, através de concessões oferecidas ao setor privado. O 

autor também identifica uma das peculiaridades características da radiodifusão, e não 

apenas no caso brasileiro, que é caracterizado pela ausência de restrições efetivas à 

propriedade cruzada, ou seja, a integração de várias mídias dentro de um grupo 

empresarial.  Na opinião do autor, consolidou-se, no Brasil, um sistema de mídia de 

concentração de propriedade, controlado por um conjunto de grupos familiares e elites 

políticas regionais e locais. Uma dessas interconexões, que é cada vez mais direta, é o 

controle que os políticos exercem na mídia por meio de concessões atribuídas a eles. 

Existem casos, sustenta Lima (2007), que não estão de acordo com o artigo 54 da 

Constituição Brasileira. Ou seja, não é suficiente que eles se afastem do controle ou da 

administração das empresas ao tomarem posse; para conciliar o empresariado com o 

mandato, eles não poderiam continuar sendo ‘proprietários ou diretores’.  

Embora as restrições sejam claras, a desconsideração continua até agora, como 

percebemos, novamente, em Lima (2007), que explica: “entre 1985 e 1988, o então 

presidente José Sarney realizou mais de mil concessões a emissoras de rádio e TV. Pelo 

menos 168 foram entregues a parlamentares que o ajudaram a aprovar a emenda que lhe 

deu cinco anos de mandato. Até setembro de 1996, outorgou 1.848 licenças de RTVs, das 

quais pelo menos 268 beneficiaram entidades ou empresas controladas por 87 políticos. A 

representação no poder do Ministério Público Federal estima que 51 deputados da atual 

legislatura sejam concessionários diretos de emissoras de rádio e TV.” 

Na Croácia, como resultado de circunstâncias históricas, sociais e econômicas, não 

são frequentes os casos de abuso das leis constitucionais por parte de indivíduos, ou seja, 

pessoas físicas. Isso se deve ao fato de que até 1990 não existiam emissoras de rádio e TV, 

nem editoras completamente privadas (por causa da constituição feita de acordo com as 

ideias socialistas daquela época que não permitia que elas fossem vendidas ou concedidas 

ao setor privado). Depois da transição econômica e política, o número de emissoras e 

editoras privadas aumentou, atingindo o número de 147 emissoras e 89 editoras privadas.  
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No entanto, a condição da imprensa croata não está relacionada diretamente com 

grandes empresários, já que a porcentagem dos que mantêm algum controle sobre as 

emissoras e editoras não é predominante, mas está com as cidades, as regiões e o Estado 

que ainda mantém controle sobre um grande número de emissoras locais, regionais e 

nacional (que por causa das circunstâncias históricas e sociais exercem maior influência e 

poder sobre a população), o que significa que existe uma maior probabilidade da 

“intromissão” da política institucional nas emissoras e editoras cujos órgãos estatais fazem 

parte da estrutura proprietária. Porém, a tendência é de vermos uma maior entrada do 

capital privado (as duas editoras privadas que publicam as revistas usadas como objetos de 

análise desta pesquisa são um exemplo disso) nesse setor porque a mídia representa, como 

já foi afirmado várias vezes, uma ferramenta útil para ascensão política. 

Desse modo, passamos para outro fato (pouco menos óbvio e transparente, mas 

correlacionado com o primeiro mencionado), o qual explica o porquê da politização da 

mídia brasileira, é a estrutura proprietária da revistas. Todas as quatro revistas, duas croatas 

e duas brasileiras, selecionadas para esta pesquisa, fazem parte dos maiores consórcios, 

que são estrangeiros. Assim, são veículos (não) oficiais das elites (políticas ou não) que as 

possuem, o que pode servir como terreno fértil para a “implementação” de ideias 

particulares, conforme a ideologia e intenção dessas elites. O fato de serem propriedades 

particulares significa que existe maior possibilidade de serem “manipuladas” por parte 

dessas entidades. Nesse sentido, aos proprietários das revistas é oferecida a possibilidade 

de exercerem a sua política no que diz respeito aos temas de importância comum, 

resultando na politização da mídia. 

 

7) “As características específicas da população brasileira potencializam o 

poder da mídia no processo político, sobretudo no processo eleitoral.” 

Para Lima (idem), são duas características principais que fazem com que o poder da 

mídia, em relação à política, se potencialize: o número alto de analfabetos no país e a 

presença de um ou mais aparelhos de televisão em 90% dos domicílios brasileiros. No caso 

da Croácia existem semelhanças e diferenças gritantes em relação às características 

mencionadas: a taxa de analfabetismo alcança menos de 1% da população, com um 

processo secular de leitura e dedicação ao processo de aprendizagem de leitura e escrita, 

especialmente incentivado durante o regime socialista. Porém, junto com a cultura letrada, 
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acessível a todas as classes, por meio de bibliotecas, escolas e livrarias gratuitas e públicas, 

os governos tanto o antigo socialista quanto o novo capitalista, incentivam o uso da 

televisão, cobrando a taxa de direitos à comunicação, a qual é usada para financiar uma 

televisão e uma radio nacional estatal e uma rede de televisões, rádios e jornais regionais 

financiados pelo governo, servindo como “plataforma” de integração e divulgação nacional 

das ações de governo.  

Nesta parte final do capítulo refletiremos brevemente sobre - a relação entre o 

jornalismo opinativo e o jornalismo informativo, já que no primeiro transparece 

explicitamente a voz do jornalista na apresentação de uma informação e no outro, é 

eliminada, ou melhor, escondida esta voz. 

Como este estudo busca entender o funcionamento do discurso jornalístico em dois 

países diferentes, por meio da análise de revistas semanais, torna-se necessário 

problematizar um pouco as classificações dadas e usadas anteriormente por nós. Não 

prentendemos refletir e analisar as revistas provinda da teoria de gêneros, pois não a vemos 

como um dos focos da nossa pesquisa. Isso nos é conferido, de certo modo, pois as 

próprias revistas se identificam com essas classificações, além de procurar apresentar as 

informações através de artigos definidos pela relação dos modos, ou seja, funções 

jornalísticas (o que é mais uma relação dinâmica do que estática).  

A princípio, o jornalismo pode ser classificado como informativo, interpretativo e 

opinativo, como entendemos no trabalho de Beltrão (1980). Segundo ele, o jornalismo 

informativo é baseado no texto jornalístico que procura certa objetividade ou, no mínimo, 

tenta se aproximar dela. Esse tipo de jornalismo deveria responder às perguntas clássicas 

do jornalismo (Quem?, O que?, Como? , Quando?, Onde? e Por que?). O autor inclui nesta 

categoria as notícias, reportagens, histórias de interesse humano etc., categorias dentro das 

quais se encontram nossos artigos, por se tratar de reportagens nas quais são inseridas 

algumas notícias. A categoria jornalismo interpretativo, que segundo Beltrão (idem) seria 

um sub-gênero da anterior, é caracterizada pela leitura feita das informações e 

disponibilizada ao público, feita a partir da narração dos fatos, da elaboração do contexto e 

dos seus desdobramentos e possíveis implicações, ou seja, problemas.  A última categoria a 

ser postulada por Beltrão (idem) é a do jornalismo opinativo, como aquele por meio do 

qual são expressos o posicionamento e a linha editorial do veículo da comunicação.   
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Todas as três categorias representam, a nosso ver, instân;cias da gradação de uma 

interpretação do mundo ao nosso redor. Com isso em mente, nós incluímos na análise 

exemplos das três instâncias interpretativas (denominadas neste trabalho como artigo, por 

ser, em nossa opinião mais genérico e abrangente) que demonstram bem o quão híbridos 

são os textos (junto com o modo como as informações são apresentadas dentro dele) 

quando neles se reconstrói discursivamente um conceito. 

 Mas, mesmo com essa divisão de gêneros, levamos em consideração a advertência 

de Mello (1985), de que o jornalismo não consegue se eximir do controle da opinião e da 

informação. O primeiro passo do controle sobre a informação e a opinião é a própria linha 

editorial e a seleção de informações que definem ideologicamente os meios de 

comunicação. Para o autor, a pauta do artigo representa também um mecanismo que pode 

influenciar o processo de seleção das informações. Além de ser elaborada a partir do 

material publicado pelos principais meios de comunicação, a pauta é discutida em um 

âmbito de profissionais que orientam a opinião da revista e dos leitores. Portanto, neste 

trabalho continuaremos trabalhando com a plurivocidade de pessoas, conceito, narrativas e 

discursos. 
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CAPITULO III – Culturas híbridas e contatos curiosos: comparação 

linguístico-cultural da Croácia e do Brasil 

 

 

A influência das várias línguas e culturas na formação do Brasil e da Croácia, como 

apresentaremos logo embaixo, sem qualquer dúvida, teve, durante todo o período, grande 

significado e repercussão histórica. Qualquer país, especialmente aquele com uma tradição 

de imigração, reflete em sua cultura e língua diferentes ''vozes'' provenientes de outras 

culturas e povos que entram em contato por meio da língua. 

Aqui, estamos nos referindo à construção histórica da identidade de dois países 

“não-centrais”
9
 que, devido a suas razões político-históricas, não tiveram a oportunidade 

de interferirem e formarem a sua identidade até um momento relativamente recente, mais 

precisamente, o século XX. 

Durante a história da Croácia (com nove séculos de dependência política direta de 

outros países, resultado de uniões políticas, contratos, casamentos reais etc) e do Brasil 

(com cinco séculos de dependência política direta de outros países, resultado de uniões, 

contratos etc.), a identidade foi moldada, na maior parte, por meio de intervenções na 

cultura e língua, definidas e exercidas pelas elites (políticas e acadêmicas), pois elas foram 

(e em parte ainda são) responsáveis pela reescrita do passado e pela apresentação de 

conceitos que tiveram impacto na concepção da identidade nacional. 

O nosso objetivo, como já mencionado, é proporcionar uma breve reflexão sobre a 

história das concepções culturais e linguísticas, primeiramente croatas e, depois, 

brasileiras, fazendo as devidas apresentações e elaborações dos conceitos utilizados pela 

comunidade acadêmica. 

Nós estamos cientes de que algumas concepções sobre a língua e a cultura são 

utilizadas, de acordo com a ideologia dominante, para reforçar ou silenciar a possibilidade 

da interação entre os vários grupos, etnias, classes etc., localizadas em  determinado lugar. 

Ao fazer a leitura de alguns autores que tratam dos assuntos mencionados, deparamos-nos 

com opiniões e até conclusões que tentam favorecer uma ou outra posição, posteriormente 

                                                           
9 Usamos o termo “não-centrais” para denominar a Croácia e o Brasil, pois os dois países foram predominantemente 

colonizados, colocados em várias ocasiões em posições, a partir das quais não se disseminava poder.  
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reelaboradas e completadas. Porém, a nosso ver, elas não deixam de ter seu valor, pois 

pertencem a um período histórico com as ideologias que as definem e restringem. 

Por isso, entendemos que seria impossível apresentar, nesta breve reflexão, todas as 

contribuições relevantes para o estudo da relação entre a cultura e língua na formação da 

identidade croata e brasileira, sendo que a história dos dois países, embora mostrem muitas 

similaridades, desdobrou-se de diferentes modos. Porém, consideramos que esta primeira 

aproximação teórica no âmbito cultural e linguístico possa nos ajudar a entender melhor a 

produção midiática dos dois países. Também, isso nos permitirá traçar caminhos para 

futuros estudos linguísticos, culturais, históricos, midiático etc., enriquecendo o 

conhecimento nessas áreas, já que são pouquíssimos aqueles que se não se preocupam com 

a relação entre os dois países mencionados e as grandes potências do Mundo Ocidental. 

Parece-nos que esse modelo padrão, às vezes, não sustenta a existência e a necessidade de 

estudos comparativos, pois nega um mundo inteiro de possibilidades de avanço no 

entendimento de um mundo tão diversificado e rico, ainda que nos seja dito que este 

mundo tende a desaparecer com a globalização e o modelo neoliberalista, no fim da 

história.  

 

 

3.1 Cultura Croata 

 

 

A cultura (nacional) croata é, como formula Brozović (2008), o aparato orgânico 

dos valores espirituais, dos processos mentais e das reações emocionais – cuja construção 

como nação está se processando ou já se firmou, definiu para si. Esse aparato foi 

desenvolvido pela etnia dominante croata para servir como um meio adequado de 

participação em uma civilização sobre-étnica e na cultura universal de um círculo maior ao 

qual pertence.  

Isso quer dizer, como afirma Brozović (idem), que a cultura, e consequentemente, a 

identidade croata foram definidos e moldados dentro de uma perspectiva de pertencimento 

a uma organização ou sociedade que a supera e à qual ela precisa se adaptar, o que mostra 

que ela nunca foi concebida como projeto de autonomia, nem de dentro do mundo (junto 

com outros países), nem de fora dele. Ou seja, mesmo na definição do próprio conceito de 
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cultura nacional, reforça Brozovic (idem), o componente essencial era o de civilização 

universal e de cultura sobre-étnica, que por si só, é claro, transcende as fronteiras 

nacionais, identitárias ou culturais.  

Pensando em uma marca decisiva da identidade croata, podemos indicar a língua. 

Radovan Katićić (2010, p.4) explica suas raízes contemplando que “não há dúvida de que a 

sua língua principal, com a qual se direcionou pela primeira vez ao mundo, pode-se dizer, a 

língua mãe - o latim”. Com ela se comunicam, segundo a opinião de Katićić (idem), os 

mais antigos duques e reis croatas nos séculos IX, X e XI. A cultura letrada latina é 

cultivada posteriormente pelas abadias beneditinas, o que fez com que a Croácia, 

firmemente, se integrasse no conjunto cultural da Europa latina, agrupada com as outras 

culturas europeias ocidentais.  

A língua do povo, no caso da Croácia, era uma língua eslava e servia como um 

meio auxiliar de aquisição de posições e funções, para depois ser reconhecida com toda a 

sua dignidade no século XIX, constata Katićić (2010). De qualquer modo, o contato 

imediato e a ligação com a língua e cultura latina transformou o croata, uma língua eslava, 

na língua mais “latina” dentro do conjunto linguístico eslavo. Obviamente não foi só a 

língua que foi influenciada, uma vez que os traços identitários, culturais do mundo 

ocidental latino foram passadas através da inclusão linguística e religiosa. 

Katićić continua a sua abordagem das raízes, ou melhor, matrizes da cultura croata, 

explicando que “os croatas cultivavam fielmente a cultura escrita dos professores 

medievais religiosos, os irmãos Cirilo e Metódio, os quais pregavam a liturgia eslava, 

faziam os livros editados pelas traduções, adaptados e apropriados a todas as regras da 

igreja romana” (2010, p.5). Afirma também que na Croácia não houve interrupção de 

continuidade de uso, praticamente, até tempos mais recentes, dos dois alfabetos autóctones: 

glagolítico e cirílico, posteriormente substituídos pelo alfabeto latino. Evidentemente 

havia, na relação entre as duas tradições de escolarização baseadas nos alfabetos, fricções, 

tensões e conflitos. Porém, as duas existiam uma ao lado da outra, na liturgia, junto com a 

língua e o alfabeto latino. Era uma coexistência de modos de expressão e tratamento, entre 

os quais as culturas de nações europeias que representam um fenômeno bastante atípico, 

mas, de outro lado, segundo Katićić (idem), a coexistência de culturas letradas em 

alfabetos diferentes é uma característica muito própria da cultura e identidade croata. 
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Isto, por sua vez, não significa que a cultura croata possa ser considerada 

validamente explorada, somente dentro do contexto de ambos os círculos fundamentais – 

da latinidade e eslavidade. 

A cultura croata se identifica não somente com os dois círculos mencionados ou 

com um círculo maior, superior a eles. Nesse sentido, ela mostra mais uma espeficidade. 

Se a identidade das matrizes culturais for contemplada como um todo, podemos dizer que 

ela pertence aos três grandes círculos. Katićić (2010), considerando a importância na 

formação da cultura e de seus respectivos traços identitários, classificou-os na seguinte 

ordem: 

a) o círculo ocidental adriático, como elemento específico do círculo maior que é o 

do Mediterrâneo; 

b) o círculo central europeu subalpino e danubiense; 

c) o círculo oriental balcânico-anatolense. 

Estes três círculos culturais relativamente amplos e a localização da cultura croata 

dentro deles são relacionados com a dominação política do poder da República de Veneza, 

da Monarquia dos Habsburgos e do Império Otomano. 

Assim, ao contrário de países localizados no oeste, que têm evoluído continuamente 

desde os seus primórdios medievais - fundados na antiguidade tardia durante todas as 

grandes épocas históricas, alinhadas organicamente uma após a outra - a Croácia não teve a 

oportunidade, opina Katićić (idem), de percorrer o mesmo caminho. Esses países entraram 

em cada época com todo o legado das anteriores, herdando todo o seu acervo cultural, 

incorporado-o no tecido da época seguinte, assim representando o primeiro grupo de 

evolução cultural-nacional. 

O segundo grupo ou tipo são aqueles países da cultura europeia que, devido às 

circunstâncias históricas, viram o seu processo interrompido, como é da visão histórica de 

Katićić (idem), pela conquista otomana e o estabelecimento de seu império, em parte, no 

território da Croácia. Nestes países não houve um encadeamento orgânico, sequencial de 

épocas, resultando em um Renascimento ocidental tardio, importado da Itália para ser 

misturado com um Barroco, de origem incerta e de funcionamento impedido pelas 

conquistas otomanas. Para a história de cada um desses países, importa quando e como as 

novas épocas foram incorporadas. 
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Em seu ensaio sobre a formação da nação moderna croata, Petar Korunić (2006) 

explicita os principais conceitos e os movimentos para a formação da nação croata.  

Primeiramente, na visão do historiador, devemos entender que, desde a chegada dos 

croatas na área da província românica da Dalmácia até a contemporaneidade da área 

croata, existe um mundo definido pela pluralidade linguística, cultural, religiosa, étnica, 

nacional e social. Em segundo lugar, afirma (Korunić, 2006, p.14), o povo croata, 

entendido como o grupo étnico dominante no estado medieval croata e, posteriormente, 

como a nação dominante em seu espaço étnico e político - dentro da condição pluralista do 

império Austro-húngaro a partir do século 19 - começou a construir a maior parte dos 

sistemas civis modernos (cultura, economia, sistema político e estadual, o sistema de 

educação e de ensino modernos e o sistema das instituições modernas nacionais, etc.), 

dentro dos quais ocorreram os processos de modernização e integração que conduziram à 

constituição da nação e identidade croata moderna: os processos que influenciaram a 

transformação do povo croata (de seu modo de viver tradicional e das divisões tradicionais 

na região e província) em uma nação moderna. 

Todos esses processos de construção de uma sociedade e de uma nação moderna e a 

transformação da vida cultural tradicional e da identidade nacional na região ocupada por 

croatas podem ser definidos, de acordo com Korunić (idem), através de três movimentos 

civis modernos.  Esses movimentos foram concebidos de acordo com o modelo europeu 

nacional-revolucionário dos anos 30 e 40 do século 19, e sob a influência de mudanças 

ocorridas na monarquia Austro-húngara e realizados em sua plenitude pela Academia 

Croata de Ciências e Artes, no início do século 19 e no fim do século 20. Agora 

apontaremos os três movimentos civis, definidos por Korunić, durante os quais se criou a 

sociedade moderna e nação moderna com sua própria identidade: 

 

a) Movimento econômico: o movimento civil econômico moderno, 

através do qual surgem as instituições econômicas e a organização co-dependente 

da produção e do empreendedorismo capitalista, na Croácia, durante o processo de 

longa duração, possibilitou e estimulou: o desenvolvimento da economia 

capitalista, do artesanato e do comércio; estabeleceu as instituições financeiras, 

bancos, industrialização e aplicou a tecnologia industrial nos setores da produção; 

incentivou o desenvolvimento e a modernização da agricultura e incentivou o uso 
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de novas tecnologias no plantio e cultivo de novas culturas no campo, etc. Os 

movimentos econômicos e a criação de novas economias fizeram a mais profunda 

transformação da identidade croata, sendo uns dos principais locomotores da 

transformação, o que se transformou em um tema consecutivamente abordado no 

espaço público e político. 

b) Movimento cultural: o movimento civil cultural moderno na Croácia, 

assim como ocorrido com outros povos do Império (Tchecos, eslovenos, eslovacos, 

húngaros), fundou e desenvolveu-se durante um processo de longa duração. O 

movimento cultural, na Croácia, começou com o renascimento nacional croata, de 

1835 a 1848/49.  Posteriormente conhecido como movimento reformista-

conservador Ilírico
10

, resultou na busca das raízes da cultura autóctone balcânica 

anterior a invasão romana e no auge da cultura croata medieval entre os séculos 9 e 

12, através de motivos literários, históricos e imagéticos, com o objetivo de 

reformar e reestruturar a sociedade e identidade croata.  Continuou, em 

circunstâncias especiais de manutenção do movimento, durante o neo-absolutismo 

de 1850 a 1860, quando se instauraram os novos reis absolutistas da linhagem dos 

Habsburgos. Em seguida, sua produção cultural desenvolve-se intensamente desde 

1860/61 até o início século 20, quando a maioria das bases culturais da sociedade 

nacional moderna foi formada. 

c) Movimento político: o movimento civil político moderno que, 

segundo o modelo europeu de modernidade, foi desenvolvido por outros povos do 

Império Austro-Húngaro, fundou, na Croácia, durante processo de longa duração, o 

sistema de política moderna que se tornou o titular de um programa nacional 

moderno e de uma soberania nacional, que estabeleceu as novas instituições 

nacionais e que concretizou os projetos nacionais fundamentais (culturais, 

econômicos, políticos, acadêmicos e educacionais, etc.) que resultaram na 

formação de uma nação, sociedade e identidade moderna. 

 

Entre 1842 e 1848, o programa reformista, promovido em grande parte pela 

Academia de Ciências e Artes, anteriormente mencionada, que se baseava nas posições 

conservadoras-tradicionais dos líderes do movimento Ilírico (poetas, historiadores, 

                                                           
10 Ilírico refere-se às tribos autóctones da região dos Bálcãs antes da chegada dos romanos no século 1 antes de Cristo. 
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pintores, filósofos, políticos), fundou o primeiro partido político na Croácia e trouxe os 

primeiros programas civis nacionais. No entanto, o primeiro movimento civil e político 

moderno foi fundado após a revolução de 1848/49, e foi caracterizado por: liberdades 

civis, o pluralismo, as primeiras eleições livres, o primeiro sistema parlamentar e a 

formação do sistema dividido em instâncias  executiva, legislativa e judiciária. 

Korunić salienta que, na construção de uma sociedade moderna, do sistema 

democrático e da nação moderna, “é necessário ter a participação de todos os membros da 

sociedade e da identificação com a causa (2006, p.41)”.  Por isso, segundo o autor, foi 

gradualmente incorporada no movimento (cultural, político, econômico e social), a maioria 

da população (os intelectuais, empreendedores, empresários, banqueiros, políticos, 

artesãos, artífices, agricultores, etc.), e não apenas a elite.  

Embora concordemos com a colocação de Korunić (idem), de que houve uma 

identificação nacional completa de todas as camadas e profissões com os programas dos 3 

movimentos, pensamos que, antes de tudo, foi justamente a elite (política, econômica, 

acadêmica) que chegou a ser "consciente da nação", assim aceitando um "modelo" ou 

"projeto" de nação para depois, através do desenvolvimento da "consciência nacional" nas 

camadas inferiores, conseguir a identificação com "a idéia de nação" que o historiador 

croata nega. Nossa opinião é que esse movimento de formação nacional tem se perpetuado 

por meio da interação das elites com a mídia que - mesmo negando e criticando alguns dos 

projetos econômicos, políticos, linguísticos ou culturais-, acabou reforçando a ideia de que 

se trata de nação croata ou de público croata ao qual ela está se direcionando. 

O projeto integracionista das elites croatas do século 19 mudou com decorrer dos 

anos - passando pela política de unificação nacional extremista do governo fascista durante 

a Segunda Guerra Mundial, pela política de unificação étnica pan-eslava da época da 

Iugoslávia e, finalmente, pela política da emancipação nacional da Iugoslávia e da 

integração cultural e política no capitalismo ocidental da União Europeia e dos Estados 

Unidos, o que mostra que as elites na Croácia sempre mantiveram a ambição de unificação 

nacional para a integração em um ambiente internacional ocidental, mesmo quando tinham 

condições de manter certa autonomia. 

Korunić explica do seguinte modo (2006, p.56) o projeto da construção nacional 

heterogênea com o mito fundador croata: 
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este é o caminho da fundação do mito da nação. No início desse caminho 

disse o Criador (‘a elite dinâmica’): Haja uma nação! E assim foi. No 

mito da auto-evidência da nação e em todos os atores associados a ele, 

necessitamos acreditar sem questionamento. Na origem é preciso 

acreditar, e só. Pois, se houver uma nação como ‘projeto’ realizado por 

‘elites isoladas’, a nação é muito facilmente incluída em ‘redes’ de 

qualquer ambiente, porém, no território croata, considerava-se que era 

preciso possuir uma "elite dinâmica" (no papel do criador da nação), para 

realizar o projeto (de uma identificação com uma ‘nação cultural’) e 

assim, a nação foi criada. 

 

Como conclui Korunić (2006, p.79), “é quase regra que no historicismo 

exacerbado, ou seja, no passado mítico da nação ou etnia, esteja construída a 

contemporaneidade e o futuro idealizados”. Portanto, o movimento do historicismo croata 

em pensar a vida da nação e de seus membros “presos” na identificação com um passado 

ideal, que seria a base da contemporaneidade não alcançada completamente pela 

modernidade, exige uma ação de exploração quase mítica para pensar um futuro.  

Segundo Katuranić (2010), a identidade croata, nos seus primórdios, apesar de ter 

sido concebida de modo tradicional e conservador, formulou-se através um consenso 

dinâmicos entre as três proveniências - etnocêntrica, global e de transformação, pois seguiu 

a condição de a primeira vez receber algumas características das outras duas, 

especialmente do pragmatismo, habilidades de comunicação e o desejo de transformação 

criativa da suas próprias mensagens identitárias.  

A nossa opinião é que a cultura e, especialmente, a identidade croata foram 

marcadas pela função de mediador entre duas culturas tão diferentes, com a intenção de 

não ver a sua sufocada pela disputa dos dois, o que deu lugar a uma hibridização pouco 

comum nos países do eixo principal. Desde então a Croácia, ou seja, a sua elite, busca 

estabelecer e formular a sua identidade em função de outros países dominadores e a sua 

necessidade de, ao lado de manter a pureza da cultura, interagir e mediar entre círculos 

culturalmente incompatíveis. Sendo assim, podemos concluir que as elites croatas, ao 

pensar o projeto da formação nacional e cultural do país, recorreram discursivamente, na 

escrita de vários panfletos, livros didáticos, gramáticas, textos jornalísticos e políticos, para 

o passado, integrando-o nas elaborações do presente e projeções do futuro. Portanto, a 

Croácia, como um país de origem eslavo-latina, associando parcialmente o elemento 

oriental a sua formação identitária, forma um discurso sobre si e sobre o mundo, 

extremamente híbrido, cheio de aproximações e distanciamentos, devido às causas 
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históricas e políticas, o que esperamos entender, analisando os artigos jornalísticos que 

tratam um fenômeno econômico-social que toca os assuntos de posicionamento do país no 

mundo.  

 

 

3.2 Cultura Brasileira 

 

 

Agora discorreremos sobre alguns aspectos culturais e linguísticos importantes para 

a formação da identidade brasileira.  

Certamente, como foi apresentado na reflexão inicial sobre as raízes (linguísticas) 

croatas, no Brasil podemos definir, segundo autores como Darcy Ribeiro (1995), a 

presença de vários grupos linguísticos que coexistiam com a língua portuguesa. Nesse 

sentido, as três matrizes – a lusa, a negra e a indígena, como explica Ribeiro (idem), são as 

mais conhecidas e tinham a maior importância no passado. 

Embora o Brasil e a sua norma linguística tenham se formado nas três matrizes, e 

em nossa opinião possua mais do que três, as elites luso-brasileiras mantiveram a posição 

da língua portuguesa em um patamar inalcançável por outros grupos, imposta como a base 

da cultura, como foi o caso do latim nos primeiros séculos da formação da Croácia. Assim, 

quis se manter a hegemonia, definindo diferentes elementos e fenômenos da cultura como 

partes de uma estrutura identitária firme e estável que, com o decorrer do tempo, 

inevitavelmente passou por um processo de degradação. Sendo assim, é preciso sempre 

mantê-la em nível alto e ''seguro'' de qualquer corrupção. 

Durante a sua história, a variante da língua portuguesa falada no Brasil foi 

submetida várias vezes a purificação, sendo aquela do Marquês de Pombal talvez a pior, 

mas que foi realizada com o intuito de manter a dominação de certas elites da sociedade 

luso-brasileira. Por isso, faremos uma breve reflexão das outras duas matrizes, na definição 

de Ribeiro (1995), a indígena e a negra.  

As comunidades humanas sempre tiveram a necessidade de entrar em contato com 

“o outro” (homem), seja por razões econômicas ou por razões históricas. Esse contato foi 

realizado com vários níveis de “sucesso”, cheios de vantagens para alguns grupos e, por 

via de regra, completamente desastrosos para muitos outros. A interação entre os povos 
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indígenas do país hoje conhecido como Brasil e os navegadores, particularmente 

navegadores portugueses, foi uma interação que criou muitas polêmicas, apresentando 

dificuldades que nos permitem entender melhor os aspectos linguísticos e culturais da 

identidade brasileira. No decorrer dos anos, os portugueses e os diferentes povos indígenas 

entraram em contato inúmeras vezes, e essas relações se modificaram com o tempo e 

modificaram ambos os povos. 

Hoje, aos poucos, as línguas indígenas estão sendo reconhecidas no Brasil como 

“um sujeito” legítimo no campo linguístico
11

. Como constata Houaiss (2005), houve 

momentos e fenômenos importantes na formação linguística (e cultural), que surgiram 

durante os últimos cinco séculos. Ela se preocupa com a questão básica de tentar explicar e 

resolver a situação cultural e linguística do Brasil que durante toda a sua história, ao invés 

de cuidar de sua multiculturalidade e do plurilinguísmo, promoveu homonegeizacão e 

glotocídio (Houaiss, idem).  

Para conseguir responder a essa questão, o autor apresenta vários fatores que 

contribuíram para essa situação linguística: a partir da dominação da língua portuguesa 

depois do século XVI, com estímulo e promoção de um só grupo linguístico (as línguas 

tupi) até a disseminação de escolarização unilíngue. Em um período, afirma Houaiss 

(idem, p.53), “existiram várias línguas/dialetos que nasceram do contato entre os índios e 

os portugueses, espalhados pelo território brasileiro”. Desse contato, surgiu a língua 

brasiliense, língua geral do Norte etc., resultado dessa miscigenação que, no início da 

colonização do Brasil, ainda permitia a existência de outras línguas e culturas (dentro de 

seus limites). Hoje, a presença desse contato está cada vez mais fraca, mas ao mesmo 

tempo, a posição das línguas indígenas é cada vez mais alarmante, conclui Houaiss (idem).  

A problemática do contato das línguas indígenas com o português é abordada pelo 

autor na tentativa de esclarecer a terminologia proposta por Darcy Ribeiro. Em sua 

opinião, a classificação em matrizes não é suficiente para determinar até que ponto elas 

foram incorporadas na identidade de um povo, pois o impacto de uma cultura e sua língua 

em outra depende da especificidade de cada contato e a intensidade do contato entre os 

dois grupos. 

                                                           
11 Como por exemplo - no capítulo “Populações Indígenas”, no qual “são reconhecidos aos índios a sua organização 

social, seus usos, costumes, língua, tradições e seus direitos originários sobre as terras que ocupam”.  
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Outro assunto que merecer ser tratado - por ser integral para que entendam não só a 

formação da língua e da cultura brasileira, mas também para que percebamos como se 

desenvolveu o pensamento acadêmico sobre ele -, é o debate sobre a convivência das 

diversas línguas africanas com o português no Brasil. Emílio Bonvini (1998) tenta mostrar 

e explicar dentro de uma perspectiva histórica das pesquisas feitas por diferentes 

pesquisadores, em diferentes períodos e com diferentes posicionamentos teóricos, no que 

diz respeito ao conceito de ''africanidade'' da língua portuguesa. Ele afirma ver em grande 

parte da bibliografia existente, especialmente na época da constituicão do Brasil, uma 

tendência explítica de ''diferenciar'' o português falado no Brasil do português falado em 

Portugal. 

Desse modo, ele indica vários autores (Renato Mendonça, Sílvio Elia, John Holm, 

Anthony Naro etc.), junto com diferentes conceitos teóricos (particularidade brasileira, 

crioulizacão, sucessão, convergência de causas etc.) cunhados por esses autores, 

implicando a importância deles para o desenvolvimento do pensamento sobre as línguas 

africanas e a relacão que elas possuem, no que diz respeito ao português. 

Com o intuito de evitar esse tipo de ideologização na descrição da língua nacional e 

seus substratos
12

, Bonvini (1998) opta por realizar uma listagem das línguas africanas que 

chegaram ao Brasil e tiveram uma convivênca prolongada, suficiente para provocar 

mudanças linguísticas no português do Brasil. A maior preocupação do autor é buscar nos 

textos os dados que podem comprovar a inter-relacão entre as línguas de origem africana e 

o português numa determinada época da história do Brasil. Sua análise sempre vem com o 

contexto histórico como parte integral dessa convivência, que tinha diferentes resultados 

em diferentes locais do país. 

Aprofundando ainda mais nesse assunto, forneceremos um exemplo privilegiado da 

etapa de formação histórica da identidade nacional por meio da língua e da cultura que 

proporcionou, desde a metade do século XIX, modelos e ideias sobre a cultura e língua 

nacionais, os quais Darcy Ribeiro, Emílio Bonvini e muitos outros conheciam, a saber: O 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 

O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) foi fundado em 1838, junto 

com o Arquivo Público Nacional, num processo de construção de órgãos que fornecessem 

                                                           
12 Em uma explicação simplificada, substratos são elementos que exerceram algum tipo de influência na base , o que 

nesse caso significa que alguns elementos de línguas africanas ficaram registrados e utilizados pelos falantes do 

português brasileiro.  



76 

 

apoio à recém independência política do país, em 1822. Segundo Fernandes (2010, p.4): 

“Após a Independência, coube à História a criação de um corpo de representações 

simbólicas que estabelecesse o perfil da Nação brasileira e servisse à constituição de sua 

identidade nacional”. 

Desse modo, coube a ela – e a outras instituições do aparelho burocrático estatal - a 

construção de um modelo historiográfico sobre a formação da história nacional. Esse lugar 

de construção do passado se deu através de concursos para a escrita da história. A Revista 

do Instituto Histórico foi publicada desde sua fundação e transmitia os resultados das 

pesquisas dos colaboradores do Instituto na escrita do passado nacional. 

Por meio do IHGB, compreendemos a formação de muitos semióforos da memória 

do Brasil e que esta construção está ligada à formação do Estado-nação e da ideologia da 

nação brasileira. 

O IHGB possuia enorme apoio de Dom Pedro II, que o utilizou sua proteção para 

formular inúmeros traços de uma identidade nacional. Talvez um dos principais 

acontecimentos do começo do IHGB foi o concurso para a redação de uma História do 

Brasil. O vencedor foi o naturalista alemão Karl Friedrich Philipp von Martius, que após 

uma período residindo aqui, redigiu em Munique o texto “Como se deve escrever a 

História do Brasil”, publicado na Revista Trimestral de História e Geografia do IHGB em 

1845. 

No texto, von Martius (1845) propõe que a formação da população brasileira se deu 

de modo particular pela convergência de três raças, “a saber: a de cor cobre ou americana, 

a branca ou a caucasiana, e enfim a preta ou etiópica” (idem, p. 2). Através de indicadores 

como “índole inata” de cada uma das raças, “energia, número e dignidade” portuguesa, a 

“dissolução moral e civil” dos índios e a permissão de que os negros, “abstraindo sua cor 

ou seu desenvolvimento anterior (influa) no desenvolvimento da nacionalidade brasileira”, 

podemos perceber a ideologia de unificação de von Martius, para o qual a mistura delas 

resultaria numa nação nova e organizada. 

Ele dedica uma parte de seu texto para discutir um aspecto que para ele é um 

documento mais geral e mais significativo a ser considerado: a pesquisa sobre as línguas 

indígenas. Afirma a insuficiencia das pesquisas até então, e por causa disso emite o desejo 

que o IHGB “designasse alguns linguistas para a redação de dicionários e observações 

gramaticais sobre estas línguas” (VON MARITUS, 1845, p. 5). Von Martius designa à 
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língua tupi (ou geral), uma significação e, mais que isso, unificação que faz com que “um 

grande complexo de raças brasileiras entendam este idioma [...] para que nela sabem fazer-

se inteligíveis (e) pertençam a um único e grande povo, que sem dúvida possui a sua 

história própria” (idem, p. 6). 

Verificamos, por meio dessa situação, o complexo ideológico, quase mitológico, 

que o Estado, na figura de Dom Pedro II, apresentava para a formação da identidade 

nacional brasileira. 

Por isso, recorremos a Marilena Chauí (2007) e seu estudo do modo de construção 

do mito fundador do Brasil, como um lugar de representação homogêneo, que no cotidiano 

permite crer na posse de uma forte identidade nacional, de uma unidade do povo e outras 

características culturais que o distinguem de outros povos. A autora elenca cinco crenças 

que dizem respeito ao cotidiano do país: 

 

1) é ‘um dom de Deus e da Natureza’; 2) tem um povo pacífico, ordeiro, 

generoso, alegre e sensual, mesmo quando sofredor;  3) é um país sem 

preconceitos (é raro o emprego da expressão mais sofisticada 

‘democracia racial’), desconhecendo discriminação de raça e de credo, e 

praticando a mestiçagem como padrão fortificador de raça; 4) é um país 

acolhedor para todos os que nele desejam trabalhar e, aqui, só não 

melhora e só não progride quem não trabalha, não havendo por isso 

discriminação de classe e sim repúdio da vagabundagem, que, como se 

sabe, é a mãe da delinquência e da violência; 5) é um ‘país de contrastes’ 

regionais, destinado por isso è pluralidade econômica e cultural. Essa 

crença se completa com a suposição de que o que ainda falta ao país é a 

modernização – isto é, uma economia avançada, com tecnologia de ponta 

e moeda forte -, com a qual sentar-se-á à mesa dos donos do mundo 

(idem, p.11) 

 

Uma das relações teóricas que a autora utiliza é a de analisar a construção da 

representação homogenea de unidade e de identidade por meio do termo semióforo. 

Segundo Chaui (idem, p. 12), “[...] um semióforo é um signo trazido à frente ou 

empunhado para indicar algo que significa alguma outra coisa e cujo valor não é medido 

por sua materialidade e sim por sua força simbólica [...]”. 

Podemos ainda aproximar a condição que o semióforo possui de construção de 

diversos significados - ou como diria Chaui, “efeitos de significação” -, com o impulso de 

repetição do mito, pois: 
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Um mito fundador é aquele que não cessa de encontrar novos meios para 

exprimir-se, novas linguagens, novos valores e ideias, de tal modo que 

quanto mais parece ser outra coisa, mais é a repetição de si mesmo [...] 

O mito fundador oferece um repertório inicial de representações da 

realidade e, em cada momento da formação histórica, esses elementos são 

reorganizados tanto do ponto de vista se sua hierarquia interna (isto é, 

qual o elemento principal que comanda os outros) como da ampliação de 

seu sentido (isto é, novos elementos vêm se acrescentar ao significado 

primitivo). Assim, as ideologias, que necessariamente acompanham o 

movimento histórico da formação, alimentam-se das representações 

produzidas pela fundação, atualizando-as para adequá-las à nova quadra 

histórica (idem, p. 9-10). 

 

Distante da materialidade do cotidiano, o semióforo pode ser: 

 

[...] um acontecimento, um animal, um objeto, uma pessoa ou uma 

instituição retirados do circuito do uso ou sem utilidade direta e imediata 

na vida cotidiana porque são coisas providas de significação ou de valor 

simbólico, capazes de relacional o visível e o invisível [...] e expostos à 

visibilidade, pois é nessa exposição que realizam sua significação e sua 

existência (idem, p. 12). 

 

A partir do entendimento do semióforo, Chaui o relaciona diretamente com a 

invenção da nação. A nação é o semióforo do poder político que, em nossa sociedade 

capitalista, possui não só o sentido simbólico, mas também o signo de poder. A posse do 

semióforo nação pelo poder político é resultado de sua luta contra os poderes religiosos 

(que detem o poder sobre o sagrado e pela produção de pessoas e lugares santos) e contra 

os poderes econômicos (pois a mercadoria e o dinheiro não fizeram os semióforos, como 

signos singulares, desaparecerem, pelo contrário, o poder econômico tem a capacidade de 

multiplicar os semióforos. 

Se o poder religioso construiu seus efeitos de significação por meio dos milagres, e 

o poder econômico por meio da aquisição (compra) de objetos raros e a produção de outros 

tantos (pelo trabalho arqueológico ou pela história da arte, por exemplo), já o poder 

político construiu seu principal semióforo através da guarda dos semióforos públicos, ou 

seja, os patrimônios artístico e o patrimônio histórico-geográfico da nação. (CHAUI, 2007, 

p. 14). 

Para Chaui, a invenção do semióforo nação é muito recente e data da década de 

1830. (p. 14). “Antes da invenção histórica de nação, como algo político ou Estado-nação, 

os termos políticos empregados eram ´povo` [...] e ´pátria`” (idem, p. 15). Durante todo o 
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período anterior ao século XIX, nação era o termo utilizado para designar um grupo de 

descendência comum e direcionado para os pagãos – em contraposição à Igreja Romana, 

ou “povo de Deus” –, aos estrangeiros – como os judeus – e a grupos sem estatuto político 

ou civil: os negros e os índios. 

Uma distinção que ainda é preciso ser feita é entre os termos nação e sociedade. 

Para DaMatta (1988, p. 209), não há coincidência entre a sociedade e a história da nação. 

O autor parte da diferença entre dois outros termos que, quando direcionados ao nível do 

particular, a sociedade equivale à pessoa e a nação ao indivíduo. 

O indivíduo é concebido, no Ocidente, como “entidade moral fundamental da vida 

social”. Isto significa que o indivíduo está no centro do sistema político como “categoria 

social dominante”. Mas, quando comparamos a sociedade na qual este indivíduo pertence 

simultaneamente a outras sociedades, o entendimento dele como conceito universal torna-

se um obstáculo (Louis Dumont apud DaMatta, 1988). 

Enquanto no mundo ocidental a unidade humana é tida  nos termos do indivíduo – 

com todas as características que o sistema político o configurou: “regras impessoais, 

igualdade diante da leis, imparcialidade no estilo do governo, supressão dos vínculos de 

patronagem, nepotismo e outros” (idem, p. 210)-, em outras sociedades esta entidade é 

entendida através de instituições sociais como “a família, o clã, a casta, a tribo ou os elos 

de patronagem”. Esta junção de caracteres pode ser entendido como pessoa. 

Para DaMatta, o relacionamento entre o  sistema geral - nação/indivíduo – e o 

particular – sociedade/pessoa – é uma questão de identidade, e existe como um dos 

panoramas principais de discussão das ciências humanas (1986, p. 10). Dito isso, o autor 

passa a pergunta: “Como se constrói uma identidade social? Como um povo se transforma 

em Brasil?” (idem, p. 11). 

Enquanto em países, como os Estados Unidos, Inglaterra, França e Alemanha, o 

modo de construir a identidade foi realizado por meio de dados relativos aos seus sistemas 

políticos e econômicos, “formada por leis constitucionais explícitas e administradas por um 

governo respaldado no Estado” (1988, p.209), em eixos estatísticos e critérios objetivos e 

quantitativos. O caso brasileiro não possuiu este único eixo de classificação, por não ter o 

privilégio de estar em uma posição global-central, como afirmamos anteiormente. 

Seguindo o raciocínio de DaMatta, a identidade brasileira se construiu, além dos dados 

quantitativos econômicos, também por meio de “dados sensíveis”, da ordem da 
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materialidade social e “de conjuntos de laços imperativos de parentesco e lealdades 

pessoais que são governados por leis antigas, consideradas como parte da natureza ou 

como dadas ao homem por Deus” (idem, ibidem). Nós não podemos concordar 

completamente com esta constatação que nos parece essencialista demais, pois acreditamos 

que, mesmo se fossemos aceitar esses elementos como base para a construção da 

identidade brasileira, teríamos que observá-los como um conjunto cultural. 

Apesar disso, afirma Ortiz (1994), a existência de uma língua mundial na 

modernidade só é conseguida porque a identidade se adapta, se hibridiza, “se nativiza [...] 

aos padrões das culturas específicas” (idem, p. 28). Ele conclui assim que “O mundialismo 

não se identifica pois à uniformidade” (idem, p. 29). 

No contexto do presente trabalho, enfatizamos que o poder político realiza a 

construção e manutenção ideológica da nação, com a ajuda voluntaria ou involuntária, com 

a ajuda da mídia, através das revistas oficiais de órgãos públicos, da formalização do 

nacional através de semióforos como a língua. 

 

 

3.3 Hibridismo: ponto de partida para comparação 

 

 

Alfredo Bosi (1992, p. 309) afirma não ser possível pensar o termo Cultura no 

singular, segmentando-o em quatro partes: cultura universitária, cultura criadora extra-

universitária, cultura popular e cultura de massas. 

Embora Bosi esteja discutindo esta questão fazendo referência ao território 

brasileiro, esta consciência da pluralidade da cultura é um assunto não só de importância 

especifica deste país. A mistura, a mescla, o encontro, o embate, o confronto de várias 

partes de diversas culturas, cada vez mais, passam a acontecer, provocando a criação de 

inúmeras outras formas e estruturas culturais e sociais.  

Esta fusão entre os elementos das culturas pode ser compreendida por alguns como 

uma relação entre setores da alta e da baixa cultura, ou visto por outros como a interação 

de culturas plurais que se conectam. Este processo de conexão entre as diferentes culturas 

não é um processo inédido. Para Anthony Giddens (1991, p. 69), “a modernidade é 

inerentemente globalizante”. Mas a intensificação e o aumento paulatino da importância 
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que este processo produz nos campos sociais, educacionais, políticos, culturais é um fato 

que parece não ter ocorrido com tamanha voracidade em etapas anteriores. 

Um ponto de contato importante com esta questão é a sua relação com a identidade. 

Em outro momento deste texto trataremos da relação da identidade com a construção de 

uma cultural nacional em sociedade, fazendo com que ela seja denominada nação, aqui 

percebemos a relação profunda que existe com a noção de sujeito, que interage e atua em 

sociedade através de elementos linguísticos e culturais. 

Segundo o crítico cultural Kobena Mercer (apud Hall, 2005, p. 9) “a identidade 

somente se torna urna questão quando está em crise, quando algo que se supõe como fixo, 

coerente e estável é deslocado pela experiência da dúvida e da incerteza". Também Peter 

Burke (2000, p. 8) indaga-se: “Como pode alguém escrever uma história de alguma coisa 

sem uma identidade definida?”. Percebemos, assim, como a questão de uma crise na 

concepção uniforme de identidade possui uma relação temporal com aquilo que se 

denominou como pós-modernidade
13

. 

Por meio desta referência, chegamos a uma outra relação possível e que completa 

um tema já tratado: as transformações passadas no campo da identidade estão intimamente 

ligadas ao processo de globalização (HALL, 2005, p. 14). 

Uma ressalva importante de se observar é que nas formulações de Hall e Giddens 

há o entendimento de que esta crise das identidades, na atual etapa da sociedade, não 

significa a liquidação do sujeito, do indivíduo, e sim a variedade e a proliferação deles, 

fazendo com que elas permaneçam articuladas, e não unificadas, à sociedade, interagindo 

constantemente. 

Sobre esta interação das diferentes culturas na sociedade, com uma nova 

formatação de tempo e espaço, no dizer de Hall, “na compressão de distâncias e de escalas 

temporais” (idem, p. 69), o autor formula três possíveis consequências para este processo: 

a desintegração das identidades nacionais causada por sua desintegração; a resistência 

dessas identidades, reforçando-as; ou ainda uma terceira possibilidade, que tomamos como 

sendo a mais provável, de que “as identidades nacionais estão em declínio, mas novas 

                                                           
13 O conceito de pós-modernidade é um conceito discutido por vários teóricos de diversas disciplinas das humanidades. 

Sobre uma revisão dos significados pelos quais o termo passou, Cf. Perry Anderson, As origens da pós-modernidade. Rio 

de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1999. 
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identidades — híbridas
14

 — estão tomando seu lugar” (grifo nosso). 

Neste ponto, o conceito de híbrido, de hibridismo é tomado como importante para a 

conceituação deste processo de mistura, de fusão, de hibridização mesmo das categorias, 

dos sujeitos, das identidades, não mais formatadas em uma unidade. 

Um dos interlocutores sobre o conceito de hibridismo foi Homi Bhabha. Seus 

estudos sobre as relações entre a cultura inglesa de dominação sobre as culturas indianas 

dão conta de que a hibridização das culturas está intimamente inserida nos limites 

históricos e nas relações de força entre elas, intensificadas com o processo de globalização. 

Para o autor:  

 

A hibridização não é algo que apenas existe por aí [...] em alguma 

identidade mítica ‘híbrida’ – trata-se de um modo de 

conhecimento, um processo para entender ou perceber o 

movimento de trânsito ou de transição ambíguo e tenso que 

necessariamente acompanha qualquer tipo de transformação social. 

(Bhabha apud Souza, 2004). 

 

Ainda sobre o erro de se considerar a hibridização como algo estanque, autônomo, 

pode ser analisada na “linguagem e no texto”, cujas realidades não podem ser consideradas 

como “independentes dos meios de produção da linguagem, isto é, independente do 

contexto social e histórico” (idem). 

Referindo-se agora ao que poderíamos considerar como uma análise mais próxima 

do caso brasileiro, podemos esboçar algumas contribuições de Nestor Garcia Canclini para 

os estudos do hibridismo no contexto latino-americano. 

Escosteguy (2006, p. 2) afirma que, entre os estudos realizados pelo autor, está a 

“posição de Canclini de refletir e pesquisar sobre a profunda integração entre o circuito 

cultural, o circuito econômico e a realidade política”. A articulação que Canclini fornece 

sobre o hibridismo cultural no contexto latino-americano “não [é] como ideia unívoca, mas 

cambiante e em permanente construção”. 

 Sobre a relação entre o hibridismo e a globalização, para Canclini (2003), hoje seria 

de intercâmbios flutuantes entre as formas sociais e não de uma hierarquia de cima para 

baixo que impulsionam a produção e a manutenção das múltiplas culturas interconectadas. 

                                                           
14 Elas não são hibridizadas, ou seja, transformadas em alguns poucos aspectos que influenciam seu funcionamento, as 

identidades híbridas são intrinsecamente definidas por este processo.  
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O autor trata a relação dos indivíduos como cidadãos com as entidades posicionadas 

“acima” deles, como as nações e as políticas nacionais. Para ele, o indivíduo se relaciona 

com o “outro” para buscar e definir a própria identidade, achando-se livre para escolher 

entre várias maneiras de se identificar, uma vez que saiu do paradigma dominante, mas 

mesmo assim sendo guiado pela política de outrem.  

Também, é pertinente a afirmação de Canclini (2005) de que o indivíduo não é 

nada mais que um consumidor das diferentes políticas que lhe são oferecidas, mas que tem 

a possibilidade de atuar dentro da sociedade como cidadão que precisa conhecer seus 

direitos para defendê-los. O indivíduo não se identifica somente com as entidades maiores 

que ele (por exemplo, nação), porque reconhece a importância de se definir culturalmente 

dentro de grupos menores e talvez menos abstratos (por exemplo, bairro, cidade, 

profissão).   

Aqui, entendemos ser necessário voltar a contemplar a contribuição de Hall(2004), 

que elabora o conceito de memória como elemento crucial para entender o processo de 

identificação do indivíduo com elementos, fenômenos culturais. Para ele, o indivíduo vive 

momentos históricos inventados, isto é, ele adere a discursos oferecidos nas narrativas dos 

mais variados gêneros que dão a sensação de continuidade ao indivíduo. Na visão do autor, 

todos os discursos oferecem ao leitor uma identidade para aceitar, ou seja, para se 

identificar com a imagem apresentada na narrativa. 

Aqui, Hall (idem) elabora as definições de identidade: iluminista, modernista e pós-

modernista, das quais a última será importante para este trabalho porque afirma que o 

indivíduo, como sujeito fragmentado e multifacetado, aceita com mais facilidade diferentes 

narrativas produto de várias identidades, porque não possui uma única identidade, que seria 

a única base imutável.  

Concluindo, o que podemos perceber é que as identidades nacionais são 

construções históricas e não parte de nossos caracteres biológicos como sujeitos ou 

indivíduos sociais. Elas foram formadas pelas interações de segmentos da sociedade 

segundo interesses políticos, econômicos específicos, através da imposição de elementos 

culturais e sociais sobre outras estruturas culturais com menor configuração de decisão, 

fazendo paulatinamente com que esses elementos se tornassem naturalizados e 

internalizados nos sujeitos.  
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Podemos ver este processo tanto no caso croata quanto no brasileiro, evidentemente 

com suas peculiaridades. A diferença temporal parece ser uma das principais. Enquanto 

falamos de uma formação, no sentido de unidade linguística a partir do século 19, e que só 

viria a se constituir enquanto politica no século 20, já no Brasil isso aconteceria de modo 

muito mais rápido no século 19, com uma politica de construção da unidade, a partir do 

momento em que o país foi oficializado como independente de Portugal. 

Certamente, antes de finalizarmos este capítulo, gostaríamos de ressaltar o fato de 

que: tratando o discurso e o hibridismo no seu nível (inter)cultural, teremos que analisar as 

suas especificidades a partir da noção de "heterogeneidade constitutiva de todo discurso" 

(AUTHIER, 1982). Ou seja, além de atribuir uma posição ativa aos sujeitos em suas 

reconstruções e consequentes hibridizações, estamos partindo de uma leitura linguística da 

polifonia enunciativa (Ducrot, 1984) e da narrativa heterogênea (Pouillon, 1948), as quais 

nos possibilitarão entender de que modo e em quais situações aparecem elementos de 

hibridismo, condicionados cultural e históricamente. Isso porque, para nós tanto o 

hibridismo cultural, acima elaborado quanto o hibridismo do discurso midiático, elaborado 

no decorrer da análise, não são resultados de uma definição funcional ou genérica feita a 

priori, mas uma consequência das elaborações discursivas efetivadas pelos próprios 

jornalistas. 
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Capítulo IV – Material: quatro revistas, dois corpora e múltiplas 

etapas de uma metodologia  

 

 

Neste capítulo apresentaremos as revistas croatas “Globus”, “Nacional” e as 

revistas brasileiras “Veja”, “Época”, o material da onde selecionamos os artigos que 

servirão como corpus para a análise, seguido pela apresentação dos artigos e uma 

contextualização crítica e, no final, proporemos uma metodologia de análise nossa dividida 

em múltiplas etapas. 

 

 

4.1 Material - Perfis das quatro revistas 

 

 

As revistas croatas aqui mencionadas têm importância no âmbito da mídia impressa 

- tendo em vista o número de mais de 34 mil exemplares vendidos por mês, no caso da 

“Globus” e 27 mil exemplares vendidos no caso da “Nacional” (dados referentes a 2009)- , 

especialmente com o número de artigos dedicados aos assuntos da sociedade 

contemporânea, nesse caso, dedicados à crise (em 2009, tem-se 22 artigos tratando da 

crise, formando um conjunto de 37 artigos publicados até março de 2011). As revistas 

brasileiras são vendidas em números que alcançam, no caso da “Veja”, a venda de mais de 

1 milhão e 90 mil exemplares, e no caso da “Época” a venda de 409 mil exemplares (dados 

referentes a 2010
15

) com 21 artigos sobre a crise (só em 2009 foram publicados 14 artigos). 

É interessante perceber que as revistas croatas produziram mais artigos sobre a crise, o que 

se deve, em nossa opinião, a situação econômica-financeira da Croácia que foi mais 

afetada pelos eventos definidos como crise. Isso é evidente especialmente em 2009, no 

momento pico da crise econômica, como mostraremos apresentando a dimensão objetiva 

da crise. 

 

                                                           
15 Fonte: ANER (Associação Nacional de Editores de Revistas), Disponível em: 

http://www.aner.org.br/Conteudo/1/artigo42424-1.asp, Acesso em: 04 Abril 2012. 
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4.1.1Veja 

 

 

Como já mencionado, a revista Veja foi fundada em 1968 por Roberto Civita, filho 

do fundador do grupo Abril. A revista se dedica, principalmente, a assuntos políticos e 

econômicos. O próprio grupo afirma se preocupar em defender princípios de 

competitividade, rentabilidade, foco no cliente e trabalho em equipe, atuando em diferentes 

frentes do mercado de comunicação
16

. Assim, a revista se localiza dentro de um mundo de 

mercadorias e de produção econômica, interessando-se por assuntos de importância para o 

mercado brasileiro e internacional. Deste modo podemos afirmar que a revista transformou 

sua visão mercadológica em seu guia ideológico, disposta a estimular as iniciativas ou 

forças políticas que tiverem interesses em promover a política do liberalismo econômico.  

 

 

4.1.2 Época 

 

 

A revista “Época” foi lançada 1998 pela editora Globo, 30 anos depois do 

lançamento da revista “Veja”. Seu programa editorial é explicitado como a “missão”
17

 de 

investigar e ajudar a entender as complexidades do mundo contemporâneo. O objetivo, 

segundo eles, é de antecipar as tendências e captar o espírito do nosso tempo. Muito 

interessante é a auto-identificação da revista como aquela que vai “perseguir” as notícias 

para poder extrair delas uma agenda de construção do amanhã, pois consideram possuir a 

capacidade de unir a força investigativa à capacidade analítica. Propõem jogar luz no que 

há de mais relevante na atualidade, converter a informação em conhecimento, transformar 

a confusão em clareza. Para o nosso estudo, é importante notar que a relação da revista 

com o conceito de temporalidade está presente desde o título da revista, que visa apresentar 

a época em que o leitor vive. 

 

                                                           
16 Disponível em http://www.abril.com.br/br/conhecendo/conteudo_43899.shtml, Acesso em: 04 Abril 2012. 
17Disponível em http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG82723-5855,00.html, Acesso em: 04 Abril 2012. 
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4.1.3 Nacional 

 

 

A revista “Nacional”, publicada pela primeira vez em 1995 por Ivo Pukanić, ex-

editor-chefe da revista “Globus”, que define sua política editorial
18

 como aquela que se 

preocupa com a abordagem dos temas que raramente são tratados por outros meios de 

comunicação. A dedicação, de um lado, para a revelação dos casos de abuso econômico e 

financeiro, dos atos criminosos e da manipulação política e o esforço e, de outro, para a 

afirmação das personalidades positivas e casos de sucesso na área econômica e social, são 

introduzidos como centrais na visão da revista para o bom funcionamento desta. O projeto 

principal do grupo midiático NCL
19

 é, segundo o editor-chefe Boško Matković, procurar a 

formação de uma massa crítica de energia positiva na sociedade croata. Salientamos o fato 

de a revista se auto-identificar como “news magazine” focada na publicação de noticias 

exclusivas e inéditas. 

 

 

4.1.4 Globus 

 

 

A última revista a ser utilizada neste trabalho foi lançada em 1990 pelo grupo 

EPH
20

, como uma das primeiras revistas particulares da Croácia, concebida como um 

tablóide. A sua política inicialmente foi marcada pelo interesse em fornecer informações 

de lugares aflitos pela guerra da independência, para depois mudar o foco na indicação de 

escândalos políticos, criticando o processo de privatização da economia croata, 

apresentando casos de corrupção organizada, com o intuito de mostrar os “lapsos” da 

política oficial estatal.
21

 A revista considera-se responsável pela introdução do jornalismo 

                                                           
18Disponível em: http://www.nacional.hr/clanak/49571/ncl-media-grupa-jaka-i-neovisna, Acesso em: 04 Abril 2012. 
19 Disponível em: http://dalje.com/hr-hrvatska/bosko-matkovic-na-celu-uprave-ncl-media-grupe/275202, Acesso em: 04 

Abril 2012.  
20 Disponível em: http://liderpress.hr/arhiva/55663/, Acesso em: 04 Abril 2012. 
21 Disponível em: <http://www.miroslavtudjman.com/index.php?option=com_content&view=article&id=593:tko-su-

pravi-vlasnici-medija-u-hrvatskoj&catid=34:novosti&Itemid=142, Acesso em: 04 Abril 2012. 
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independente e investigativo na Croácia, definindo a sua forma dentro dos moldes dos 

“magazines políticos”.  

 

 

4.2 Corpus: dois corpora – croata e brasileiro 

 

 

O corpus para a análise das reconstruções discursivas do conceito de crise  

econômica nos últimos quatro anos (2007-2010), na Croácia e no Brasil – se organiza da 

seguinte maneira: 

 

a) 6 artigos das revistas croatas “Nacional” e “Globus” (tabela 1) 

Esses 6 artigos, encontrados nas revistas croatas “Nacional” e “Globus”, são  os 

quais entendemos como os mais representativos para a imprensa dedicada aos assuntos 

políticos e econômicos da Croácia.  Devido à fraca condição da economia croata ainda em 

2007, notamos o aparecimento de artigos que falaram de modo indireto da situação crítica 

da economia croata, como foi o caso nos seguintes exemplos: “Quem pode movimentar a 

Croácia (veredicto dos peritos)”  - autor Jelena Lovric (“Nacional” 13.4.2007), “Pobres, 

tristes e sem preocupação”  - autor Jelena Lovric (“Nacional”12.8.2007). Em seguida, 

escolhemos 2 artigos de 2008: “Ano da crise de dívidas” – autora Slavica Lukic  (“Globus” 

– 05.12.2008), “A economia com medo de falir (a crise continua)” – autor Marko Biocina 

(“Nacional” 10.05.2008),  1 artigo de 2009 “Previsão negra (calendário econômico para 

2010)” – autor Nikola Jelić (“Globus” 25.12.2009) e 1 artigo de 2010: “Meu plano para 

2010 (primeira ministra Jadranka Kosor fala sobre os seus planos para o próximo ano)” – 

autor Jadranka Kosor (“Globus” 01.01.2010). O menor número de artigos, selecionados 

para 2009 e 2010, deve ao fato de que as revistas apresentaram um mesmo modelo de 

estruturação de artigo que é definida como uma previsão, e por isso em 2010 não 

escolhemos nenhum artigo escrito efetivamente por jornalistas da casa. 

 

b) 6 artigos das revistas brasileiras “Veja“ e “Época” (tabela 2) 
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São 6 artigos selecionados das revistas brasileiras “Veja“ e “Época”, os quais apresentam 

maior foco na crise política e econômica no país e fora dele, o que pode ser constatado nas 

primeiras leituras de artigos publicados nas revistas desde agosto de 2007. Ao pesquisar, 

achamos só um artigo anunciando crise economica publicado em 2007 – “A primeira do 

século” – autor Giuliano Guandalini (“Veja” 22.08.2207), o número de artigos e temas 

relacionados à crise econômica aumenta em 2008, por isso selecionamos 2 artigos 

publicados em 2008: “A cavalaria salvou o dia” – autor Ronaldo Soares (“Veja” 

24.09.2008), "2008: ano de crise, investment grade e grandes fusões" – autores 

desconhecidos (“Época” 22.12.2008). Devido à maior concentração de artigos que tratam 

da crise ser de 2009, aparecendo em certos números
22

 mais de um artigo com essa 

temática, o que não foi o caso em revistas croatas, selecionamos 2 artigos, “Como proteger 

seu emprego” – autor José Caminhoto (“Época” 26.01.2009), “O Brasil e a crise” – autores 

Benedito Sverberi e Cíntia Borsato (“Veja” 03.03.2009). Em 2010, o número de artigos cai 

como resultado da estabilidade econômica do Brasil e, subsequente, do menor interesse 

pela crise por parte das revistas em questão. Assim selecionamos um número, em nossa 

visão, interessante para ser analisado: “O vento vai soprar a favor de Dilma?” – autor José 

Fuchs (“Época” 5.11.2010). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Como por exemplo artigos “Entrou areia em Dubai” – autor Thiago Cid  e “Haverá saúda sem estatizar” – autor José 

Fuchs presentes no número 563 da revista Época (02.03.2009), artigos “O soluço do dragão” – autor José Fuchs e “Como 

proteger seu emprego” – autor João Caminhoto presentes no número 558 da revista Época (26.01.2009). 
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Tabela 1 – Números de revistas selecionados como corpus croata  

 

Ano de 

publicação 

Título do artigo 

Nome da revista – data da publicação 

Autor  

2007 

“Quem pode movimentar a 

Croácia (veredicto dos peritos)” 

Globus – 13.04.2007 

Tea Kvarantan 

“Pobres, tristes e sem 

preocupação” 

Globus – 11.09.2007 

Jelena Lovrić 

2008 

“Ano da crise de dívidas” 

Nacional – 05.12.2008 

Slavica Lukić 

“A economia com medo de 

falir (a crise continua)” 

Nacional – 10.05.2008 

Marko Biočina 

2009 

Previsão negra (calendário econômico para 2010)” 

Globus 25.12.2009 

Nikola Jelić 

2010 

“Meu plano para 2010 (primeira ministra Jadranka Kosor fala 

sobre os seus planos para o próximo ano”) 

Globus – 01.01.2010 

Jadranka Kosor 
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Tabela 2 – Números de revistas selecionados como corpus brasileiro 

 

Ano de 

publicação 

Título do artigo 

Nome da revista – data da publicação 

Autor 

 

2007 

“A primeira do século” 

Veja – 22.08.2007 

Giuliano Guandalini 

 

2008 

“A cavalaria salvou o dia” 

Veja – 24.09.2008 

Ronaldo Soares 

“2008: ano de crise, investment 

grande e grandes fusões” 

Época – 22.12.2008 

desconhecido 

 

2009 

“Como proteger seu emprego” 

Época – 26.01.2009 

José Caminhoto 

 

“O Brasil e a crise” 

Veja – 04.03.2009 

Benedito Sverberi e Cíntia 

Borsato 

2010 

“O vento vai soprar a favor de Dilma?” 

Época – 05.11.2010 

José Fuchs 
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4.3 Contextualização crítica do corpus 

 

 

Foi realizada a seleção de 12 artigos entre 34 artigos escritos tratando da crise 

financeira e/ou ecoômica,  por jornalistas profissionais que trabalham exclusivamente na 

área do jornalismo, o que pode resultar em um número relativamente grande de artigos 

escritos por uma mesma pessoa, favorecendo uma apresentação mais unilateral. Todas as 

revistas consultadas até abril de 2012 (71 números no período entre 2007 e 2010) incluem 

em suas reportagens citações de políticos, economistas, analistas ou outros indivíduos, 

utilizadas para tratar as questões relacionadas à crise, às vezes feitas a partir de entrevistas 

realizadas pelos jornalistas de um determinado jornal. Observamos também o 

posicionamento de concordância, e mais frequentemente, discordância do intuito de 

apresentar a sua versão dos acontecimentos e oferecer sua solução dos problemas, a nosso 

ver, requisito para tornarem-se sujeitos políticos ou, conforme Abramo (2003), órgãos 

político-partidários. 

Normalmente, os artigos são escritos de maneira que incorporam partes das 

declarações feitas pelas elites políticas, com o objetivo de estabelecer um conjunto de 

ideias e opiniões sobre o tema, ou incluindo falas de diferentes peritos na área (da 

economia, finanças, sociologia etc.) para construir um suporte de análise de uma 

apresentação própria. As revistas “Veja” e “Época”, neste aspecto, são importantes, no que 

se refere às questões econômicas e políticas, com reportagens que apresentam opiniões 

sobre a crise atual que um grande número de leitores croatas consulta. Embora possuam 

uma postura ideológica parecida, como no caso das revistas brasileiras, a particularidade 

das revistas croatas é o de ter como dono o ex-editor-chefe da revista concorrente, o que 

faz a aproximação ideológica das revistas croatas maior tanto na seleção de temas, artigos 

e reportagens, quando no ponto de vista apresentado neles.  Estas revistas têm sido 

publicadas durante muitos anos e falam com mais frequência sobre o governo e o estado 

econômico do país, mas não exclusivamente, e por essa razão foram escolhidas como 

revistas que podiam exercer maior influência na formação de ideias e atitudes.  

Fundamos a nossa opinião também a partir da conceituação de Amaral (2004), que 

entende esses jornais como “consagrados” econômica e politicamente durante sua história 

de publicação e que afirmam basear-se em seus princípios éticos de profissão. Ainda 
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segundo o pensamento de Amaral (2004), podemos entender que a mídia impressa de 

referência é aquela que têm prestígio, é hegemônica e representa posições sociais e 

simbólicas privilegiadas em certas classes da sociedade que participam do campo 

jornalístico.  

 

 

4.4 Considerações metodológicas – por uma abordagem analítica 

multifacetada 

 

 

Neste capítulo, uniremos todas as contribuições teóricas e especialmente 

metodológicas apresentadas nos capítulos anteriores, a fim de oferecer um aparato 

consolidado e até inédito (na área das análises midiáticas), o qual tentaremos aplicar ao 

corpus croata e ao brasileiro, primeiro separadamente e depois em um análise comparativa. 

A especificidade dessa análise é definida pela multiplicidade de etapas nas quais 

pretendemos abordar o conceito de crise, sendo que optamos por baseá-la, 

metodologicamente, na proposta de Fairclough (2001), separada em três fases: análise do 

texto (análise linguística do texto), análise do discurso (análise da produção e interpretação 

textual) e análise das práticas sociais (responsáveis pela produção textual e discursiva). A 

proposta metodológica de Fairclough, por ser tão abrangente, em nossa opinião, servirá ao 

nosso objetivo de oferecer uma análise mais completa e mais eficaz das reconstruções 

discursivas da crise econômica atual na mídia impressa. Ela não busca se valer somente do 

nível “intermediário” discursivo, mas entra em níveis outros específicos de análise, uma 

abordagem que nós entendemos como fundamental para quem trabalha com Análise do 

Discurso
23

.  

                                                           
23 A nosso entender, é possível e até necessário utilizar tanto diferentes autores da mesma área quanto autores de outras 

áreas, pois as contribuições, dentro e fora da área em que trabalhamos, contribuem para que o estudo não fique fechado 

para outras áreas, possibilitando a incorporação e ampliação de conhecimento interconectado, sem equipar os autores e 

teorias fundamentalmente diferentes. Por isso, em nosso estudo, por exemplo, utilizamos dois autores da Análise Crítica 

do Discurso - Van Dijk e Fairclough, aproveitando, principalmente, das contribuções teóricas do primeiro e das 

contribuições metodológicas do segundo, junto com autores que não pertencem a essa linha teórica da Análise do 

Discurso, como por exemplo, Charaudeau que pertence chamada Análise do Discurso francesa, mas contribuiu para o 

desenvolvimento teórico e metodológico do trabalho (especialmente no que diz respeito ao discurso político e sua relação 

com a mídia). 
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No entanto, uma análise linguística do texto jornalístico nos parece essencial para 

podermos entender como se formaram as proposições elementares, de um modo mais 

concreto, no próprio uso da linguagem, ou seja, nas enunciações relacionadas à crise, pois, 

o próprio entendimento da “fusão” do discurso midiático com o discurso político, através 

dos procedimentos persuasivo-manipuladores, em discurso híbrido - movido politicamente, 

mas presente socialmente -, depende da “identificação” de elementos linguísticos (dêiticos 

de pessoa e tempo e modalizadores verbais), empregados para formar pontos de vista 

específicos para tal discurso.  

Certamente uma análise que focaliza na interpretação e produção textual é 

necessária, pois a mera indicação de elementos linguísticos nos textos não nos 

possibilitaria compreender as causas e razões, nem as especificidades da construção 

discursiva do conceito da crise.  Como a nossa intenção não é somente descrever e 

apresentar a reconstrução discursiva deste conceito nos textos jornalísticos, no decorrer do 

tempo, mas entender o “por que” e o “como”, precisamos unir os exemplos e interpretá-los 

em um contexto fora do mundo intra-linguístico. Devemos nos perguntar por que e como 

os elementos selecionados apareceram em um contexto e não em outro, por que a narração 

e o ponto de vista proporcionados em um artigo jornalístico não correspondem àqueles 

presentes em outros, qual a diferença entre eles. 

Para alcançar esse objetivo, devemos consultar e analisar não só as práticas sociais, 

mas também culturais, pois elas são responsáveis pelas semelhanças e diferenças entre 

diferentes textos, narrativas e discursos. Os níveis textual e discursivo são resultados da 

interação do(s) autores(s) dos artigos com as mais diversas esferas da sociedade, integrados 

nas mais diferentes relações profissionais, pessoais, políticas, econômicas etc., que 

influenciam as reconstruções discursivas de conceitos que são, simultaneamente, 

fenômenos sociais, de grande importância, como é o caso da crise. Por isso, ressaltamos a 

necessidade de sempre termos em consideração que os artigos, os personagens e os 

acontecimentos presentes neles não são produção isolada e resguardada de influências do 

mundo extra-linguístico, embora possam influenciá-lo, mudando a visão que os leitores 

possuem desse mundo. 

 

*** 
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Agora passaremos para a divisão de etapas da análise do corpus.   

A primeira etapa, em que analisaremos os usos das colocações do lexema crise em 

vários contextos genéricos estabelecidos em dicionários, serve para delimitar balizas 

semânticas daquilo que consideramos como crise econômica.  

A segunda etapa é, de certo modo, a continuação da abordagem teórica geral do 

conceito de crise, uma vez que nela faremos uma abordagem das teorias e constatações 

sobre crise, feitas por parte de pesquisadores de diferentes áreas. Essa etapa nos ajudaria a 

esclarecer como o mundo acadêmico define esse conceito, contextualizar e fazer um ponto 

de ligação com as análises posteriores.  

A terceira etapa da análise se constitui pela apresentação dos dados e 

acontecimentos econômicos, pertencentes a uma dimensão objetiva ao fenômeno, e pela 

subsequente análise dos dados apresentados anteriormente, “adicionando” uma dimensão 

subjetiva.  Por isso, faremos um breve histórico do aparecimento da crise economica atual, 

ou seja, da transformação da crise financeira em crise econômica, por creemos ser 

importante mostrar ao leitor como se iniciou esta crise, ou no mínimo, indicar quais foram 

as suas causas “objetivas”.  

Na quarta etapa, acrescentaremos à dimensão objetiva do histórico da crise 

econômica atual, a dimensão subjetiva, pois cremos que seja impossível fazer um 

panorama histórico de um fenômeno social sem a consciência do impacto subjetivo que ele 

possui na sociedade. 

Já na quinta etapa, começaremos a explorar o contexto em que o conceito crise e 

outros conceitos semanticamente parecidos apareceram, realizando a análise situacional-

conceitual, elaborada por Raffaelli (2007), atribuindo elementos, sujeitos, momentos e 

significações específicas às análises gerais anteriores, extraídas do corpus, que 

posteriormente serão acompanhadas pela análise das práticas sociais e análise de seus 

desdobramentos no discurso.  

Essas cinco análises “preparatórias” são, por sua vez, uma combinação das duas 

análises de Fairclough (2001), da preliminar análise textual-linguística e da posterior 

análise das práticas sociais e culturais. Elas serão realizadas para nos ajudar a delimitar o 

conceito da crise econômica, auxiliando-nos na análise discursiva, a fim de mostrar que é 

necessário uma preparação teórico-metodológica ampla e detalhada para, então, realizar 

uma análise suscinta, mas abrangente. 
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Assim, entramos na sexta etapa, que é a análise discursiva das reconstruções 

discursivas do conceito de crise durante o período de 2007 e 2010. A própria análise do 

discurso midiático em sua acepção politizada, entendido por nós como um amálgama 

discursivo, consta em uma análise chamada de “interpretativa”, na definição de Fairclough 

(2001), pois é uma dimensão que trabalha com a natureza da produção e interpretação 

textual.  Ela será dividida em sub-itens, sendo que alguns desses sub-itens podem ser 

invertidos e explorados mais ou menos detalhadamente, dependendo do corpus e da 

importância do dado, pois esta parte da análise é o momento final de análise, a partir do 

qual faremos a comparação e, subsequente, conclusão:  

 

1) aprimoramento
24

 da proposta de exploração de revistas apresentadas por 

Barzotto
25

 (1998, p.37-41), importante pela sua contribuição no reconhecimento 

e melhoramento da comunicação deste trabalho com outros trabalhos da área, 

mas também pelo apoio a organização inicial do corpus, gerado pela 

sistematização temática de cada revista e artigo, selecionado dentro dos mesmos 

parâmetros.   

a. Abordagem por temas – define-se um eixo temático, elaborando o 

trabalho motivado pela procura da descoberta de causas do 

aparecimento de um determinado tema na revista. Também, pode-se 

procurar a verificação da maneira como o tema surgiu e de que modo o 

artigo o coloca em um contexto sócio-histórico-político-cultural 

específico de seu momento ou como este contexto é apresentado na 

revista. Segundo Barzotto (idem), esse tipo de estudo é interessante para 

entendermos as histórias de vida dos jornalistas que escrevem textos 

para as revistas e quais são suas relações políticas, ideológicas com 

outros membros ou instituições da sociedade, caso haja tais relações. 

Para a nossa pesquisa seria importante entender melhor quem são os 

jornalistas dos artigos sobre a crise economica, visto que existe um 

mesmo grupo de jornalistas que tratam a crise na Croácia e no Brasil. 

                                                           
24 O aprimoramento da proposta de exploração aqui não se restringe somente à classificação e descrição das revistas 

selecionadas, mas também incluirá uma interpretação da descrição e sistematização dos artigos e revistas. 
25 Estamos cientes do fato de que Barzotto apresenta essas abordagens interpretativas para apontar os limites de cada uma 

delas, o que nos levou a considerá-las como um de vários complementos para nossa pesquisa, com suas devidas 

contribuições e limitações.  
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Também, ofereceremos um contexto geral da época de publicação do 

artigo na revista, o qual especificaremos nos artigos selecionados. 

b. Trajetória, importância e atuação de personalidades – será feito um 

estudo sobre os protagonistas, ou como os chama Barzotto (idem), as 

personalidades, para verificarmos quais personalidades aparecem com 

mais frequência, em que circunstâncias e qual é o significado e 

importância da atuação deles. Como no caso de nosso corpus aparece 

novamente um mesmo grupo de políticos nacionais e internacionais, 

conjuntamente com analistas, economistas e outros peritos citados, seria 

interessante ver a posição ideológica do jornalista diante dessas 

personalidades, se ele se aproxima ou distancia daqueles que apresenta 

em seus textos etc. 

c. Processos de transformação sócioculturais - como constata Barzotto 

(idem), é importante definir nas revistas, as características de um 

movimento ou processo de transformação sóciocultural dentro de um 

período, o que é um dos nossos pressupostos básicos, quando se trata da 

crise economica atual. Assim, nós nos focaremos nos processos 

discursivos da reconstrução do conceito da crise dentro do contexto das 

economias nacionais e globais. 

d. Relação leitor-revista ou leitor-texto – busca-se definir de que modo a 

revista tenta influenciar o pensamento de sua época ou como ela o 

reflete. No caso de nossa pesquisa, trata-se de definir quais são os 

procedimentos persuasivos-manipuladores que os jornalistas empregam 

com a intenção de influenciar o leitor. Ou seja, como a relação entre a 

revista e leitor se estabelece, partindo do pressuposto de que o discurso 

que deveria vincular os dois mostra características híbridas de um 

conjunto midiático-político. Porém, neste trabalho não nos 

preocuparemos no leitor e nas possíveis leituras que ele pode fazer, pois 

consideramos que isso ficaria fora do nosso alcance. 
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e. produção de alguém cujos textos foram publicados na revista – esse 

procedimento analítico será incluído dentro do segundo procedimento, 

quando e se percebemos que necessitamos nos aprofundar na produção e 

sua significância com algum dos colaboradores, repórteres ou 

personalidades  para o momento sociocultural. 

f. O ‘ponto de vista’ da revista – já indicado em nosso trabalho, com a 

particularidade de a procura pelo ponto de vista da revista nos artigos 

selecionados ser realizada através dos marcadores de pessoa e tempo, e 

seus correspondentes modalizadores. Faremos isso também pela seleção 

de termos e conceitos dentro da análise discursiva e situacional, 

especialmente aqueles que não estão explicitamente citados no editorial 

ou mesmo na revista. Essa abordagem difere, de certo modo, da 

proposta de Barzotto de analisar os editoriais e os artigos não assinados, 

uma vez que nós acreditamos que mesmo em lugares onde a opinião do 

jornalista parece ser menos explícita, é possível traçar um ponto de vista 

bastante explicito. 

g. complementaridade entre textos e imagens na produção de sentidos  

- neste trabalho não iremos analisar a complementaridade na sua 

completude, ou seja, a nossa pesquisa se restringe a apontamentos que 

concernem ao posicionamento de elementos visuais (gráficos, imagens 

etc.) com a ideia de identificação de sentido dos elementos que 

complementam o discurso estabelecido no artigo. 

 

2) Indicaremos e analisaremos os marcadores linguísticos de pessoa, isto é, 

códigos, segundo Dal Farra (1978), presentes nas narrativas apresentadas nos 

artigos junto com a análise dos pontos de vista “dentro” e “fora”, conforme a 

apresentação desses pontos de vista por Pouillon (1949). Este procedimento é 

válido igualmente para os marcadores e modalizadores linguísticos de tempo, 

de acordo com Benveniste (1991), uma vez que a reconstrução discursiva da 

crise economica é assentada na temporalidade, isto é, nas mudanças conceituais 

ocorridas no decorrer do tempo, mas presente na narrativa dos artigos.  
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3) Interpretação da narrativa temporal jornalística dentro de três atos de 

espetáculo, conforme Abramo (2003), ou, na definção de Charaudeau (2009), 

dentro de três momentos de construção de ameaça. 

 

4) Identificação e análise da hibridização
26

 do discurso midiático politizado 

(Piovezani, 2003), através da explicitação dos ethé de credibilidade e 

identificação, como em Charaudeau (idem) e dos procedimentos persuasivos de 

singularização e essencialização, dentro da categoria de simplicidade discursiva, 

indicados por Charaudeau (idem), e de frasismos e oficialismos, dentro da 

categoria de autoridade discursiva de Abramo (2003). 

 

5) Indicação dos procedimentos manipuladores e legitimadores do discurso 

midiático politizado, como último elemento da análise da reconstrução, ou nos 

termos de Fairclough, reprodução e reinterpretação da crise econômica em 

revistas croatas e brasileiras, com base na teoria de manipulação de Van Dijk 

(2002, 2006, 2007) e na categorização de padrões manipuladores por Abramo 

(idem) e Leeuwen (2008), os quais buscam identificar como a ideologia do 

jornalista se insere no discurso apresentado nos artigos.  

 

Na sétima, e última etapa, faremos a comparação das análises textuais e discursivas 

das revistas croatas e brasileiras, para vermos como a crise econômica é apresentada em 

diferentes países e culturas, e para refutarmos ou não a hipótese do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Híbridos não pela definição ou classificação feita a priori, mas pela utilização de determinados procedimentos 

persuasivos, pertencentes a um ou outro discurso.  
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CAPITULO V – Construindo uma concepção de crise 

  

 

Para compreendermos da melhor maneira os múltiplos significados do conceito 

crise, exporemos brevemente as definições de crise que constam em alguns dicionários. 

Depois mostraremos nos exemplos retirados das revistas brasileiras e croatas selecionadas, 

em que circunstâncias e com que sentido essas definições aparecem nessas revistas. Esse 

procedimento será realizado porque, embora as definições nos dicionários sejam 

generalizadas e abstraídas e as ocorrências em revistas sejam particulares e dependentes do 

contexto, acreditamos que esse exercício de abordagem do conceito por vários ângulos, 

alguns mais estáveis, outros menos, nos ajudará a entender melhor o processo de 

reconstrução (midiática) da crise.  

A busca de definições de crise dentro dos dicionários croatas e brasileiros teve o 

seguinte resultado. 

 

 

5.1 Definição de crise nos dicionários croatas e brasileiros 

 

 

Segundo Sironić (2003), o lexema crise provém do grego e significava separação, 

resultado da derivação do verbo grego krinein – separação, escolha, julgamento, 

ponderamento. Segundo o autor, a evolução histórica do significado básico, concreto, 

seguida pelo julgamento para o significado de escolha ou estado específico. Por outro lado, 

Anić (1998) define o lexema como “um estado grave, depois do qual se espera ou 

resolução ou catástrofe (médica, econômica etc.)” e apresenta dois exemplos de crise: 

econômica e de vinho. Šonje (2000) descreve quatro possíveis significados do conceito de 

crise, presentes nas seguintes situações:  

 

a) Grande distúrbio na vida do indivíduo ou da família: crise do casamento, crise 

financeira; 

b) Situação grave política na sociedade, insatisfação geral, fase determinante do 

desenvolvimento de um sistema político: crise da sociedade, crise política; 
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c) Grande distúrbio econômico que resulta em dificuldades na venda, no 

funcionamento da produção ou no superávit; 

d) Sintoma médico-veterinário: ponto de culminação de alguma doença depois da 

qual segue melhoramento ou morte. 

 

Conforme as três definições apresentadas, podemos concluir que o lexema crise tem 

como a base de significado o conceito de instabilidade, que implica uma necessidade de 

resolução através de um processo, o qual oferece duas possibilidades: a resolução positiva 

ou negativa da crise que abrange a esfera social e biológica. Portanto, a estrutura conceitual 

do lexema crise abrange o domínio do processamento, julgamento e escolha dentro de um 

contexto determinado. 

Em um dicionário brasileiro nos deparamos com definições parecidas com as 

croatas. Silveira Bueno (1996) define a crise segundo quatro áreas ou sub-grupos:  

 

a) No sentido patológico, o lexema crise é alteração sobrevinda no curso de uma 

doença; 

b) No sentido figurativo, a crise é uma conjuntura perigosa; momento decisivo; 

ataque de nervos; situação política do governo, cuja conservação enfrenta 

obstáculos difíceis; 

c) Na definição político-econômica, a crise é vista como o ponto de transição entre 

uma época de prosperidade e outra de depressão ou vice-versa; 

d) Na visão sociológica, o lexema crise significa uma situação social decorrente da 

mudança de padrões culturais. 

 

Como alegamos anteriormente, os dois domínios (econômico e médico) dentro dos 

quais se estrutura o conceito de crise, referem-se ao processo de formação, apresentação e 

solução da crise. Embora não tratem da noção do conceito de crise, eles nos oferecem um 

entendimento de como a noção de crise se formulou e consolidou durante um longo 

período de tempo. 
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5.2 Contribuições teóricas à tematização da crise 

 

 

Passaremos agora para as contribuições teóricas sobre a crise que nos ajudarão a 

entender como funcionam as narrativas de crise – narrativas, ao mesmo momento, críticas 

e decisivas, pessoais e impessoais, lugares de transformação de sentidos e espaço de 

procura para identificar problemas e oferecer soluções. 

Segundo os pesquisadores Costa e Gonçalves (2006), numa narrativa de crise, 

encontramos elementos que edificam o presente como um momento crítico, no duplo 

sentido da palavra. Primeiramente, a narrativa de crise oferece um momento decisivo que 

exige uma decisão ou resposta. Ao mesmo tempo, ela se dá como um momento no qual o 

sujeito deveria recuperar, de forma crítica, sua própria história para a construção de ações 

futuras. Como apontam nossos dados, os jornalistas sempre se posicionam como sujeitos 

que estão oferecendo informações aos outros sujeitos que deveriam entender e se 

posicionar frente a um problema (relacionado à crise), mas sempre recorrendo ao passado 

para buscar informações que poderiam ser utilizadas na projeção do futuro.  

Por isso, o indivíduo, ao restaurar de modo crítico a sua história, pode repensar o 

passado, pensar o presente e reconstruir o seu próprio futuro, colocando “para fora de si 

toda sua ‘revolta’ e abrindo uma ‘porta’ que possivelmente mostre um novo caminho a ser 

tomado”, como explicam Costa e Gonçalves (2006, p.2).  Desse modo, o termo crise, além 

de ser, na verdade, um conceito multifacetado, com vários significados, será definido como 

um processo que inclui noções temporais (de passado, presente e futuro).  

Não obstante, a nosso ver, o indivíduo corre o risco de perder, completamente, a 

liberdade de percorrer o caminho de recuperação crítica, a liberdade de resolver os 

problemas dentro de seu pensamento, reconsiderando e repensando passado e presente, se 

as informações necessárias lhe são negadas. Isso é, com frequência, resultado de diferentes 

forças, antagônicas e próprias, que lhe “roubam” o objeto desejado (ou seja, uma opinião 

própria sobre o objeto, por falta de informações), impossibilitando a liberdade de 

pensamento crítico, negando-lhe a possibilidade de tomar posse dela.  Essas forças 

antagônicas normalmente provêm da sociedade, em particular da mídia e da política, como 

uma mescla ideológica, cuja intenção é moldar, isto é, manipular o pensamento do público 

para seus próprios interesses. 
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Pode-se dizer também que a crise, segundo a afirmação de Nóvoa (1991), é 

consequência, sobretudo, das modificações que acontecem na sociedade, e que acabam 

transformando o significado do processo narrativo. A crise, analisada por este ângulo, é 

resultado de modificações econômicas e sociais e está sendo divulgada na mídia por existir 

uma impossibilidade de separação entre o eu pessoal e o eu profissional dos políticos e 

jornalistas, o que torna as narrativas de crise hibridizadas, cheias de intervenções pessoais 

ideológicas dos jornalistas, editores etc. Como observa Hall (2005), os sujeitos são 

produtos de várias histórias e culturas interconectadas e pertencem a uma e ao mesmo 

tempo a várias “casas”, e reforça tal afirmação usando a expressão “indivíduo híbrido”.  

Nesse sentindo é importante observar que, em particular, a mídia, isto é, os jornalistas, são 

responsáveis por conferir a historicidade e traços culturais aos acontecimentos jornalísticos 

passados para o indivíduo. 

 

 

5.3 Dimensão objetiva da crise atual 

 

 

Antes de iniciarmos a análise das reconstruções discursivas do conceito da crise 

(econômica atual) em revistas, apresentaremos resumidamente a sequência de eventos que 

fazem parte da chamada “dimensão objetiva da crise financeira”, como a define Conceição 

(2009).  

Seguiremos a cronologia proposta por ele. Assim serão abordados os anos da crise 

de 2007 e 2008, com a intenção de entendermos o encadeamento de eventos que levaram 

ao (re)aparecimento de mais uma crise econômica. Aqui aproveitamos para chamar a 

atenção para o uso dos conceitos crise financeira e econômica, pois no caso desta crise, o 

primeiro pressupõe o desenvolvimento do segundo, uma vez que a instabilidade financeira 

causada, principalmente, pelo comportamento das instituições, bancos e empresas 

financeiras estadunidenses, teve consequências para a economia global.  

A breve cronologia de acontecimentos definida por Conceição (2009, p.27-31) e 

elaborada por nós, seria a seguinte: 
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  - durante o verão de 2007 (junho, julho, agosto), uma das empresas especializada 

em empréstimos “subprime”, empréstimos de maior risco possível, a New Century 

Financial repassou as suas dívidas para outros bancos, introduzindo a instabilidade 

financeira no mercado estadunidense. Com a introdução definitiva da instabilidade 

financeira em agosto, reforçada pela falta de liquidez, os bancos centrais dos Estados 

Unidos, Canadá, União Europeia e Japão intervieram para estabilizar o sistema. 

  - até dezembro de 2007, uma série de bancos (Citigroup, BNP Paraibas, Northern 

Rock) revelaram perdas e pediram ajuda financeira emergencial; 

  - nos primeiros meses (janeiro, fevereiro, março) de 2008, os bancos centrais 

intervieram nacionalizando os bancos com a situação mais grave, disponibilizando 

dinheiro líquido para o resto de bancos e instituições financeiras com problemas; 

  - em abril de 2008, o FMI afirma que os efeitos da crise estavam se espalhando 

para outros setores; 

 - até julho de 2008, aumenta o número de bancos falidos (IndyMac) ou 

nacionalizados e aparecem os primeiros reconhecimentos da existência de uma crise (neste 

caso foi o ministro da Fazenda britânico o primeiro a admitir); 

  - em setembro de 2008, surgem os primeiros índices concretos das consequências 

diretas do mercado financeiro na economia mundial, aumenta o desemprego nos EUA e 

economias de Reino Unido, Alemanha e Espanha anunciam uma possível entrada em 

recessão (índices econômicos negativos por três meses consecutivos); 

  - até o final do ano de 2008, a maioria dos países confirmaria a entrada num estado 

de recessão (menos o Brasil, a China e a Índia, membros do grupo de países conhecido 

como BRIC). 

 

 

5.4 Dimensão subjetiva na construção de uma crise 

 

 

Crise é, conforme os dados coletados entre 2007 e 2010, um termo muito utilizado 

na mídia, com o qual se descreve um grande número de estados e mudanças nas esferas 

social e econômica e que também sofre mudanças em seu significado. Como resultado da 

utilização deste termo pela mídia, entendemos que se produz a mudança de seu significado, 
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crise fazem parte de um processo formado por vários participantes (jornalistas, políticos, 

economistas, etc.), moldando sua estrutura. Entre os participantes que são “personagens” 

dentro das narrativas artigos relacionados à crise e atores, estão os políticos e os jornalistas 

que, como atores sociais, assumem, de certo modo, a função de formadores de opinião 

coletiva, especialmente se o material escrito é veiculado pelas mídias de massa.  

A nosso ver, existe um grande número de sub-termos que fazem parte daquilo que é 

apresentado como crise, nas páginas das revistas que tratam desse conceito. Por isso, 

diremos que no material analisado ela aparece como um conceito multifacetado. Os sub-

termos como “problemas econômicos”, “recessão”, “crescimento negativo”, 

“instabilidade”, etc., em nossa opinião, fazem com que o conceito de crise seja 

multifacetado, não somente semanticamente possuidor de vários sentidos ou significados, 

mas também no que diz respeito à pragmática, ou seja, ao uso diferenciado do termo em 

comunicação e as várias práticas discursivas e sociais que resultam do uso de diferentes 

termos em suas situações e contextos diferentes.  

Tal definição do conceito poderia influenciar em vários níveis o pensamento 

individual e as atitudes coletivas, ou seja, a visão subjetiva da crise, como aponta 

Conceição (2009), que logo poderiam mudar junto com as transformações econômicas, 

sociais e políticas “inscritas” na crise, provocando a sensação de instabilidade ou, pelo 

menos, oferecendo a impressão de que se trata de uma situação modificada que precisa da 

adaptação do leitor. 

Desse modo, entendemos que a crise foi construída discursivamente, dentro de uma 

posição subjetiva, a partir dos dados e informações objetivas. Ressaltamos que a mídia 

transferiu elementos dessa dimensão subjetiva ao conceito da crise financeira, formando, 

como entendemos em Conceição (idem, p.35), um ambiente de incerteza e pessimismo, 

elementos que, na visão do autor, são fundamentais para a propagação das crises sistêmicas 

mundiais. Tanto os governos, com medo do colapso financeiro, e consequentemente, 

econômico - investindo dinheiro - quanto os cidadãos, com o mesmo medo - retirando o 

dinheiro dos bancos -, ajudaram na aceleração do desequilíbrio financeiro e econômico. E 

a mídia, como o órgão intermediário, transmitindo as informações de uma instância social 

e/ou política para outra, ajudou a agravar a situação. Porém, não concordamos com o 

argumento de Conceição (idem), de que o despreparo e o não-conhecimento da área da 
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economia por parte dos jornalistas determinou o papel principal na apresentação subjetiva , 

pois compreendemos que a inclinação dos jornalistas, de agirem de um modo ou de outro, 

tem sido influenciada pela ideologia pessoal e editorial de se colocar como ator político, 

co-criador do espaço público. E nesse pressuposto se vale da análise decorrente de uma 

construção temporal e conceitual, por meio de ponderações etimológicas, situacionistas, 

narrativas e discursivas.  

 

 

5.5 Análise situacional 

 

 

 Depois do levantamento dos vários significados que são atribuídos à crise por 

outrem, passaremos agora para os exemplos selecionados das revistas. Neles buscaremos 

entender quais são os sentidos que aparecem e de que modo se forma são apresentados os 

elementos constitucionais da situação de crise (participantes, momentos, funções, 

definições etc.) nas revistas em seus diferentes sentidos. 

Como na língua em uso podem aparecer vários concepções e elementos de só um 

conceito, é comum encontrar nesse contato combinações que indiquem modificações, 

transformações etc., como constata Raffaelli (2007). Não encontramos esses fenômenos 

nos dicionários, devido à formação e função dos dicionários com a preocupação central de 

sintetizar o conhecimento a cerca do tema. Por isso, eles oferecem uma fonte rica na qual 

podemos aprender muito e que nos oferecerá ideias a serem pensadas.  Há uma relação 

tensa entre sentidos, como afirma Fuchs (1982), à medida que, em cada reformulação 

parafrástica de cada enunciado, acontece a progressão de construção e reconstrução do 

discurso. No nosso caso, na mesma instância em que se configura a própria imagem que a 

mídia faz da crise, acontecem as transformações e reformulações do conceito que é 

modificado e definido pelo discurso. 

Segundo Raffaelli (idem), para se construir uma análise discursiva abrangente, é 

importante a realização de uma análise situacional anterior, ou seja, uma análise linguística 

de conteúdo, focando os lexemas que aparecem em diferentes situações. Nela serão 

indicados e interpretados o lugar e a importância dos principais conceitos e o significado 

das situações em que o conceito de crise é empregado, analisando e apresentando o 
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conteúdo das enunciações expressas textualmente, como constata Raffaelli (idem), para 

depois serem analisadas discursivamente. Para a autora croata, esse tipo de análise se 

estabelece entre uma análise textual-linguística de conteúdo e de discurso, uma vez que 

está situada entre as três análises – inicialmente textual, com uma interpretação do 

conteúdo da situação e uma conclusão que limitada por uma análise do discurso.  

 

 

5.5.1 Definição situacional ae crise nas revistas croatas e brasileiras 

 

 

Neste sub-item traremos alguns exemplos selecionados das revistas que nos 

ajudarão a diferenciar melhor as diferentes formas de lexicalização que, na definição de 

Raffaelli (2007), seria uma transposição do lexema para outras situações, ou seja, o 

conceito da crise nessa visão teria vários sentidos e definições, desdobrando-se no texto. 

 

a) Exemplos das revistas croatas (em ordem cronológica): 

 

1. Os acontecimentos do ano passado resultaram em uma crise política no Brasil e essa 

crise política quase provocou uma crise econômica.
27

  

 

2. A crise aguda desse dualismo provocou o aparecimento de uma série de grupos, que 

criaram ou ressuscitaram ideias sobre como resolver essa crise [..] 
28

  

 

3. Porém, essa crise econômica agora é mais evidente na instabilidade política.
29

  

 

4. A crise política e econômica na Croácia, agora está entrando numa nova fase e ainda 

mais dramática: os EUA e a EU decidiram intervir [...]
30

 

                                                           
27 “Ano da crise de dívidas”  – autora Slavica Lukic  (“Globus” – 05.12.2008). 
28 Quem pode movimentar a Croácia (veredicto dos peritos)  – autor Jelen Lovric (“Nacional” 13.4.2007). 
29 “A economia com medo de falir (a crise continua)”  – autor Marko Biocina (“Nacional” 10.05.2008) 
30 “A economia com medo de falir (a crise continua)”  – autor Marko Biocina (“Nacional” 10.05.2008) 
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5. [...] o nacionalismo profundamente antieuropeu, permeado pelos restos do fascismo e 

bolchevismo, a Grande Depressão 1929-1933 estava antecipando a crise e a quebra do 

capitalismo, estimulando o radicalismo da direita e da esquerda.
31

  

 

6. [...] não é a única maneira de a economia croata superar e resolver com mais rapidez os 

problemas sociais amontoados, resultado da crise atual.
32

 

 

7. [...] os gastos das duas grandes crises bancárias na Croácia desde a sua independência 

eram de, aproximadamente, 5,5 bilhões de dólares (ou 44 bilhões de kunas).
 33 

 

b) Exemplos das revistas brasileiras (em ordem cronológica) 

 

8.  Comissão do Senado americano discute o impacto econômico da crise imobiliária.
34

 

 

9. É muito provável que o país se mostre capaz de vencer essa primeira crise do século 

XXI.
35

 

 

10. [...] a questão sobre a credibilidade do sistema ajuda a explicar a crise de confiança da 

semana passada.
36

 

 

11. [...] já recuperaram boa parte das perdas que tiveram com a crise mundial.
37

 

 

12. Passada a fase mais aguda da crise financeira internacional [...]
38

 

 

13. [...] reforçando a estratégia do governo Lula desde a explosão da atual crise global, em 

2008.
39

 

 

                                                           
31 ”Previsão negra (Calendário econômico para 2010)”  – autor Nikola Jelić (“Globus” 25.12.2009)   

32 ”Previsão negra (Calendário econômico para 2010)”  – autor Nikola Jelić (“Globus” 25.12.2009)   

33 “Medidas para a salvação da Croácia” – autor Marko Biocina (“Nacional” 11.5.2010). 

34 “A primeira do século” – autor Giuliano Guandalini (“Veja” – 22.7.2007). 

35 “A primeira do século” – autor Giuliano Guandalini (“Veja” – 22.7.2007). 

36 “A cavalaria salvou o dia” – autor Ronaldo Soares (“Veja”- 24.11.2008). 

37 “A cavalaria salvou o dia” – autor Ronaldo Soares (“Veja”- 24.11.2008). 

38 “O Brasil e a crise mundial” – autores Giuliano Guandalini, Benedito Sverberi e Cíntia Borsato (“Veja” 4.3.2009). 

39 “O vento vai soprar a favor de Dilma?” – autor José Fuchs (“Época” – 1.11.2010). 
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14. O sistema financeiro dos Estados Unidos implodiu em setembro de 2008, deflagrando a 

pior crise dos últimos oitenta anos.
40

 

 

Esses exemplos apresentam um espectro de sentidos muito amplo, sendo a crise um 

conceito multifacetado no qual se incluem vários fenômenos sociais, frequentemente 

ligados à instabilidade econômica.  

Começaremos a abordar os dados acima observados pela colocação lexical dos 

adjetivos. Se olharmos para a colocação dos adjetivos junto ao lexema crise, torna-se 

evidente a mistura de termos políticos (exemplos 4, 6, 7), econômicos e bancários 

(exemplos 1, 4, 5, 8 e 9) e gerais (exemplos 2, 10, 12, 13 e 14). A predominância desses 

termos (econômica, imobiliária, financeira, política, de confiança) traz à tona a visão de 

que a crise atual está enraizada principalmente na política econômica ou institucional de 

que todos dependem. No entanto, ela pode ser manejada por algum indivíduo (no exemplo 

13 – presidente Lula), instituição (exemplo 9 – comissão do Senado) ou país (exemplo 3 – 

Croácia) com a função apropriada para fazer esse tipo de intervenção, o que nos leva à 

conclusão de que os indivíduos ou atores sociais podem também ser a causa da crise ou 

sofrer suas consequências. 

Dentro do domínio estão os elementos que se referem aos aspectos circunstanciais 

da crise. Desse modo, ela pode ser grande, aguda, etc., mas, apesar disso, esses 

complementos nem sempre são exigidos, como no caso do exemplo 3. É importante 

salientar outros aspectos e sub-domínios do conceito da crise, que trazem outra dimensão 

para a estrutura conceitual. 

Linguísticamente, podemos estabelecer a visão de crise como ponto de partida 

(exemplos 5,6 e 9) ou como processo (exemplos 4, 7 e 8). Mesmo se esses dois sub-

domínios não parecerem ligados de modo direito à noção de crise, eles são 

importantíssimos para o entendimento do processo da formação de noção de crise. Neles 

podemos estudar e talvez entender quais são as causas que motivam certa formação da 

noção de crise. Assim, falamos dos dois sub-domínios mais presentes no corpus, que são a 

crise como ponto de partida e o processo do desenvolvimento da crise. Entre as referências 

à crise, como tentaremos evidenciar através dos exemplos salientados nesse exercício 

                                                           
40 “O vento vai soprar a favor de Dilma?” – autor José Fuchs (“Época” – 1.11.2010). 
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linguístico, incluem-se a noção de causa ou início, desenvolvimento e resultado ou fim que 

pode ser positivo ou negativo, dependendo das ações que influenciarão o desenrolar da 

crise. Junto com isso, elas incluem a noção de estado crítico, decisivo, do qual depende a 

direção (positiva ou negativa da crise). 

Os dois sub-domínios são ligados estreitamente, porque não é raro encontrar, ao 

lado do termo que define crise, como mostramos nos exemplos anteriores, um outro que 

explique a maneira como a crise se desenvolverá ou como se iniciou, o que é o caso nos 

seguintes exemplos: 

 

15. Desde que a nova e mais séria crise política começou em Setembro, a economia sofreu 

o impacto desses acontecimentos, desestabilizando-se também.
41

 

 

16. Se nós queremos agir contra a crise atual, devemos entender suas origens e natureza, 

suas interdependências e relações.
42

 

 

17. A crise financeira na Ásia não está diminuindo, mas está sendo cada vez mais grave, 

levando ao colapso do governo japonês, o que podia levar ao colapso do Japão.
43

 

 

18. Eles pertencem a uma geração que sabe que a crise econômica serviu como a 

introdução à desintegração completa da Yugoslavia, eles sabem que efeitos uma crise 

econômica pode causar.
44

 

 

19. [...] defende a regulação do mercado financeiro, mas avisa que crises são inerentes ao 

capitalismo.
45

 

 

20. A crise eclodiu na segunda-feira passada[...] 
46

 

 

                                                           
41 “Medidas para a salvação da Croácia”  – autor Marko Biocina (“Nacional” 11.05.2010). 

42 “Meu plano para 2010 (primeira ministra Jadranka Kosor fala sobre os seus planos para o próximo ano)”  – autor 

Jadranka Kosor (“Globus” 01.01.2010) 

43 “Previsão negra (Calendário econômico para 2010)”  – autor Nikola Jelić (“Globus” 25.12.2009) 

44 Previsão negra (Calendário econômico para 2010)”  – autor Nikola Jelić (“Globus” 25.12.2009) 

45 “O vento vai soprar a favor de Dilma?” – autor José Fuchs (“Época” – 1.11.2010). 

46 “A cavalaria salvou o dia” – autor Ronaldo Soares (“Veja”- 24.11.2008). 
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21. A crise foi detonada, pelo que se sabe até agora, por uma razão inédita: pelo próprio 

medo de uma crise.
47

 

 

22. É improvável que uma crise como a que assola o sistema financeiro dos Estados 

Unidos seja vista no Brasil.
48

 

 

23. A chamada classe C (renda familiar entre 1.115 e 4.807 reais mensais) a maior parte da 

população brasileira e continua virtualmente imune à crise.
49

 

 

24. As crises, as recessões, a volatilidade são intrínsecas ao funcionamento do capitalismo 

e da economia de mercado.
50

 

 

Selecionamos esses exemplos do corpus, pois neles percebemos que a crise, além 

de ser definida e caracterizada, foi colocada num contexto temporal. A própria crise, 

embora tenha essa função frequentemente, não é necessariamente resultado de alguma ação 

ou algo a ser resolvido (exemplos 15, 16, 19, 22 e 23). Ela é causa de outras 

transformações ou mudanças, como fica evidente nos exemplos 17 e 18. Ela até pode ser 

inerente a alguma coisa, ao capitalismo como percebemos nos exemplo 19. Os exemplos 

indicam para o fato de que, dentro do sub-domínio “temporal” que na nossa definição 

inclui diferentes aspectos temporais que podem ser classificados como o aspecto de estado 

ou estável ponto de partida (exemplo 16, 22 e 24), o de ação em decorrência (exemplos 15, 

17 e 18), o de ação repetitiva (exemplo 19) ou ação abrupta (exemplo 20 e 21) . 

De qualquer modo, a crise como processo precisa codificar linguisticamente os 

atores ou os objetos que passarão por algum tipo de modificação decorrente da posição 

instável em que eles se encontram. Pelas definições dos tipos de crise e meios pela qual ela 

acontece, diferentes atores contribuem para a dinâmica da mudança do sentido da crise, a 

qual, apesar de ter como base fixa a instabilidade (exemplos 15, 19 ou 24), mostra 

facilidade em receber ou perder significados, o que a deixa mais suscetível à 

transformações ou manipulações. Para o jornalista é muito importante, como mostram os 

                                                           
47 A primeira do século – autor Giuliano Guandalini (“Veja” – 22.7.2007). 

48 “O Brasil e a crise mundial” – autores Giuliano Guandalini, Benedito Sverberi e Cíntia Borsato (“Veja” -4.3.2009). 

49 “O Brasil e a crise mundial” – autores Giuliano Guandalini, Benedito Sverberi e Cíntia Borsato (“Veja” -4.3.2009). 

50 “O Brasil e a crise mundial” – autores Giuliano Guandalini, Benedito Sverberi e Cíntia Borsato (“Veja” -4.3.2009). 
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exemplos, primeiro definir a crise como lhe convém para poder explicar como ela se 

iniciou e em que resultou para dizer então em que ela se desenvolverá (explicando causas 

ou propondo soluções, dependendo do momento e da estrutura do artigo). 

Nas profissões política e jornalística, encontramos sujeitos cuja fala ou escrita é 

carregada de valores morais e ideais pessoais, que podem interferir na formação de opinião 

ou atitude sobre qualquer assunto de cunho social. Portanto, a nosso ver, para os jornalistas 

e políticos, escrever sobre crise nos periódicos representa um espaço conveniente para 

apresentar, ao lado de fatos e dados concretos, crenças e opiniões pessoais, aos quais esses 

dados e fatos podiam servir como afirmação do já concluído e não como base sob a qual se 

formará certa opinião ou crença. 

 

 

5.6 Análise da reconstrução discursiva do conceito da crise em 

“Nacional” e “Globus” 

 

 

Analisaremos agora os artigos selecionados nas revistas mensais croatas “Globus” e 

“Nacional” entre o período de 2007 e 2010. De modo qualitativamente diferente, ambas as 

revistas apresentam diferenças no sentido da construção do conceito da crise economica 

atual. Neste capítulo, apresentaremos 6 artigos: duas da revista Nacional e quatro da revista 

Globus. 

Começaremos pelos artigos publicados em 2007. Estes são específicos, pois partem 

de diferentes pontos de vista ao realizar reconstruções discursivas da crise. 

O primeiro artigo a ser analisado foi publicado pela revista Globus no dia 13 de 

abril de 2007. Ele possui quatro páginas, das quais duas são formatadas como capa: com a 

manchete em branco – “Quem consegue movimentar a Croácia” (Anexo A), título acima 

da manchete em vermelho – “Veredicto dos peritos”, o tópico na parte inferior em 

branco
51

, junto ao sub-título – “Análise economia da Globus”. Apresentando ao fundo das 

duas páginas, uma imagem de escritório com mesa redonda e cadeiras e cinco pessoas em 

primeiro plano, em posições estáticas, de pé e com uma apresentação textual embaixo 

                                                           
51  “Os peritos econômicos concordam: os programas econômicos apresentados pelos dois partidos mais fortes do país 

[...], HDZ (Comunidade Democrática Croata – tradução nossa) e SDP (Partido Social-Democrático – tradução nossa), são 

aspirações interessantes para o futuro, mas nem um, nem outro correspondem à realidade.” 
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delas. Pela apresentação das cinco pessoas, sujeitos sociais no mundo extralinguístico, 

podemos perceber que se trata de analistas, peritos econômicos, ecolhidos para serem 

personagens principais do artigo, e nos seus depoimentos o artigo se apoiará.  As outras 

três páginas são divididas em colunas nas quais se encontram as respostas dos analistas às 

quatro perguntas feitas pela revista e apresentadas na terceira, com um lead de dois 

parágrafos, duas citações extraídas do corpo
52

 - uma em forma de comentário sobre 

comportamento do Ljubo Jurčić, primeiro analista econômico do SDP, e a outra em forma 

de conclusão poetizada e três fotografias: a primeira do mencionado Ljubo Jurčić, a 

segunda da ministra da Fazenda do governo HDZ Martina Dalić e a terceira do ex 

primeiro-ministro Ivo Sanader.  

Primeiramente, o tema do artigo, definido no título e no lead, são os programas 

econômicos dos partidos mencionados, sabendo que as eleições seriam realizadas no país 

no final daquele ano
53

. Em segundo lugar, a situação econômica era o ponto mais 

importante para os programas apresentados pelos partidos
54

 e, por fim, a estagnação, ou 

melhor, a desaceleração econômica definida como algo a ser reconhecido e enfrentado
55

. 

Os analistas são apresentados em posições convencionalmente usadas na apresentação de 

políticos ou grandes pensadores - postura firme e séria, braços cruzados ou apoiando a 

cabeça, uso de roupa social etc. -, convocados pela revista para analisarem os programas 

econômicos, formando assim uma postura crítica em relação às políticas oficiais, 

transformando-se em protagonistas do artigo
56

, nomeados como “consagrados” 

(designando-se a importância somente ao fato de possuirem uma função na sociedade, sem 

justificativa ou argumentação da sua importância para a área). Sem dúvida, a função e 

formação deles é importante, mas não até o ponto de serem chamados como consagrados 

na sociedade. 

                                                           
52 “Ljubo Jurčić precisa chegar a uma situação em que ele não seja somente o dirigente, mas também a uma em que ele 

possa contar com uma orquestra atrás”, “Como não estamos dispostos de apertar o cinto, espera-nos a venda dos tesouros 

nacional”. 

53 “Os cinco analistas consagrados croatas estão analisando os programas dos principais partidos políticos do país, 

apresentados nas campanhas eleitorais deste ano”. 

54 “Ninguém esperava que o debate nacional voltasse tão veementemente às questões econômicas”. 

55 “Ainda não foi dada a resposta como conseguir o PIB de 8%”. 

56 O primeiro protagonista é Dražen Kalođera, professor de uma das faculdades de economia e finanças particulares da 

capital croata; o segundo é Mladen Vedriš, professor catedrático de uma das faculdades de economia públicas; o terceiro 

é Damir Novotny, analista econômico independente, que trabalha para um consórcio particular, seguido ppr Guste 

Santini, também analista econômico independente e, por último, por Željko Lovrinčević, pesquisador de um dos institutos 

econômicos croatas. 
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É interessante perceber que dos 5 analistas, somente um é de uma instituição 

pública, o que não corresponde à realidade croata, pois a maioria das instituições de ensino 

e pesquisa é do Estado. Também, a maioria dos funcionários públicos, secretários e 

ministros são formados nessas instituições, atuando igualmente nelas, com um pequena 

porção de analistas trabalhando em institutos e empresas estrangeiras, financiadas 

principalmente pelo dinheiro vindo da União Europeia, dos Estados Unidos e do Canadá. 

Considerando esses fatos, podemos entender melhor as razões pelas quais a revista 

convidou esses analistas para analisarem e criticarem os programas políticos e econômicos, 

pois alguém mais próximo ao Estado e suas políticas poderia não ter a mesma visão da 

revista sobre a situação analisada. 

Seguindo a mesma linha de pensamento, podemos perceber que, embora possa 

parecer que os analistas foram escolhidos para dar uma opinião independente e crítica dos 

programas econômicos, os depoimentos deles são utilizados para confirmar a tese da 

revista. Ou seja, quer se mostrar que os programas econômicos não são bons porque “não 

correspondem à realidade”, procurando diminuir o ethos de credibilidade dos partidos, 

como ficou explicito já na conclusão oferecida no início do artigo, no próprio tópico
57

, 

logo em baixo da manchete e reforçada pelas afirmações selecionadas dos depoimentos dos 

analistas e apresentadas embaixo das suas imagens
58

 e pela frase introdutória do lead
59

.  

Dois fatos interessantes, que descobrimos ao analisar o aparecimento desses 

personagens na narrativa e a produção dos jornalistas, foram a frequência com que Damir 

Novotny aparece como analista independente - no qual o leitor deve confiar e pela qual a 

revista reforça seu próprio ethos de credibilidade - e o formato de artigo – “Os analistas 

falam”, onde são convocados 4 ou 5 analistas econômicos para analisar o estado da 

economia, pois assim, acreditamos, as revistas legitimam a sua visão da economia e da 

crise.  

Quanto à posição do locutor no artigo, ele é dividido, dentro da marcação 

linguística da terceira pessoa do singular, entre o enunciador implícito nas partes 

                                                           
57 Vide nota de rodapé 51. 

58 Dražen Kalođera – “Todos os partidos da história recente croata estão seguindo o mesmo modelo que não está dando 

resultados”,  Mladen Vedriš – “O programa economico do HDZ poderia ser considerado um pouquinho mais realístico, 

mas não se deixem enganar”, Damir Novotny – “Tanto no programa do HDZ quanto do SDP encontramos uma listagem 

de proposições, moções e ideias, mas sem informação como devem ser realizadas”, Guste Santini – “Nós deveriamos 

crescer 7% ao ano para mantermos o mesmo nível de pobreza”, Željko Lovrinčević – “O HDZ pensa resolver seus 

problemas, apostando nas integrações ao Oeste Europeu” 

59 Vide nota de rodapé 53. 
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interpretativas do texto
60

 e entre o enunciador explícito da primeira pessoa do plural 

presente nos depoimentos dos analistas econômicos
61

. Sendo assim, o ponto de vista 

assumido neste artigo é, também, dividido entre a narrativa que se posiciona “por detrás” 

do texto, segundo a classificação de Pouillon (1948), mostrando-se onisciente e capaz de 

ter uma visão abrangente do assunto, e apresentar uma ótica “com”, na classificação de 

Pouillon (idem), qual o leitor está lendo os depoimentos. Assim, a revista retém a posição 

de ser aquela que sumariza, interpreta, apresenta uma visão do mundo ao leitor, que 

confirma a conclusão oferecida no início do artigo e nos títulos apresentados acima de cada 

depoimento, servindo como tópicos para os próprios depoimentos
62

. Os depoimentos 

servem, de fato, como confirmação de que a situação econômica não será resolvida caso o 

leitor aceite os programas e se junte tanto à opção política da esquerda (representada pelo 

SDP
63

) quanto à opção política da direita (representada pelo HDZ
64

), tendo que escolher 

pela terceira via, que é aquela apresentada pela revista e seus aliados, que por sua vez, está 

preocupada com os ajustes e aproximações da política econômica croata com a da UE, o 

que é uma preocupação recorrente em outros números da revista. 

Embora os depoimentos fossem apresentados na íntegra, sem comentários e 

interpretações explícitas dos jornalistas, a inclinação crítica negativa que surge no nível 

discursivo está inscrita nas perguntas que a revista faz aos analistas, cujas respostas são 

colocadas como depoimentos. Elas são formadas de um modo a induzir a formação de 

respostas na direção da pressuposição que todos os programas econômicos dos partidos 

políticos croatas são mal construídos
65

, pois se trata de uma repetição do passado, um 

exemplo de uma transição e modernização falha do país, sem possibilidade de 

melhoramento ou mudanças caso não haja a participação da mídia e dos atores 

independentes da sociedade, interpretados pela mídia.  

As conclusões retiradas dos depoimentos são apresentadas no presente
66

, como 

comentários gerais, na definição de Benveniste (1991), ao passo que na narrativa dos 

                                                           
60 “A Globus, na conversa com os cinco maiores economistas croatas, tentou responder as seguintes pergunta [...]”. 

61 “O leitor não pode esquecer de que aqui certamente se trata de que, ao tratarmos os programas economicos, 

entraremos na área da política e programas políticos”. 

62 “A política do SDP, no que diz respeito ao desenvolvimento industrial,  está de acordo com as exigências da UE”, “O 

Governo de Sanader, de fato, não entende a própria política econômica”. 

63 SDP (Partido Social-Democrático – tradução nossa). 

64 HDZ (Comunidade Democrática Croata – tradução nossa). 

65 “Pergunta número 3: será que o debate desta vez incidirá sobre as questões econômicas ou tudo, como sempre, se 

desmanchará no ar. 

66 “As mesmas concepções, os objetivos irreais”, “O modelo de Jurčić está pondo em questão a entrada da Croácia na 

União Europeia”, “Ainda não foi dada a resposta como conseguir o PIB de 8%”. 
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depoimentos são misturados os tempos no passado, presente e futuro
67

, percorrendo os três 

atos de Abramo (2003), expondo fatos, comentando-os e oferecendo soluções para o 

problema. 

No artigo como um todo, porém, não acontece a integração dos três momentos, pois 

falta o terceiro ato, que é a “autoridade resolve o problema”, o que significa que a revista 

deteve a possibilidade de elencar mais opiniões e depoimentos para poder legitimar a sua 

posição. Assim, ela opta por apresentar os problemas de modo mais sensacionalista, 

respondendo às questões antes de uma apresentação e elaboração mais detalhada da 

temática. Ela apresenta a fala da sociedade, mas essa sociedade é representada pelos 

cidadãos mais aptos para discorrerem sobre o assunto, os quais possibilitam a atribuição de 

características de credibilidade e competência à imagem social, ou seja, ao ethos da revista, 

como instituição na qual o leitor pode confiar.  

De fato, a legitimação por autoridade de peritos, como explica Van Leeuwen 

(2008), parece ser o suficiente para que a revista exponha uma visão subjetiva do assunto. 

É de tamanha importância entender que a manipulação neste artigo não acontece dentro da 

narrativa, uma vez que o autor opta por manipular o nível da macroestrutura do próprio 

artigo, como defende Van Dijk (2006), fragmentando alguns aspectos convenientes dos 

depoimentos, removendo-os da dinâmica do depoimento original e introduzindo-os no 

momento de conclusão, ou constatação do já concluído, dentro do ponto de vista “de fora”. 

Desse modo, o discurso midiático cede, aparentemente, lugar para o discurso científico, 

analítico de apresentação de dificuldades, suas causas e soluções, para posteriormente 

retomá-lo e englobá-lo na própria subjetividade, o que deixa a revista na posição de um 

primeiro-ministro, o qual consulta seus ministros para pôr em ação uma proposta. 

 

*** 

 

No segundo artigo escolhido - “Pobres, tristes e sem preocupação (Anexo B), 

publicado na Globus no dia 12 de agosto de 2007, com quatro páginas -, é apresentada uma 

imagem da área de frutas e legumes de um supermercado, sobre a qual está posicionada a 

manchete “Pobres, tristes e sem preocupação” como título. O tópico está localizado no 

                                                           
67 Se a Croácia não tivesse ficado com tantas belezas naturais, o desenvolvimento do turismo, o único ramo da 

economia funcional, teria sido bem mais problemático. Mas o turismo não pode e não deva resolver nossos problemas 

estruturais, é preciso conceber novas respostas para essa situação e esses programas dificilmente farão isso.  
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canto direito superior. Abaixo dele encontram-se dois gráficos e abaixo da imagem 

principal está a fotografia de Siniša Zrinšćak, autor de uma pesquisa sobre o padrão de vida 

croata, colocado-o, dentro da narrativa, na posição do principal personagem do artigo. 

Não é mencionado, explicitamente, o termo crise, pois a crise naquele momento 

este ainda não era um tema atual, ou seja, o conceito ainda não era denominado por essa 

palavra para abordar os temas correntes como a economia e a situação política, embora 

houvesse outros termos (semanticamente parecidos) em seu lugar.  O jornalista não afirma 

a existência de crise mas, ao invés disso, aponta de modo indireto para a instabilidade e a 

privação econômica e social, pois em agosto de 2007 a instabilidade financeira estava no 

começo, não apresentando efeitos em lugares não-centrais. Todo o artigo é apresentado no 

tempo verbal presente, por se tratar de um comentário de pesquisas que enfocam o padrão 

econômico atual da Croácia
68

. Um fato interessante é que a jornalista, no lugar de comentar 

e interpretar as pesquisas, narra-as empregando o mesmo tempo verbal
69

, o que não condiz 

com a classificação proposta por em Benveniste (1991), juntando assim a narração, ou seja, 

a apresentação de informações e dados com a sua interpretação, emitindo opiniões sobre a 

situação inteira.  

Na construção do texto, utiliza-se uma posição do jornalista como pesquisador tanto 

que a primeira informação posicionada acima do título define o artigo como “pesquisa 

sobre o standard”. O texto se baseia em uma pesquisa
70

, em um estudo
71

 e em um relatório 

não-nomeado
72

 feito para uma instituição estrangeira europeia, mostrando o foco 

ideológico tanto do autor do artigo que objetiva ampliar a própria função, fazendo resenhas 

e interpretações teóricas quanto da revista, uma vez que isso foi aprovado pelo conselho 

editorial para afirmar que a economia do Estado está passando por um período de 

instabilidade, acompanhado de problemas estruturais.  

O discurso que domina esse texto se baseia na resignificação dos dados que provêm 

de diferentes fontes para incorporá-los em sua “visão” da situação econômica no país. 

                                                           
68 “Segundo a lista, podemos concluir que a Croácia se encontra bem abaixo da média da UE”, “Os pobres na Croácia 

são aqueles que ganham menos de 1800, o que é uma soma duas vezes menor do que esperado, se fazemos a comparação 

com a média da Inglaterra.”, “Na pesquisa de Zrinšćak consta que os croatas ricos possuem 5 vezes mais recursos que os 

pobres, o que é praticamente a mesma proporção da UE.” 

69 Uma família croata comum dispõe de 512 euros, a maioria possui telefone e lavadora de roupa, automóvel e 

computador [...] Quase um terço das famílias croatas possui maquina fotográfica digital, um forno microondas, DVD 

player [...] 20 % das famílias possui ar condicionado instalado, ao passo que 80% dos cidadãos possui telefone celular”.  

70 Pesquisa da GFK (Comissão econômico financeira) sobre o situação econômica para Setembro de 2009. 

71 Estudo do prof. Siniša Zrinšćak, Tea Matković e Zoran Šućurac sob o título “Desigualdade, pobreza e privação 

material dos novos e antigos membros da EU”.  

72 Relatório da Organização para a pesquisa econômica e social “Lisbon Council”. 
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Assim, o personagem principal da narrativa, ou seja, ator social em termos da AD, é o 

professor Siniša Zrinšćak, da Faculdade de Direito da Universidade de Zagreb, 

especializado na área de assistência social. Ele contou com dois colaboradores que 

ajudaram na realização da pesquisa. Ao lado dele, aparece um depoimento do presidente da 

“Associação dos Sindicados Independentes da Croácia” – Robert Sever, um personagem 

que aparecerá com frequência em outros artigos da mesma revista, sendo uma fonte 

importante para sustentar as críticas da revista, visto que Sever sempre se posiciona 

criticamente as ações do Governo. 

Aqui sublinhamos a “visão” do autor, sendo a escolha dele basear o artigo em 

fontes separadas, cujos dados e informações ele não usa para basear suas ideias, mas para 

reforçá-las, aproveitando-se dos frasismos e oficialismos
73

 das autoridades (pesquisas, 

estudos e relatórios), como os define Abramo (2003), para induzir a aceitação da conclusão 

dada no lead
74

 de que a Croácia é um país pobre que não conseguirá atingir o padrão de 

vida dos países da UE. O autor do artigo formula as questões e logo em seguida fornece as 

respostas ás suas próprias colocações, usando os dados pré-selecionados, construindo a 

imagem negativa da situação econômica a partir das informações que se encontram na 

manchete do artigo - “Pobres, tristes e sem preocupações”, com o título “Vida luxuosa sem 

condições” -, para sustentar a primeira premissa, a saber, que o país se encontra em um 

período de instabilidade e fraqueza e para confirmar o mito de que o povo croata não se 

preocupa com o futuro e que só vive para o “agora”. Como entendemos em Baudrillard 

(1991), é preciso estar de acordo que existe uma ameaça e que é preciso ter uma resposta 

para resolvê-la. Esta possível ameaça é, neste caso, a crise. 

No artigo encontramos também cinco subtítulos: “Privação”, “Determinação”, 

“Sensação”, “Principais necessidades” e “Previsão”, termos que pertencem ao campo 

semântico do conceito de crise econômica, pelos quais o autor pretende confirmar a 

afirmação oferecida no título do artigo. Nelas, ele trata do aspecto econômico e emocional, 

dedicando bastante espaço para o pathos ao tentar persuadir o leitor de que o croata está 

vivendo mal. Ele define os dois aspectos como partes integrantes do padrão croata, 

                                                           
73 “Vida luxuosa sem condições”, “Os croatas vivem para hoje, não pensando no futuro. Eles gostam de viver a vida, e 

obviamente, não se preocupam com os negativos nas contas”, “Esse assunto ainda merece ser explorado”. 

74  “Os croatas estão devendo cada vez mais. Um croata assalariado hoje deve aos bancos até 70.724 (um real vale 

aproximadamente três kunas – definição nossa) [...]”, “A Croácia é, na verdade, um país pobre. Com essa conclusão 

concorda também o Siniša Zrinšćak, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Zagreb [...]”, “Será que a 

Croácia conseguirá atingir o padrão econômico dos países da UE? Os estudiosos não estão muito otimistas[...]”. 
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repetindo quais dos aspectos do standard (econômico) não são acessíveis para um croata 

qualquer
75

 em uma concepção “europeizada” de standard, pois consideramos que as 

necessidades apresentadas não condizem completamente com o que, culturalmente e 

historicamente, os croatas vivenciaram. Com isso, a percepção do standard é fundada 

logomaticamente, e definido por Hodge e Kress (1988), como uma lista de bens materiais 

que cada família deve possuir, junto com o poder aquisitivo e/ou saldo positivo
76

 em sua 

conta corrente e o que é mais importante, na nossa opinião, sempre em comparação com a 

União Europeia, transpondo os padrões econômicos do Ocidente Europeu à realidade 

croata. 

No artigo, intercalado com o texto, encontram-se 6 gráficos, retirados da pesquisa 

para a qual não podemos afirmar em que grau é representativa da sociedade croata, uma 

vez que não foi apresentado o contexto da realização desta pesquisa. Eles são usados de 

modo fragmentado, com a colocação aleatória que não corresponde à formatação do texto, 

induzindo o leitor para fazer uma leitura da situação pessoal e geral econômica dentro do 

período indicado (2000-2007). Desse modo, o autor explicitamente reforça o aspecto 

temporal da situação econômica, o que é mais um elemento em comum com os outros 

artigos selecionados que tratam da crise e as suas consequências econômicas. 

Conforme a posição do autor, marcada linguisticamente na terceira pessoa do 

singular, ou seja, está “por detrás” do texto
77

, na definição de Pouillon (1948), inclui-se 

aparentemente nos depoimentos e opiniões do outro, organizados para confirmar a tese 

inicial.  

Embora não vise a solidarizar-se explicitamente com o leitor e o tema, o autor 

implicitamente quer “aproximar” o leitor à sua visão da situação econômica do país, pois 

as opiniões próprias do autor estão misturadas a dados objetivos, exteriores ao autor, livres 

                                                           
75 “Porém, para o padrão de vida é muito importante a, assim chamada, privação material na qual incluímos a família 

que: possui automóvel próprio, pode convidar amigos para sair, para jantar ou beber uma vez por mês, possui 

aquecimento central instalado, pode pagar uma viagem prolongada para praia, pode trocar os móveis antigos, tem 

ao menos uma refeição com carne ou peixe por dia, tem as condições de comprar roupa[...]”, ”Mas, na categoria da 

privação material em que incluímos a arrendamento da casa, ida ao teatro, cinema e jantar, não podemos nos 

comparar de modo algum com os britânicos.  

76 “O poder aquisitivo (subtítulo) – Quem se considera pobre na Croácia é aquele que ganha menos de 1800 kunas por 

mês. O limite de pobreza na Inglaterra é duas vezes maior”, “[...]até em 80% das famílias croatas o influxo de dinheiro 

não é suficiente para pagar as despesas diárias. De acordo com esse dado, o salário mensal deveria ser 40% mais alto para 

que uma família possa sobreviver. Por isso, não estranha o fato de que 57% dos croatas não tem poupança”, “Porém, na 

Croácia mais de 33% dos cidadãos se considera pobre, o que é explicado pelo fato de que eles conseguem comprar 

somente 49%  daquilo que o cidadão da UE pode.” 

77 “A Globus revela”, “A Croácia está vivendo mal [...], de fato, a Croácia é um país pobre.”, “[...] com essa afirmação 

concorda Siniša Zrinšćak, professor da Faculdade de Direito [...]”. “Na Croácia existe uma tendência grande de perceber 

e indicar desigualdades sociais.” 



120 

 

de uma posição crítica frente aos dados. Desse modo, o autor tanto como a própria revista, 

nos revelam, através do slogan “Globus revela”, a sua visão da situação econômica e 

procuram controlar, pelo discurso, os processos de construção de sentido ligados aos 

conceitos concretos que se encontram dentro do campo de economia: devedor, pobre, 

privado, desigual etc., com os quais visam a destacar o estado de instabilidade no país sem 

o uso direto do conceito de crise. É importante salientar o fato de que a Croácia é 

comparada, simultaneamente, com os países da União Europeia, que servem como 

parâmetro para as comparações do nível “melhor – pior”, apresentando os elementos 

faltantes para que a economia croata chegue ao nível dos países da UE, e com os países 

definidos como “Leste Europeu”, “países pós-comunistas” e “países da região”, remetendo 

à posição geopolítica da Croácia e aos países com condições econômicas parecidas. Isso 

mostra a duplicidade do posicionamento do país, como aspirante ao ocidente, mas ainda 

remanescente do leste, confirmando o hibridismo da posição identitária do discurso. 

O processo de construção de sentido dentro do discurso é controlado, como 

afirmam Hodge e Kress (1985), de fato, pela interação de texto escrito, gráficos e imagens, 

pois mais de 50% do artigo contém elementos visuais. Isso nos permite afirmar que, 

quando o jornalista se coloca na posição de pesquisador interpretador, realçando o seu 

ethos de credibilidade pela legitimação de autoridade especialista (pesquisas e 

pesquisadores), ele aproveita-se desse logos científico no nível impessoal, da sociedade, 

para criar uma situação emocionalmente marcada no nível pessoal
78

. 

Assim sendo, podemos concluir que o discurso do artigo está localizado 

temporalmente dentro do primeiro ato, definido por Abramo (2003), por se dedicar a 

exposição de “fatos”, mas optando por apresentá-los de um ângulo mais sensacionalista e 

emocional e menos racional, embora o ponto de vista escolhido seja “por detrás” dos 

acontecimentos. A presença de um discurso mais sensacionalista também se deve à política 

editorial que favorece grandes revelações, com notícias exclusivas e inéditas e que o 

jornalista aproveitou para abordar o “grande” tema que estava por vir. 

 

*** 

                                                           
78 “Sensação: a Croácia, junto com outros países pós-comunistas, possui um índice de sensação de pobreza alto.”, 

“Infelizmente, os croatas, se encontram, de fato, no fundo dos fundos quando se trata de standard de vida”, “O croata não 

consegue mudar de roupa a cada ano, o croata não pode sair em jantares mais de uma vez em cada 3 meses, o croata não 

possui condições para viajar para o exterior nas ferias de verão e inverno, ele simplesmente não alcança o padrão de 

vida do cidadão da Europa” 
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Já no ano seguinte, em Maio de 2008, percebemos na publicação da revista 

Nacional uma significativa mudança, no que diz respeito ao posicionamento da revista 

diante da crise econômica. No artigo de duas páginas (Anexo C), afirma-se na manchete 

que “A economia está com medo de falir”, introduzindo o tema do artigo pela constatação 

no título – “A crise continua”, explicitando a ideia no tópico que se encontra logo em baixo 

da manchete
79

. A primeira imagem, no lado direito do tópico, mostra cinco pessoas, com 

uma mulher no primeiro plano, apresentando uma pasta com duas folhas e a descrição - 

“Nancy Pelosa, a presidente do Congresso dos EUA”. A segunda imagem, posicionada 

acima da manchete, no canto superior esquerdo da primeira página, apresenta um homem 

em primeiro plano, com a descrição textual em baixo dela – “WOLFGANG 

RUTTENSTORFER, primeiro homem da OMV austríaca [a maior empresa de distribuição 

de combustível da Europa Central, presente no mercado croata – N.T]”. A terceira imagem 

é colocada dentro do mesmo enquadramento que a primeira, separada dela por um espaço 

contendo um texto com a descrição textual em baixo - “JEFFREY IMMELT, o diretor 

chefe do General Electric”. 

Como podemos perceber pelo título, o conceito de crise em revistas croatas ainda 

em 2008 não foi delimitado e fixado, pois começava a ficar evidente que a crise financeira 

dos setores bancário e imobiliário norte-americano era responsável pelo desequilíbrio do 

sistema mundial, ainda que os sinais de tal desequilíbrio financeiro-econômico estivessem 

presentes desde 2007. A mídia tinha conhecimento de que o setor financeiro estava em 

crise, como se afirma no tópico, mas ainda não sabia como denominar essa crise, que já 

afetava outros setores, e se o desequilíbrio iria ter efeito, por isso do título mais genérico. 

Analisando as imagens, o contexto em que foram apresentadas no artigo e o texto 

explicativo incluído no enquadramento das próprias imagens, percebemos que a primeira - 

central, indica de que se trata de um problema que o Congresso dos EUA deve resolver 

“com a maior intervenção desde a crise de 1930”. Na segunda imagem notamos a ligação 

entre a situação econômica e financeira dos EUA e a da Europa Ocidental, constatando que 

“a situação na Europa está igual” e a terceira imagem, como afirma o autor, está ”servindo 

                                                           
79 “Por causa da crise financeira os bancos pararam com a expedição de capital, o que deixou as empresas sem dinheiro e 

possibilidade de reprogramarem as dívidas”. 
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como introdução visual ao estudo de “caso”
80

, mais uma vez afirmando a posição central 

das instituições e empresas dos EUA na formação e transformação da crise financeira em 

crise econômica. Assim, os protagonistas desse artigo são o Congresso dos EUA, a OMV e 

a General Electric, o que nos permite concluir que, no caso da crise econômica atual, os 

protagonistas podem ser tanto pessoas quanto instituições ou empresas, como já afirmamos 

anteriormente na análise situacional. 

Por ser um momento em que a crise ainda era localizada em países e setores 

isolados da economia, segundo o que foi apresentado no artigo, encontramos três imagens 

que contextualizam esse momento. Aqui está a razão pela qual escolhemos esse artigo e 

não outros, uma vez que nele conseguimos ver a reconstrução discursiva efetuada pela 

revista, de uma crise financeira, que não é o foco principal deste trabalho (embora faça 

parte), em crise econômica, ou seja, a passagem de um estado para outro. 

Como se trata de um artigo que combina três funções do jornalista: informar, ou 

seja, apresentar os dados sobre a crise financeira e seus desdobramentos; interpretar os 

dados apresentados e as ações políticas e econômicas para resolver as dificuldades e por 

fim, opinar sobre os acontecimentos que colocaram a “economia em risco de quebrar” - 

como foi constatado na primeira frase do lead -, percebemos que são usados 

simultaneamente os tempos verbais pertencentes ao modo narrativo
81

, e os que pertencem 

ao modo comentado
82

, na definição de Benveniste (1991). 

O autor do artigo assume uma posição de polifonia enunciativa, apresentando-se 

como aquele ao qual é permitido narrar, ou seja, apresentar informações, mas também se 

encontra na posição de interpretar e comentar, salientando os elementos que considera 

importantes para a formação de sua visão do assunto. A parte da apresentação dos 

acontecimentos e dados, ou seja, narrativa é feita na terceira pessoa do singular, quando é 

apresentado o contexto geral
83

, e na terceira pessoa do plural
84

, quando se trata de 

                                                           
80 “Para entendermos o quão difícil está no mercado financeiro, será apresentado o caso da General Electric, uma das 

maiores empresas do mundo”. 

81 “Warren Buffet anunciou na semana passada que ia investir 3 bilhões de dólares na General Electric”, “Os bancários 

ingleses foram protestar contra o plano da Irlanda de garantir para todos os investimentos menores de 250 mil dólares”, 

“O primeiro ministro da Itália, Sílvio Berlusconi, disse que seu governo iria reagir somente se os bancos italianos 

estivessem em perigo”. 

82 “De outro lado, não se sabe como os bancos irão financiar o projeto de salvação dos bancos”, “Considerando o risco 

que existe no mercado financeiro, aqueles bancos que continuarão fazendo empréstimos, far-nos-ão com juros 

maiores”, “As grandes empresas já devem sentir a crise da liquidez bancária”. 

83 “O congresso norte-americano decidiu investir 700 bilhões de dólares para salvar o setor financeiro, mas também a 

economia inteira”, “Uma das maiores empresas de vendas e distribuição de combustível da Europa anunciou que assinou 

o contrato para a compra da MOL, empresa húngara, caída em problemas financeiros. 
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comentários referentes à posição econômica de diferentes países e empresas. Desse modo, 

o jornalista se posiciona “de fora”, como explicado em Pouillon (1948), quando está 

narrando um acontecimento geral, até certo ponto objetivo e “por detrás” quando está 

comentando, ou seja, destacando alguns exemplos para manter a singularização das 

ideias
85

. De acordo com Charaudeau (2009), isto possibilita a apresentação do discurso na 

sua simplicidade, ou seja, é acessível a todos os leitores, sabendo que assim a revista 

facilita a persuasão do leitor de que a economia realmente está em risco de quebrar. Essa 

premissa está presente desde a manchete, permeando o texto, manipulando os dados para 

causar uma sensação de ameaça e instabilidade
86

, ampliando a sensação de crise pelo 

pathos, ou seja, pelas emoções.  

A fragmentação da realidade no texto se concretiza em três momentos: na 

apresentação da situação nos EUA, na UE e, finalmente, na Croácia, dedicando somente 

uma frase
87

 para afirmar que a situação estava tão grave que os maiores bancos estavam 

em perigo, ocultando dados pela apresentação de termos vagos e inconsistentes
88

, 

induzindo o leitor à conclusão de que, essencialmente, todos os países estão na mesma 

situação instável e derradeira. 

Nesse artigo, como nos outros, o mundo ocidental é sempre considerado como 

principal para a apresentação dos acontecimentos, colocando a Croácia em lugar de 

passividade. Ao passo que não foram apresentadas “soluções” para a crise financeira e seus 

possíveis desdobramentos, mas somente “expõem-se” e “comentam-se” dados, permite-nos 

classificar o artigo entre o primeiro e segundo ato, como concebidos por Abramo (2003). 

Ou seja, ele se encontra entre a exposição de dados e a sociedade que reage, mas de um 

modo muito menos preocupado com a própria posição de credibilidade ou competência, 

pois em nossa opinião, a apresentação de dados ou a narração dos acontecimentos vem 

                                                                                                                                                                                
84 “As grandes empresas já devem sentir a crise da liquidez bancária”, “Os bancários ingleses foram protestar contra o 

plano da Irlanda de garantir para todos os investimentos menores de 250 mil dólares”, “Assim as empresas mais afetadas 

pela crise serão aquelas que basearam o crescimento no endividamento”. 

85 “As grandes empresas já devem sentir a crise da liquidez bancária. Uma das maiores empresas de vendas e 

distribuição de combustível da Europa anunciou que assinou o contrato para a compra da MOL, empresa húngara, caída 

em problemas financeiros”, “Para entendermos o quão difícil está no mercado financeiro, será apresentado o caso da 

General Electric, uma das maiores empresas do mundo”. 

86 “A situação não é melhor nem na Europa”, “É justamente por causa disso que vários economistas estão com medo 

de essas crises se espalhar para outros setores”, “Os ingleses estão com medo de os clientes deles saírem dos bancos 

britânicos para investirem nos bancos mais seguros da Irlanda.” 

87 ”Assim as empresas mais afetadas pela crise serão aquelas que basearam o crescimento no endividamento [...], pois 

agora não fica difícil de concluirmos que o aumento de juros vai afetar as grandes empresas croatas, como Agrokor, e 

todas as outras empresas com o mesmo perfil” 

88 “Mas o maior problema é que, como dizem os analistas, muitos dos líderes europeus não conceberam uma política 

de solução em comum, assim permitindo que as ações de um país influenciem negativamente outro país. 
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acompanhada de um frasismo ou oficialismo
89

 da revista, invertendo a ordem de 

pensamento, introduzindo argumentos para confirmar a conclusão e não o inverso. O 

jornalista não se preocupa em legitimar o texto nas autoridades de perícia - como definido 

por Van Leeuwen (2008) e verificados nos artigos anteriores -, julgando ser suficiente 

admitir que a crise já havia chegado e que afetaria também outros setores, uma visão com a 

qual o leitor precisa se conformar
90

. Isto mostra a posição da própria revista “Nacional” 

diante da situação econômica: revelar, manipular o leitor para que este acredite na 

existência de uma crise financeira que eminentemente resultará em uma crise maior, 

colocando-o em uma posição passiva, visando eliminar a possibilidade de ele agir para 

manter o seu bom estado, como explica Van Dijk (2002), ainda não afetado pela crise. 

 

***  

 

No final do mesmo ano (2008) é publicado na revista Globus, em quatro páginas, 

um artigo intitulado “O cenário negro para 2009” (Anexo D), com o sub-titulo “A critica 

das medidas do Governo por partidos oposicionistas”. Embaixo deste está localizada como 

manchete “O ano de crise de dívidas”. O tópico é iniciado pelo slogan “A Globus 

investiga”, seguido pela explicação da origem e da ideia principal do artigo
91

, em que 

consta o intuito de apresentar e interpretar a situação econômica e as medidas tomadas pelo 

Governo e também investigar as criticas dos dois partidos oposicionistas. Além dos 

elementos textuais citados, nas primeiras duas páginas aparecem: a imagem de uma 

reunião do Governo em que estão presentes, em primeiro plano, na extrema direita um 

ministro
92

, o primeiro ministro Ivo Sanader, Jadranka Kosor
93

 e na extrema esquerda um 

                                                           
89 “Os analistas dizem que esse problema poderia causar mais mal do que bem. Na Europa é a mesma coisa”. “Na 

quinta feira todos os índices das relevantes bolsas de valores dos EUA ficaram em negativo, e a opinião geral, entre os 

conhecedores da situação economica dos EUA, é de que os 700 bilhões de dólares não resolverão o problema. 

90  “Por outro lado, fica difícil saber como os governos resolverão os problemas. Os que estão sem recursos, endividar-

se-ão ainda mais, provocando aumento de juros”, ”Assim as empresas mais afetadas pela crise serão aquelas que 

basearam o crescimento no endividamento. Essas empresas terão dificuldade de conseguir financiar, por meio de créditos, 

as dívidas ou o crescimento econômico. É justamente por causa disso que vários economistas estão com medo de essa 

crises se espalhar para outros setores, causando uma crise do produção industrial e empurrar a economia mundial em 

recessão.  

91 “A Globus investiga – como os dois principais partidos oposicionistas, SDP e HNS (Partido Nacional Croata, partido 

liberal atualmente no poder – N.T.), avaliam o plano do Governo, com o qual se quer enfrentar a crise econômica que 

está em frente das nossas portas e a dívida internacional enorme que aumenta a cada ano”.  

92 Damir Polančec – ex ministro de Economia e Empreendorismo 

93 Vice-presidente do Governo, para se tornar primeira ministra, em Julho de 2009, depois que o Ivo Sanader renunciou 

do cargo. 
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membro do setor privado
94

; na página esquerda, três membros de instituições 

independentes
95

 com a explicação da imagem
96

 no canto inferior esquerdo da própria 

imagem e um gráfico com os dados básicos sobre a economia
97

, apresentados nas medidas 

do Governo para o enfrentamento da crise. Na terceira página encontramos duas colunas: a 

primeira, no canto superior esquerdo, com a estratégia do HDZ para o enfrentamento da 

crise; e a segunda, no canto inferior direito, com a estratégia do SDP, entre as quais passa o 

corpo do texto com duas imagens: a maior, localizada no cantor superior direito, com as 

imagens de membros do Governo e a menor, localizada logo embaixo da maior, com a 

imagem do presidente Radimir Čačić do HNS. Na quarta página estão apresentadas, de 

modo parecido, duas imagens: a primeira, no canto superior direito, o analista 

independente Dražen Kalođera e a segunda imagem, no canto direto inferior, o vice-

presidente do SDP Ljubo Jurčić. 

Podemos perceber que neste artigo, desde o início, a crise é definida como crise 

econômica, adicionando um sub-item ao campo semântico - “Crise de dívidas”, definido 

pelos  partidos oposicionistas, explicando no lead a história do “reconhecimento” da crise 

na Croácia
98

.  Pela apresentação das imagens e pela dedicação de espaço (dentro das 

colunas destacadas) aos depoimentos dos dois partidos na oposição - do partido no poder 

(interpretado pela revista) e do analista independente -, entendemos que são quatro os 

principais protagonistas.  

Ao contrário de outros artigos analisados, os protagonistas representam grupos 

sociais e políticos diferentes, sobrepondo a denominação partidária para os três políticos e 

destacando o nome e formação do quarto membro. A revista dedica espaço e oportunidade 

tanto para os partidos na situação e na oposição quanto para os membros da sociedade 

                                                           
94 Ivica Mudrinić – presidente da T-com, companhia telefonica nacional, atualmente em posse da alemã  Deutche 

Telekom. 

95 Ljubo Jurčić – vice-presidente para economia do SDP, Mladen Vedriš – analista independente do Instituto de Estudos 

Econômicos, Velim Ribić – o presidente dos Sindicados Independentes Nacionais Croatas. 

96 .“Novos colaboradores: Sanader está se consultando com pessoas que não estão no Governo, especialmente com os 

dois membros do Conselho Nacional – Ivica Mudrinić e Željko Lovrinčević.” 

97 “37 bilhões de kunas de dívida externa em 2008; a dívida externa atingiu 88 % do PIB; 8,8 bilhões de kunas de dívida 

externa foram cobrados em 2008; 11,1 bilhões de kunas serão cobrados em 2009; 8,5 bilhões de kunas foram soltos em 

circulação pelo HNB (Banco Central Croata – grifo nosso); o crescimento planejado para 2009 é de 2%” 

98 “A impressão geral é que o primeiro ministro Sanader, pela primeira vez em cinco anos que está na frente do 

Governo, está mostrando sinais de pânico. No último mês teve que esclarecer, em várias ocasiões, próprios 

depoimentos, afirmar que foi interpretado e entendido erradamente, e essa semana tento amenizar a afirmação 

dramática de que fez em uma reunião com os sindicatos, dizendo que o país está “uma banana” (em uma situação 

derradeira, referindo-se àlguns países da America Latina cuja principal produto de exportação são as bananas – 

N.T.). O primeiro ministro reconheceu, pela primeira vez em Novembro deste ano, a existência da crise econômica, 

depois de ter ficado ciente da situação derradeira da economia global.” 
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civil. Pela apresentação da imagem (nas primeiras duas páginas) de uma reunião do 

Governo com os membros destacados da sociedade, deduzimos que a revista está 

interessada em proporcionar uma visão equilibrada da situação econômica de 2008, da 

crise econômica
99

 e das medidas a serem tomadas para resolver a desordem social. O 

posicionamento assumido nos títulos, sub-títulos e manchete mostram a inclinação de 

aceitar a opinião dos partidos oposicionistas tanto que a designação do ano de 2009 

elaborada pelo SDP e HNS foi selecionada e destacada como principal (Ano de crise de 

dívidas) e o espaço que deveria ter sido utilizado pelo partido no poder para apresentar a 

própria visão, foi usado pela revista para sumarizar os planos do Governo. 

O uso de marcadores pessoais de nome no corpo do texto, escrito pela própria 

jornalista, faz com que o leitor se sinta mais próximo dos ministros, presidentes dos 

partidos ou até do primeiro ministro Sanader, cuja designação política foi eliminada desde 

o lead do artigo. Nos depoimentos dos quatro protagonistas percebemos que existe uma 

diferença, no que diz respeito à polifonia enunciativa, como a entende Ducrot (1984), 

exemplificada pela utilização de marcadores pessoais. O analista independente optou por 

usar o pronome pessoal “nós” 
100

, assim incluindo o leitor no ponto de vista “com” o qual 

ele quer criticar a política econômica da Croácia nos últimos 15 anos; enquanto os dois 

membros dos partidos oposicionistas preferem manter um distanciamento, utilizando os 

substantivos que correspondem, narrativamente, ao pronome pessoal ele/ ela
101

 - conforme 

a definição de Dal Farra (1978) -, posicionando-se “por detrás” dos acontecimentos, 

afirmando ter consciência plena da situação. A autora do artigo, ao escrever o 

corpo/depoimento do HDZ, utiliza o sobrenome pessoal “Sanader” e seu correspondente 

pronome
102

 para comentar as atitudes e posições pessoais do Governo, do HDZ e do seu 

respectivo líder Ivo Sanader, escondendo-se por meio do ponto de vista “de fora” para 

manter o nível de objetividade mais alto possível. 

                                                           
99 Reconhecida primeiramente pela comunidade acadêmica, ainda em 2007, para ser posteriormente afirmada pela mídia 

e finalmente, pela política oficial.  

100 “Essa situação, na qual nos temos encontrado, não é resultado de uma crise economica global, mas é o castigo de um 

descuido da economia nacional nos últimos 15 anos”. 

101 “O Estado fez ultimamente dois passos importantes, aumento do limite de garantia para poupança de 100 mil para 

400 mil kunas e injetou 8,5 bilhões de kunas, pelo HNB, no sistema financeiro” – depoimento do HNS, 

“O Governo utilizou o caixa do país como se fosse um supermercado, gastando dinheiro público para ganhar pontos 

políticos” – depoimento do SDP. 

102 “O Governo liderado por Sanader tenta apresentar as dificuldades atuais como efeitos da crise econômica global”, 

“As criticas estão vindo também de fora porque ficou evidente que ele não consegue movimentar a economia croata”. 
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É justamente essa manipulação de pontos de vista que diretamente priva o primeiro 

ministro e seu partido de voz, que confirma o posicionamento subjetivo que favorece os 

pontos de vista dos partidos oposicionistas, uma vez que o ponto de vista do analista 

independente está restrito a sua “coluna”, não sendo comentado nem integrado ao corpo do 

texto. Este não foi o caso com os depoimentos dos outros dois. A persuasão feita pela 

formação de um ponto de vista singular para apresentar, comentar a crise econômica, visa, 

de fato, a manipular o leitor a entender a crise somente do ponto de vista escolhido.  

A mistura de modalizadores verbais é resultado da escolha da revista, de narrar
103

 

os acontecimentos acompanhado-os com comentários, conclusões
104

 e depoimentos que 

servem como legitimação, ou seja, confirmação da autoridade da revista pela autoridade de 

uma instância política ou civil que concorda com o ponto de vista apresentado no artigo. 

Assim, podemos concluir que o artigo é, simultaneamente, informativo, interpretativo e 

opinativo, o que podemos utilizar para concluir que ele é híbrido porque não somente 

apresenta diferentes informações e opiniões para interpretar e formar uma visão, mas 

também os integra, reformulando os enunciados neles expostos. Porém, se analisarmos 

esse artigo com mais cuidado, perceberemos que o que predomina nele é a enunciação de 

opinião, já que nos próprios elementos introdutórios se afirma que o país está envolto em 

crise. Desse modo, só resta aproveitar o espaço concedido para persuadir o leitor de que se 

está em plena crise e que o Governo, embora reconheça, não sabe resolver, de modo a 

narrar os acontecimentos que levaram o país à crise, para a construção de uma imagem 

discursiva sustentada nas legitimações personalizadas (dos partidos políticos) e de perícia 

(do analista independente). 

Por se tratar de um artigo escrito no final do ano de 2008, é de se esperar uma 

recapitulação dos acontecimentos do ano e uma introdução ao ano seguinte. Poderíamos 

supor que o artigo iria se encaixar nos três momentos de Abramo (2003), o que realmente é 

o caso, porque foram narrados, ou seja, expostos os fatos vistos como importantes; são 

apresentados os depoimentos de membros consagrados da sociedade e, no final, foram 

oferecidas as soluções, incluídas nos próprios depoimentos. Porém, devido à dedicação de 

                                                           
103 “O Sanader foi conversar com os líderes dos principais bancos na Croácia para pedir congelamento dos juros e ajuda 

na estabilização da inflação”, “Por estarmos em crise econômica, o governo do Sanader decidiu diminuir a dívida 

externa, cortando gastos”, “O PIB foi planejado dentro de uma perspectiva de 2%[...]” 

104 “Dificilmente ele receberá uma resposta positiva dos bancos, pois eles também se encontram nas mesmas 

dificuldades”, “Mas como já se sabe, cortar gasto e não perder pontos políticos é uma tarefa difícil”, “[...] mas nem isso 

está seguro mais.” 
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espaço narrativo ao outro e a incorporação dessas narrativas no próprio discurso, o artigo é 

posicionado principalmente no segundo momento em que a “sociedade fala”, como explica 

Abramo (idem), com a diferença de que essa sociedade que está falando é uma parte da 

elite política e acadêmica cuja visão da crise econômica é selecionada para ser passada ao 

leitor. 

Por meio do destacamento das informações provindas de um viés político e do 

ocultamento e inversão de informações provindas do partido no poder, a revista manipula a 

visão que o leitor poderia construir da crise econômica, inserindo-a naquilo que Conceição 

(2009) define como momento decisivo. Seu posicionamento como sujeito político-

partidário, como explica Abramo (idem), não se deve somente à apresentação do ponto de 

vista dos partidos oposicionistas, mas também à incorporação da opinião de uma analista 

independente e da interpretação dos dados estatísticos (simplificados e destacados por 

meio de um gráfico) dentro do discurso sensacionalista. Aqui, a manipulação, isto é, a ação 

discursiva (midiática) voltada contra o bem do outro, na definição de Van Dijk (2000), é 

realizada somente no nível do leitor, como poderíamos esperar se presumirmos que a 

revista se direciona principalmente para os leitores da revista, ela também está voltada 

contra o Governo e seus participantes do HDZ. 

 

*** 

 

Aqui trazemos mais um artigo, o quinto, que mostra elementos da produção 

jornalística dos artigos analisados anteriormente, o que explicaremos posteriormente. O 

artigo  foi publicado no final de dezembro de 2009, na Revista Globus, sob o título 

“Previsão negra” (Anexo E), debaixo do qual se encontra a manchete “Calendário 

econômico para 2010”, seguida pelo sub-título “No ano novo com a crise velha”, 

localizado em baixo dela. A primeira página, elaborada em forma de capa, apresenta um 

fundo preto vazio sobre o qual está a manchete com letras vermelhas, o título e o sub-título 

em letra branca. Embaixo da manchete são colocados quatro imagens de quatro homens, 

que, simultaneamente, representam o lead em que foi colocada a explicação da função e a 

razão de estarem presentes na revista, nomeando cada ator social
105

 e sua função, assim 

                                                           
105 “Vladimr Gligorov – analista independente do Instituto de Economia de Viena, Ljubo Jurčić - economista, Damir 

Kuštrak – presidente da Associação Croata de Empreendedores e Ivica Mudrinić – presidente da companhia telefônica 

HT.” 
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introduzindo seus principais personagens. Na primeira página, está a imagem de um 

homem olhando para um pacote de leite, ao lado de uma caçamba, o que é considerado 

como sinal de pobreza na Croácia, com uma explicação no canto superior direito
106

. As 

menções de épocas dos anos representadas pelos meses (março, junho, setembro e 

dezembro), meses de início e término das quatro estações do ano, debaixo dos quais se 

localiza o tópico
107

. Nas outras duas páginas se encontra uma imagem em que estão os 

membros do Governo do HDZ (2007-2011), destacando o ministro das Finanças – Drago 

Popijač e mais três pessoas, debaixo dos quais estão textos representando seus 

depoimentos.  

A crise, como fica evidente em todas as informações apresentadas somente na 

primeira página (título, sub-título, manchete, lead), é o conceito central em torno do qual é 

desenvolvido todo o discurso do artigo. Ele é estruturado de modo semelhante ao primeiro 

artigo analisado, porque usa a polifonia enunciativa de opinião dos quatro peritos da área 

de economia, no intuito de prever o desdobramento da crise em 2010: isto parece lógico, 

sabendo que o título do artigo é “O calendário econômico para o ano 2010”, com quatro 

subtítulos que se referem às quatro estações. A partir dessa estruturação temporal do artigo, 

podemos afirmar que o conceito de tempo (no futuro – a previsão para 2010, no passado – 

fundado nos anos anteriores) está inserido no artigo e é, até certa medida, imanente à 

narrativa midiática sobre a crise econômica. Isso porque são utilizados os tempos verbais 

do presente e dos futuros simples e composto nos depoimentos que pertencem, na 

classificação de Benveniste (1991), ao mundo comentado
108

; mas, ao contrário da 

estratégia jornalística de comentar os depoimentos ou os acontecimentos neles 

apresentados, narrando os fatos nos tempos passados, o jornalista, efetivamente, opta pela 

interpretação no presente e não pela narração histórica
109

. 

                                                           
106 “As maiores vítimas – mais de 50 mil pessoas poderão se encontrar sem emprego, o que dificultará uma iniciativa de 

diminuição de desemprego”. 

107 “Quatro economistas e empreendedores renomados – reunidos para formarem o “think-tank” da Globus – estão 

analisando quais são as chances de a Croácia, depois de 2009 catastrófico, começar a sair da crise econômica. “ 

108 “[...]se o Governo continuar a luta contra a corrupção e as reformas direcionadas para a estimulação da produção, 

então os resultados podem ser esperados para a segunda metade de 2010”, “O problema é que teremos que nos 

endividar no início de 2010, aumentando a dívida por 3 bilhões de kunas”, “ Podemos esperar uma queda das atividades 

econômicas ainda nos primeiros quartos do anos”, “Os investimentos no produção industrial dos países menos 

desenvolvidos se atrasarão, pois terá que ser feita, primeiramente, uma reconstrução da indústria dos países mais 

desenvolvidos”. 

109 O Jurčić afirma que a Croácia terá um influxo de, aproximadamente 7 bilhões de kunas, devido ao sucesso do 

turismo croata”, ”O calendário para 2010 poderá ser alterado, como consequência das dificuldades e instabilidades 

políticas”,”Essa não é uma previsão dos catastrofistas econômicos, mas ao contrário, ela é uma conclusão realística dos 

peridos economicos e empreededores”. 
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Porém, a diferença entre o primeiro artigo e este remete ao fato de que os quatro 

peritos citados naquele artigo são apresentados como a base a partir da qual a adivinhação 

será feita no artigo mais recente. Algumas das adivinhações fazem parte da visão do 

próprio autor, isto é, da revista e outros são resultado do “parafraseamento” feito através da 

seleção, ocultamento e inversão da fala original dos peritos pelo autor (ABRAMO, 

2003)
110

. O aspecto emocional, ou seja, o pathos nesse artigo é bastante salientado, porque 

nos primeiros dois subtítulos
111

 encontram-se vários conceitos empregados para reforçar a 

seriedade da situação, ou seja, da crise, descrevendo a situação do seguinte modo: 

“alarmante”, “uma má previsão”, “o catastrófico 2009”, misturando a “emoção” do 

espetáculo de grande revelação presente no discurso do autor com a opinião dos peritos, 

formando um discurso, dito objetivo e imparcial, mas, de fato, indicativo e com tom grave 

e derradeiro. 

O texto tem a forma de previsões para o futuro, sendo escrito no futuro, oferecendo 

ao Governo diferentes soluções para melhorar a situação do país e objetivando sair da 

crise. Mas, como se trata de adivinhação ou de uma previsão, no texto estão presentes de 

modo fragmentado, os elementos dos depoimentos invertidos pelo jornalista, pois quer 

confirmar o mal estar
112

 e propõe várias mudanças
113

 que são condicionadas pela política 

do Governo. 

Os elementos de significação que contribuem para a estruturação da crise (como 

uma ameaça com suas causas que precisam ser resolvidas e que deve aceitar as soluções 

fornecidas pelo autor do artigo) são os seguintes: processo de entrada e saída
114

, processo 

de crescimento, auge e declínio
115

 e processo de recuperação
116

. Isso significa que a crise, 

                                                           
110 ”Essa não é uma previsão dos catastrofistas econômicos, mas muito embora, ela é uma conclusão realística dos 

peridos economicos e empreededores”, “O endividamento do país está aumentando e vai ultrapassar 43 bilhões de kunas, 

o que vai ter um impacto enorme na economia croata, mas o que soa ainda mais alarmante é afirmação de 

Gligorov que a Croácia não possui capacidade de produção  para inicar um crescimento”. 

111 “Alarmante, o débito externo atingirá 45 bilhões de euros e empatará o valor da economia croata inteiro”,”Previsão 

Negra – quatro economistas e empresários – agrupados no “think tank” econômico da GLOBUS – analisam quais são as 

chances de a Croácia, após a catastrófico 2009, começar a sair da crise no ano que vem”. 

112 “O ápice da crise: continuação da queda das atividades econômicas e da diminuição do consumo. As medidas para a 

estimulação da produção  do Governo e da Fundação para a Salvação de Empresas, ainda não vão dar nenhum 

resultado”, “O recorde do desemprego: sem emprego vão ficar trezentas e vinte mil pessoas. A recuperação suave nos 

países próximos ainda não vai ter influência positiva na Croácia.“ 

113 “Possível início da recuperação: se o Governo continuar a luta contra a corrupção e as reformas direcionadas para a 

estimulação da produção, então os resultados podem ser esperados para a segunda metade de 2010. Se antes ela fornecer 

os estímulos para o crescimento da produção, junto com o turismo, isso poderia levar a saída da crise.“ 

114 “De uma grande crise a uma ainda maior”, “Se antes ela fornecer os estímulos para o crescimento da produção, junto 

com o turismo, isso poderia levar a saída da crise”, “[...] no ano que vem ela precisa terminar as negociações da entrada 

na UE [...]sem a qual não teria o desenvolvimento necessário para a saída da crise. “ 

115 “O ápice da crise: continuação da queda das atividades econômicas e da diminuição do consumo“, „Sua estimativa é 

de que a crise atingirá seu ápice justamente no primeiro quarto de 2010“,“Queda tradicional de consumo em Janeiro será 
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isto é, a situação econômica instável é definida dentro de um período determinado, o que 

se refere ao fato de que a temporalidade é um elemento de grande importância na definição 

da noção de crise. 

O autor do artigo, unindo as quatro diferentes opiniões e suprimindo a diversidade 

por meio da singularização da ideia, termo definido por Charaudeau (2011), criou um 

amálgama discursivo que conduz para o estabelecimento de um “eu” simbólico baseado na 

solidariedade do leitor com o sistema logomático dominante que, de acordo com Hodge e 

Kress (1985), oferece a sua visão da crise e de uma possível resolução, dentro da 

singularidade da ideia. Assim, podemos afirmar que o artigo se encontra discursivamente 

entre o segundo e terceiro ato de Abramo (2003), por apresentar, simultaneamente, as 

“falas” da sociedade, as opiniões, receios, medos etc. dos principais personagens. 

No plano temático do discurso tanto o posicionamento do autor como jornalista no 

que refere a crise quanto o posicionamento político dele frente à solidarização e 

diminuição da importância e do poder do Governo, são mais explícitos, deixando o 

Governo em segundo plano, como agente passivo que precisa se adaptar àquilo que é 

apresentado no artigo. Neste artigo não é mais o leitor que está sendo manipulado a aceitar 

uma posição de passividade, como a entendemos em Van Dijk (2006), determinada pela 

necessidade de aceitar a visão da revista, assim passando-se do nível individual ao nível 

instituicional, colocando o Governo na posição do leitor. É interessante ver que ele está se 

referindo a si por meio do marcador de terceira pessoa, segundo a definição de Benveniste 

(1991), no qual são incluídos os termos por meio dos quais ele se direciona ao governo – 

“O Governo” e “A Croácia”
117

. Com o apoio dos peritos, a revista quer estabelecer um 

simbólico “eu” com o Governo, mas de acordo com a intenção e a vontade do autor da 

revista, legitimando desse modo o discurso pela colocação de autoridades oficiais 

independentes, autoridades políticas e econômicas. Além disso, o modo opinativo é 

utilizado para disseminar o ponto de vista “racionalizante”, como o define Van Leeuwen 

                                                                                                                                                                                
ainda mais evidente, o que terá repercussões negativas no comércio“,“Mais de cinquenta mil de desempregados em 2009 

não será o fim da história do aumento de desemprego, concordam os nossos colaboradores.“  

116“Por isso, Gligorov adverte que o término da recessão não signifique início da recuperação porque faltam as fontes 

do crescimento da economia na Croácia“,“[...]para o início da recuperação faltam as  fontes para o crescimento“,“ Isso 

significa que uma recuperação suave ou estagnação não se refletirá positivamente para a Croácia”.  

117  “A Croácia terá que mudar sua posição diante os problemas surgidos em outro lugar [...]”, “[...] se o Governo 

continuar a luta contra a corrupção e as reformas direcionadas para a estimulação da produção[...]”. 
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(2008), no qual predominam as afirmações gerais, construídas a partir de um senso comum 

sem argumentação ou com uma argumentação generalizante
118

. 

 

    *** 

 

O sexto artigo a ser analisado aqui foi publicado na revista Globus, no dia 2 de 

janeiro de 2010, com uma semana de distância do artigo anterior e demonstra um outro 

lado do posicionamento enunciativo midiático e do processo específico da hibridização 

discursiva da mídia croata. Publicado em quatro páginas, sob o título “Meu plano para 

2010” (Anexo F) com o sub-título “A primeira ministra Jadranka Kosor fala sobre os seus 

planos para o próximo ano” localizado logo em baixo do título e a manchete “No ano novo 

vou dar oportunidade a novas pessoas” está posicionada no canto superior do artigo. 

Debaixo da manchete está o lead em que encontramos um excerto do depoimento da ex-

primeira ministra à revista Globus com o título – “Ações e não palavras”, título que não 

pertence ao depoimento de Kosor. Ao lado esquerdo do corpo do texto, está o tópico
119

 em 

que estão localizadas as informações que explicam o intuito de a primeira ministra estar 

presente no artigo como autora, ou seja, na posição de jornalista residente.  

 O artigo segue o seguinte formato: no texto estão localizadas duas fotografias, uma 

menor localizada ao lado esquerdo da manchete com a imagem recortada da cabeça de 

Jadranka Kosor e outra maior que está no centro, embaixo do lead, deixando um espaço à 

esquerda e à direita no qual se encontra a parte textual do artigo. Essa fotografia é feita em 

um “hall” com um grupo de pessoas posicionadas em uma escada, dentre as quais 

reconhecemos a ex-primeira ministra Jadranka Kosor, de pé, no centro da primeira fileira. 

O artigo se diferencia temática e discursivamente dos anteriores por nele dominar a 

voz de Jadranka Kosor, primeira ministra da Croácia (no período entre Julho de 2009 e 

Dezembro de 2011), que é ao mesmo tempo co-autora do artigo, estabelecendo uma 

polifonia de enunciadores. Neste ela assume a função de dois locutores: de Presidente do 

Governo e de primeira ministra e a revista salienta o fato de ela ser Jadranka Kosor, 

indivíduo do mundo extralinguístico, ou seja, ator social que é autor do artigo.  No que diz 

                                                           
118 “Uma das principais razões pelas quais a onda de otimismo não via ajudar a Croácia, como já sabemos, é porque ela 

não possui uma economia voltada para a exportação”, “Nem os investimentos terão efeito”, “Lógico, o que ajuda a 

Croácia é a entrada na UE”.  

119“A primeira ministra Jadranka Koso, exclusivamente para a Globus, está revelando os pontos principais de sua 

estratégia política e econômica para 2010, e pela primeira vez, está anunciando mudanças na estrutura do Governo”. 
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respeito às diferentes posições enunciativas, definidas pelos marcadores de pessoa, 

Jadranka Kosor as define usando a forma eu/nós, apresentando-se por meio de 3 

enunciadores: como o líder do país
120

, na função de Presidente do Governo, como líder do 

partido político que maneja os diferentes sujeitos políticos
121

 e como membro comum da 

sociedade, na função de cidadã croata
122

, o que está visível pelo ponto de vista que ela 

escolhe ao comunicar suas intenções ao leitor. Como é apresentado pelo autor (jornalista) 

implícito no artigo num dos subtítulos, o plano dela é a inclusão de todos os cidadãos para 

que os planos sejam alcançados. 

O artigo foi escrito como um depoimento especial para a passagem de ano, 

estratégia recorrente nas revistas croatas até agora analisadas, no qual a primeira ministra 

fala de suas intenções e desejos para o ano 2010
123

. Como já afirmamos, o uso do pronome 

pessoal eu/nós com os quais ela assume a posição subjetiva do ponto de vista “com”
124

 que 

percebemos pelo uso do discurso direto (verbos e tempos verbais
125

), evitando a utilização 

do discurso abstraído da realidade, para assim formar um filtro ideológico dentro do qual 

ela consegue legitimar as suas ações política - manipulando com o próprio ethos, isto é, 

com sua imagem social, atribuindo a ela outras significações. Assim, constatamos que a 

intenção de Kosor, nas posições enunciativas de cidadã e de primeira ministra, é oferecer 

um discurso de “dupla face”, que “falaria” diretamente ao leitor, pedindo-lhe a aceitação 

do ponto de vista oferecido no artigo, ou seja, da ideologia política dela como primeira 

ministra
126

. Certamente, é necessário dizer que este artigo não foi destinado somente para 

os leitores, uma vez que Jadranka Kosor está se dirigindo, de modo resumido, mas 

explícito, aos que estão na oposição
127

, defendendo a sua posição e para os próprios 

colegas
128

, demandando solidaredade, o que é de se esperar quando um político recebe 

autorização de apresentar a sua visão em um meio de comunicação em massa. 

                                                           
120 “Eu já sou primeira ministra e contra a corrupção falo pelos trabalhos feitos, sem hesitação e medo”. 

121 “Estou pedindo apoio e trabalho sem falta de todos os colaboradores, sem exceções”. 

122 Juntos, como uma sociedade madura,  elegemos, há vinte anos, o caminho para a independência, democracia e 

liberdade. 

123 “Meu plano para 2010”. 

124 “Com toda a sinceridade, não me considero insubstituível, nem pré-determinada para liderar o país”, “Eu já sou 

primeira ministra e contra a corrupção falo pelos trabalhos feitos, sem hesitação e medo”. 

125 “Na virada deste ano prefiro não ficar só prometendo”, “Não fugirei da responsabilidade e não marginalizarei a 

os problemas”. 

126 “Nesse sentido, estou pedindo vocês para fazermos tudo junto em 2010”.  

127 “Existem aqueles que não acreditam que eu o conseguirei,  que nós conseguiremos. Eles pensam que conseguem 

fazê-lo melhor e estão pedindo as eleições fora dos prazos. E esse é o direito democrático deles.” 

128 “Estou pedindo apoio e trabalho sem restos de todos os colaboradores, sem exceções “. 
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Desse modo, a autora explícita do artigo se solidariza com o leitor para estabelecer, 

através de seu discurso político, próprias as regras logomáticas de acordo com as quais ela 

exige a compreensão da situação político-econômica da Croácia no ano de 2009 e que será 

projetada para o próximo ano. Isso reforça a conclusão de que, para a compreensão de 

qualquer discurso (político, midiático ou literário), é preciso entender o contexto temporal 

no qual ele se insere e para onde se orienta. O aspecto temporal está presente pelo fato de 

que a primeira ministra se remete, no texto, aos acontecimentos do ano passado
129

, 

comentando a atual situação
130

 e projetando suas opiniões e visões para o ano que segue, 

separando esses momentos em fases
131

, processo recorrente nos artigos analisados.  

Portanto, nesse artigo a palavra crise não está explicitada, embora existam várias 

referências ao estado atual da economia ou à necessidade de melhoramento desta no futuro, 

o que é significativo se entendermos o ocultamento do próprio termo como meio de 

manipulação das informações a fim de reconstruir um sentido, conforme a visão 

ideológica. No artigo, são indiretamente afirmados os elementos que compõem a estrutura 

do conceito da crise, os quais podemos separar nas seguintes classes: mudanças, adaptação, 

desafios, medo, crescimento e esperança. 

A partir desses sub-elementos presentes no discurso de Jadranka Kosor, define-se 

um processo dentro do qual o leitor irá participar para construir junto “com” uma narrativa 

da crise o “nós” simbólico com a primeira ministra, consolidando assim um discurso com a 

função de estabelecer a relação tanto emocional - manipulando com o pathos e ethos 

quanto cognitiva – pelo logos de proximidade com a ideologia política da autora. Para 

conseguir o envolvimento emocional do leitor com o locutor Jadranka Kosor, como 

comentamos, a autora intercala seu discurso entre vários enunciadores (acima 

mencionadas) que ela afirma possuir. O fato de ela se apresentar como pessoa comum para 

conseguir esse tipo de envolvimento, explica-se pelo fato de que o processamento 

psicológico daquilo que nos parece mais próximo, é emocionalmente mais rápido, efetivo e 

duradouro, como afirmam Eagly e Chaiken (1993). 

                                                           
129“ Enquanto deixamos para trás o ano mais difícil na nossa história, depois dos anos da guerra”, “Talvez seria 

melhor se não ficássemos pensando e nos culpando pelo ano de oportunidades econômicas perdidas e da demora da 

efetivação das reformas para nos adaptaremos às novas circunstâncias globais.” 

130 Porém, a situação que temos hoje em dia, certamente deve ser mudada, como esperam os cidadãos croatas, pois 

temos tantas chances perdidas e tantos problemas acumulados para serem resolvidos. 

131 “Mas, é justamente por isso que devamos sair da fase da adaptação ao padrão europeu que, no sentido jurídico, está 

praticamente acabada e entrar à fase da criação da economia que vai ser mais dinâmica e apta para responder aos 

mercados antigos já consagrado da Europa Ocidental.”    
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No entanto, esse artigo, segundo a nossa opinião, apresenta elementos daquilo que 

Abramo (2003) chama de segundo ato, ou seja, o momento em que a “sociedade fala”, por 

meio da apresentação de vozes e opiniões do outro, sendo esse outro o próprio leitor que, 

de fato, é o leitor imaginado por Kosor. Pois no nível da narrativa, inserida principalmente 

no mundo comentado
132

 de Benveniste (1991) - com a utilização do modo narrativo 

histórico em momentos de grande suspense da fala
133

 -, notamos que o conceito de crise é 

explorado e ampliado pelo discurso populista da primeira ministra Kosor. Assim, Kosor se 

define como sujeito representativo para a sociedade que, além de ser uma primeira ministra 

e um líder do partido político, coloca-se também na posição de cidadão comum com 

opiniões, novas informações, “correções” das desinformações etc. No nível semântico, 

conotativo, porém, entendemos que o discurso hibridizado entre a política, a cidadania e a 

liderança de Kosor se posiciona entre o segundo ato, agora mencionado, e o terceiro ato, 

que Abramo (2003) define como a “autoridade resolve” e isso mostra que não podemos 

utilizar a classificação de Abramo como se fosse fechada e estanque, uma vez que são 

assim, praticamente, todos os artigos analisados,pois no nível discursivo proporcionam 

elementos que pertencem aos dois atos.  

Como o discurso não é linear, mas polivalente de significados e justaposição de 

vozes e enunciadores, às vezes, o autor do texto prefere juntar e mesclar diferentes 

aspectos do discurso para tentar persuadir o leitor por meio da naturalidade e da veracidade 

do que foi escrito. Investe-se na legitimação da própria imagem (ethos) feita através da 

combinação de argumentos lógicos (logos) ampliando a persuasão com o envolvimento 

emocional (pathos). O artigo de Kosor foi escrito no final de 2009, quando a crise 

econômica já tinha sido explorada pela mídia internacional e pelos analistas econômicos, 

financeiros e políticos, visando aentender e a definir a crise como momento crítico para 

criar questionamentos sobre os acontecimentos futuros. O que restou para a primeira 

ministra e para a revista, que cedeu o espaço narrativo a seu artigo, era tentar persuadir o 

leitor, por meio de várias legitimações. Com a legitimação de autoridade, apresentando-a 

primeira ministra e líder do maior partido da Croácia; legitimação racional, explicando de 

modo generalizado as políticas do Governo e suas ações e legitimação mito-poética, 

                                                           
132 Porém, a situação que temos hoje em dia, certamente deve ser mudada [...]”, "Eu sei que alguns de vocês não 

concordarão comigo quanto a isso, mas preciso explicar-lhes que a saída da crise é resultado de um trabalho em 

conjunto”. 

133 “Como foi o caso nos tempos mais críticos da história croata, durante a guerra da Independência [...]”, “Por isso, 

assim como foi nos anos noventa quando nos fomos reunir para combater e proteger o país do agressor [...]” 
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visando afirmar algumas verdades “obvias” e “necessárias”, também como recorrer as 

histórias da luta do Bem contra o Mal (referino-se a Guerra de Independência da 

Yugoslávia de 1991) procurou explicar e manipular o domínio conceitual no qual estaria 

inserida a crise (acrescentando novas premissas e informações), legitimação de suas ações 

e comportamentos e, consequentemente, a persuasão do leitor de que as explicações e 

soluções oferecidas pela primeira ministra estavam certas, induzindo pelo discurso o leitor 

a acreditar nela e pedindo a solidariedade nos tempos mais críticos da história croata
134

, 

comparados pela autora com a Grande Depressão
135

. 

 

 

5.7 Análise da reconstrução discursiva do conceito da crise em “Veja” e 

“Época” 

 

 

As revistas brasileiras “Veja“ e “Época”, se comparadas com as revistas croatas, 

mostram similaridades no que diz respeito à importância da colocação dos próprios 

questionamentos sobre as ações econômicas e políticas, mesmo com diferentes objetivos e 

formas na estruturação discursiva dos artigos. Apresentam diferenças, como, por exemplo, 

na “uniformidade” da organização da revista e dos artigos, que a globalização dos meios de 

comunicação e a monopolização do espaço midiático não conseguiram eliminar, ou seja, 

não tomaram, completamente, conta da produção midiática.  

Iniciaremos a nossa análise pelo artigo intitulado “A primeira do século” (anexo G), 

estruturado em forma de manchete e publicado na revista “Veja” em agosto de 2007, com 

5 páginas escritas e apresentadas pelo jornalista Giuliano Guandalini. Embaixo do 

título/manchete está localizado o tópico
136

, o qual é seguido por três imagens: a primeira 

mostra, em primeiro plano, o globo com o Brasil recortado e saindo da esfera terrestre, 

com a explicação em baixo – “O Brasil mais forte”, indicando a diferença entre a situação 

no Brasil e no mundo; no canto direito superior da segunda página encontramos uma 

                                                           
134 “Como foi o caso nos tempos mais críticos da história croata, durante a guerra da Independência, peço que se juntem 

a mim para construirmos uma Croácia sem corrupção, sem medo e hesitação.” 

135 Por isso, estou vós relembrando daquilo que Franklin Roosevelt disse aos cidadãos norte-americanos durante a 

Grande Depressão [...]. 

136 “Ao pulverizarem riscos e ampliarem as  fronteiras da economia, as inovações financeiras criaram um tipo novo de 

crise global.” 
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imagem dividida em duas partes – casas grandes à esquerda e bolsa de valores à direita 

com o título – “O Metabolismo do Medo” e a explicação que segue embaixo do título; 

debaixo da segunda imagem e seu texto estão localizadas imagens de cinco homens
137

. Na 

página dois se encontra uma imagem de uma fábrica com o título – “O impacto na 

economia brasileira”, debaixo da qual, de novo, encontramos imagens de mais cinco 

homens
138

 que representam os personagens principais, cuja fala serve como sustentação da 

opinião da revista. A terceira página mostra um quadro com cinco homens apontando para 

um quadro branco cheio de dígitos e letras com um painel ao lado direito, já na página 

quatro, na qual estão apresentados números e formas gráficas que parecem ser de uma 

língua asiática (mais precisamente de Hong Kong, como consta na coluna ao lado). As 

imagens estão acompanhadas por descrições textuais
139

 sob o título “Só um mercado”, o 

que é caso de outras duas imagens, que mostram um grupo de pessoas ao lado do mapa dos 

EUA e uma casa com poste, acompanhadas por uma descrição/explicação textual
140

. O 

corpo do texto é apresentado em três partes, sendo que as duas primeiras são divididas 

pelas últimas duas imagens mencionadas, com a terceira parte localizada após o corpo 

principal, colocada em uma tabela definida como dicionário da crise ainda na página 

número três.  

Os principais protagonistas deste artigo, ao lado dos analistas chamados para opinar 

são a crise financeira e os EUA - sabendo que se trata de um artigo escrito em 2007, 

quando se percebeu que a crise estava saindo dos confins da sua origem para se espalhar 

para o mundo -, e de outro lado o Brasil, como país que está ameaçado pela crise, mas que 

possui condições, na visão do jornalista, de superá-la. Como podemos perceber pelo 

próprio título e tópico do artigo, o jornalista afirma que a crise financeira provocou uma 

nova crise, tentando imediatamente definir quem é o culpado pela instabilidade e pela 

recessão econômica ocorrida após o desmoronamento de alguns centros financeiros norte-

americanos no início de verão de 2007
141

.  

                                                           
137 “Mailson da Nóbrega – Ex –ministro da Fazanda, Sergio Vale – MB Associados, Alexandre Schwartsman – ABN 

Amiro, ex – diretor do BC, Armínio Fraga – ex-presidente do Banco central, Joel Bogdanski – economista do Itau”. 

138 “Carlos Langoni – Diretor do Centro de Economia Mundial da FGV, Fabio Giambiagi – IPEA, Darwin Dib – 

Unibanco, Kenneth Rogoff – ex – economista do FMI, Nouriel Roubini – Universidade de Nova Yorque”. 

139 “Não há mais ciclos financeiros localizados. A turbulência que começou nos Estados Unidos contaminou bolsas tão 

distantes e assimétricas quanto a de Bagdá (acima), no Iraque, e a de Hong Kong, na China (à dir.)” 

140 LAR, AMARGO LAR Comissão do Senado americano (acima) discute o impacto econômico da crise imobiliária; 

imóveis foram financiados para quem não tinha renda, emprego nem bens 

141 “Ao pulverizarem riscos e ampliarem as fronteiras da economia, as inovações financeiras criaram um tipo novo de 

crise global”. 
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Assim, para o jornalista são as inovações financeiras que causaram a instabilidade no 

setor financeiro, mas por causa da interconexão das economias (afirmada na explicação da 

primeira imagem – “Só um mercado”), resultado da globalização e ampliação de mercados, 

foram abolidas, de certo modo, as fronteiras da economia mundial, causando um 

funcionamento irregular financeiro, ilustrado por meio de uma metáfora visual
142

. Porém, 

ele apresenta a sua opinião sustentada por alguns dados, sem explicar quais seriam as 

inovações financeiras e qual seria, especificamente, a nova crise recém instaurada. 

Podemos entender que o autor já toma uma posição de que a crise é um problema 

financeiro, e que, em sua opinião, afetará primeiramente as grandes potências
143

, 

constatando no final que essa crise não “quebrará” a economia brasileira
144

. Essa afirmação 

está presente desde o início, junto com o ponto de vista otimista, no que diz respeito aos 

possíveis desdobramentos da crise
145

, assim continuando a procura de razões e argumentos 

para confirmar que o Brasil estava bem, uma visão da crise econômica que, nas revistas 

croatas analisadas, nem no início do surgimento de primeiros sinais de instabilidade era o 

caso. 

Ele se coloca enuncivamente - como percebemos pelo uso de marcadores pessoais, 

principalmente por aqueles correspondentes a “ele”, como um enunciador impessoal, 

dentro de um discurso impessoal
146

, na definição de Benveniste (1991) -, integrando-se na 

narrativa “por detrás” dos acontecimentos. Também, notamos certa polifonia enunciativa 

quando o autor realiza uma imersão em um posição mais “com”, ao incluir a voz do 

outro
147

, com o qual se identifica.  

O ponto de vista, definido pelos modos narrados
148

, explicitado pelo uso dos tempos 

no passado e comentado
149

 através dos tempos do presente e futuro, com a preferência 

                                                           
142 “Ninguém sabe ainda a extensão das perdas nem quanto tempo será necessário para varrer essa bagunça para fora 

do sistema financeiro”. 

143 “[...] despejaram 350 bilhões de dólares nos mercados americano, europeu e japonês”. 

144 “O país não vai quebrar”. 

145 “A boa notícia é que a expiação dos pecados imobiliários americanos ocorre no melhor momento possível. A 

economia mundial poderá até sofrer alguma desaceleração, mas nem os mais pessimistas vêem no horizonte uma 

recessão em escala global”, “Os países emergentes, de maneira geral, tiraram lições das crises passadas e têm hoje 

finanças bastante mais sólidas”. 

146 “Há duas semanas, a economia mundial atravessava um dos períodos de maior prosperidade nos últimos trinta anos: 

as empresas nunca lucraram tanto, a China crescia a 10% ao ano, o Brasil exportava matéria-prima em volumes e preços 

recordes”, “O balanço da crise para o Brasil, até agora, é um copo meio cheio e meio vazio. O país não vai quebrar”. 

147 [...] o professor de Harvard Ricardo Hausmann, em entrevista ao Wall Street Journal: "Nos tempos de vacas gordas, 

todos parecem gênios. Mas eu atribuiria 80% da melhora vista nos emergentes aos preços elevados das commodities e ao 

rápido crescimento da economia mundial", “Neste momento, não seria saudável se todos saíssem ilesos", afirma o 

economista Fabio Giambiagi (..)”. 

148 “Alguns fundos de investimento foram à lona, e grandes investidores perderam muito dinheiro”, “Ao contrário do 

que se previa, a crise começou sem que houvesse uma onda de inadimplência”. 
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pelos comentários pessoais informais
150

, situa-se no campo de legitimação mítico-poético, 

como visto na definição de Van Leeuwen (2008), por descrever, ou seja, legitimar a sua 

visão dos acontecimentos de modo poetizado, como se fosse um evento muito distante na 

história e longe da realidade brasileira, um passado sem referências e especificações
151

. O 

resultado desse procedimento foi uma apresentação que tanto no campo do logos, isto é, do 

racional quanto no pathos, isto é, do emocional do próprio autor, mostra seu 

posicionamento como jornalista (que trabalha para uma revista) e indivíduo (que entende o 

mundo e os acontecimentos de um modo particular e pessoal). Como consequência desses 

posicionamentos do locutor (como indivíduo no mundo extra-linguístico e como jornalista 

no mundo profissional), o autor do artigo visou trocar as informações pela opinião sobre as 

mesmas, reconstruindo discursivamente, por meio de modalizadores (poderá até) e 

advérbios (mas, nem), a crise como se fosse uma situação passageira, longínqua e sem a 

possibilidade de expansão
152

, deixando o texto em uma posição de heterogeneidade 

enunciativa que resultou em um hibridismo na estruturação do próprio texto como 

informativo e opinativo. 

Ele utiliza generalizações e menciona autoridades não-nomeadas, apontadas como 

uma absoluta maioria, oficializando  sua visão da crise (ABRAMO, 2003). Assim, ele tenta 

tranquilizar seu público leitor
153

, induzindo-o até a conclusão do artigo, que posiciona o 

país numa situação crítica de decisão, a qual as elites políticas e jurídicas, responsáveis 

pelo cidadão comum deveriam responder “lançando-se com corpo e alma”, segundo o 

parágrafo final
154

. É interessante perceber que depois da tentativa da tranquilização, o 

jornalista apresenta um texto definido como “dicionário da crise”, com o objetivo de 

“facilitar” o entendimento dos termos e ideias usados no artigo, o que deveria facilitar a 

                                                                                                                                                                                
149 A boa notícia é que a expiação dos pecados imobiliários americanos ocorre no melhor momento possível. A 

economia mundial poderá até sofrer alguma desaceleração, mas nem os mais pessimistas vêem no horizonte uma 

recessão em escala global. 

150 “[...] ação foi suficiente para estancar o pânico. Ao menos por enquanto”, “O balanço da crise para o Brasil, até 

agora, é um copo meio cheio e meio vazio. O país não vai quebrar”. 

151 “Há duas semanas, a economia mundial atravessava um dos períodos de maior prosperidade nos últimos trinta anos 

[...] um pânico de origem incerta e difusa dominou os agentes financeiros[...] a ação foi suficiente para estancar o 

pânico. Ao menos por enquanto.” 

152 “A economia mundial poderá até sofrer alguma desaceleração, mas nem os mais pessimistas vêem no horizonte 

uma recessão em escala global”. 

153 “[...] por outro lado, é praticamente nula a possibilidade de o mundo voltar a surfar alegremente na maior onda de 

liquidez financeira de que se tem notícia. O pior cenário seria o de uma forte desaceleração mundial [...] Os países 

emergentes, de maneira geral, tiraram lições das crises passadas e têm hoje finanças bastante mais sólidas.” 

154 “Os próximos dias serão decisivos para saber se o Brasil está preparado para caminhar com as próprias pernas. É 

muito provável que o país se mostre capaz de vencer essa primeira crise do século XXI. Para espantar as que 

inevitavelmente virão, será preciso que o Executivo, o Legislativo e a iniciativa privada se lancem de corpo e alma 
na tarefa de fazer as reformas que, de tão óbvias, só precisam sair do papel.” 
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leitura e, ao mesmo momento, atualizar o leitor, oferecendo conhecimento na forma de 

verbetes de dicionário elaborados pelo próprio jornalista, dada a falta de referências. Essa 

facilitação ou atualização: a modernização do leitor, como afirma Barzotto
155

, será um 

método recorrente em revistas brasileiras, como percebemos na análise, pois ajudam na 

tranquilização do leitor em tempos de incerteza e instabilidade.  

A conclusão nesse artigo é pequena e pouco elaborada, em comparação com os 

artigos posteriores, mas cumpre o terceiro ato, como definido em Abramo (2003), para 

completar o processo indutivo desenvolvido no texto, resumindo-se em uma página. Ela 

não contribui discursivamente, em nossa opinião, para a força persuasiva do artigo, uma 

vez que tanto os pesquisadores e analistas quanto a mídia, não tinham uma elaboração 

suficiente da crise e armazenado informações acerca dela. A construção da crise estava 

temporalmente ainda no início, ou melhor, no primeiro ato, segundo Abramo (2003). E ele 

foi construído no discurso do jornalista pela manipulação de mão dupla. Primeiro com a 

ocultação, como a define Abramo (idem), de informações pertinentes (no que diz respeito 

às inversões das suas causas da crise etc.) para formar uma postura, um ponto de vista mais 

equilibrado que não ia aderir ao posicionamento ideológico do jornalista de que o Brasil, 

ao contrário de tudo que aconteceu no passado, estava preparado para superar a crise. 

Segundo, com a fragmentação de fatos e de opiniões de outros na própria narrativa, como 

já afirmamos. E terceiro, com a inversão das opiniões e informações, salientando, com 

grande predominância, as opiniões pessoais para depois confirmá-las com outras 

informações obtidas de autoridades de especialidades
156

. 

 

     *** 

 

O segundo artigo analisado - “a Cavalaria Salvou o Dia” (anexo H), publicado em 

setembro de 2008 na revista Veja da autoria de Ronaldo Soares, apresenta cinco páginas. A 

estrutura é parecida com a anterior, com relação à forma, pois temos o título que serve ao 

mesmo tempo como manchete, debaixo do qual está o tópico. De novo, a primeira imagem 

                                                           
155 “Assim, a própria modernidade é marcada por uma certa instabilidade, uma vez que a todo momento surgem novos 

símbolos de modernidade que põem em risco tudo o que a representava antes. Os objetos que circulam nesse tempo estão 

em constante risco de se tornarem obsoletos, assim como as pessoas que devem se servir deles” (1998, p.9). 

156 “O problema é que, ao dissiparem os riscos, esses mecanismos também aceleram e aumentam o alcance das fases de 

turbulência. "A conseqüência é a rápida transmissão internacional de qualquer problema de inadimplência. Isso explica o 

processo de multiplicação de perdas, muito além dos Estados Unidos", diz Carlos Langoni [...]”. 
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está localizada nas primeiras duas páginas, recobrindo a página dois inteira, abaixo do 

tópico e acima do lead, visualiza-se o ex-presidente George Bush e o presidente do 

Tesouro americano Henry Paulson, montando dois cavalos, seguida pela descrição 

textual
157

, enquanto na página três temos uma imagem de um bolha de sabão com vários 

globos pocisionados dentro dela que representam o setor financeiro e a produção real (o 

PIB) com o título – “O planeta finanças, o gigante gasoso...”. Na página quatro se encontra 

uma imagem em forma de gráfico com bombas de encher representando como explica o 

título – “A composição de ativos financeiros” e a última imagem está localizada no lado 

direto inferior apresentando uma mulher, abaixo da qual está a descrição
158

. O corpo do 

texto está acompanhado, de modo semelhante ao artigo anterior, com a apresentação de um 

texto, nomeado “Depois da farra”, destacado pela cor azul e linhas que o separam do corpo 

principal. 

Como notamos, a imagem introdutória serve para ampliar a importância e 

acrescentar uma narrativa visual na qual os dois principais personagens do artigo George 

Bush e Henry Paulson são definidos com “a cavalaria” que salvou o mundo inteiro, como 

foi afirmado no tópico e na descrição da imagem.  

Também, ao lermos o início do lead
159

, vemos que este artigo se situa, de modo 

similar ao artigo anterior, podemos afirmar que ele se encontra no campo de histórias e 

mitos. A narração apresentada, com a utilização de tempos verbais que pertencem ao 

mundo comentado
160

, seguindo a definição de Benveniste (1991), parece proporcionar 

maior liberdade na recontextualização das informações sobre a crise e na legitimação da 

sua versão do acontecido, pois, assim como as histórias das telenovelas são inventadas, as 

informações e fatos apresentados pelo jornalista também não precisam ser completamente 

verdadeiros. Um discurso que usa elementos culturais como a narrativa de uma telenovela, 

assume que desse modo ficaria mais próximo ao leitor, ou pelo menos facilitaria o 

entendimento do ponto de vista dele e diminuiria uma resistência emocional/cognitiva da 

                                                           
157 “ORDEM DE ATACAR Bush e Paulson (na montagem) usaram a riqueza e a força para impedir o desastre. Vão 

cobrar caro por isso”. 

158 “DESFILE NA ÍNDIA - A modernização dos países emergentes, o crescimento elevado da China e até a criação de 

uma nova classe média no Brasil se devem à bolha que estourou.” 

159 “Se as novelas de televisão são sempre histórias sobre ricos com problemas que o dinheiro não resolve, a maior crise 

dos mercados financeiros do século XXI é uma história sobre ricos e pobres com problemas que o dinheiro resolve – pelo 

menos em parte.” 

160 “Se um banco tem capacidade de devolver cada dólar a cada um dos investidores de uma só vez, ele tem 100% de 

liquidez”,” Com o mundo salvo pela ação do governo americano, tem-se folga para calcular quanto vai custar a 

operação "desintoxicação" do sistema, imaginar como ele vai funcionar daqui para a frente e refletir sobre que efeitos 

positivos no mundo real teve a farra financeira”. 
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realidade proporcionada por meio desse discurso. Ele aposta que a imagem passada ao 

leitor seja uma com a qual o outro poderia se identificar. Assim, o ethos de identificação, 

possibilitado por uma narrativa mais livre, simples e linear, teria o efeito de facilitar a 

compreensão da crise econômica por parte do leitor, para o qual se pressupõe que não 

esteja familiarizado com o assunto. 

Além da exclusão do lexema crise do título e do posicionamento do autor como 

aderente à resolução feita pelas elites políticas norteamericanas
161

, verificamos a 

continuação da integração de elementos emocionais por parte do autor, dando, novamente, 

mais relevo às suas impressões e opiniões (pânico, terror, salvamento, ansiedade), em vez 

de se focar nas informações ou na argumentação das mesmas
162

.  Os dois atores sociais, 

presentes na narrativa com personagens, são apresentados como o cavaleiro e seu 

escudeiro, atribuindo a eles um ethos de competência – eles sabem, podem e fazem, pois 

comandam a maior intervenção da história do capitalismo, salvam o dia, o sistema e os 

nossos bolsos, ou seja, interferem em todas as áreas da vida de uma sociedade e seus 

membros
163

. A preocupação de seguir com a “telenovelização”
164

 dos acontecimentos 

relacionados à crise econômica e sua precedente crise financeira nos mostra que o autor do 

artigo se preocupa mais com a forma do texto do que com o conteúdo
165

, escolhendo e 

inserindo falas de outros autores a fim de causar um maior impacto emocional dentro da 

narrativo da texto, sem a apresentação da fala dos sujeitos na íntegra, interpretando-a 

livremente, fragmentando os elementos destacados
166

. Como em uma telenovela, existem 

momentos “relâmpago” e a mudança rápida de cenas, em uma telenovela jornalística 

chamada “Crise econômica” faz-se a narrativa mais rápida e divertida, com o intuito de 

passar uma imagem de que os setores responsáveis pelo surgimento da crise possibilitaram 

                                                           
161 “O mundo financeiro parecia derreter na semana passada quando George W. Bush e seu secretário do Tesouro, 

Henry Paulson, comandaram a maior intervenção da história do capitalismo. Salvaram o dia, o sistema e nossos 

bolsos.” 

162 “O pânico virou terror quando a operação de salvamento pelo governo americano da maior seguradora do mundo, 

a AIG, teve o efeito de aumentar ainda mais a já ebuliente ansiedade geral.” 

163 Vide a nota 161. 

164 “A novela continua. Seu final depende de que os investidores também voltem a acreditar no sistema a longo prazo”.  

165 “No meio da semana parecia que o mundo financeiro havia perdido a consistência interna e, sem as leis universais 

que o mantinham coeso, ameaçava derreter [...] A promessa de mais dinheiro, o soar do clarim e o tremular da 

bandeira transformaram o pânico em euforia, e a semana terminou com as bolsas em altas histéricas em todo o 

mundo. O sistema voltou a acreditar em si mesmo. O capitalismo está salvo. Fim do primeiro capítulo.” 

166 “Henry Paulson, secretário do Tesouro americano, anunciou que os Estados Unidos estavam dispostos a "gastar 

centenas de bilhões de dólares" para "desintoxicar" os bancos com dívidas podres em seus balanços.” 
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um melhoramento considerável para o Brasil
167

, ajudando na reconstrução discursiva da 

crise no rumo de uma visão otimista.  

Pelo objetivo de construir um ponto de vista otimista e descontraído da crise, o 

jornalista se posiciona enuncivamente em uma narrativa “por detrás” dos acontecimentos e 

dados, retendo o privilégio de opinar sobre tudo o que foi dito, como um comentador 

onisciente que não “leva a sério” um assunto tão grave como a crise econômica, embora a 

critique
168

.  

Em sua exteriorização textual, o discurso mantém a estruturação em três atos, 

seguindo formalmente ideia da metáfora da (tele) novela
169

. Inicia-se com a descrição 

mítico-poética do momento em que a crise se instaura, para depois acrescentar informações 

por meio de frasismos
170

, inserindo frases selecionadas de outras fontes e oficialismos
171

. É 

visível o nível de “liberdade poética” presente na escrita do artigo, com o qual o autor 

busca uma autolegitimação no nível mítico-poético do discurso, como definido em Van 

Leeuwen (2008), o que não condiz com os pressupostos do “jornalismo em ação”, que 

Abramo (2003) propõe. Semelhante ao primeiro artigo, o autor conclui a encenação com o 

terceiro ato, em um desfecho apropriado a um conto de fadas
172

, sem oferecer informações 

ao leitor para que este possa, a partir dessas informações, fazer sua própria projeção do 

futuro porque, embora tudo pareça negativo, é só um capítulo de uma telenovela. Também 

para esse propósito, foi adicionada uma parte do ensaio livro “Dinheiro, ganância, 

tecnologia" de Norman Gall, que “sugere quatro ajustes para evitar que os mercados 

produzam novas bolhas de irracionalidade financeira” como constata o jornalista.  

Esses quatro ajustes
173

 são explicados em forma de perguntas para as quais não 

sabemos se foram elaboradas no ensaio ou se foram elaboradas pela própria revista, visto 

                                                           
167 “Graças ao sistema financeiro, quase meia centena de países antes estagnados hoje cresce a taxas de 7% ou mais 

por ano.” 

168 Assim, um título da dívida assinado por um comprador de casa honesto e com bom salário passou a ter o mesmo 

valor (ou quase, para sermos exatos) de um título de um comprador deliciosamente apelidado de Ninja (no income, no 

job, no assets), alguém sem salário, sem emprego e sem patrimônio. 

169 “O sistema voltou a acreditar em si mesmo. O capitalismo está salvo. Fim do primeiro capítulo. A telenovela 

continua”. 

170 O pulo-do-gato, que caiu de costas na semana passada, foi misturar em um mesmo pacote" dívidas podres", ou 

incobráveis, com dívidas contraídas por pessoas com vontade e capacidade de honrá-las[...]. 

171 “Não por acaso, a expressão usada pelo secretário Henry Paulson foi "desintoxicar" os balanços dos bancos de 

modo a identificar as dívidas podres”. 

172 “Quem vai pagar? O contribuinte americano. Mas boa parte disso será recuperada pelo Tesouro americano no 

mercado – e, a se fiar em operações salvadoras anteriores, com lucro. Finalmente, como vai funcionar o sistema daqui 

para a frente? Será menor, sem dúvida. No começo, com mais cautela e mais regulação. Depois, ninguém sabe.” 

173 “Qual é o papel dos governos nessa crise?”, “E as taxas de câmbio?”, “Como regular o mercado financeiro?”, “O que 

os governos dos países afetados pela crise devem fazer?” 
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que faltam as devidas referências. Esse acréscimo colocado no final do artigo é deixado 

como opcional para a leitura, mas mesmo assim percebemos uma tomada de atitude por 

parte da revista, no que diz respeito a relação da revista como sujeito político-partidário” 

com a política. Os quatro ajustes são definidos como sugestões e/ou soluções para os 

países que foram afetados pela crise, o que não está se referindo à situação brasileira 

diretamente, uma vez que o corpo do artigo discutiu um outro assunto - tanto que a 

indicação desse livro parece ser de um outro momento ou até país (por se tratar de um livro 

dos EUA). Não obstante, seguindo a afirmação de Fairclough (2001) de que um texto que 

sempre pressupõe um “dito” significa que deve existir um “não dito”, acreditamos que esta 

sugestão de leitura esteja direcionada para o leitor que “quer saber mais” e para que o 

político tome consciência de que a revista possui referências de autoridade de qualidade, o 

que entendemos como um posicionamento político.  

Assim, como conclusão, trataremos do posicionamento heterogêneo do jornalista e 

do hibridismo do discurso dele, trazemos à tona a descrição da última imagem
174

, a qual, 

de fato, é apresentada como explicação relacionada com a causa do início da crise. Ainda 

que apresentasse um discurso otimista, descontraído da crise, o jornalista também se 

propõe a tratar criticamente a crise (ainda) financeira, e nesses momentos raros, ele aponta 

para certos grupos sociais e econômicos como responsáveis pelo “estouro da bolha”, mais 

precisamente, aponta para a nova classe média. Desse modo percebemos que, o autor do 

artigo, mesmo ocultando e disfarçando dentro de formato de legenda/descrição de imagem 

a sua opinião, pois não apresentou dados nem informações necessárias para argumentar tal 

conclusão, ele, sem dúvida, define um dos culpados (modernização dos países emergentes 

e nova classe média). 

 

     *** 

 

O terceiro artigo a ser analisado aqui, publicado sob o título “2008: ano de crise, 

investment grade e grandes fusões” (anexo I), da revista Época, sem indicação de autoria e 

com duas páginas de texto, segue o mesmo padrão de estruturação jornalística dos dois 

artigos anteriormente analisados, como entendida por Van Dijk (2005). A manchete do 

                                                           
174 “DESFILE NA ÍNDIA - A modernização dos países emergentes, o crescimento elevado da China e até a criação de 

uma nova classe média no Brasil se devem à bolha que estourou.” 
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artigo é, simultaneamente, o título do artigo, seguido por uma imagem, localizada em 

baixo dele, que mostra um grupo de pessoas sentadas em volta de uma mesa em uma sala 

grande, a qual parece ser uma sala de conferência, debaixo da qual está o tópico
175

, seguido 

pelo parágrafo do lead. O próprio corpo do artigo é dividido em três capítulos – “Nem só 

glórias”, “Fusões e aquisições”, “Liquidez em meio à crise”. 

O tema do artigo é, segundo a manchete e o lead, a recapitulação do ano de 2008, 

focando a situação brasileira. Na primeira frase do tópico e do lead, pelos quais se afirma a 

boa condição do Brasil e com os quais são definidos e eleitos como personagens principais 

dentro da narrativa do artigo. Também, são colocados exemplos de empresas de sucesso
176

 

integrados no ponto de vista otimista, no que diz respeito à economia brasileira
177

. O 

aspecto temporal, novamente, está presente no discurso e desta vez de modo mais direito, 

pois trata-se de uma avaliação do ano 2008 por parte do jornalista, que escolheu alguns 

momentos chave
178

 para pontuar o desenvolvimento da crise, mas dentro da premissa de 

que, embora a crise fosse forte, o país não iria ser atingido tão fortemente. Também, a 

revista admite que teve que revisar alguns dos antigos mitos
179

, confirmando que partia de 

alguns pressupostos que, com a mudança de condições objetivas econômicas, foram 

reconsiderados e ampliados para um novo contexto (otimista), sendo que a história do país 

não é mais vista como um peso insuperável
180

. Certamente, como indica um dos títulos dos 

três capítulos do artigo, “nem só glória” (mais uma negação adversativa), embora tivesse 

uma visão otimista, a mídia não podia completamente “fugir” da realidade dos índices 

econômicos
181

. 

                                                           
175 “O ano se encerra com uma coleção de conquistas para o Brasil – como o investment grade – e fusões importantes, a 

despeito da crise financeira global que achatou o Ibovespa, principal indicador do mercado de ações”. 

176 “Também nesse ano, a Petrobras foi avaliada como a sexta maior empresa do mundo em valor de mercado, quando 

o petróleo ainda vivia seu período de forte valorização de preços”,” No setor da telefonia, a Oi também realizou uma 

grande aquisição para ganhar força e capilaridade. A companhia fechou a compra da Brasil Telecom, transformando a 

antiga Telemar em um dos maiores grupos empresariais do país”. 

177 “No ano de uma das maiores crises econômicas do mundo, o Brasil foi precavido e acabou sentindo menos os 

efeitos que outros países emergentes”,” Comparado aos outros países emergentes, o Brasil teve um destaque diante do 

cenário de crise justamente por ter uma economia local muito forte” 

178 “Com o dinheiro no caixa, o otimismo ganhou novos incentivos em fevereiro com o anúncio do fim da dívida 

externa brasileira pela primeira vez na história”,” Como resultado do equilíbrio das contas públicas, o Brasil comemora, 

em maio, outra grande vitória”. 

179 “O país realmente não quebrou”,” Com o dinheiro no caixa, o otimismo ganhou novos incentivos em fevereiro com o 

anúncio do fim da dívida externa brasileira pela primeira vez na história. A conquista histórica encerrou décadas de 

arrocho monetário [...]”,”O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a afirmar que havia quem torcesse para o 

Brasil quebrar, mas que isso não ia acontecer”. 

180  “Ninguém mais precisaria pagar a CPMF, contribuição compulsória extinta em 2007. A novidade, entretanto, não 

prejudicou o Estado arrecadador.” 

181 “Em outubro, o pior mês, o Ibovespa, principal indicador do mercado acionário, fechou abaixo dos 30 mil pontos. 

Quem poderia imaginar um cenário tão negativo assim no primeiro semestre, quando a expectativa era que o ano se 

encerrasse em até 70 mil pontos, segundo os mais otimistas?” 
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 A reconstrução da crise econômica dentro de um paradigma de sucesso e superação 

de problemas - estabelecido ainda em 2007, com o decorrer do tempo e as mudanças da 

percepção e entendimento da crise em outros lugares -, teve que ser revisada, afirmando-se, 

inclusive, a impossibilidade de isolamento da comunidade global
182

, mesmo declarando 

independência e  estabilidade econômica particular do país.  

Como o Brasil é o principal personagem deste artigo, o discurso desenvolvido sobre 

a crise e seus desdobramentos, como se fosse o único fenômeno a ser relatado, está focado 

na descrição, nos comentários e opiniões sobre ela. Por causa disso, o posicionamento 

enunciativo que predomina no discurso é o ponto de vista “com”, disfarçado em forma de 

“por de trás”, como entendemos em Pouillon (1948), pois embora sejam usadas as formas 

verbais e marcadores pessoais pertencentes a “ele”
183

, aquela posição distanciada, 

efetivamente, quer pelo objetivo de recapitular o ano, quer pelo objetivo de fazer com que 

o leitor fique com uma ideia específica da crise economia, o jornalista, como enunciador 

implícito, implicava o posicionamento “com” do leitor
184

. Quanto ao pertencimento a um 

mundo do passado e/ou do presente, conseguimos perceber que o artigo é inserido 

principalmente no mundo narrado (temos do passado – simples e compostos)
185

, com casos 

do uso dos tempos verbais do mundo comentado pelo outro
186

, para complementar a 

narração, ou seja, a recapitulação do ano. 

Desse modo, as poucas contribuições fragmentadas da fala das autoridades de perícia 

foram usadas para substituir a opinião do jornalista, preservando assim o ethos de 

credibilidade, embora não fosse muito elaborado neste artigo (em comparação a outros, 

especialmente aos artigos croatas). Isso se deve, também, à preferência pelo uso de dados e 

momentos ocorridos durante o ano, considerando que o uso desses dados poderia servir 

para sustentar o ponto de vista do jornalista, sem uma legitimação baseada no discurso de 

outra autoridade, como ostenta Van Leeuwen (2008). A divisão temporal e a narração 

                                                           
182 “Apesar de mostrar-se menos suscetível que os chamados países ricos, o Brasil não está blindado - como era de se 

esperar em uma economia globalizada”. 

183“ Como resultado do equilíbrio das contas públicas, o Brasil comemora, em maio, outra grande vitória. O país passa 

a ser considerado [...]”, “Enquanto o Brasil tentava colocar ordem na casa, se precavendo de um cenário pior [...]” 

184 “Enquanto o Brasil tentava colocar ordem na casa, se precavendo de um cenário pior, grandes empresas de diversos 

setores tratavam arquitetar fusões ou aquisições a fim de aumentar a competitividade.” 

185 “A operação de grande repercussão do ano foi a fusão entre o Itaú e o Unibanco, que criou o maior grupo financeiro 

da América do Sul”,”Também nesse ano, a Petrobras foi avaliada como a sexta maior empresa do mundo em valor de 

mercado[...]”, “O ano começou com uma boa notícia para todos os brasileiros” 

186 “’Não temos uma dependência elevada em linhas externas, em financiamento externo, o que ajudou a passarmos 

relativamente bem pelo auge da crise’, afirma Zeina”, “"O sistema bancário brasileiro é sólido e essa consolidação de 

bancos vai contribuir para o crescimento do Brasil." 
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histórica dos desdobramentos da crise no Brasil ajudou na elaboração do padrão de 

indução que reconstruiria a crise econômica em um rumo de otimismo cauteloso, mas 

tranquilizante, afirmando-se que a crise, apesar de começar a desestabilizar o sistema 

monetário global, não iria afetar a economia do país. Essas transformações heterogêneas 

realizadas no texto e na narrativa ajudaram no estabelecimento de  hibridismo no discurso 

apresentado na artigo.   

Desse modo, fez-se uma ação persuasiva que aproveitou dos mitos, querendo torná-

los obsoletos, introduzindo novos fatores e fatos para a condição brasileira e construir uma 

visão “essencialmente” natural e comum, como diria Abramo (2003). E de fato é na análise 

que percebemos que até o texto deveria, segundo o seu tema e objetivo, ser mais narrativo, 

descritivo, na própria estruturação integrar elementos opinativos e interpretativos quando 

se trata de explicar para o leitor o que “realmente” aconteceu em 2008. E é aqui que 

chegamos à definição de momentos ou atos da formação de espetáculo jornalístico do 

artigo, como entendemos em Abramo (2003), de acordo com a qual este artigo pertenceria, 

predominantemente, no primeiro ato, a uma colocação recorrente nos artigos brasileiros até 

agora analisados, o que parece reafirmar o posicionamento da revista de que o leitor 

precisa ser continuadamente atualizado.   

 

     *** 

 

Já o quarto artigo se insere em outra perspectiva, no que diz respeito à construção da 

crise econômica. Publicado em janeiro de 2009 na mesma revista que o artigo anterior 

(Época). Sob o título “Como manter seu emprego durante a crise” (Anexo J), contendo 13 

páginas, ele é o maior artigo de nosso corpus. Neste artigo colaboraram três jornalistas, 

João Caminoto como autor “principal” e Andres Vera e Thaís Ferreira como co-autores da 

reportagem. 

Abaixo dos nomes dos autores segue o sub-título “Dezesseis conselhos de 

especialistas em recursos humanos para que você consiga proteger seu trabalho da 

desaceleração da economia mundial”, seguido por uma imagem que mostra um machado 

recaindo sobre a cabeça de um homem sentado em uma mesa e três mãos com o dedo 
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indicador no fundo. Além da imagem mencionada, são incluídas 9 imagens, 5 de pessoas
187

 

e 4 desenhos
188

, distribuídas entre os dezesseis conselhos
189

. As cinco pessoas apresentadas 

no artigo são os cinco personagens cujas experiências e conselhos são usados para mostrar 

ao leitor pessoas de sucesso que poderiam ser um enunciador “nós”, ou seja, apresentam se 

pessoas comuns com as quais o leitor poderá se identificar. Porém, esse “nós” inclusivo, 

devido ao perfil de indivíduos apresentados (a maioria deles é administrador de empresa) 

está muito restrito, destinando-se àqueles que fazem parte do mercado de trabalho 

globalizado e os quais a crise, na visão da revista, afetará mais. Essa formação de um “nós” 

simbólico restrito é fácil de perceber pelos títulos (“Entre no time das soluções”, “não 

esqueça de seus maiores aliados”, “pense como a empresa” etc.), sabendo-se que, fora do 

mundo corporativo, algumas sugestões, como as que acabamos de mostrar, não fariam o 

possuem tanta importância. 

A relação polifônica de enunciadores estabelecida entre o “eu” do jornalista, o “tu” 

do leitor e o “nós” incluindo os dois, está presente tanto nos marcadores de pessoa
190

 

quanto aos tempos verbais do presente e futuro, utilizados para estabelecer um mundo 

comentado
191

. Forma-se um mundo de comentários e sugestões os quais o leitor deveria 

ler, compreender e seguir - pois esse é o objetivo final do artigo: uma estimulação para o 

leitor agir. Porém, além dos comentários e sugestões diretas, projetadas para o futuro, o 

jornalista relata as experiências dos principais personagens, inserindo o leitor no mundo 

narrado e não só comentado
192

, embora a narração sempre venha acompanhada de um 

comentário ou interpretação
193

. Um fato interessante é a fragmentação dos depoimentos 

                                                           
187 Ademir Bilha-diretor-comercial da CGE, Marisa Camazano- administradora, Marcelo Cuellar - o administrador de 

empresas, Adriana Bertolino -a administradora, Max Gehringer – sem designação de profissão. 

188 “Cofrinho de dinheiro, ferramentas para desenho técnico, retratos em moldura e passaporte voador”. 

189 1- Não se desespere, 2- Não esqueça seus maiores aliados, 3 - Cuide de suas finanças, 4 - Saia da zona de conforto, 5 

- Esteja preparado para mais sacrifícios, 6 - Reavalie seus sucesso, 7 - Pense como a empresa, 8 - É hora de planejar, 9 - 

É hora de voltar às aulas, 10 -Estique as antenas, 11 - Entre no time das soluções, 12 - Aceite o risco, 13 - Circule mais, 

apareça, 14 - Cuidado com a politicagem, 15 - Fique atento às oportunidades, 16 - E se tudo der errado? 

190 “Qualquer que seja sua função, pode pensar nas necessidades da empresa, em como o seu trabalho poderia render 

mais fruto.”, “Você deve encarar a crise como uma chance de valorizar seu trabalho”, “Saia do casulo, converse com os 

colegas, tenha coragem de expor suas dúvidas”, “Temos de olhar para frente” 

191 “No mundo do trabalho, indicar alguém bom para uma tarefa conta pontos em sua ficha, pois você fica conhecido 

como alguém que sabe encontrar soluções”,”Perder o emprego, hoje em dia, não é tão desastroso como era na década de 

1990”,” Mas não pense que isso seja garantia de estabilidade”.  

192 “Em outubro, ele percebeu que a crise atingira seus principais clientes, as montadoras de carros. E não tardaria a 

chegar a ele. Bilha havia sido contratado, há dois anos, para otimizar a produção”,” Em abril, matriculou-se em um 

curso de MBA de gestão de negócios da Fundação Getúlio Vargas (FGV), em São Paulo”, “Nos meses anteriores, ele 

antecipara que a crise mudaria o perfil dos profissionais de RH requisitados pelos clientes”. 

193 “Nos tempos de forte crescimento econômico, a demanda era por profissionais da área de seleção. Com a chegada da 

crise, o foco mudou para a área de remuneração”, diz Cuellar. Essa percepção rápida ajudou sua divisão a manter os 

resultados positivos da Michael Page no último trimestre, quando a crise em seu setor começou.” 
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dos personagens entre os relatos e os comentários, o que, para nós, representa uma tática 

persuasiva enunciativa de controlar a construção de pontos de vista, mesmo aquele “com” 

o qual o leitor estaria, como no caso dos depoimentos dos personagens, e ao mesmo tempo 

aproveitando para simplificar, ou seja, facilitar o entendimento do texto aos leitores. Essa 

persuasão que se foca na racionalização do discurso, apresenta opiniões e conclusões para 

substituir os dados e fatos, isto é, apresentando um produto pronto para o leitor 

consumir
194

.  

Voltando ao próprio texto, percebemos que a crise é, primeiramente, 

recontextualizada para servir como base e explicação das razões pelas quais a revista 

decidiu que era necessário fazer um manual para ajudar ao leitor. Aqui, novamente a 

revista está ajudando o leitor, interferindo diretamente na construção do entendimento do 

conceito da crise econômica, fazendo com que pareça essencialmente natural ter medo da 

crise
195

. Nesse sentido, foram ocultadas  informações positivas sobre a situação da 

economia brasileira na crise, salientando-se os dados
196

 que contribuiriam para a 

construção da crise como um fenômeno que deixaria as pessoas apreensivas e dispostas a 

saírem de casa e comprarem a revista para se salvar ou salvar o próprio emprego. Essas 

afirmações ficam incongruentes com as apresentadas há poucos meses na mesma revista, 

porém ocultando umas e salientando outras informações são eficazes para proporcionar um 

procedimento manipulador, convidando as pessoas para se integrarem no mercado liberal 

global
197

. 

Com essa atitude, à qual estamos acrescentando a convocação de pessoas que 

pertencem a sociedade para falarem de suas experiências e juntando também a parte 

introdutória do artigo, podemos afirmar que este artigo está inserido em todos os três 

momentos do espetáculo. Primeiro o leitor, em sua posição passiva de aquele que não pode 

interferir no texto, recebe uma apresentação da crise, a qual pede uma maior explicação, 

                                                           
194“Por isso, com a ajuda de empresários e especialistas em recursos humanos, preparamos este manual com 16 

atitudes que podem ajudar você a garantir seu emprego” 

195 “Nesse ambiente, é natural que as pessoas fiquem apreensivas”.  

196 “Na quinta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que a taxa de desemprego recuou 

para 6,8%, a menor taxa mensal desde 2002. Mas a metodologia do IBGE é indireta: ela leva em conta a contratação de 

temporários (o número deles costuma ser alto perto do Natal) e não consegue captar o desemprego daqueles que já 

desistiram de procurar (e em dezembro menos pessoas batem à porta das empresas para procurar emprego). Analistas 

preveem que os números do IBGE relativos a janeiro já indicarão uma acentuada piora”,” Na semana passada, o 

Ministério do Trabalho divulgou que o país perdeu 654.946 empregos de carteira assinada – o pior resultado 
mensal de toda a história do Brasil tanto em números absolutos como em termos relativos (a porcentagem de 

trabalhadores demitidos em relação aos empregados)” 

197 “Pense como a empresa”, “Entre no time das soluções”, “Fique atento às oportunidades”. 
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mas também ela exige uma solução que vai ser proporcionada pela revista, já que o 

Governo e outras instituições e países se mostraram incapazes de resolverem a crise 

financeira que se transformou em crise econômica. Assim, percorremos o caminho do 

primeiro ato, segundo a classificação de Abram (2003), em que são expostos os fatos, 

seguidos pelo segundo ato em que a sociedade recebe a oportunidade de participar e a 

última, a mais dominante na nossa opinião, a da “autoridade” resolver. A própria revista se 

coloca na posição da autoridade que oferecerá ajuda ao leitor, fazendo com que ele mude 

sua atitude e que aja de acordo com as sugestões, o que indica uma posição política, 

praticamente, de um partido que possui uma causa, um programa, um meio de comunicá-lo 

etc., ao passo que o artigo é destinado ao leitor, mais indiretamente ao político que irá lê-lo 

para saber qual é a posição da mídia. Com essa atitude, o jornalista agrega mais um 

significado ao conceito de crise, o do momento decisivo, resultado de uma desordem social 

que representa uma ameaça à mídia, que pode e deve resolver e não somente informar. E 

para que essas sugestões sejam recebidas e entendidas de maneira que os faça agir, é 

necessário possuir uma imagem de credibilidade, a qual procura conseguir pelo uso 

seletivo de informantes e pela apresentação deles como representantes da sociedade, o que 

deveria ser próximo da realidade deles. 

 

*** 

 

O quinto artigo, intitulado “O Brasil e a Crise”, e com sub-título “As dez razões para 

o otimismo” (anexo K), dos autores Giuliano Guandalini, Benedito Sverberi e Cíntia 

Borsato, foi publicado em março de 2009 na revista “Veja”. Abaixo do sub-título, localiza-

se uma imagem representada por um digito, mais precisamente o número um, e por um 

“” cuja forma é utilizada em vez do dígito zero, para servir como acréscimo ao sub-

título. O corpo do texto conforme o sub-título, é dividido em dez partes
198

, acompanhadas 

por oito gráficos e duas imagens. O primeiro gráfico é apresentado logo embaixo da 

                                                           
198 “1 reservas de 200 bilhões de dólares intocadas depois de seis meses de crise”,” 2 bancos competentes, regulados, 

com baixa exposição a riscos”,” 3 ausência de bolhas de crédito e imobiliária, com potencial de crescimento real desses 

setores”,” 4 mercado interno forte, crescendo em poder de compra e em proporção da população”, “5 matriz energética 

mais "verde" do mundo, com independência do petróleo importado”, “6 estabilidade política, em que a democracia foi 

entronizada como patrimônio nacional”,” 7 estabilidade econômica e arcabouço regulatório imperfeito mas previsível”,” 

8 maior exportador de alimentos do mundo, o que garante vendas externas volumosas em qualquer cenário”,” 9 mercado 

externo diversificado com compradores em todo o mundo e mercadorias de valor agregado crescente”,” 10 as mesmas 

projeções que apontam estagnação no mundo estimam crescimento do pib do brasil em 2009”. 
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imagem introdutória, ou seja, do número dez estilizado, no qual se explicam, de modo 

simplificado e resumido, as dez razões para o otimismo, mencionadas no sub-título. Os 

outros gráficos são colocados ao lado do corpo, servindo como explicações visuais para o 

texto
199

, igualmente como as duas imagens e suas descrições
200

.   

Segundo o artigo, no ano de 2009, o impacto mundial da crise não pode ser negado 

ou atribuído somente a algumas economias centrais. O Brasil é posicionado diante da crise 

como objeto central, embora se constate que os ramos mais afetados são os que são mais 

presentes internacionalmente
201

, o que representa uma novidade, pois o país está colocado 

em “confronto” com o mundo, como consta no título. Essa colocação do país faz com que 

ele seja o primeiro e único protagonista. Além disso, o artigo assume o ponto de vista 

absolutamente “otimista”, começando pelo título, o gráfico explicativo que o segue e pelo 

lead no qual a própria revista “Veja” afirma ter sabido que o Brasil iria sair da crise sem 

ser afetado
202

 e que o presente artigo serviria como confirmação da própria constatação
203

. 

Ou seja, o tema e o propósito do artigo são definidos em função do já afirmado, investindo 

todos os recursos discursivos e narrativos para persuadir o leitor de que o Brasil iria 

superar a crise, o que explicaremos em mais detalhe posteriormente. Um fato interessante é 

o número de jornalistas que participaram da escrita do artigo, pois é igual ao número de 

jornalistas que são definidos como autores do artigo anterior (foram três jornalistas), porém 

sem a divisão entre o “autor-chefe” e os jornalistas colaboradores que fizeram a 

reportagem usada no artigo, o que nos deixa com três locutores indistintos. Como o 

número de páginas e argumentos, dados e afirmações é grande em ambos os artigos, 

podemos concluir que este tipo de artigo, que parece se aproximar formalmente (mas 

também e discursivamente) àquilo que chamamos de “reportagem”, mesmo se as funções e 

procedimentos persuasivos políticos permaneçam presentes independentemente se for uma 

notícia, um comentário ou uma reportagem, por entendemos que a demarcação entre os 

três é discursivamente mutável. Isso porque, como percebemos na análise, a apresentação 

                                                           
199 “Caixa ainda forte”, “Saude financeira”,  “Sem riscos”, “Classe média robusta”, “Nem todos perdem”, “Clientela 

vasta”, “Ainda azul”. 

200 “LÁ FORA A CRISE É FEIA Em feira de emprego, chineses apresentam suas credenciais na tentativa de encontrar 

trabalho: desemprego em alta no mundo inteiro”, “ÂNCORA VERDE Feira de máquinas agrícolas: mesmo com a crise, a 

exportação de comida trará pelo menos 50 bilhões de dólares em divisas para o país”. 

201 “[...] a economia brasileira inspira preocupação. Milhares de profissionais valiosos perderam seu emprego nas 

indústrias mais dependentes do ambiente externo, como a Embraer, em que 4 200 demissões foram anunciadas – 20% 

de toda a força de trabalho da empresa.” 

202 “VEJA afirmou em uma Carta ao Leitor que o Brasil tinha chance de ser um dos últimos países a entrar na crise 

e poderia estar entre os primeiros a sair dela” 

203 “É o que esta reportagem reafirma.” 
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de informações e opiniões, ou seja, o mundo narrado e comentado são misturados de modo 

heterogêneo porque, para conseguir expor e explicar ao leitor os dados estatísticos, os 

jornalistas acabaram formando um discurso híbrido, o que notamos nos marcadores 

temporais-verbais tanto referente ao passado
204

 (especialmente na parte introdutória do 

artigo) quanto à presente situação
205

 (explicação de razões), e são utilizado para formar 

uma posição para o futuro (entendimento da crise economica e a posição do Brasil)
206

.  

Do mesmo modo notamos que o processo de hibridização acontece no nível 

narrativo, pois os jornalistas se definem como enunciadores heterogêneos, assumindo a 

posição enunciadora da revista - a “Veja” e posicionando-se “por detrás” dos 

acontecimentos e, ao mesmo momento, complementando esse ponto vista com alguns 

momentos do ponto de vista “com”, presente nos depoimentos das autoridades de perícia 

(economistas), as quais não são citadas na íntegra
207

. Ou seja, mesmo construindo o 

discurso, a partir do posicionamento impessoal, ou na definição de Dal Farra (1978), 

dentro da posição (narrativa) “ele”, os jornalistas, incluíram os “eus” dos outros, 

integrando-os no “eu” da própria revista que os convidou. 

Aqui, percebemos que, houve temporalmente e, de modo estrutural, um retrocesso 

para o primeiro ato de Abramo (2003), uma vez que a revista tomou como objetivo 

confirmar a própria tese, mencionada anteriormente, por meio de apresentação das dez 

razões, ou seja, argumentos que deveriam convencer o leitor de que a revista estava certa e 

que não precisaria se preocupar, o que, se levarmos em consideração o posicionamento 

otimista e tranquilizador do Governo, isto é, do ex-presidente Lula, condiz com a política 

oficial brasileira. Porém, não podemos nos esquecer de mencionar que, como se trata de 

um artigo escrito para fazer com que o leitor acredite que o Brasil esteja bem, os jornalistas 

                                                           
204 “A rigor, as mudanças vieram antes de Lula e foram mantidas em seu governo”,”Não houve aqui o mesmo 

processo de formação de bolhas de crédito que volatilizou a economia de países como a Islândia, a Irlanda, a Hungria, a 

Inglaterra e, sobretudo, os Estados Unidos”,” Os bancos americanos endividaram-se irresponsavelmente emprestando 

fortunas a quem não podia pagar” 

205 “É improvável que uma crise como a que assola o sistema financeiro dos Estados Unidos seja vista no Brasil”,” 

Para o economista Edmar Bacha, esses são alguns dos vícios que paradoxal e momentaneamente se transformaram em 

virtudes”,” A descoberta das reservas de pré-sal, a 6 000 metros de profundidade, além de consolidar a autossuficiência 

do petróleo (que, a rigor, ainda não chegou), transforma o Brasil em exportador de petróleo”. 

206 “Independentemente de quem for eleito presidente, não haverá mudanças traumáticas na política econômica, e sim 

um processo gradual de modernização institucional[...]”, “Quanto mais tempo o Brasil passar sem retrocessos 

significativos na gestão da economia, menor será o risco de sofrermos um estrago", afirma Maílson da Nóbrega”. 

207 “Diz Carlos Langoni, da FGV: ‘Há uma percepção, não apenas interna como do ponto de vista dos investidores 

internacionais, de que a democracia brasileira está consolidada’”, “Segundo estudo coordenado por Marcelo Neri, da 

Fundação Getulio Vargas, o processo de diminuição da miséria prosseguiu em 2008[...]”, “Desde então, o BC manteve 

a seriedade na fiscalização e na supervisão do sistema financeiro", diz o economista Gustavo Loyola, que presidiu o 

Banco Central naquele período”. 
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elaboram dentro do “eu” narrativo um ethos de credibilidade e identificação, inserindo em 

alguns momentos a narrativa no segundo momento em que a “sociedade fala”
208

.  

A “Veja” descreve, mas ainda sem propor soluções destinadas ao governo, e isso se 

deve, na nossa opinião, à falta de informações consolidadas e à falta de referências às 

ações políticas do Governo, as quais a revista podia se opor ou concordar.  Percebemos o 

aumento do número de frasismos e oficialismos, afirmações dos peritos de modo direto, 

indireto e explicativo
209

. Assim, os autores combinaram as declarações oficiais na íntegra 

com as declarações ou com as interpretações das declarações integradas nas próprias 

frases, para usar essa justaposição no processo de autorização de sua visão da crise que foi 

explicitamente citada na introdução
210

. “As dez razões para o otimismo”, como o afirma 

subtítulo, servem como pauta para expor o “programa” da “Veja” aos leitores, com o 

objetivo de legitimar a visão otimista e para convencer, ou seja, tranquilizar os leitores para 

aceitarem a visão da realidade proposta pela revista.  

Assim, ao mesmo tempo em que tenta apresentar e interpretar os dados, com a 

intenção de tranquilizar o leitor, a revista acaba mudando o foco do logos para entrar e 

persuadir pelo pathos, incentivando a criação de um aspecto emocional, principalmente por 

meio de imagens e gráficos
211

. 

Separando as causas da crise econômica de seus resultados, o jornalista emprega um 

discurso, a nosso ver, manipulador e ocultado, visando a fragmentar e recontextualizar as 

várias razões para que o leitor chegasse à conclusão de que o Brasil iria sair primeiro da 

crise, com crescimento econômica positivo em 2009, como exemplificamos anteriormente. 

Ao contrário da proposta de oferecer informações que serviriam como base para que o 

leitor pudesse decidir se a existência de uma possibilidade otimista frente à crise, estas 

                                                           
208“ Mas é consenso que o Brasil será um dos países menos afetados. Concordam com esse diagnóstico organizações 

como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a OCDE, a organização econômica dos países ricos[...] a 

reportagem se completa com uma coluna também otimista do economista Maílson da Nóbrega, com o sugestivo título 

‘Por que o Brasil não quebra’.” 

209 "Ter acumulado esse colchão foi, certamente, um dos principais fatores de estabilidade", afirma o economista José 

Júlio Senna, ex-diretor do Banco Central e sócio da MCM Consultores [...]Alexandre Schwartsman, economista-chefe 

do Santander e também ex-diretor do BC, diz que as reservas ainda trazem outro benefício essencial. Com elas, o país 

tornou-se credor em dólar. "Sendo credor, em vez de devedor, o país ganha com a desvalorização cambial ao ter sua 

dívida pública reduzida. Antes ocorria o contrário. Mais uma evidência forte de que, desta vez, o país não quebrará” 

[...]Para o economista Edmar Bacha, esses são alguns dos vícios que paradoxal e momentaneamente se transformaram 

em virtudes. ‘Em uma situação de normalidade, eles precisarão ser atacados com reformas’. Bacha refere-se ao sistema 

bancário concentrado e com alta participação de letárgicos bancos públicos, às taxas de juros elevadas e aos compulsórios 

extravagantes." 

210 “Logo no começo da encrenca, VEJA afirmou em uma Carta ao Leitor que o Brasil tinha chance de ser um dos 

últimos países a entrar na crise e poderia estar entre os primeiros a sair dela. É o que esta reportagem reafirma.” 

211 “LÁ FORA A CRISE É FEIA Em feira de emprego, chineses apresentam suas credenciais na tentativa de encontrar 

trabalho: desemprego em alta no mundo inteiro”. 
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propostas foram imediatamente definidas com a ajuda de “alguns dos melhores 

economistas do país”, para sustentar a conclusão oferecida na introdução do artigo, que 

enxerga essas razões como prova de otimismo “per se”, como demonstra o fato de a revista 

ter resumido e classificado essas razões
212

. Portanto, a noção da crise econômica é 

construída para atualizar, de modo simplificado, o conhecimento do leitor a respeito das 

razões do bom situação do Estado brasileiro. 

 

     *** 

 

O sexto (e último) artigo analisado, “O vento vai soprar a favor de Dilma?” (anexo 

L), de José Fuchs, foi publicado em novembro de 2010, com 12 páginas de texto e é 

estruturado de modo semelhando ao artigo analisado anteriormente. Possui o título que, 

simultaneamente, é a manchete do artigo com o tópico em baixo do título
213

, depois do 

qual segue o lead que se transforma em corpo de texto. O artigo é dividido em duas partes, 

a primeira parte introdutória em que o jornalista apresenta a situação econômica no final de 

2010 para inserir a protagonista, naquela época a recém eleita presidente Dilma Roussef na 

narrativa (com uma imagem que apresenta uma fotografia emoldurada pendurada em uma 

parede branca), listando os colegas do governo dela
214

. Assim a introdução consiste em 

duas páginas, sendo que na primeira temos o corpo do texto e quatro imagens ao lado 

direito e na segunda temos duas imagens, ao lado esquerdo do corpo de texto. Na segunda 

parte do artigo são apresentados 13 desafios econômicos
215

, acompanhados por um gráfico 

- estrutura já vista nos artigos anteriores. 

                                                           
212 “Com a ajuda de alguns dos melhores economistas do país, VEJA escolheu as dez principais razões de otimismo, 

resumidas e classificadas por sua solidez”. 

213 “A economia mundial favoreceu o governo Lula, com crédito farto e a elevação do preço de matérias-primas que 

exportamos. Agora, há sinais de que o cenário pode mudar. O que o novo governo pode e deve fazer.” 

214 “Os rumos da futura administração Dilma ficarão mais claros quando forem anunciados os primeiros nomes de sua 

equipe econômica. O presidente Lula defende a permanência da atual equipe, com o ministro Guido Mantega na Fazenda 

e o presidente do BC, Henrique Meirelles, no mesmo lugar. Dilma tem boa relação com Mantega, a quem costuma 

chamar de Guidinho, e também com Meirelles. Outra figura importante é o economista Luciano Coutinho, atual 

presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Ex-professor de Dilma na 

Universidade de Campinas, Unicamp, no interior de São Paulo, um núcleo de ideias desenvolvimentistas, Luciano 

transformou o BNDES num dos polos mais dinâmicos do governo Lula. Articulou complexas fusões para a formação de 

grandes grupos de capital nacional em condições de disputar o mercado global e goza da admiração de Dilma.” 

215 “1 – Controlar as contas públicas”, “2 – Manter a inflação baixa”, “3 – Diminuir o preço dos impostos”, “4 – 

Reformar as aposentadorias , 5 – Negociar os esqueletos do congresso, 6 – Segurar a valorização do real, 7 – Reduzir os 

juros, 8 – melhorar o ambiente de negócios, 9 – Ampliar a poupança interna, 10 – Aumentar os investimentos, 11 – 

Preparar o cidadão para o trabalho, 12  - Conciliar crescimento e preservação, 13 – Estimular a invenção.” 
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 Primeiro elemento discursivo que capturou a nossa atenção foi a descrição empática 

da relação da presidente com os colegas, pois além da definição da profissão e do cargo 

assumido, são colocados os apelidos que ela costuma dar para eles e a história dela com 

cada um. Outro elemento foi a esquematização incluindo quatro itens que, de modo 

simplificado, apresentam, discutem e proporcionam soluções que correspondem, no nível 

da narrativa, ao que Abramo (2003) define como três momentos ou atos
216

.  

A diferença entre este artigo e os outros analisados é que este se coloca 

simultaneamente nos três momentos classificados acima, informando e comentando o que 

o governo Dilma deveria fazer para não correr risco de perder o bom momento pelo qual o 

Brasil está passando
217

. Afirmando que Dilma talvez não seja tão competente para dar 

continuidade aos trabalhos e aos sucessos do governo Lula
218

, a revista se coloca à 

disposição de oferecer soluções, induzindo o leitor a pensar que a possível incompetência 

do governo poder ser resolvida e complementada pela mídia e seus colaboradores.  

O autor se foca nas dificuldades que a presidente Dilma Roussef poderia enfrentar, 

para no fim oferecer soluções para os problemas
219

.  Desse modo, o autor se posiciona 

enuncivamente como sujeito político que, por meio de seu órgão político-partidário, 

explicará quais são os problemas que a presidenta enfrentará, mas que sem dúvida são 

aqueles que interessam ao cidadão brasileiro
220

. Quanto ao uso de marcadores pessoais 

para definir a posição da protagonista e a própria posição no artigo, o jornalista prefere 

fazer frequentes menções à presidente Dilma
221

, colocando discursivamente como entidade 

política porque está dialogando (sempre com o objetivo de dominar a conversa) com a 

presidenta Dilma, além do diálogo estabelecido com o cidadão brasileiro, leitor de seu 

artigo.  

O ponto de vista apresentado na narrativa da revista mostra-se como criticamente 

orientado (embora a crise esteja baseada na crítica do outro não identificado, ou seja, 

                                                           
216 “Por que é um problema”, “Como resolver”, “A posição de Dilma”, “As dificuldades” 

217“Há muitos sinais de que Dilma – e com ela, a nação inteira – pode não ter a mesma sorte.” 

218 “Dilma chegou aos 56 milhões de votos de votos principalmente porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

conseguiu convercer a maioria dos brasileiros de que ela manteria seus programas, sua política, suas ideias.” 

219 “Para enfrentar os gargalos e tornar o desenvolvimento brasileiro sustentável, Dilma precisará de todo o 

investimento com que puder contar, inclusive o estrangeiro (que desdenhou durante a campanha). E, para ter capacidade 

de investimento federal, terá de resolver várias armadilhas que estão a sua frente. É o que veremos nos itens 

abaixo”. 

220 “Há muitos sinais de que Dilma – e, com ela, a nação inteira – pode não ter a mesma sorte”. 

221 “Dilma assumiu o compromisso de zelar pelo tripé [...]Dilma também anunciou na semana passada mais uma meta 

ousada[...]Dilma ainda se disse disposta a promover uma reforma tributária [...]Os rumos da futura administração Dilma 

ficarão mais claros [...]” 
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genêrico)
222

, fundado no seu ethos de credibilidade, o que constrói pelo uso da sua função 

de opinar, usando construções sintagmáticas com adjetivos generalizadores (por exemplos, 

pouca gente, muitos sinais)
223

, posicionando o leitor dentro do mundo comentado com a 

intervenção dos peritos da área que estão salientando o fato de a crise ser um estado de 

risco que possivelmente pioraria
224

, um tipo de conclusão que já percebemos na análise 

situacional.  

Como a crise economica já foi construída e reconstruída em diferentes revistas e 

números de revistas, este antes prefere mostrar ao leitor o que é primeiro ser feito, 

colocando desafios diante dele, assim construindo uma atitude a partir das informações 

apresentadas. O objetivo é definido como aquele de atualização simultanea do 

conhecimento do brasileiro, facilitando a modernização ou a adaptação tanto a ele tanto ao 

Governo
225

. 

Portanto, é o autor quem vai explicar o que a presidente fez ou disse
226

 e/ ou o que 

ela deve fazer, sem possibilitar que o leitor percorra esse caminho pelos argumentos, já 

oferecendo uma visão “completa” da realidade, mesmo com vários fragmentos de 

informações (na maior parte de casos não confirmadas
227

) relacionadas ao governo Dilma. 

As declarações de outros sujeitos ou órgãos políticos ou econômicos são integradas no 

próprio discurso, de maneira que pareça que tudo serve como afirmação das constatações 

proferidas pelo autor e nunca ao contrário
228

. 

Assim, o discurso se auto-legitima por meio de racionalizações, ou seja, de 

informações que confirmam o grau de seriedade e veracidade que o autor mantém ao 

escrever, visando eliminar a possibilidade de questionamento das razões pelas quais ele 

considerou os problemas que decidiu abordar e as soluções propostas (à presidenta Dilma) 

                                                           
222 “O mais provável, dizem os críticos, é que o dinheiro migre para outros países”,” 

223 “Pouca gente, porém acredita nesse desfecho feliz”.  

224 “O maior risco é que há espaço para a situação piorar, aforma o economista Roberto Machado, ex-secretário de 

Política Economica do Ministério da Fazenda”. 

225 “E para ter capacidade de investimento federal, terá de resolver várias armadilhas que estão a sua frente. É o que 

veremos nas próximas páginas”.  

226 “Dilma assumiu o compromisso de zelar pelo tripé que permitiu a consolidação da estabilidade econômica do país 

na última década – o equilíbrio das contas públicas, o sistema de metas de inflação e a política de câmbio flutuante. 

Cuidaremos de nossa economia com toda a responsabilidade. O povo brasileiro não aceita mais a inflação como solução 

irresponsável para eventuais desequilíbrios. Não aceita que governos gastem acima do que seja sustentável”, afirmou”. 

227 “A conta já está chegando, e Dilma terá de lidar com essa herança. Ela parece estar consciente disso.” 

228 “Fora isso, é preciso elaborar uma política agrícola consistente, melhorar a qualificação dos trabalhadores e formar 

mão de obra especializada – que já está em falta até em atividades como a construção civil, na qual há escassez de 

pedreiros, e no agronegócio. ‘Hoje, dentro de um programa de mecanização da colheita que estamos implementando, 

usamos uma máquina que custa US$ 1 milhão – toda automática, com GPS, entradas de computador, ar-condicionado’, 

diz o executivo Marcos Lutz, presidente executivo da Cosan, uma das maiores produtoras de açúcar e álcool de cana-de-

açúcar do mundo.” 
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para resolvê-los. Aqui percebemos que existem possíveis pontos de ligação entre a 

construção discursiva da crise economia em revistas croatas e brasileira, especialmente no 

que diz respeito a produção jornalística híbrida (como resultado do posicionamento 

enunciativo heterogêneo), embora cada país apresente elementos singulares, os quais 

dependem da situação histórico-econômica. 

 

 

5.8 Análise final comparativa 

 

 

Nesta última seção, primeiro compararemos e depois ressaltaremos alguns dos 

aspectos e elementos discursivos encontrados no corpus que tematizaram a crise no 

período entre 2007 e 2010, com o objetivo de confirmar ou refutar a tese de que o elemento 

cultural das reconstruções discursivas de fenômenos sociais, como o conceito de crise 

econômica, influencia o processo de hibridização do discurso midiático. 

Faremos a comparação dos artigos croatas que foram analisados no primeiro 

momento e dos artigos brasileiros, analisados posteriormente. Assim, poderemos utilizar as 

análises para finalizar a nossa reflexão sobre o assunto, nas considerações finais, com a 

análise comparativa do “corpus” croata e brasileiro. 

Como conclusão preliminar, faremos a comparação entre os seis artigos 

jornalísticos croatas e entre o discurso e as práticas sociais ideológicas que se encontram 

em sua base. Sem dúvida, devemos nos reter brevemente na produção jornalística sobre a 

crise econômica no período entre 2007 e 2010, no sentido mais direto, isto é, o da 

produção textual que, no caso croata, foi de 20 páginas nos seis artigos selecionados, um 

nível baixo se comparadas com as revistas brasileiras que produziram, em seis artigos, 37 

páginas de texto. Após ter percebido que a produção se mostrou tão destoante, procuramos 

outros exemplos para confirmar se essa diferença não aconteceu devido à nossa seleção 

não aleatória. O que descobrimos é que, de fato, as revistas croatas mantém um padrão de 

produção jornalística sobre algum evento ou fenômeno diferente das brasileiras, com 

menor número de páginas, embora os efeitos econômicos da crise fossem mais fortes na 

Croácia. Em nossa opinião, isso se deve a um padrão diferente de abordagem discursiva 

jornalística que não se propõe a produzir um artigo texto e linguísticamente tão cheio 
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quanto o brasileiro, pois não percebemos tanta “didaticidade” na estruturação do artigo, 

como no caso brasileiro. Também, notamos uma maior uniformidade dos artigos croatas 

tanto na estruturação dos artigos que oferece mais espaço para as vozes de outros locutores 

(analistas, políticos etc.) quanto na estruturação linguística do discurso que oscila menos 

entre o discurso informal e formal, pessoal e impessoal, lúdico e crítico. Desse modo, a 

revista se apresenta mais como um sujeito político, ou seja, locutor que procura estabelecer 

um diálogo direto com outro sujeito político, Governo e elites políticas, por meio da 

inclusão do público leitor no seu ponto de vista. No discurso apresentado nas revistas 

brasileiras percebemos uma tendência de estabelecimento de um diálogo simultâneo tanto 

com os leitores quanto com os políticos.  

Ao analisar os artigos croatas, podemos confirmar a afirmação, feita após a análise 

linguístico-situacional, de que o conceito de crise não é construído discursivamente da 

mesma maneira. A crise não é simplesmente um estado de distúrbio econômico, como 

percebemos nos dicionários consultados. Ela apresenta particularidades específicas em 

cada país, devido às diferentes causas históricas, sociais, culturais que influenciaram o 

estabelecimento da noção de crise neles, às quais os jornalistas se adaptaram 

(in)conscientemente na reconstrução da crise econômica atual. Pela análise situacional 

conseguimos chegar a um entendimento de que o conceito de crise econômica não é 

estabelecido independentemente de outros conceitos. Ele é definido pela interação com 

outros conceitos e suas representações linguísticas (como por exemplo, adjetivos 

econômico, imobiliário, financeiro, político) no campo linguístico, em situações 

específicas que o delimitam e estruturam. Quem também interfere ou provoca crises são 

também instituições (Estado, Governo etc.), indivíduos (Lula, Kosor, Dilma, Bush etc.) e 

empresas e grupos sociais (classe média, consórcios financeiros etc.). A crise econômica 

atual é vista certamente, como percebemos ainda na análise situacional, como ponto de 

partida para outros acontecimentos que se desencadearam a partir dela e como um 

processo, pois ela mesma passou por um processo de transformação e ampliação (saindo 

do campo financeiro e entrando no econômico, político e social).  

 Para não ficarmos apenas neste nível lexical e situacional/contextual, 

exemplificaremos de que modo a diferença na reconstrução discursiva da crise econômica 

se deu nas quatro revistas analisadas.  



159 

 

Notamos que todos os artigos seguem, até certo nível, a lógica que os encaixa, por 

meio da construção temporal do discurso, nos três atos de espetacularização que podemos 

encontrar em Abramo (2003), dentre os quais o jornalista escolhe destacar um, dependendo 

do objetivo. Assim, é assumido em cada artigo um posicionamento enunciativo diferente 

pelo jornalista (como apresentador, crítico, analista, contador de histórias e o que é mais 

interessante como político), formando uma heterogeneidade de discursos proferidos nos 

artigos. Isso podemos percebemos na utilização de elementos linguísticos e narrativos 

presentes no ponto de vista (definido pelos marcadores linguísticos de (im)pessoalidade) e 

na utilização dos tempos verbais responsáveis pela inserção do discurso no mundo narrado 

e/ou comentado e nas referências temporais dadas ao estado da crise da economia croata. 

O início ou sensação da crise é a razão pela qual nos primeiros dois textos 

encontramos um discurso que, ao tratar das políticas econômicas em um, e os problemas 

econômicos da pobreza e da privação material, no outro, está se referindo a uma situação 

instável, problemática, daquele momento (ano de 2007) que está mudando a qualidade de 

vida dos croatas, avisando que é preciso tomar uma posição frente a ela. Essa consciência 

da mudança ou da instabilidade, presente de modo indireto no discurso, é o que 

correlaciona o primeiro artigo, em que a crise como tal não é mencionada, com os outros 

textos que foram escritos: ao longo de 2008 quando a existência da crise, não somente 

financeira, mas econômica, foi reconhecida pelos governos e pelas próprias revistas; 

durante o ano de 2009 (no auge da crise mundial e nacional) com as tentativas de 

esclarecerimento e definição melhor da situação; também com os artigos divulgados em 

2010, com as previsões para o futuro e com as recomendações e soluções a serem 

realizadas. A percepção da crise como fenômeno temporal, global e heterodoxo é criada, 

ou seja, induzida, através dos três períodos, definidos por nós como aparecimento, 

confirmação e desfecho, remetendo à narrativização jornalística da impressão subjetiva do 

indivíduo e através da ampliação discursiva do pathos, isto é, do aspecto emocional da 

crise, para ampliar a sensação subjetiva e atingir com mais força o leitor do artigo.  

Porém, não podemos afirmar, absolutamente, que todos os artigos reforçaram o 

aspecto emocional em seu discurso, uma vez que o artigo “Quem pode movimentar a 

Croácia (veredicto dos peritos)” se distancia dos discursos dos outros artigos, por ser mais 

“apegado” às noções de objetividade e imparcialidade tradicionalmente entendidas como 

essenciais para a prática jornalística, mas neste caso fundadas nas análises de autoridades 
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da área da economia.  O jornalista remete às autoridades (acadêmicas, econômicas) para 

emitir um relato aparentemente científico da situação econômica, misturando a persuasão 

política com o jornalismo engajado para recontextualizar, discursivamente, a visão da 

crise, legitimando a sua própria visão.  

É interessante perceber que a necessidade de aceitação das soluções propostas no 

artigo é legitimada pelas presenças de peritos da área cujos depoimentos, mesmo colocados 

na íntegra, passaram por um processo de fragmentação e recontextualização, através dos 

comentários do próprio jornalista que destacava ou negava elementos devido à necessidade 

e/ou intenção do jornalista e sua revista. Ao contrário das revistas croatas, as revistas 

brasileiras analisadas nunca apresentaram um texto na íntegra, optando por fragmentar os 

depoimentos antes de serem integrados ao corpo do texto. 

Como as revistas efetivamente dependem dos dados econômicos e sociais reais para 

poder comentá-los, fragmentá-los e invertê-los, os jornalistas podiam reforçar a sensação 

da crise como momento (e não um evento, como os distigue Moirand, 2007) crítico de 

tempo a ser resolvido. Desse modo, o jornalista croata mostra a tendência de utilizar dados 

encontrados em pesquisas, institutos, almanaques etc. para criar uma situação de 

necessidade de resolução da desordem social-econômica e para poder oferecer soluções e, 

acompanhadas de argumentos parciais, e para proporcionar a previsão de um fim 

derradeiro para o futuro, caso as soluções apresentadas no artigo não sejam aceitas.  

Quanto mais a crise economica avançava no mundo e, consequentemente, afetava a 

situação na Croácia, menos os dados e informações são apresentados de um ponto de vista 

“de fora”, como foi o caso nos primeiros dois textos, e passa-se para uma apresentação, a 

partir de um ponto de vista “com”, incluindo o leitor na viagem pelos acontecimentos 

críticos da crise, o que nos parece ser resultado da adaptação das revistas a realidade 

daquele momento que apresentava agravamento da situação. Ou seja, nos quatro artigos 

posteriores aos de 2007, os leads são estruturados por uma série de afirmações do ponto de 

vista “por detrás”, embora não pensamos que fossem sustentadas posteriormente no texto. 

Porém, no corpo do texto o jornalista visa estabelecer uma visão “com” a qual o leitor 

deverá percorrer o texto, ou seja, seguir as instruções (definidas como constatações ou 

conclusões) sobre como deverá ser lido para depois oferecer a solução por meio da qual se 

espera incorporar o leitor no “nós” simbólico. 
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A percepção temporal da crise como processo em fases tanto no artigo “Ano da 

crise de dívidas”, publicado no final de 2008 quanto no artigo a “Previsão negra 

(calendário econômico para 2010)” do final de 2009, é salientada por se tratar de artigos de 

recapitulação, sempre presentes no final do ano, fazendo-se uma previsão para os anos  

seguintes (2009 e 2010, respectivamente).  

Assim, a crise é estruturada como um conceito completamente temporal, ou seja, 

estado instável em um ponto de um processo em andamento que possui suas causas e 

consequências, mais ou menos, facilmente resolvidas.  O aspecto de aprofundamento sobre 

o assunto e da resolução do mesmo e não de “mera” apresentação, podemos definir, através 

da terminologia de Abramo (2003), como integração dos atos dois e três. Podemos 

comparar esse fato com a situação do artigo “Meus planos para 2010”, no qual a 

“autoridade” pretende resolver, mas está mais preocupada com o ato de legitimar as suas 

ações e pedir solidariedade do leitor do que para persuadi-lo para dar apoio às resoluções 

concretizáveis.  

Nesse aspecto, percebemos a diferença entre artigo mencionado e os outros 

anteriores, sabendo que o modelo de persuasão oferecido tem como elemento dominante a 

solidariedade com a política do governo, com a sua causa, uma vez que a autora do artigo 

jornalístico é uma figura política. Além disso tanto a solidarização com a oposição e a 

deslegitimização do Governo no artigo “Ano da crise de dívidas” quanto o caso inverso, 

apresentado no artigo “Meus planos para 2010” com a solidarização com o Governo e a 

deslegitimização da oposição, mostram que as revistas croatas possuem ainda uma relação 

próxima com a política no âmbito economico, discursivo e imaginário, pois foram 

concedidos: espaço midiático na revista, recursos persuasivos na elaboração do discurso e 

inclusão da ideologia do político.  

Também, a utilização das concepções, sugestões e resoluções, oferecidas pelo 

discurso científico dos analistas na elaboração dos artigos, mostram a tendência da mídia 

croata de aceitar modelos completos e discursivamente instalados no contexto da 

autoridade que o proferiu, sem elaboração de modo simplificado e a inclusão desses 

modelos, de acordo com um modelo didático. Isso mostra que a mídia croata (ainda) 

respeita o poder executivo de Governo
229

, conferindo-lhe a característica de 

                                                           
229 Resultado das condições especificas herdadas do sistema socialista em que o Governo-Estado tinha todo o poder 

(legislativo, judicial e executivo). 
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(in)competência com a aspiração de dialogar direitamente com os políticos e seus 

respresetantes, questionando suas decições para assim tentar incluir sua visão da crise 

econômica. 

 A partir desse fato, podemos concluir que a crise econômica atual na mídia croata é 

vista como, essencialmente, um fenômeno negativo, do qual o país dificilmente sairia 

intacto, sendo aquele ponto que une a mídia e a política, discutido no espaço público, seus 

pontos de vista e ideologias dentro dos quais é desejado que o autor se posicione, atuando 

de acordo com o que essas entidades definem como pertinente. 

Isso também demostra que esse hibridismo do discurso midiático é, em grande 

parte, resultado de uma heterogeneidade no plano enunciativo, narrativo e linguístico que é 

promovida culturalmente, o que significa que a mídia, ainda que almeje ser completamente 

independente e capaz de se posicionar como legítimo sujeito político, é limitada e depende 

da cultura e dos acontecimentos extra-linguísticos. 

 

*** 

 

Passando agora à análise do corpus brasileiro (e as devidas comparações com o 

corpus croata), comentaremos os seguintes fatos: O primeiro fato interessante é a questão 

da intitulação dos próprios artigos, o que demonstra como passou o processo de “evolução” 

da apresentação da crise nas revistas brasileiras, o que corresponde ao terceiro pressuposto 

do modelo de competição política de Wolfsfeld (2003), que exige a constante adaptação da 

mídia ao contexto histórico-social, para manter-se como sujeito político a própria 

importância na sociedade. Como é evidente nos títulos dos artigos mencionados, ao 

contrário das revistas croatas que ainda na primeira metade de 2008, e especialmente em 

2007, evitavam utilizar explicitamente o termo crise, por entender que este termo ainda era 

recente, pois não se sabia muito sobre os possíveis desdobramentos e não se sabia de que 

modo eles ocorreriam, o que oferece espaço para a ocultação de informações que podiam 

ser importantes para o entendimento, mas não se “encaixavam” na visão do jornalista e/ou 

da revista. Além disso, percebemos a tendência de a construção discursiva da crise 

econômica ser descritiva, mais frequentemente explicativa e sempre didática, apresentando 

as informações de mais variados modos (gráficos, tabelas, imagens, índices etc.).  
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Neste primeiro momento, as fragmentações dos depoimentos de outras autoridades 

e a inversão e ocultação daqueles dados que não pertencem ao grupo de informações 

selecionadas que, na visão dos autores, funcionariam como um modo de introdução ao 

problema, ou seja, da constituição do problema, efetivando, conforme a definição de 

Abramo (2003), o primeiro ato do espetáculo da persuasão do autor - a “exposição do 

fato”.  

No segundo momento, já em 2009, aparecem textos nomeando explicitamente o 

conceito da crise, como no caso do artigo “O Brasil e a Crise”, adaptando-se às 

circunstâncias mundiais que não deixavam espaço para a negação da crise, tratando de 

falar mais abertamente dela. Nesse período, representado pelo artigo mencionado, os 

jornalistas decidem introduzir mais dados referentes ao Brasil, já que até então tem sido 

introduzidos principalmente exemplos referentes a outros países (principalmente Europa e 

EUA), oferecendo, ao lado da formação de um logos da situação, isto é, de dados 

“objetivos” selecionados para confirmar o bom estado do país, preocupando-se com 

incorporá-los a uma visão otimista, o pathos formado por opiniões e atitudes afetivas, ao 

qual foi dada mais importância, o que ficou evidente na formatação do texto e na formação 

do discurso. Esse fato nos leva a constatar que esse tipo de artigo jornalístico corresponde 

ao segundo ato de Abramo (2003), isto é, a “sociedade fala” porque introduz, além dos das 

informações básicas, outras informações e opiniões vindas de outros sujeitos, mas sempre 

recontextualizadas para terem ligação com a impressão de que os jornalistas tinham ao 

interpretar as informações básicas. 

Já no terceiro momento, os jornalistas se posicionam de modo mais “crítico” frente 

à crise econômica, tentando projetar suas próprias visões sobre os futuros acontecimentos, 

constituindo a situação atual como o momento decisivo para eliminar todo tipo de crise, 

oferecendo soluções aos que precisam, ou seja, ao Governo. Embora fosse possível 

perceber essa tendência no artigo “O vento vai soprar a favor de Dilma”, o autor 

posicionou o Brasil já fora do risco imediato de sentir os efeitos da crise, envolvido, em 

grau menor, com a propagação do otimismo.  

Neste caso o jornalista está preocupado não somente com a atualização do leitor, ou 

seja, sua atualização ou modernização para que avance na vida (um pressuposto que isento 

das revistas croatas), mas também pela interação mais direta com a política, condicionando 

de que os que governam ouçam e adotem as sugestões feitas pelos autores dos artigos. 
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Consequentemente, esse momento realiza aquilo Abramo (2003) define como terceiro ato, 

que é a “autoridade” resolve, sendo essa autoridade, inicialmente a própria mídia e não o 

partido político que está no poder governando o país, ou os próprios leitores, indivíduos 

que podiam, por meio de ações diretas, provocar mudanças.  

Como já mencionamos anteriormente, a imprensa croata não se posiciona do 

mesmo modo que a brasileira, como intermediador entre o indivíduo e o Estado. De um 

lado, devido às condições histórico-políticas e a condição econômica em que a Croácia se 

encontrava naquele momento, a imprensa visou interferir nas decisões políticas do Estado 

de modo mais direto, pelo fato de apresentar, interpretar e comentar a situação econômica e 

as ações políticas, incentivando, assim, o indivíduo a agir no nível da política, segundo as 

diretrizes propostas por ela. De outro lado, a imprensa brasileira se foca no indivíduo, 

adaptando a forma dos artigos para facilitar a compreensão da crise, oferecendo meios de 

se adaptar a ela e de prosperar nela, atualizando o conhecimento do mundo ao seu redor. 

Desse modo, a imprensa brasileira deixa o Estado, ou seja, a política oficial do Governo, 

em uma posição de ator de menor importância
230

 na esfera pública para a vida do 

indivíduo, ainda que mantenha uma visão otimista dos acontecimentos e reconheça a 

competência do Governo em resolver as dificuldades surgidas com a crise, o que, de novo, 

mostra a dependência da mídia e sua produção das relações e acontecimentos extra-

linguísticos, especialmente com a política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
230 Como já afirmamos essa posição é decorrente da histórica do jornalismo brasileiro e sua relação com o Estado e da 

concepção cultural da posição do poder executivo na vida cotidiana dos indivíduos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Chegando à última parte deste trabalho, faremos algumas considerações finais. 

Assim, diremos que, embora concordemos com a afirmação de Vandenberghe (2011), que 

os processos de globalização provocaram um reescalamento da posição do Governo, e com 

a constatação de Piovezani Filho (2003) de que a mídia politizada contemporânea tende a 

enfraquecer a posição do Estado, não podemos afirmar que esses processos já se 

concluíram e que obtiveram sucesso. Em nossa opinião, a mídia ainda é dependente do 

Estado e das ações de seu Governo para poder interferir na esfera pública e o que é mais 

importante, ela depende das causas históricas, e principalmente culturais, na reconstrução 

discursiva de fenômenos e acontecimentos das esferas social, política e econômica. 

Também, queremos acrescentar que esses processos não se deram da mesma maneira nos 

dois contextos, pois o posicionamento e a atuação da mídia nos dois países não foram as 

mesmas, como mostramos no capítulo anterior. 

Resumidamente, a diferença entre a reconstrução discursiva da crise economica 

atual pela mídia croata e brasileira se deve, em grande parte, ao fato de que a primeira 

entende o leitor como sujeito político para o qual precisa fornecer todas as informações 

necessárias (por isso são utilizados tão frequentemente os depoimentos de certo grupo de 

políticos e peritos de diferentes áreas da economia) para poder definir a sua posição na 

esfera pública, exigindo as melhorias ou mudanças do Estado, definindo-se como um dos 

principais sujeitos da esfera. A segunda define o sujeito como espectador, ao qual são 

apresentados predominantemente momentos importantes para que ele entenda o contexto e 

as informações, ou seja, ferramentas para ajudá-lo diante das dificuldades que a crise 

trouxe ao país, assim, procurando eliminanr da esfera pública a importância do Estado 

como provedor de políticas e serviços, que deveriam ajudar o indivíduo por meio da 

autoidentificação com a função política do Estado, como poder executivo.   

Essa necessidade da mídia de se afirmar, questionar e, mesmo quando contrariando 

as elites políticas no poder, ensinar o leitor, a nosso ver é resultado de uma situação de 

disputa pelo poder econômico e político. A mídia, no desejo de “ocupar” ou estender a sua 

influência para a esfera política detentora do poder, acaba aderindo e utilizando as práticas 

e posicionamentos enunciativos políticos no seu discurso, como afirmamos anteriormente, 
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realizando reconstruções hibridizadas no próprio discurso. Ela, por meio da própria 

ideologia exteriorizada pelo discurso, faz a seleção de temas e informações necessárias 

para a legitimação de suas afirmações, como entendido em Van Dijk (2006). Além disso, a 

apresentação de determinados temas e informações, por meio de procedimentos 

persuasivo-manipuladores mencionados e posicionamentos enunciativos heterogêneos, 

tiveram repercussões na narrativa do texto, na estrutura do artigo tanto informativa quanto 

opinativa e interpretativa, mas também nesse discurso midiático politizado, formando um 

discurso hibridizado nos artigos sobre a crise.  

Porém, isso não significa que toda a mídia, permanentemente se comporta como os 

políticos, nem que o discurso proferido sempre esteja politizado, mas ela emprega os 

processos persuasivos, inicialmente políticos, e acaba redefinindo a sua posição dentro do 

quadro dos atores sociais e políticos. Como mencionamos, embora as revistas croatas e 

brasileiras percorram as mesmas trajetórias temporais na reconstrução discursiva, os 

processos da persuasão e suas respectivas legitimações e manipulações, variam em seus 

deslocamentos temporais. A nosso entender, essa variação diferenciada nos dois países 

significa que ela, de certo modo, é o prefixo –re de reconstrução, pois o discurso midiático 

e seus procedimentos persuasivos não são completamente influenciados pelo contexto de 

globalização econômica, juntamente com seus dados e acontecimentos objetivos. Pelo 

contrário, são exemplos da integração das delimitações sociais e históricas, elaborados pela 

subjetividade dos jornalistas e revistas, culturalmente marcadas. 

               Para finalizar, utilizaremos os argumentos anteriormente ditos para confirmar 

nossa hipótese de que o hibridismo da mídia polítizada é influenciado culturalmente (e não 

formalmente) ao tratar a construção discursiva dos conceitos presentes na sociedade como 

fenômenos sociais por meio da concessão de seu espaço narrativo (permitindo a 

participação, ou melhor, a intromissão de vários enunciadores e, em particular, aquela 

politizada no espaço midiático) e aproveitamento argumentativo (permitindo aos 

jornalistas o uso incontrolado e, às vezes, até estimulado pelas próprias revistas, dos 

procedimentos persuasivos do discurso político). Nossa afirmação da tese se baseia no 

argumento retirado da análise, segundo o qual a cultura é qualquer elemento ou prática que 

apresenta diferenças em relação a outros elementos ou práticas e que se estabelece pela 

produção e interpretação discursiva.  Desse modo, o hibridismo do discurso midiático é 

definido na prática cultural, uma vez que a prática cultural sempre hibridiza, recoloca o 
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antigo em um contexto novo, dinamizando as identificações entre o antigo e novo em uma 

posição subjetiva híbrida. 
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