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Resumo Parte-se de uma definição do conceito de dramatização e da
identificação das funções que o discurso dramático pode desempenhar no campo
dos média, para chegar a uma grelha de análise capaz de captar as diversas
propriedades deste discurso, através de instâncias como a metáfora, a metonímia,
a simplificação, a personificação ou o apelo afectivo. Embora a construção do
modelo se apoie num objecto situado no campo da imprensa escrita doutrinária
e num período de crise (o chamado PREC), em que vários factores concorrem para
propiciar o discurso dramático, procurámos fazê-lo de modo a permitir futuras
abordagens de outros tipos de média, numa transição de século em que o tema
parece assumir grande actualidade. Como conclusão do estudo de caso sugerimos
a hipótese de a dramatização constituir um meio eficaz para inverter os termos
de uma frase emblemática da ideologia da objectividade (facts are sacred, comment is 
free): o discurso dramático viabiliza uma prática jornalística em que, sem
necessidade de macular a “verdade”, quaisquer factos são meros adereços de um
palco ideológico esse sim intocável (comment is sacred, facts are free).

Palavras-chave Dramatização, imprensa escrita, imprensa doutrinária,
análise do discurso.

Algu mas ca rac te rís ti cas atri bu í das ao dis cur so me diá ti co, mor men te ao das no tí ci as
(Tra qui na, 1988), apro xi mam-no sig ni fi ca ti va men te do dis cur so do dra ma. São os ca -
sos da im por tân cia do tem po pre sen te, da sim pli fi ca ção de cor ren te da ne ces si da de de
pro du zir um dis cur so cla ro, do ca rác ter ape la ti vo des te dis cur so (mu i tas ve zes por via
afec ti va), da pre sen ça, no caso das no tí ci as, de nar ra ti vas ca rac te ri za das por uma con -
cen tra ção da ac ção em tor no de um pe que no nú cleo de per so na gens.

O cam po de aná li se é tão vas to como múl ti plos e dis tin tos são os ac tu a is mé -
dia. Da im pren sa es cri ta à te le vi são, da rá dio à Inter net, mu i tos po de rão ser tam -
bém os pro pó si tos e as for mas de dra ma ti zar, bem como os ob jec tos de dra ma ti za -
ção (todo o tipo de acon te ci men tos — não ape nas aque les que pa u tam as man che -
tes dos no ti ciá ri os —, te mas e pro ble má ti cas so ci a is, ide i as e ide o lo gi as).

Um mo de lo de aná li se da dra ma ti za ção no dis cur so dos mé dia ad qui re uma
uti li da de acres ci da num tem po em que vin gam con ce i tos como o de “so ci e da de do
es pec tá cu lo” (De bord, 1991) ou o de “es ta do-es pec tá cu lo” (Schwart zen berg, 1977): 
os fac tos só va lem se me di a ti za dos por ima gens. Apa ren te men te de sen vol ve-se
uma ci vi li za ção que ten de a es ba ter as fron te i ras en tre “real” e “vir tu al”, atra vés de
ca na is (mul ti)me diá ti cos ca pa zes de “pro du zir re a li da de”, si mu lan do-a atra vés de
me i os téc ni cos cada vez mais so fis ti ca dos.
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Po de mos, para cada si tu a ção de co mu ni ca ção mass-me diá ti ca, isto é, para cada 
me di um e para o res pec ti vo cam po so ci al, co lo car vá ri as ques tões:

Exis te de fac to dra ma ti za ção? Exis tin do, como se ca rac te ri za, em que con sis te 
exac ta men te? Os seus su por tes são grá fi cos, ver ba is ou am bos? A que ele men tos
es ti lís ti cos ou es tru tu ra is do dis cur so re cor re, e em cada caso para quê? Que fun -
ções de sem pe nha cada uma des sas prá ti cas de dra ma ti za ção no seio do cam po so -
ci al em que o me di um se in se re mais di rec ta men te?

O nos so es tu do in ci de so bre um tipo par ti cu lar de co mu ni ca ção me diá ti ca, a
im pren sa es cri ta dou tri ná ria ou po lí ti ca, no pe río do de cri se que se se guiu ao 11 de
Mar ço de 1975 (na acep ção de Lu ci en Sfez, 1988: 46). Tra ta-se de ava li ar, nes te con -
tex to mu i to par ti cu lar da nos sa his tó ria re cen te, as ca rac te rís ti cas e fun ções da dra -
ma ti za ção no dis cur so da Voz do Povo, jor nal que apo i a va a UDP, em bo ra se não
con si de ras se como ór gão do par ti do.

E res pon der ao de sa fio ana lí ti co lan ça do por Do mi ni que Pou chin, cor res pon -
den te do Le Mon de em Lis boa no pós-25 de Abril: “(…) esta Re vo lu ção foi so bre tu do 
ver ba lis ta e te a tral. Com uma du pla van ta gem: é que se tra ta va de um te a tro a sé rio, 
sem atin gir, sal vo ra ras ex cep ções, ní ve is de vi o lên cia” (Pou chin, 1994).

A “ideologia da objectividade” e a produção social da realidade

A abor da gem da dra ma ti za ção nos mé dia im pli ca uma re fle xão pré via so bre as
 ideias que se de sen vol ve ram acer ca do dis cur so no ti ci o so e da prá ti ca jor na lís ti ca,
das qua is so bres sai a “ide o lo gia da ob jec ti vi da de”. Ten do sur gi do no sé cu lo XIX,
esta mi to lo gia de sen vol veu-se ao lon go do sé cu lo XX, as so ci a da à má xi ma facts are
sa cred, com ment is free (Mes qui ta e Re be lo, 1994: 114). Se gun do ela, o jor na lis mo se -
ria um “es pe lho da re a li da de”, de sin te res sa do e ob jec ti vo (Tra qui na, 1988). A me tá -
fo ra do es pe lho evo ca tam bém o ca rác ter má gi co do acto sub ja cen te a este ide al de
ob jec ti vi da de: o acto de trans plan tar a re a li da de do seu es pa ço na tu ral para o es pa -
ço do me di um e de a ofe re cer, in tac ta, ao es pec ta dor.

Esta ide o lo gia foi con tes ta da por nu me ro sos au to res, como Tuch man (1978)
ou Sa pe ras (1993), que atri bu em aos mé dia a fun ção de “pro du zir re a li da de”, no -
me a da men te ao se lec ci o na rem e omi ti rem de ter mi na dos te mas e acon te ci men tos,
ao abor da rem es ses te mas de de ter mi na das for mas em de tri men to de ou tras e, fi -
nal men te, ao pe ne tra rem na cons tru ção so ci al da re a li da de, na me di da em que con -
fe rem vi si bi li da de so ci al ao acon te ci men to no ti ci a do,1 ge ran do con se quên ci as des -
se acon te ci men to ao ní vel da re a li da de so ci al.2

Mer ton e La zars feld atri bu em aos mé dia as fun ções de “atri bu i ção e con fir -
ma ção de sta tus”, “pro du ção de nor ma ti vi da de” e “in flu en ci a ção e con du ta do
gos to po pu lar” (ci ta dos por Pa que te de Oli ve i ra, 1988: 85). A so ció lo ga nor te-ame -
ri ca na Gaye Tuch man (1978) en ten de as no tí ci as como “re a li da de cons tru í da” a
par tir de en qua dra men tos (fra mes); as no tí ci as são como “ja ne las” so bre o acon te ci -
men to, que che ga ao des ti na tá rio de po is de fil tra do por uma con ju ga ção de
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fac to res como a sua po si ção em re la ção à ja ne la, o for ma to des ta ou os múl ti plos
cons tran gi men tos com que o jor na lis ta in te ra ge no seu tra ba lho. Para Bour di eu
(1989), é a trans for ma ção das ca te go ri as de per cep ção do real que mol da a pró pria
trans for ma ção do real, e é nes se sen ti do que os mé dia ad qui rem um po der efec ti vo
so bre a re a li da de so ci al.

Conceitos fundamentais

O con ce i to de dra ma ti za ção

Con si de ran do a dra ma ti za ção como a ac ção de “dar for ma de dra ma”, en ten de mos 
por dra ma uma for ma li te rá ria ou sim ples men te dis cur si va ba se a da nal guns atri -
bu tos que se com bi nam para cri ar a ilu são do vi vi do ou ilu são dra má ti ca (Reis, 1995:
274). O ter mo gre go ori gi ná rio re me te-nos para a ac ção, no me a da men te a te a tral,
que será o atri bu to cen tral do dra ma (Sil va, 1969; Reis, 1995).3

No dra ma é o diá lo go en tre as per so na gens que de fi ne a ac ção, o ce ná rio e as
pró pri as per so na gens (Ham bur ger, 1986), não exis tin do, como nou tros gé ne ros li -
te rá ri os, a in ter ven ção da fi gu ra do nar ra dor (Reis, 1995). A ac ção dra má ti ca sub -
me te-se a atri bu tos es pe cí fi cos: a con cen tra ção em tor no de per so na gens prin ci pa is 
e num tem po li mi ta do; a ten são que de cor re des sa con cen tra ção e das re la ções con -
fli tu o sas que se es ta be le cem en tre es sas per so na gens; a in ten si da de que pa u ta o
 ritmo da nar ra ção (Sil va, 1969; Reis, 1995). Des te modo, a for ma dra má ti ca cons ti -
tui um ape lo à afec ti vi da de e às emo ções do es pec ta dor/le i tor, e pro cu ra cri ar nele
a ilu são do vi vi do (Sil va, 1969; Daw son, 1975).

As funções da dramatização

Com base em di ver sos con tri bu tos teó ri cos, pro cu rá mos iden ti fi car um con jun to
de fun ções que a dra ma ti za ção hi po te ti ca men te de sem pe nha no dis cur so me diá ti -
co, no in tu i to de as con fir mar ou in fir mar pela aná li se. Efec ti va men te, em bo ra no
caso que nos pren deu, a im pren sa es cri ta dou tri ná ria, es tas fun ções as su mam sen -
ti dos mais es pe cí fi cos do cam po po lí ti co, elas são ex tra po lá ve is para o res tan te dis -
cur so me diá ti co, in clu in do o au di o vi su al.

A fun ção de con fe rir vi si bi li da de. Como sus ten ta Pi er re Bour di eu (1989: 145), a vi si bi li -
da de é con di ção sine qua non para a exis tên cia so ci al, uma vez que está na ori gem
das “vi sões do mun do” ou das re pre sen ta ções so ci a is. Para Adri a no Du ar te Ro dri -
gues, é mes mo a prin ci pal ca rac te rís ti ca de qual quer cor po so ci al com le gi ti mi da de 
ins ti tu in te do res pec ti vo cam po so ci al. Por ou tro lado, o cam po dos mé dia cons ti -
tui-se como “cam po de me di a ção” en tre os res tan tes cam pos so ci a is, de sem pe -
nhan do a fun ção de lhes con fe rir vi si bi li da de. Quer di zer, os di ver sos cam pos

UM MODELO DE ANÁLISE DA DRAMATIZAÇÃO NA IMPRENSA ESCRITA 81



so ci a is uti li zam de múl ti plas for mas o cam po dos mé dia para se le gi ti ma rem, me -
di an te pro ces sos ri tu a is ins ti tu in tes (Ro dri gues, 1990: 145-146).

Assim, uma das fun ções das no tí ci as é pre ci sa men te dar a ver, tal como um
pal co te a tral dá a ver aos es pec ta do res uma de ter mi na da peça, po den do fa lar-se de
uma di men são cé ni ca das no tí ci as (idem, 1988: 12).

A dra ma ti za ção tem a vo ca ção de con fe rir vi si bi li da de. É esse o sen ti do do
efe i to de ilu são dra má ti ca a que já nos re fe ri mos: o ape lo afec ti vo, a ten são, a sim -
pli fi ca ção, a con cen tra ção com bi nam-se para dar vi si bi li da de so ci al ao ob jec to dra -
ma ti za do. Car los Reis (1995) as so cia mes mo a ilu são dra má ti ca à “fun ção ide o ló gi -
co-so ci al do te a tro”.

Num es tu do re la ti vo ao tema da dra ma ti za ção, Ma ria Au gus ta Babo (1998:
75) nota que a vi si bi li da de ou a “ex te ri o ri da de” que a dra ma ti za ção con fe re a um
ob jec to é “o ga ran te da sua pró pria exis tên cia”. Po de mos con si de rar en tão que a
no tí cia dra ma ti za da con tri bui de uma for ma mais ac ti va para ge rar vi si bi li da de.

A fun ção de luta pela im po si ção de uma vi são do mun do. Pi er re Bour di eu (1998: 90) re fe -
re-se à luta po lí ti ca como uma luta quo ti di a na pela im po si ção de ca te go ri as de per -
cep ção do mun do so ci al, pela im po si ção da vi são le gí ti ma des se mun do. Uma luta
que ul tra pas sa o âm bi to ide o ló gi co, vis to que a ins ti tu i ção de uma vi são do mun do
le gi ti ma uma in ter ven ção di rec ta no mun do so ci al que cor ro bo re essa mes ma
vi são.

Estan do o dis cur so dra má ti co vo ca ci o na do para re pre sen tar “a to ta li da de da
vida” ou o “mun do” no qual se de sen ro la a ac ção (Daw son, 1975: 47), ele cons ti -
tui-se como uma for ma efi caz de em pre en der a luta sim bó li ca pela im po si ção de
uma vi são do mun do.4

Esta vo ca ção é for ta le ci da pela vo ca ção “na tu ral” dos mé dia para im po rem
vi sões do mun do. Se as pri me i ras ti pi fi ca ções das fun ções dos mé dia se ba se a vam
na tri lo gia in for mar, for mar e di ver tir (Pa que te de Oli ve i ra, 1988: 84), en qua drá vel na
“ide o lo gia da ob jec ti vi da de”, hoje não é con tro ver so afir mar que a im pren sa ocu pa
um lu gar de des ta que no pro ces so de pro du ção, re pro du ção e se di men ta ção das re -
pre sen ta ções so ci a is. E ao pro du zi rem re pre sen ta ções so ci a is es tão tam bém a par ti -
ci par na pro du ção da re a li da de so ci al. Nel son Tra qui na (1988: 37) re fe re a tí tu lo de
exem plo que mu i tas pro ble má ti cas só são abor da das por ha ver no tí ci as, re la tos de
acon te ci men tos, que pro por ci o nam essa abor da gem.

A fun ção re mi ti fi ca do ra. Alguns au to res cons ta tam que as so ci e da des mo der nas se
ca rac te ri zam por uma de sin te gra ção da iden ti da de co lec ti va (Li po vetsky, 1989).
Se gun do Adri a no Du ar te Ro dri gues, os mé dia têm a fun ção de or ga ni zar a ex pe -
riên cia do ale a tó rio do ho mem mo der no, de vol ven do-lhe no vos en qua dra men tos
ex pli ca ti vos e “uma ima gem co e ren te do des ti no”. O au tor de sig na-a como a “fun -
ção re mi ti fi ca do ra” (Ro dri gues, 1988: 14-15).

Par ti cu lar men te em pe río dos de cri se, ca rac te ri za dos pelo ques ti o nar das or -
dens sim bó li ca e so ci al, pela abun dân cia de sig nos, tor na-se par ti cu lar men te ne -
ces sá rio o sur gi men to des sa ima gem co e ren te, que per mi ta re por as or dens sim bó -
li ca e so ci al.
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Sfez con si de ra que, nes tes pe río dos, a en ce na ção de um con fli to per mi te de -
sen ca de ar a rup tu ra em re la ção à de sor dem e “res ta u rar o mito fun da dor” (1988:
46). É nes te sen ti do que, em pe río dos de cri se, a dra ma ti za ção — ela pró pria uma
for ma de ex por con fli tos ou re pre sen tar si tu a ções de ten são — se as su me como um
meio de “re por o mito fun da dor”, um en qua dra men to ex pli ca ti vo que re sol va de fi -
ni ti va men te a con fu são sim bó li ca pre do mi nan te. A dra ma ti za ção pode as sim en -
ten der-se como um ri tu al, uma ce le bra ção ri tu a li za da do mito fun da dor.

A fun ção de agi ta ção po lí ti ca. Exis tem for tes li ga ções en tre a fun ção de agi ta ção po lí ti -
ca, en ten di da como a es ti mu la ção de um con fli to po lí ti co jun to dos des ti na tá ri os, e
o dis cur so dra má ti co.

Por um lado, por que a for ma dra má ti ca pas sa ine vi ta vel men te pe las no ções
de ten são e de con fli to en tre as per so na gens. Por ou tro, por que di ver sos atri bu tos
da dra ma ti za ção, tal como adi an te é de fi ni da em ter mos ope ra tó ri os, cum prem a
fun ção de agi ta ção, em es pe ci al os re la ti vos ao ape lo afec ti vo.

Esta fun ção ade qua-se par ti cu lar men te à te o ria re vo lu ci o ná ria le ni nis ta. Para 
Le ni ne, uma das ta re fas do agi ta dor é dra ma ti zar os pe que nos fac tos, si tu an do-os
ao ní vel da luta de clas ses e pro cu ran do sus ci tar nas mas sas os sen ti men tos de des -
con ten ta men to, re vol ta e ódio de clas se. O pro pa gan dis ta, em con tra par ti da, te ria
um de sem pe nho mais teó ri co, cen tra do na ex pli ca ção das con tra di ções do ca pi ta -
lis mo a gru pos mais res tri tos e do ta dos de ma i or ca pi tal cul tu ral (Do me nach,
1962).

A fun ção de per su a são atra vés da união es pec ta dor/ac tor. Um dos efe i tos do dis cur so
dra má ti co, além do da união do gru po de es pec ta do res, é o da união en tre es ses es -
pec ta do res e os ac to res em pal co (Sil va, 1969: 247). No caso do “te a tro do povo”,
que con sis tia em gi gan tes cas en ce na ções mon ta das por re gi mes para as si na lar da -
tas de ci si vas, este efe i to era con se gui do na me di da em que no pal co se re pre sen ta -
va o pró prio povo, isto é, os es pec ta do res re vi am-se no pal co (Dort, 1971: 267-280).

Po de mos ques ti o nar se a co mu ni ca ção me diá ti ca ac tu al, com o seu dis cur so
dra má ti co, não pro cu ra rá uma união en tre es pec ta do res (nes te caso le i to res, te les -
pec ta do res, etc.) e ac to res (os pro ta go nis tas da re a li da de abor da da pelo me di um).
Um efe i to que con sis te em ar ras tar o es pec ta dor para a cena, in for man do-o de que,
na sua po si ção de re cep tor, ele está a ver-se a si pró prio a ac tu ar no pal co en ce na do
pelo me di um. No caso do jor na lis mo po lí ti co, tra ta-se de ten tar a iden ti fi ca ção do
 leitor com as for ças so ci a is ou po lí ti cas que o jor nal apo ia, ou de le var o le i tor a ade -
rir im pli can do-o na ac ção.

A dramatização no contexto do jornalismo político

A te a tra li da de do po lí ti co. A dra ma ti za ção en con tra no cam po po lí ti co um ter re no
pro pí cio, pe ran te a te a tra li da de in trín se ca des te cam po, co nhe ci da e abun dan te -
men te te o ri za da. Po de mos evo car a ide ia de “te a tro po lí ti co” de Pis ca tor como pa -
ra dig ma da di men são te a tral do po lí ti co, en tre tan to de sen vol vi da por au to res tão
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im por tan tes e he te ro gé ne os como Ba lan di er (1999), Bour di eu (1989) ou Li po vetsky 
(1989). De for ma sin té ti ca, Abélès (1995) afir ma que, no cam po po lí ti co, as en ce na -
ções e os pro ces sos de ri tu a li za ção são cons tan tes.

Con tu do, cabe re fe rir que os prin ci pa is con tri bu tos teó ri cos acer ca do tema
cen tram-se es sen ci al men te na te a tra li da de do exer cí cio do po der por par te dos
seus ti tu la res/re pre sen tan tes, de i xan do a ou tros com po nen tes da ac ti vi da de po lí -
ti ca, como o con tra-po der ou os des ti na tá ri os do po der/re pre sen ta dos, uma gran -
de mar gem de de sen vol vi men to teó ri co. Ao pro cu rar a aná li se da dra ma ti za ção
num dis cur so de con tra-po der (o da Voz do Povo), o nos so tra ba lho en con tra-se à
par ti da de sen qua dra do das te o ri as acer ca da dra ma ti za ção dos ri tu a is de po der, o
que lhe con fe re um in te res se adi ci o nal.

Inte rac ção en tre os cam pos po lí ti co e me diá ti co. A te a tra li da de in trín se ca do po lí ti co, a
par da ca pa ci da de e da pro pen são dos me i os de co mu ni ca ção de mas sas para dra -
ma ti zar, fi ze ram des tes o ins tru men to pri vi le gi a do de co mu ni ca ção en tre a clas se
po lí ti ca e a po pu la ção.

A re la ção en tre a po lí ti ca e os mé dia co me çou por ser de ins tru men ta li za ção
des tes por aque la. Os re gi mes po lí ti cos, e com par ti cu lar vi si bi li da de os es ta dos au -
to ri tá ri os, usa ram os mé dia (a im pren sa es cri ta, a rá dio, o ci ne ma e a te le vi são)
como ins tru men to de pro pa gan da. Abor da gens his tó ri cas do fe nó me no da pro pa -
gan da, como as de Do me nach (1962) e Qu in te ro (1993), ilus tram bem esta
ten dên cia.

Nas úl ti mas dé ca das, nas so ci e da des de mo crá ti cas, o pa no ra ma trans for -
mou-se pro fun da men te, com o ex tra or di ná rio au men to da in fluên cia so ci al e po lí -
ti ca dos mé dia. Auto-su fi ci en tes e cul tu ral men te do mi nan tes de vi do ao seu con tro -
lo das téc ni cas e do mer ca do da se du ção, são es tes que pas sam a ins tru men ta li zar
as ins ti tu i ções po lí ti cas de pen den tes des se jogo, no di zer de Ala in Minc (1994) ou
de Li po vetsky (1989).

O jor na lis mo dou tri ná rio. O jor na lis mo dou tri ná rio (ou po lí ti co) cons ti tui um tipo
par ti cu lar de in te rac ção en tre os dois cam pos, ca rac te ri za do por uma ins tru men ta -
li za ção po lí ti ca to le ra da, até no qua dro le gal dos re gi mes de mo crá ti cos. É o caso do
art.º 3.º da Lei de Impren sa por tu gue sa de Fe ve re i ro de 1975, que vin cu la ape nas a
im pren sa “in for ma ti va” ao res pe i to pe los “prin cí pi os de on to ló gi cos da im pren sa e
a éti ca pro fis si o nal”.

Tra ta-se tam bém de um tipo de jor na lis mo li ga do à “pri me i ra eta pa” da his tó -
ria da im pren sa, que se de sen ro lou no pe río do de con vul sões ide o ló gi cas que atra -
ves sou o sé cu lo XIX, até à I Gu er ra Mun di al (Alber to sa, 1974: 71).

A dra ma ti za ção como es tra té gia de ac ção re vo lu ci o ná ria. O en vol vi men to do le i tor
numa vi são do mun do “do mi na da” no cam po das re pre sen ta ções so ci a is, o con tri -
bu ir para a vi si bi li da de des ta vi são, para a agi ta ção po lí ti ca, para a união es pec ta -
dor/ac tor (en fim, as fun ções que hi po te ti ca men te atri bu í mos à dra ma ti za ção), a
vi gên cia de um pe río do de cri se, ca rac te ri za do pela in de fi ni ção da or dem sim bó li -
ca (Sfez, 1988; Bour di eu, 1998) — to dos es tes fac to res fa zem da dra ma ti za ção uma
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es tra té gia dis cur si va ou sim bó li ca que fa vo re ce a ade são à ca u sa re vo lu ci o ná ria
por par te do le i tor.

Ou tro as pec to que a fa vo re ce é o fac to de o dis cur so e a ac ção dra má ti cas se ca -
rac te ri za rem pela sim pli ci da de, ne ces sá ria para que o pú bli co acom pa nhe o en re -
do no tem po do pal co. Para Trotsky (ci ta do por Do me nach, 1962: 25), a “con du ti bi -
li da de das ide i as” é um im pe ra ti vo do êxi to re vo lu ci o ná rio, e esta exi ge um dis cur -
so sim ples, aces sí vel ao le i tor “ope rá rio” ou “cam po nês”.

A pró pria te o ria mar xis ta de fen de como es tra té gia sim bó li ca a re cons tru ção
do ima gi ná rio, que pas sa por “li qui dar to das as su pers ti ções do pas sa do” (Marx,
1982), pela des tru i ção da tra di ção e da me mó ria, res pon sá ve is pela “fa bri ca ção de
ima gens” que sus ten ta o re gi me ca pi ta lis ta (Sfez, 1988). E como vi mos, a dra ma ti -
za ção pode ser um meio efi caz para con cre ti zar esta ta re fa.

A Voz do Povo, um jornal doutrinário em 1975

No caso do jor na lis mo dou tri ná rio, que ser viu de base ao nos so tra ba lho, a ques tão
da dra ma ti za ção deve ser re co lo ca da em ter mos teó ri cos, uma vez que es ta mos pe -
ran te um cam po mu i to par ti cu lar, o po lí ti co, e um tipo de jor na lis mo di ver gen te do
“in for ma ti vo”. Uma vez que esta es pe ci fi ci da de vai de ter mi nar a cons tru ção do
mo de lo de aná li se, im põe-se es cla re cer o le i tor quan to aos prin ci pa is tra ços dis tin -
ti vos do jor nal.

O jornalismo da Voz do Povo

Par tin do do nos so es tu do de caso para ca rac te ri zar com mais de ta lhe o jor na lis mo
dou tri ná rio, cons ta ta mos, pela le i tu ra dos do cu men tos es ta tu tá ri os do jor nal e por
le i tu ras pre li mi na res do ma te ri al, que o tipo de jor na lis mo pra ti ca do con tra ria
fron tal men te a ide ia de ne u tra li da de ve i cu la da pela ide o lo gia da ob jec ti vi da de.5

Ao des com pro me ti men to des ta ide o lo gia, o jor nal opõe o com pro me ti men to dos
jor na lis tas com a ca u sa re vo lu ci o ná ria. No seu “Re gu la men to in ter no” a Voz do
Povo au to de fi ne-se como “se ma ná rio in for ma ti vo de com ba te e crí ti ca so ci al”.

A ide ia (sem dú vi da utó pi ca) de “co mu ni ca dor de sin te res sa do” cede lu gar à
de “co mu ni ca dor in te res sa do”, opo si ção que se apli ca às fun ções da pró pria ac ti vi -
da de jor na lís ti ca: en quan to no pri me i ro caso elas são en qua drá ve is nas ti po lo gi as
tra di ci o na is, no se gun do elas obe de cem a uma fun ção po lí ti ca, a uma es tra té gia ex -
plí ci ta de to ma da do po der po lí ti co. No “Esta tu to edi to ri al” fala-se, por exem plo,
de “ra di cal de mo cra ti za ção da so ci e da de por tu gue sa” ou da ori en ta ção edi to ri al
“con tra a es ca la da re ac ci o ná ria nas For ças Arma das, no apa re lho de Esta do, na
Impren sa, pela me lho ria cons tan te das con di ções de vida da clas se ope rá ria”.

O “jor na lis ta pas si vo” dá lu gar a um jor na lis ta ac ti vo, “vi gi lan te”, do ta do de
uma mis são po lí ti ca ao ser vi ço “dos sec to res mais des fa vo re ci dos da po pu la ção”
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na sua “luta con tra a bur gue sia”, en car re gue de efec tu ar as “de nún ci as” e “re ve la -
ções po lí ti cas” pre co ni za das por Le ni ne, en car re gue de agi tar o le i tor e de o ins tru ir
quan to às for mas de luta a em pre en der.

Se é um fac to que po de mos abor dar qual quer mass-me di um nas suas fun ci o na -
li da des eco nó mi ca, po lí ti ca e cul tu ral, tam bém de ve mos con si de rar que em cada
mass-me di um há di men sões que são de cer ta for ma do mi nan tes. No caso da “luta
pe las au diên ci as” en tre os ac tu a is mé dia, pro va vel men te, a fun ção eco nó mi ca terá
um pa pel mais de ter mi nan te no de sen ro lar do jogo. No caso de um jor nal dou tri ná -
rio, a ques tão do apo io a um mo vi men to e ide o lo gia po lí ti cos e da cap ta ção dos le i -
to res para esse mo vi men to tor na-se pre pon de ran te.

Nes te con tex to jor na lís ti co, a dra ma ti za ção pode ser en ten di da como uma
tác ti ca para en vol ver o le i tor num de ter mi na do “ce ná rio ide o ló gi co”, atra vés da
ilu são de re a li da de pró pria do dra ma, e já não como uma prá ti ca que peca por pôr
em ca u sa a “le i tu ra ob jec ti va” dos fac tos no ti ci a dos. Por ou tras pa la vras, a dra ma ti -
za ção as su me no jor na lis mo dou tri ná rio um va lor mo ral que a le gi ti ma, em rup tu ra
com a ide o lo gia da ob jec ti vi da de.

Em todo o caso, é de ex tre ma im por tân cia não con fun dir dra ma ti za ção, ou
rup tu ra com a ide o lo gia da ob jec ti vi da de, com des vio em re la ção à ver da de. São
con ce i tos di fe ren tes, e cabe re fe rir que, não só ao lon go do cor pus sur ge por duas ve -
zes a fra se de Le ni ne “só a ver da de é re vo lu ci o ná ria”, como no pró prio “Guia do
cor res pon den te” se su bli nha a ne ces si da de de os cor res pon den tes guar da rem um
res pe i to ab so lu to pela ver da de dos fac tos.

É tam bém in te res san te no tar que o jor na lis mo dou tri ná rio da Voz do Povo pa -
re ce en con trar no con tex to his tó ri co por tu guês do pós-25 de Abril uma es pé cie de
re mi nis cên cia das épo cas re vo lu ci o ná ri as do sé cu lo XIX, que o pro pi ci am. O re cur -
so a ter mi no lo gi as e téc ni cas de agi ta ção po lí ti ca pra ti ca das em re vo lu ções pas sa -
das cru za-se nes te jor nal com as ten dên ci as in for ma ti va e ex pli ca ti va, mais re cen -
tes, tor nan do a sua aná li se mais ali ci an te.

Metonímia original

Uma pis ta para en ten der o dis cur so do jor nal é o seu pró prio nome. Efec ti va men te,
Voz do Povo cons ti tui uma me to ní mia cujo sen ti do acom pa nha a di ver sos ní ve is a
aná li se que le vá mos a cabo des se dis cur so.

Se aten tar mos que no “Guia do cor res pon den te” se diz que os cor res pon den -
tes “são os olhos e os ou vi dos do jor nal”, che ga mos, atra vés do tí tu lo, a uma união
sim bó li ca en tre “jor nal” e “povo”, por via dos cor res pon den tes, que re pre sen tam o
povo. Note-se que, se gun do o mes mo do cu men to, “não há li mi te” para o nú me ro
de cor res pon den tes, sen do ide al que to dos os le i to res o se jam.

O re sul ta do é uma pes soa — o povo per so ni fi ca do — cu jos olhos e ou vi dos são
os cor res pon den tes e cuja voz (a Voz do Povo) é o jor nal. Esti pu la da a união atra vés
do tí tu lo, ela será con cre ti za da no dis cur so, tan to em ter mos ide o ló gi cos como
es ti lís ti cos.
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Função primordial

São as po si ções de fen di das no es pa ço edi to ri al que re ve lam a fun ção pri mor di al do
jor nal: o der ru be do re gi me ca pi ta lis ta e das ins ti tu i ções po lí ti cas vi gen tes (que,
como ve re mos, são sis te ma ti ca men te ro tu la das de “bur gue sas”) e a ins ta u ra ção da
di ta du ra do pro le ta ri a do. Numa pa la vra: a re vo lu ção.

A ide ia de um jor nal como im pul si o na dor da re vo lu ção pro le tá ria não é
nova. Em 1900, Le ni ne fun dou a Iskra (a Cen te lha), jor nal que o pró prio con si de -
rou o fio con du tor da re vo lu ção e cujo tí tu lo tam bém é su ges ti vo da sua fun ção
pri mor di al.

Rede de correspondentes: um dispositivo revolucionário

A rede de cor res pon den tes pro jec ta da pe los res pon sá ve is edi to ri a is da Voz do
Povo, cu jos con tor nos são de li ne a dos no “Guia do cor res pon den te” e no “Esta -
tu to do cor res pon den te”, de sem pe nha fun ções que ex ce dem em lar ga me di da o
âm bi to do jor na lis mo. Encon tran do-se ex pli ci ta das nes tes do cu men tos, cons ta -
ta mos que es tas fun ções são tam bém re fe ri das por Le ni ne (1966) no seu li vro
Que fa zer?, onde abor da a ques tão da cri a ção duma rede de cor res pon den tes
para o jor nal.

A vi gi lân cia pro le tá ria é a fun ção mais ci ta da. Pro cu ra-se cri ar uma rede de
cor res pon den tes “es pa lha dos por todo o país”, que vi gie os mo vi men tos de
“po lí ti cos” e de “pa trões”, bem como as suas “fal ca tru as”. O “Guia do cor res -
pon den te” acon se lha os cor res pon den tes a re co lhe rem a in for ma ção jun to das
pes so as que a cen tra li zam: “bar be i ro”, “por te i ro”, “mer ce e i ro”. Ou seja, aos
cor res pon den tes é pres cri ta a ta re fa de efec tu ar de nún ci as, ide ia que en con tra -
mos tam bém em Le ni ne (1966). Esta mos lon ge do con ce i to de news net de Tuch -
man (1978), re fe ren te à rede que os mé dia lan çam so bre a re a li da de para a cap -
tar. Aqui a rede pro cu ra efec ti va men te con tro lar a re a li da de e trans for má-la
com o apo io do jor nal, atra vés de um dis po si ti vo que tudo vê e tudo sabe: algo
se me lhan te ao “dis po si ti vo pa nóp ti co de vi si bi li da de” con ce bi do por Bent ham
em 1791 (ci ta do por Ro dri gues, 1990).

Ou tra fun ção é unir as mas sas. O tra ba lho de re co lha de in for ma ção, de co mu -
ni ca ção des sa in for ma ção à re dac ção, de par ti lha das no tí ci as de cada nova edi ção,
sig ni fi ca a união de tra ba lha do res que par ti ci pam no pro ces so e a rup tu ra com o
seu iso la men to (Le ni ne, 1966: 225). Esta mos pe ran te uma apli ca ção par ti cu lar da
fun ção de “ci men to so ci al” atri bu í da a to dos os mé dia (Sfez, 1993).

Po de mos ain da fa lar da fun ção de “edu car for tes or ga ni za ções po lí ti cas” a ní -
vel lo cal, igual men te atra vés do tra ba lho em tor no da fe i tu ra do jor nal: a di vul ga -
ção das di rec tri zes para uma ac ção dis ci pli na da e a re co lha de in for ma ções no ter -
re no (Le ni ne, 1966: 217-218).
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Operacionalização da problemática

Ana li sar a dra ma ti za ção na im pren sa es cri ta: ope ra ci o na li za ção

Ini ciá mos este ar ti go apon tan do ca rac te rís ti cas que apro xi mam o dis cur so das no -
tí ci as do dis cur so do dra ma: im por tân cia do tem po pre sen te, ne ces si da de de sim -
pli fi ca ção e de um es ti lo ape la ti vo, pre sen ça de nar ra ti vas ca rac te ri za das por uma
con cen tra ção em tor no de um pe que no nú cleo de per so na gens, o fac to de se rem es -
tas a de fi nir a ac ção.

Uma vez que o con ce i to de dra ma ti za ção que nos che ga da li te ra tu ra pode
não ser ade qua do para a aná li se do cam po dos mé dia, pre ci sa mos de de fi nir um
con ce i to ope ra tó rio, adap ta do à re a li da de do dis cur so des te cam po, que vi a bi li ze a
me di ção dos da dos.

Pi er re Ba bin (1993), au tor que se de bru çou so bre a dra ma ti za ção nos mé dia,
con si de ra cin co “pro ce di men tos clás si cos de dra ma ti za ção”: o exa ge ra men to; a
opo si ção; a sim pli fi ca ção; a de for ma ção; a am pli fi ca ção emo ci o nal. Esta ide ia de
“exa ge ra men to” per mi te-nos uma cla ri fi ca ção im por tan te re la ti va men te ao nos so
ob jec to de es tu do: é que ele não é cons ti tu í do pelo con te ú do his tó ri co das no tí ci as,
mas pelo dis cur so que lhes ser ve de su por te. Daí pre fe rir mos adop tar o ter mo “en -
fa ti za ção”, en ten di da como uma for ma es ti lís ti ca de re al çar algo e não como uma
for ma de “de for mar” a re a li da de, o que não nos in te res sa de mons trar.

Constituição de uma grelha de análise

Com base nes tes di ver sos con tri bu tos, pas sá mos en tão a ela bo rar, cri ti ca men te,
uma gre lha de aná li se, que con sis tiu em ca te go ri as ca pa zes de me dir e ca rac te ri zar
o dis cur so dra má ti co. O ob jec ti vo da aná li se era apu rar em que me di da a pre sen ça
des tas ca te go ri as no dis cur so de sem pe nha ou não as fun ções an te ri or men te de fi ni -
das, ou per mi te des cor ti nar no vas fun ções.

Me tá fo ra. A me tá fo ra per mi te trans por tar uma ide ia, um ob jec to, uma ima -
gem do seu uni ver so se mân ti co ori gi nal para ou tro, como su ge re a pa la vra em gre -
go, que sig ni fi ca “trans por te”.6 Po de mos mes mo es ta be le cer a ana lo gia en tre me tá -
fo ra e en ce na ção te a tral, na me di da em que a en ce na ção te a tral cons ti tui sem pre
uma re cri a ção do guião ori gi nal, adap tan do-o a ou tros con tex tos e re cor ren do a ou -
tros ade re ços. Os en ce na do res e ac to res “di zem uma co i sa em ter mos de ou tra”,
isto é, cons tro em uma me tá fo ra. Esta ide ia é par ti lha da por Daw son, para quem
“a re la ção en tre o mun do dra má ti co da peça e a re a li da de é me ta fó ri ca” (1975: 25).

As me tá fo ras con fe rem ao dis cur so as pro pri e da des dra má ti cas da sim pli fi ca -
ção, ao trans por ta rem o dis cur so para uni ver sos mais aces sí ve is, e da ilu são dra má ti -
ca, por quan to é a pró pria re a li da de que a me tá fo ra trans por ta para os no vos uni -
ver sos; e, em mu i tos ca sos, da in ten si da de, na me di da em que mu i tas me tá fo ras en -
fa ti zam o res pec ti vo ob jec to.

Ou tras for mas de re pre sen ta ção sim bó li ca. A aná li se dos da dos deve dis tin guir
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ou tras mo da li da des de re pre sen ta ção sim bó li ca da re a li da de que se apro xi mam da
me tá fo ra, como o sím bo lo, o em ble ma, a ale go ria, a hi pér bo le ou a pa rá bo la. A ale -
go ria me re ce-nos uma aten ção es pe ci al na me di da em que con sis te num sis te ma
me ta fó ri co re cor ren te men te usa do para ex por um de ter mi na do tema.7 São con ce i -
tos que não fa rão par te dos pro ce di men tos de aná li se di rec ta do cor pus, mas que po -
de rão ser evo ca dos na fase de in ter pre ta ção dos da dos.

Me to ní mia. A me to ní mia pode de fi nir-se como o acto de to mar a par te pelo
todo, ou vice-ver sa. Se gun do o Di ci o ná rio da Li te ra tu ra, uma me to ní mia é uma “fi gu -
ra pela qual se de sig na uma re a li da de por meio de um ter mo re fe ren te a ou tra que
está ob jec ti va men te re la ci o na da com a pri me i ra”. “A me to ní mia (sen ti do lato)
pode re sul tar das se guin tes re la ções: a par te pela par te; a par te pelo todo; o todo
pela par te”. Assu me mo da li da des dis tin tas, das qua is des ta ca mos: o con ti nen te em 
vez do con te ú do ou vice-ver sa, a ca u sa pelo efe i to ou vice-ver sa, o si nal pelo sig ni -
fi ca do, o abs trac to pelo con cre to, etc. (Co e lho, 1969: 638).

Con fun din do os ter mos do real, as me to ní mi as per mi tem, como ve re mos, en -
ce ná-lo, pro du zi-lo, o que lhes con fe re a pro pri e da de da ilu são dra má ti ca.

A de tec ção dos pro ces sos me to ní mi cos pode tor nar-se di fí cil, na me di da em
que eles de sem pe nham por ve zes fun ções sim bó li cas re ves ti das de sen ti dos sub tis.
Apre sen ta mos de se gui da aque las que pu de mos de tec tar na Voz do Povo na se quên -
cia das le i tu ras pré vi as e que pro cu rá mos ava li ar ao lon go da aná li se. Apro ve i ta -
mos para con cep tu a li zar es tas me to ní mi as em ter mos ge né ri cos, abrin do as sim ca -
mi nho para a sua uti li za ção na aná li se de ou tros ob jec tos.

Me to ní mia 1: Iden ti fi ca ção en tre o me di um e ou tras en ti da des, so ci a is ou ide o ló gi -
cas. Vá ri os au to res re fe rem o efe i to me to ní mi co en tre re pre sen tan te e re pre sen ta do
no cam po po lí ti co. São os ca sos de Bour di eu (1989: 157-159) e Abélès (1995).8

No caso da Voz do Povo, uma ob ser va ção pre li mi nar de al guns tre chos do “Guia
do cor res pon den te” e o pró prio nome do jor nal su ge rem-nos a exis tên cia de uma
me to ní mia ori gi nal que iden ti fi ca o jor nal com o povo e que já ti ve mos oca sião de ca -
rac te ri zar com mais por me nor na apre sen ta ção da que le.9 Esta me to ní mia ma ni fes -
ta-se ao ní vel do dis cur so, atra vés de di ver sas mo da li da des de tec ta das m ediante le i -
tu ras pré vi as. São for mas de o jor nal se au to de le gar re pre sen tan te do povo:

— a as si na tu ra de no tí ci as por ele men tos do pro le ta ri a do, ex te ri o res ao cor po re dac to -
ri al. Cons ta ta mos no me a da men te que di ver sas no tí ci as do cor pus são as si na -
das por ope rá ri os e cam po ne ses (cor res pon den tes). Tra ta-se, quan to a nós, de
uma ri tu a li za ção da união sim bó li ca en tre o jor nal e o pro le ta ri a do. Qu an do
se es cre ve, no “Guia do cor res pon den te”, que os cor res pon den tes “pos su em
car tão do Jor nal”, afir ma-se a mes ma união;

— a uti li za ção da pri me i ra pes soa do plu ral, por par te dos jor na lis tas, a pro pó si to de
co lec ti vos pro le tá ri os. Para Abélès (1995), esta prá ti ca cons ti tui uma “es tra té -
gia re tó ri ca” de afec ta ção do su je i to ao todo do gru po;

— o re cur so à lin gua gem do pro le ta ri a do por par te dos jor na lis tas: ter mos, ex pres sões, 
ca lão po pu la res. Um có di go po pu lar que de tec tá mos na le i tu ra pré via do cor -
pus e que per mi te con cre ti zar a mes ma me to ní mia. Aliás, no “Guia do cor res -
pon den te” diz-se que os cor res pon den tes “de vem ter a pre o cu pa ção de
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trans mi tir à re dac ção a ma ne i ra de fa lar do povo”, e que de vem evi tar “a
preo cupação vul gar de ‘es cre ver bem’”.

Me to ní mia 2: Nar ra ção e in ter pre ta ção de fac tos con cre tos atra vés de uma ide o lo gia. Uma
prá ti ca co mum no dis cur so no ti ci o so da Voz do Povo pa re ce ser a nar ra ção de fac tos
atra vés de uma ex pli ca ção his tó ri ca glo bal, in ter pre tan do-os, ex pli can do-os sis te -
ma ti ca men te atra vés dos seus ter mos. Tra ta-se da pre o cu pa ção, pró pria da pro pa -
gan da le ni nis ta, de si tu ar a re a li da de ao ní vel da luta de clas ses (Do me nach, 1962:
22-23).10

Esta me to ní mia, em que o todo é iden ti fi ca do com a par te, é tam bém uma prá -
ti ca cor ren te no te a tro de par ti ci pa ção po lí ti ca (Dort, 1971), e per mi te apre sen tar
uma vi são do mun do como a “ver da de es con di da” nos fac tos no ti ci a dos.

O to mar en ti da des in di vi du a is por en ti da des co lec ti vas cons ti tui uma mo da -
li da de par ti cu lar des ta me to ní mia. É o que acon te ce nos se guin tes exem plos, em
que as en ti da des “povo” e “re ac ção” são os ele men tos da vi são do mun do do jor nal
evo ca dos: “o povo de ci diu o sa ne a men to da mesa do Hos pi tal” ou “nin guém se
ma ni fes tou con tra, a re ac ção man te ve-se na ex pec ta ti va”.

Re cur sos dis cur si vos de sim pli fi ca ção. A sim pli fi ca ção é, como vi mos, uma das
exi gên ci as do dis cur so dra má ti co, re la ci o na da com o seu rit mo e o tipo de co mu ni -
ca ção que es ta be le ce com o pú bli co. No caso da im pren sa, Ba bin con si de ra mes mo
a sim pli fi ca ção como um dos pro ce di men tos clás si cos de dra ma ti za ção. Encon tra -
mos dois re cur sos de sim pli fi ca ção con cep tu al men te im por tan tes e men su rá ve is:
as opo si ções e as so ci a ções bi ná ri as, por um lado, e um con jun to de ter mos re cor -
ren tes usa dos para a co di fi ca ção do real, a que cha ma mos “ró tu los de co di fi ca ção”.

Opo si ções e as so ci a ções bi ná ri as. A opo si ção bi ná ria cons ti tui, se gun do
Lévy-Stra uss, o pro ces so uni ver sal fun da men tal da pro du ção de sen ti do. Uma re -
gra di ta da, se gun do este au tor, pelo ca rác ter bi ná rio das pró pri as tro cas de in for -
ma ção en tre as cé lu las do cé re bro hu ma no (ci ta do por Fis ke, 1993: 158).

Em re la ção ao dis cur so ide o ló gi co mar xis ta, pa ten te no nos so ob jec to de es tu -
do, a ló gi ca bi ná ria de per cep ção do real as su me um sig ni fi ca do par ti cu lar, que se
pren de com o fac to de ser a ide o lo gia mar xis ta fun da da num con jun to de opo si ções 
bi ná ri as — a pers pec ti va “pre to-no-bran co” do uni ver so po lí ti co de que fala Jean
Char lot (1974) — de ter mi na das a par tir da opo si ção bur gue sia-pro le ta ri a do que
de fi ne a luta de clas ses. Além da sim pli fi ca ção, as opo si ções bi ná ri as têm a fun ção de
es ta be le cer re la ções de ten são en tre as per so na gens (Ba bin, 1993), con fe rin do ao
dis cur so essa pro pri e da de dra má ti ca.

A opo si ção bi ná ria de fi ne um opos to igual men te sim pli fi ca dor, a as so ci a ção bi -
ná ria, que ao lon go do cor pus in clui si tu a ções como re u niões, co o pe ra ção, co par ti ci -
pa ção em ac ções po lí ti cas, con cor dân cia ou so li da ri e da de.

Opo si ções e as so ci a ções bi ná ri as são re cur sos ana lí ti cos que nos po de rão aju -
dar a re cons tru ir uma es tru tu ra de re pre sen ta ções que cons ti tu i rá a vi são do mun -
do so ci al e po lí ti co ve i cu la da pelo me di um. Para vi a bi li zar uma aná li se sis te má ti ca
des ta ca te go ria, cap ta re mos cada ocor rên cia de opo si ção ou as so ci a ção atra vés das
va riá ve is “en ti da de A” e “en ti da de B”.

Ró tu los de co di fi ca ção. Cha ma mos ró tu los de co di fi ca ção a um con jun to de
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ter mos ou ex pres sões que se apli cam re cor ren te men te para de sig nar en ti da des ou
si tu a ções, per mi tin do co di fi cá-las de uma for ma sim ples e va lo ra ti va. Este re cur so
é de tec ta do numa le i tu ra pré via das no tí ci as da Voz do Povo. Os mem bros do MRPP
são re gu lar men te qua li fi ca dos de “aven tu re i ros”; o PCP é de sig na do por ró tu los
como “os re vi si o nis tas”, “o par ti do de Cu nhal” ou “P’C’P”; a li nha sin di cal de fen -
di da pelo PCP, re u nin do no mes mo sin di ca to ope rá ri os e téc ni cos, é de sig na da por
“cal de i ra da de clas ses”. Esta mos pe ran te ou tra ver são dos “sig nos dis tin ti vos” que 
Ba bin (1993) re co nhe ce nos he róis da ban da de se nha da, como a fu são ho mem-mor -
ce go de Bat man.

Por hi pó te se, o ró tu lo po si ci o na a en ti da de-ob jec to no qua dro da vi são do
mun do que o jor nal pre ten de im por, cri an do a ilu são de um de ter mi na do real e
con tri bu in do para essa im po si ção.

Além de sim pli fi car pela omis são, ou pela re du ção de en ti da des com ple xas de
uma so ci e da de em con vul são a uma mera “de fi ni ção-sín te se”, os ró tu los pos su em, na
ma i or par te dos ca sos, as sim nos pa re ce, um ju í zo de va lor as so ci a do, uma com po nen te
va lo ra ti va de ci si va na ca rac te ri za ção da en ti da de. É atra vés des sa pro pri e da de de va -
lo ra ção que de ve mos en ten der o po der sim pli fi ca dor do ró tu lo: o ju í zo de va lor sim -
pli fi ca ao li ber tar o le i tor do tra ba lho de va lo ra ção. Por ou tro lado, leva-o a re co lo car a
en ti da de no es pa ço sim bó li co, ori en tan do a sua des co di fi ca ção.

A aná li se exa us ti va des tes ró tu los pode le var-nos a: iden ti fi car as en ti da -
des/per so na gens em des ta que nos es pa ços po lí ti co e so ci al de fi ni dos no es pa ço
no ti ci o so; iden ti fi car as ca rac te rís ti cas e fun ções que o jor nal atri bui a es tes ac to res
atra vés dos ró tu los e dos ju í zos de va lor que eles con te nham; re cons ti tu ir a “vi são
do mun do” pela qual luta a Voz do Povo.

O ape lo afec ti vo. O ape lo afec ti vo é uma das tra ves mes tras do dra ma, con sis -
tin do em pro cu rar no es pec ta dor um en vol vi men to emo ci o nal. O jogo de sen ti -
men tos en tre as per so na gens em cena, mas tam bém o rit mo ten so e in ten so do dra -
ma e os pro ces sos de en fa ti za ção, sus ci tam por sua vez sen ti men tos no es pec ta dor
que, afec ti va men te en vol vi do, se tor na mais vul ne rá vel a as si mi lar o al me ja do efe i -
to de “ilu são de re a li da de”.

Sen ti men tos. Pi er re Ansart (1983; 1997) ana li sa os pro ces sos po lí ti cos en quan -
to pro ces sos de ma ni pu la ção dos sen ti men tos e sen si bi li da des co lec ti vos. A re co -
lha dos sen ti men tos no me a dos no cor pus per mi tir-nos-á in cor rer nes sa pers pec ti va
do jogo po lí ti co, que se re la ci o na di rec ta men te com a dra ma ti za ção.

Qu a is são as fun ções que os sen ti men tos de sem pe nham na vi são do mun do
do jor nal? Que for mas de en vol vi men to afec ti vo pro cu ram sus ci tar no le i tor? Que
en ti da des da re a li da de no ti ci a da per mi tem os sen ti men tos re la ci o nar e em que
sen ti dos?

A res pos ta a es tas ques tões e o tra ba lho de aná li se são va lo ri za dos pela de -
com po si ção des ta ca te go ria em três va riá ve is, cap tá ve is em to das as ocor rên ci as: o
“sen ti men to”, o seu “su je i to” e o seu “ob jec to ou ca u sa”.

Enfa ti za ção. Con si de ra mos as si tu a ções dis cur si vas de en fa ti za ção como for -
ma de ape lo afec ti vo, na me di da em que, ao re al çar-se ou in ten si fi car-se um de ter -
mi na do ob jec to, se es ta be le ce com o le i tor uma co mu ni ca ção que dis pen sa a in ter -
pre ta ção ra ci o nal do tex to:11
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— O pon to de ex cla ma ção. A sim ples uti li za ção des te si nal con fe re a qual quer fra -
se, in de pen den te men te do seu sen ti do, o es ta tu to de ex cla ma ção, o que cons -
ti tui uma for ma de en fa ti za ção. A lin gua gem ex cla ma ti va jun ta men te com a
in ter ro ga ti va e a im pe ra ti va são, de res to, ca rac te rís ti cas do dra ma (Daw son,
1975: 37). A en fa ti za ção pelo pon to de ex cla ma ção não deve ser con si de ra da
sem pre que ele cul mi ne uma fra se já de si en fá ti ca;

— O re cur so a ad vér bi os de in ten si da de (já, mu i to, sem pre, nun ca, tão ou tan to) ou
a gra us su per la ti vos de ad jec ti vos e ad vér bi os (mu i tís si mo, po brís si mo, imen -
so, pes si ma men te);

— A iro nia. Uma for ma de en fa ti zar par ti cu lar men te di fí cil de iden ti fi car. A iro -
nia é su bli mi nar por de fi ni ção e o seu re gis to de pen de da ha bi li da de de quem
ob ser va para des cor ti nar a in ten ção iró ni ca do jor na lis ta, por ve zes im pos sí -
vel de com pro var;

— A en fa ti za ção se mân ti ca. Qu an do en con tra mos uma si tu a ção dis cur si va que
iden ti fi ca mos como en fá ti ca pelo seu con tex to se mân ti co, mas que não con -
tém as for mas dis cur si vas de en fa ti za ção a que aca bá mos de nos re fe rir. É o
caso das hi pér bo les, que cons ti tu em o tipo de en fa ti za ção mais fre quen te.
Res sal ve-se que a ava li a ção das si tu a ções de en fa ti za ção por via se mân ti ca
en vol ve em mu i tos ca sos sub jec ti vi da de: a en fa ti za ção re sul ta duma in te rac -
ção das pa la vras e do seu sen ti do com os con tex tos, po den do in ter pre tar-se
sob di fe ren tes pers pec ti vas.

Vi ti mi za ção. No es tu do da dra ma ti za ção, a vi ti mi za ção, ou a apre sen ta ção de de ter -
mi na da en ti da de como ví ti ma, cons ti tui um re cur so im por tan te. Por um lado, é
uma for ma de ape lo afec ti vo, ao es ti mu lar no le i tor sen ti men tos como a co mi se ra ção
para com os vi ti ma dos e o ódio aos agres so res. Por ou tro, aju da-nos a pre ci sar a es -
tru tu ra de re la ções en tre os ac to res so ci a is que ocu pam o es pa ço sim bó li co do
medium , ao es ta be le cer um con jun to de opo si ções bi ná ri as. Fi nal men te, ela per mi -
te-nos ca rac te ri zar o con fli to so ci al e po lí ti co re pre sen ta do pelo me di um.

Po de mos de com por cada si tu a ção de vi ti mi za ção em três va riá ve is, cu jos va -
lo res de ve rão ser atri bu í dos no acto de re co lha dos da dos: 1) a ví ti ma, 2) o tipo de
agres são e 3) o agres sor. A for ma como es tas va riá ve is se re la ci o na rem de fi ni rá o
sen ti do da vi ti mi za ção.

As pa la vras de or dem. Mu i tas das no tí ci as da Voz do Povo cul mi nam com uma
se quên cia de pa la vras de or dem, que cons ti tu em um caso par ti cu lar de ape lo afec -
ti vo: um ape lo en fá ti co à ac ção re vo lu ci o ná ria ou uma for ma en fá ti ca de apo i ar ou
ata car uma en ti da de.

Se gun do os teó ri cos, a pa la vra de or dem é um dos pi la res da pro pa gan da le -
ni nis ta. Para Do me nach (1962), tra ta-se da tra du ção ver bal de uma fase do com ba te 
re vo lu ci o ná rio ou da ex pres são dum ob jec ti vo im por tan te. A efi cá cia des ta for ma
de co mu ni ca ção re si de no efe i to mul ti pli ca dor da sua di fu são, na me di da em que
“uti li za como meio di fu sor aque les mes mos a quem é di ri gi da” (Qu in te ro, 1993).

Per so ni fi ca ção. Mu i to mais do que su ce de nou tros gé ne ros dis cur si vos, a pre -
sen ça de per so na gens é vi tal no dra ma. É o diá lo go que es ta be le cem en tre si que de -
fi ne a sua per so na li da de e o pró prio en re do (Ham bur ger, 1986).
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Num dis cur so como o das no tí ci as de um jor nal dou tri ná rio, te mos que con si -
de rar não ape nas as per so na gens an tro po mór fi cas (pes so as no me a das), como tam -
bém as per so na gens não an tro po mór fi cas cons ti tu in tes da vi são do mun do do jor -
nal, isto é, gru pos so ci a is, en ti da des e sen ti men tos co lec ti vos ou ca te go ri as
ide o ló gi cas.

Se o apu ra men to des tas úl ti mas de pen de da in ter pre ta ção de ou tras catego -
rias de aná li se, como os ró tu los ou as me tá fo ras (a me tá fo ra do cor po é um exem plo
de per so ni fi ca ção), o apu ra men to das per so na gens an tro po mór fi cas pode fa zer-se
atra vés da re co lha de to das as no me a ções do cor pus. Para que a re co lha seja con se -
quen te em ter mos ana lí ti cos, de ve rá in clu ir não só a va riá vel “pes soa no me a da”,
mas tam bém as va riá ve is “en ti da de de per ten ça da pes soa no me a da” e “si nal da
va lo ra ção”; como ve re mos, as ca rac te rís ti cas do ma te ri al le gi ti mam a uti li za ção
des ta úl ti ma va riá vel.

Definição do corpus e dos procedimentos de análise

Esco lha do pe río do de aná li se

Optá mos por fa zer in ci dir a aná li se so bre um pe río do tí pi co de cri se, com pre en di -
do en tre o 11 de Mar ço e o 25 de No vem bro de 1975. Esco lhe mo-lo, por um lado, por 
se tra tar de um pe río do de di nâ mi ca re vo lu ci o ná ria, ca rac te ri za do pe los ex tre mis -
mos e uma in ten sa con fli tu a li da de, no qual o po der cons ti tu in te da lin gua gem é
mais acen tu a do e em que a dra ma ti za ção do dis cur so será mais pre men te e de con -
tor nos mais cla ros (Bour di eu, 1982, 1998; Sfez, 1988); por ou tro, por que essa si tu a -
ção per mi tir-nos-ia con fron tar o ob jec to com te o ri za ções já fe i tas acer ca do dis cur so 
em pe río dos de cri se.

Des se pe río do se lec ci o ná mos o com pre en di do en tre 11 de Mar ço e 19 de Ju lho 
de 1975, dia do dis cur so de Má rio So a res na Ala me da, em Lis boa, que terá consti -
tuído um su por te po lí ti co e ide o ló gi co im por tan te da re ac ção con tra o cha ma do
“pro ces so re vo lu ci o ná rio em cur so” (ini ci a do a 11 de Mar ço) e mar ca do o prin cí pio
do de clí nio da in fluên cia do PCP e da ex tre ma-es quer da na so ci e da de (Reis, 1994:
32-33).

Escolha do género jornalístico

Na sua con di ção de jor nal dou tri ná rio, a Voz do Povo con tém vá ri os ti pos de ar ti gos:
edi to ri a is, ar ti gos de opi nião, no tí ci as, co mu ni ca dos e no tas de im pren sa de for ças
po lí ti cas; por sua vez, os ob jec tos de no tí cia abran gem múl ti plas si tu a ções do quo -
ti di a no so ci al, po lí ti co e cul tu ral e, no caso da di men são po lí ti ca, mu i tas de las re su -
mem-se qua se só a trans cri ções de lon gos dis cur sos em co mí ci os, ma ni fes ta ções,
etc.
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Esco lhe mos a no tí cia por se tra tar de um es pa ço pri vi le gi a do de dra ma ti za -
ção; nele o jor na lis ta re cons trói ou en ce na a re a li da de, dis pon do para isso de uma
gran de li ber da de a ní vel nar ra ti vo e vo ca bu lar.

O con ce i to de no tí cia. Ao ele ger a no tí cia como ob jec to de ob ser va ção, im põe-se
uma de fi ni ção fun da men ta da e pre ci sa do con ce i to. Para Alber to sa (1974: 88), a no tí cia 
é um fac to ver da de i ro co mu ni ca do a um pú bli co nu me ro so. Mas pa re ce-nos im por -
tan te, para o es tu do da dra ma ti za ção, as su mir a no tí cia como uma for ma de pro du ção
sim bó li ca e mes mo so ci al da re a li da de. Assu min do a pers pec ti va de Tuch man (1978),
en ten de mos a no tí cia como uma cons tru ção ba se a da no en qua dra men to (fra me) que
fil tra a co mu ni ca ção dos fac tos ao re cep tor: em vez de “es pe lhar” o real, ela re cria-o,
par ti ci pan do as sim a um ní vel sim bó li co na co pro du ção da re a li da de so ci al.

Qu an to ao nos so es tu do de caso, do âm bi to do jor na lis mo dou tri ná rio, im -
por ta ter em aten ção que es ta mos pe ran te um caso par ti cu lar de no tí cia. Dado que
aqui o co men tá rio po lí ti co acom pa nha qua se sem pre a no tí cia, pa re ce pru den te in -
clu ir na sua de fi ni ção a cró ni ca, a re por ta gem, ou até cer tos ar ti gos de opi nião, des -
de que, evi den te men te, re la tem fac tos ob jec ti vos a par dos co men tá ri os. De res to,
este pro ce di men to não se afas ta da de fi ni ção de no tí cia de Alber to sa (1974).

Qu an to aos en qua dra men tos que mol dam a no tí cia, eles têm no caso do jor -
na lis mo dou tri ná rio um ca rác ter emi nen te men te ide o ló gi co e obe de cem a uma es -
tra té gia po lí ti ca.

Opções metodológicas para a análise

O es tu do da dra ma ti za ção no dis cur so de um jor nal em tem po de cri se deve le var à
pro cu ra dos tra ços que o in di vi du a li zam e não ape nas dos que even tu al men te re -
sul tem des se con tex to e se jam co muns a ou tros agen tes do jor na lis mo dou tri ná rio.
Nes tas con di ções, tor na-se mu i to im por tan te ob ter um ou mais ter mos de
com pa ra ção.

A op ção re ca iu num se gun do jor nal dou tri ná rio ou po lí ti co, em de tri men to
de um jor nal de re fe rên cia que por mo ti vos vá ri os po ria em ca u sa a com pa ra bi li da -
de. O fac to de se tra tar de um jor nal de um par ti do (o PS), com fun ções po lí ti cas cla -
ra men te di fe ren tes das do par ti do apo i a do pela Voz do Povo, per mi tiu uma ver da -
de i ra con fron ta ção da re la ção de duas ide o lo gi as di fe ren tes com a dra ma ti za ção.
Fi nal men te, to dos os nú me ros do Por tu gal So ci a lis ta no pe río do con si de ra do es ta -
vam dis po ní ve is, ao con trá rio do que su ce dia com di ver sos ou tros jor na is.

De si gual dis tân cia dos dois dis cur sos. A aná li se com pa ra ti va dos dois dis cur sos
de ba te-se com uma di fi cul da de: o fac to de o dis cur so do Por tu gal So ci a lis ta e as suas
ca te go ri as de apro pri a ção do real es ta rem “mais pró xi mos”, tan to do dis cur so do
sen so co mum de hoje, como do pró prio dis cur so ci en tí fi co, o que se deve ao fac to
de es sas ca te go ri as te rem sa í do vi to ri o sas do con fli to sim bó li co par ti cu lar men te
vio lento que se vi veu no pós-25 de Abril (Ma tos, 1992).

Assim, não de ve mos con fun dir a “nor ma li da de” de cer to dis cur so ou vo ca -
bu lá rio do Por tu gal So ci a lis ta com isen ção, ob jec ti vi da de ou pro fun di da de de
aná li se.
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Da aná li se de con te ú do à aná li se do dis cur so. Na pers pec ti va da aná li se de con te ú -
do, im por ta de fi nir as “uni da des de re gis to” a usar na re co lha dos da dos. Este tipo
de aná li se con si de ra como uni da des de re gis to en ti da des ho mo gé ne as, como a
“pa la vra”, a “fra se”, o “acon te ci men to” ou o “do cu men to”. Acon te ce que es tas en -
ti da des, obe de cen do à “re gra da ex clu si vi da de”, uma das con di ções pres cri tas por
Bar din (1979), não se ajus tam ao nos so ob jec to de es tu do.

Pro cu rá mos no dis cur so si tu a ções como en fa ti za ção, vi ti mi za ção, me tá fo ras,
me to ní mi as ou opo si ções bi ná ri as, isto é, as si tu a ções dis cur si vas e lin guís ti cas de -
fi ni das como ca rac te rís ti cas da dra ma ti za ção e que nos per mi ti ri am con fir mar ou
in fir mar as fun ções te o ri ca men te atri bu í das ao dis cur so dra má ti co. Esta va ri e da de
de ca te go ri as de aná li se im põe ao tex to um ca rác ter po lis sé mi co. Por exem plo, uma
mes ma fra se pode ser uma me tá fo ra, cons ti tu ir uma opo si ção bi ná ria, con ter ró tu -
los de co di fi ca ção, e es tar ain da con ti da num pa rá gra fo que as su ma o sen ti do de
uma me to ní mia en tre os fac tos no ti ci a dos e a sua ex pli ca ção his tó ri ca. Essa mes ma
fra se pode de sem pe nhar múl ti plas fun ções ao ní vel do dis cur so e deve ser re gis ta -
da (ela ou par tes dela) tan tas ve zes quan tas as ca te go ri as de aná li se que ser ve.

As uni da des de re gis to são as sim uni da des de sen ti do, cor res pon den tes a ocor -
rên ci as das ca te go ri as de aná li se, o que im pli ca que a sua di men são não seja fixa.12

Re fi ra-se que o tema do nos so tra ba lho é re la ti vo à for ma, ao es ti lo do dis cur -
so, e não tan to ao seu sig ni fi ca do de cor ren te do seu con te ú do; a dra ma ti za ção não
de cor re da es tru tu ra se mân ti ca do dis cur so, mas duma for ma par ti cu lar de a trans -
mi tir. Isto não sig ni fi ca que a aná li se que nos pro po mos pro cu re con clu sões na área
da lin guís ti ca apli ca da.13 Ela pro cu ra an tes re la ci o nar as ca te go ri as de aná li se de fi -
ni das com a pro ble ma ti za ção in ter dis ci pli nar que ela bo rá mos.

A este res pe i to, Ma in gue ne au (1976: 4) cha ma a aten ção para a fal si da de que
cons ti tui a ex tra po la ção de uma ter mi no lo gia es pe cí fi ca de uma ciên cia para ou tra.
No caso do nos so ob jec to de es tu do, de ve mos ter o cu i da do de não ex tra ir con clu -
sões do âm bi to da ciên cia po lí ti ca ou da so ci o lo gia his tó ri ca de um uni ver so ana lí ti -
co que nos si tua no âm bi to do es pa ço sim bó li co e das re pre sen ta ções so ci a is.

Pro po mo-nos de sen vol ver uma aná li se do dis cur so, mé to do que tem a van ta -
gem de se si tu ar na in ter sec ção dos uni ver sos da lin guís ti ca e de ou tras ciên ci as so -
ci a is (Ma in gue ne au, 1976; Fa ir clough, 1996).

A no ção de dis cur so que as su mi mos é ba si ca men te a de Ma in gue ne au (1976):
um enun ci a do (se quên cia de fra ses ins cri ta numa lín gua) con si de ra do do pon to de
vis ta das suas con di ções so ci a is de pro du ção e in te gra do numa si tu a ção de co mu -
ni ca ção es pe cí fi ca. É por tan to uma no ção de dis cur so mais abran gen te do que a as -
su mi da na área da lin guís ti ca e cri ti ca da por Do mi ni que Mem mi.14

Com ple men ta ri da de das di men sões quan ti ta ti va e qua li ta ti va da aná li se. Pro cu ra re -
mos ao lon go da aná li se evi tar a iden ti fi ca ção da fre quên cia de uti li za ção das uni -
da des de re gis to com a sua im por tân cia no sen ti do ge ral do cor pus. Gre i mas re fe -
re-se a esta iden ti fi ca ção como ab sur da e ad ver te que a fre quên cia pode mu i to bem
ocul tar mais do que re ve lar os sen ti dos mais im por tan tes do dis cur so (Mem mi,
1986).

As con ta gens são im por tan tes e in dis pen sá ve is, mas cons ti tu em uma eta pa
en tre vá ri as no pro ces so de re co lha e aná li se dos da dos. Às con ta gens deve su ce der
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a uti li za ção de me di das es ta tís ti cas e a im ple men ta ção de téc ni cas de aná li se de da -
dos quan ti ta ti vos.

A in ter pre ta ção dos re sul ta dos, o equa ci o na men to de no vas hi pó te ses, os
pró pri os tra ba lhos de re co di fi ca ção e agre ga ção dos da dos em mo da li da des não
pres cin dem de uma abor da gem qua li ta ti va e crí ti ca do ma te ri al, que evo que a pro -
ble má ti ca, re cor ra a sa be res teó ri cos, e va lo ri ze atra vés de exem plos o par ti cu lar
que o quan ti ta ti vo não con se guiu cap tar. É por isso mu i to im por tan te que não se
de i xe de ter em vis ta o ma te ri al em bru to — os da dos pri má ri os — de po is das pri -
me i ras fa ses do pro ces sa men to quan ti ta ti vo des se ma te ri al.

De com po si ção das ca te go ri as de aná li se em va riá ve is. A aná li se da dra ma ti za ção
no cor pus par tiu da re co lha das ocor rên ci as das ca te go ri as de aná li se an te ri or men te 
de fi ni das. Como tam bém já dis se mos, es tas ocor rên ci as po de rão ser pa la vras, fra -
ses ou mes mo con jun tos de fra ses.

Ten do to das as ca te go ri as sen ti dos tra du zí ve is em va riá ve is, pro ce de mos à
res pec ti va de com po si ção. Ela va lo ri za a in ter pre ta ção dos da dos e as con clu sões
duma for ma ines ti má vel, ao vi a bi li zar a apli ca ção de téc ni cas de aná li se quan ti ta ti -
va, ao con fe rir ri gor con cep tu al ao pró prio dis cur so ana lí ti co. A par tir des ta de -
com po si ção, o sen ti do de cada ca te go ria de aná li se pas sa a ser dado pela re la ção en -
tre as va riá ve is que a cons ti tu em e o sen ti do de cada ocor rên cia a de pen der das mo -
da li da des pre sen tes nela.

Veja-se no qua dro 1 o con jun to de va riá ve is de fi ni das para cada ca te go ria.
Agre ga ção dos da dos em mo da li da des. Da re co lha dos da dos re sul ta ram cer ca de

6500 ocor rên ci as. Se guiu-se um lon go pro ces so de co di fi ca ção e re co di fi ca ção, no
qual pro cu rá mos re du zir a mole de en ti da des so ci a is, po lí ti cas ou ide o ló gi cas que
in ter vi e ram nas no tí ci as a um nú me ro mais re du zi do de mo da li da des que se pu -
des sem cons ti tu ir como en ti da des co muns às vá ri as ca te go ri as de aná li se.

Como se cal cu la, este pro ce di men to era obri ga tó rio para que as mo da li da des
ti ves sem um peso es ta tís ti co ace i tá vel. O re ver so da me da lha des te pro ces so de
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Categoria de análise Variáveis

Rótulos de codificação Rótulo atribuído; entidade codificada
Oposições binárias Entidade A; entidade B
Associações binárias Entidade A; entidade B
Sentimentos Sentimento; sujeito; objecto/causa
Enfatização Topos da enfatização
Vitimização Vítima; tipo de agressão; agressor
Nomeação de pessoas Pessoa nomeada; entidade de pertença da pessoa; 

valoração da nomeação
Metáforas Tipo de metáfora; Entidade metaforizada
Metonímia de identificação de entidades individuais

com entidades colectivas
Entidade particular; Entidade colectiva

Metonímia de situar a realidade ao nível da sua 
explicação histórica

Facto noticiado; Tipo de explicação

Metonímia jornal/povo pelo recurso
à linguagem popular

Expressão usada

Quadro 1 Va riá ve is de fi ni das para cada ca te go ria



agre ga ção foi a per da do va lor es pe cí fi co de de ter mi na das en ti da des agre ga das
nou tras mais ge né ri cas. Uma per da re ver sí vel, dado não ter mos per di do de vis ta os 
da dos pri má ri os.

Aban do nar a li ga ção aos da dos pri má ri os, no uni ver so da aná li se do dis cur -
so, sig ni fi ca, de cer to modo, per der o con tac to com a re a li da de.

Ti pi fi car os da dos a pos te ri o ri. Ti pi fi car cons ti tui um acto ar ti fi ci al, uma de li mi -
ta ção de fron te i ras e a es co lha de cri té ri os de (di)vi são. A per ti nên cia que se pos sa
evo car para a es co lha dos cri té ri os e dos li mi tes que se im põem ao ma te ri al não
afas ta com ple ta men te o ca rác ter dis cri ci o ná rio — ou má gi co — do acto (Bour di eu,
1989). Mas será pos sí vel “ser fiel” ao ma te ri al de aná li se? Pro va vel men te não, ou
não fos se o pro ces so ci en tí fi co um pro ces so de des cons tru ção e cons tru ção sem pre
fun da do em ob jec tos teó ri cos e me to do ló gi cos ex te ri o res a esse ma te ri al.

Po de ría mos cons tru ir uma gre lha de mo da li da des “exa us ti va” a pri o ri, abran -
gen do to das as si tu a ções pos sí ve is e res pe i tan do a re gra da ex clu si vi da de. Mas, se
o fi zés se mos, es ta ría mos a pro vo car uma le i tu ra do ma te ri al sem que o ti vés se mos
ain da ob ser va do. O exem plo da “luta de clas ses” é bom para ilus trar esta si tu a ção.
Po de ría mos ser ten ta dos, pe ran te o foco da Voz do Povo nes se tema, a ti pi fi car
a priori  as ocor rên ci as de uma ca te go ria de aná li se em mo da li da des que abran ges -
sem um le que de si tu a ções tí pi cas da luta de clas ses.

Con si de ra mos ser mais res pe i ta dor do ma te ri al de fi nir as “mo da li da des” —
as en ti da des im pli ca das no dis cur so dra má ti co — à me di da que vão ocor ren do, e
in cluí-las no pro ces so ana lí ti co se, após o tra ba lho de agre ga ção dos da dos a que já
nos re fe ri mos, a sua re cor rên cia o jus ti fi car.

Análise dos dados

Não cabe no es pa ço des te ar ti go a apre sen ta ção dos da dos e me di das es ta tís ti cas
em que se ba se ou o pro ces so de aná li se, numa pers pec ti va de com ple men ta ri da de
en tre o quan ti ta ti vo e o qua li ta ti vo, tan to mais que o seu pro pó si to não é ex por as
con clu sões do es tu do de caso, mas an tes um mo de lo de aná li se. Assim, apre sen -
tam-se de se gui da as prin ci pa is ide i as que re sul ta ram das vá ri as eta pas ana lí ti cas e, 
em con clu são, a for ma como o es tu do res pon de às fun ções da dra ma ti za ção enun -
ci a das como hi pó te ses.

Rótulos de codificação: reenquadramento das entidades que ofendem a visão
binária

O ró tu lo as su me uma im por tân cia de ci si va na cons ti tu i ção da vi são do mun do da
Voz do Povo; po de mos afir mar que é uma das for mas mais re gu la res de o jor nal
cons tru ir esta vi são. A com pa ra ção da uti li za ção des te re cur so na Voz do Povo e no
Por tu gal So ci a lis ta con fir ma-o: 744 ocor rên ci as no pri me i ro jor nal con tra 344 (va lor
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cor ri gi do) no se gun do e 8 co di fi ca ções por en ti da de ro tu la da no pri me i ro con tra 4
no se gun do.15 Esta úl ti ma com pa ra ção re ve la como a ca rac te ri za ção dos ac to res so -
ci a is re cor re mais aos ró tu los na Voz do Povo.

(1) Cam po po lí ti co. Cen tra li da de da fal si da de do PCP. O PCP não só é a en ti da de mais
ro tu la da (191 ocor rên ci as, 25,7% do to tal), como as su me um lu gar cen tral na uti li -
za ção des te re cur so, se lhe jun tar mos en ti da des que o jor nal apre sen ta como es tre i -
ta men te li ga das ao par ti do: a sua ide o lo gia, a UEC, os sin di ca tos ou sin di ca lis tas, as 
ac ções de ele men tos do PCP. O PCP e es tas en ti da des so mam 302 ocor rên ci as,
40,6% do to tal.

A ide ia de fal si da de do PCP e a opo si ção que lhe está im plí ci ta (fal sos co mu -
nis tas/ver da de i ros co mu nis tas) qua se mo no po li zam a co di fi ca ção do PCP e en ti -
da des a ele li ga das. O ró tu lo “re vi si o nis ta”, evo can do uma cor ren te do co mu nis mo 
que o jor nal opõe à dos “ver da de i ros co mu nis tas”, re gis ta 66 ocor rên ci as. O ró tu lo
P"C"P, onde as as pas con fe rem ex pli ci ta men te o es ta tu to de “fal so” ao par ti do, re -
gis ta 31 ocor rên ci as. O ad jec ti vo “fal so” sur ge ele pró prio em ró tu los como: fal sos
co mu nis tas ou fal sos ami gos do povo. O ró tu lo “par ti do bur guês” (6) acen tua a
mes ma fal si da de.

Sub ja cen te a esta opo si ção po de mos ler uma ou tra, a que con fron ta su ji da de e
lim pe za: as as pas do P"C"P, tam bém usa das no ró tu lo P"S", se ri am uma for ma or to -
grá fi ca ou se mi o ló gi ca de o jor na lis ta não cons pur car os no mes co mu nis ta e so ci a -
lis ta (in ter pre ta ção que no en tan to ca re ce de apro fun da men to).

Asso ci a ção PCP-Álva ro Cu nhal. To man do o PCP por “o par ti do de Álva ro Cu -
nhal”, em 44 ocor rên ci as, o jor nal en con tra mais uma for ma de evi tar de sig ná-lo
ob jec ti va men te como PCP, e de as sim o ape li dar, ain da que pelo mero uso da si gla,
de co mu nis ta. É afi nal mais uma ma ne i ra de acen tu ar a sua fal si da de. Há um nú -
me ro cu ri o sa men te ele va do de for mas de ró tu los (17) que pro du zem esta as so ci a -
ção, en tre as qua is “o par ti do de Cu nhal” (a mais fre quen te), “Par ti do Cu nha lis ta
Por tu guês”, “ca ma ri lha re vi si o nis ta de Cu nhal” ou “Cu nhal & C.ª”.

For ças de di re i ta: fas cis tas. As en ti da des de di re i ta, ob ti das após a re co di fi ca ção, 
são a di re i ta ou for ças de di re i ta ou ele men tos de di re i ta (e de ex tre ma-di re i ta), o
CDS e a Ju ven tu de Cen tris ta. Os ró tu los que lhes são apli ca dos pro cu ram cla ra -
men te uma as so ci a ção en tre es tas en ti da des e o an te ri or re gi me (um re gi me par ti -
cu lar men te odi a do no pe río do pós-re vo lu ci o ná rio) e as suas prá ti cas vi o len tas. É o
ró tu lo fas cis ta que se im põe com 20 de um to tal de 42 ocor rên ci as. Os res tan tes ró -
tu los con fir mam a du re za do pri me i ro: “ju ven tu de nazi” (JC), “ban do de as sas si -
nos”, “ban do ter ro ris ta”, “ca na lha”, “fa cí no ras”, etc.

Órgãos e for ças do re gi me: bur gue ses. Mais im por tan te é a co di fi ca ção que se faz
do re gi me e das suas ins ti tu i ções: Assem ble ia Constituinte, ele i ções, re gi me po lí ti -
co vi gen te, lei ou tri bu na is, go ver no ou mem bros do go ver no, par ti dos da co li ga -
ção go ver na men tal. O ró tu lo “bur guês” qua se mo no po li za a co di fi ca ção des tas en -
ti da des. Tra ta-se da re pre sen ta ção li te ral da vi são mar xis ta, se gun do a qual os ór -
gãos de so be ra nia e as ins ti tu i ções po lí ti cas têm por fun ção man ter a bur gue sia
como clas se do mi nan te.

UDP e for ças re vo lu ci o ná ri as: ele men tos cons ci en tes. A va lo ra ção po si ti va no
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cam po po lí ti co in ci de nor mal men te so bre en ti da des do cam po so ci al que as su mem 
fun ções po lí ti cas, como ve re mos atra vés das opo si ções e as so ci a ções bi ná ri as. Mes -
mo as sim, a UDP ou ele men tos da UDP, as ac ções de ele men tos da UDP e a ide o lo -
gia da UDP são ro tu la das 29 ve zes. Atra vés dos ró tu los “ope rá ri os cons ci en tes”,
“ope rá ri os mais cons ci en tes” ou “ele men tos cons ci en tes” e do pró prio ró tu lo
“van guar da”, cons ta ta mos que o par ti do apo i a do pelo jor nal é apon ta do como a
van guar da cons ci en te da clas se ope rá ria, que tem como fun ções ins truí-la e
en co ra já-la.

(2) Cam po la bo ral. Ró tu los con cen tra dos nas en ti da des in ter mé di as. Cha ma mos en ti da -
des in ter mé di as àque las en ti da des do cam po la bo ral que não re pre sen tam ine qui -
vo ca men te um dos dois cam pos que se opõem na vi são do mun do da Voz do Povo:
téc ni cos, qua dros, en car re ga dos, che fes, tra ba lha do res não com ba ti vos e tra ba lha -
do res que co la bo ram com o pa trão. Cons ta ta-se que são es tas en ti da des e não as
que fa zem par te des sa opo si ção bi ná ria que são ob jec to de co di fi ca ção. Estas úl ti -
mas (tra ba lha do res, povo e ope rá ri os ou clas se ope rá ria, pa trões) sim ples men te
não são ro tu la das.

A co di fi ca ção das en ti da des in ter mé di as é mu i to con sis ten te, re cor ren do
sem pre ao ró tu lo “la ca i os” ou “la ca i os do pa trão” para as si tu ar do lado do pa -
tro na to. O tom de pro fun do des pre zo des te ró tu lo é con fir ma do por ou tros,
como “bu fos” e “lam be-bo tas”, no caso dos tra ba lha do res não com ba ti vos, e
“cães de guar da do ca pi tal”, “car ras cos do povo”, “go ri las do ca pi tal”, no caso
das che fi as.

Tra i ção dos sin di ca tos e sin di ca lis tas. 13,7% das ocor rên ci as (to ta li zan do 102) de
ró tu los re por tam-se a en ti da des do cam po sin di cal, o que re ve la a im por tân cia da
co di fi ca ção na re pre sen ta ção des te cam po. Apon tam-se aos sin di ca tos dois ní ve is
de “tra i ção”: por um lado, a não par ti ci pa ção dos sin di ca tos ou sin di ca lis tas em ac -
ções de luta; por ou tro, a per ten ça des tes ao “ini mi go de clas se”. A tra i ção pode
ler-se como uma ma ni fes ta ção da fal si da de apon ta da ao PCP.

A co di fi ca ção das li nhas sin di ca is em con fron to cons ti tui uma oca sião de as
ex pla nar. O prin ci pal vi sa do nes te jogo é, pre vi si vel men te, o “sin di ca lis mo ver ti -
cal” apo i a do pelo PCP e a Inter sin di cal, de sig na dos por “cal de i ra da de clas ses”,
que o jor nal opõe ao “sin di ca lis mo de clas se”.

De en tre uma mole de 744 ró tu los so bres sai o fac to de não se rem co di fi ca dos
os pro ta go nis tas clás si cos da vi são bi ná ria da luta de clas ses: povo, tra ba lha do res,
clas se ope rá ria, pa trões, bur gue sia. São co di fi ca das ou tras en ti da des: o PCP (a en ti -
da de mais ro tu la da); os sin di ca tos; as ca ma das in ter mé di as (che fes, en car re ga dos,
téc ni cos e qua dros, pro fis si o na is li be ra is); a di re i ta; as ins ti tu i ções po lí ti cas vi gen -
tes (go ver no, ele i ções, par la men to). Estas en ti da des são apre sen ta das como per -
ten cen do ao cam po da bur gue sia ape sar de pro va vel men te não lhe per ten cem na
pers pec ti va das re pre sen ta ções so ci a is do mi nan tes.

Assim, os ró tu los, com a sua na tu re za va lo ra ti va, sim pli fi ca do ra e por ve zes
ca ri ca tu ral, as su mem uma fun ção de “cor rec ção”, de re en qua dra men to des tas en -
ti da des no seio da vi são bi ná ria que se pre ten de im por no es pa ço das re pre sen ta -
ções so ci a is. Por ou tras pa la vras, cons ti tu em uma sub ver são da or dem sim bó li ca,
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uma re ac ção às ca te go ri as de apro pri a ção da re a li da de que, con tra ri an do a vi são
bi ná ria de fen di da pelo jor nal, ame a çam im por-se como re pre sen ta ções so ci a is.

Relações de oposição e associação binárias: politização do conflito social/laboral

Con si de ran do que as fun ções de uma en ti da de no sis te ma são da das pelo sen ti do
das re la ções que ela es ta be le ce com as ou tras en ti da des, a aná li se das as so ci a ções e
opo si ções bi ná ri as — como a dos ró tu los de co di fi ca ção — con duz-nos a es sas fun -
ções e, atra vés da des co di fi ca ção des sa es tru tu ra de re la ções, à (re)cons ti tu i ção do
es pa ço sim bó li co de fi ni do pelo jor nal.

Dois da dos fun da men ta is — por que es tru tu ran tes da vi são do mun do do jor -
nal — so bres sa em da aná li se da fi gu ra 1 e dos da dos que lhe de ram ori gem:

— a cen tra li da de do cam po so ci al/la bo ral em re la ção aos ou tros cam pos;
— a lar ga pre do mi nân cia das re la ções de opo si ção bi ná ria so bre as re la ções de

as so ci a ção, re ve lan do uma vi são da re a li da de cen tra da no con fli to.

Estes dois da dos, as so ci a dos, con fi gu ram um cen tra men to da es tru tu ra de re la ções
na luta de clas ses, o que é con fir ma do pela qua se au sên cia de opo si ções bi ná ri as no
cam po po lí ti co e ide o ló gi co. De to das as re la ções de opo si ção, 65% cons ti tu em opo -
si ções di rec tas en tre duas en ti da des do cam po so ci al/la bo ral. Além dis so, as re la -
ções es ta be le ci das pe las en ti da des do cam po po lí ti co são em lar ga me di da de
as so ci a ção.

As en ti da des do cam po po lí ti co de fi nem-se as sim como “en ti da des de su por -
te” do ver da de i ro con fron to, que se joga no cam po so ci al/la bo ral: a “luta fron tal
clas se con tra clas se”, ex pres são re cor ren te no cor pus e cla ra men te ilus tra da na fi gu -
ra 1.

O va zio que se re gis ta na área su pe ri or di re i ta da fi gu ra, ou seja, a au sên cia de
en ti da des po lí ti cas/ide o ló gi cas e mi li ta res/po li ci a is po si ti va men te va lo ra das,
não nos pode le var a con clu ir que a di men são po lí ti ca está au sen te do es pa ço sim -
bó li co do jor nal. Pelo con trá rio, en con tra mos nes tes da dos uma pro fun da “po li ti -
za ção” do cam po so ci al/la bo ral, de res to per fe i ta men te co e ren te com a vi são do
mun do mar xis ta.

Um ou tro efe i to mu i to in te res san te e sig ni fi ca ti vo é a au sên cia qua se to tal de
re la ções en tre en ti da des do mes mo cam po igual men te va lo ra das. As en ti da des do
con jun to la ti fun diá ri os-sin di ca tos-ca pi ta lis tas-pa trões-bur gue sia não apre sen tam as -
so ci a ções sig ni fi ca ti vas en tre si, o mes mo para os con jun tos Go ver no-PCP-di re i ta,
for ças po li ci a is-MFA-PIDE, UDP-ex tre ma-es quer da e ex plo ra dos-cam po ne ses-tra ba lha -
do res-ope rá ri os-povo. Mes mo as 4 as so ci a ções en tre ope rá ri os e cam po ne ses são in -
sig ni fi can tes ao pé das 61 re la ções que es tas duas en ti da des es ta be le cem.

Este fac to tem a se guin te le i tu ra: se re pa rar mos que em cer tos ca sos (como os
gru pos tra ba lha do res-ope rá ri os ou bur gue sia-pa trões-ca pi ta lis tas) as re la ções de opo si -
ção e as so ci a ção es ta be le ci das são pra ti ca men te se me lhan tes, acha mo-nos pe ran te
uma si tu a ção de iden ti da de en tre as en ti da des, ou pelo me nos de in dis tin ção
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Figura 1 Opo si ções bi ná ri as e as so ci a ções bi ná ri as na Voz do Povo

No tas: nesta fi gu ra, as opo si ções e as so ci a ções en tre en ti da des es tão ba se a das em dois ei xos: 1) o eixo ver ti cal se pa ra as en ti da des po si ti va men te co no ta das das
ne ga ti va men te co no ta das pelo jor nal, ofe re cen do-nos in for ma ção pu ra men te di co tó mi ca, isto é, sen do inex pres si va a dis tân cia da en ti da de em re la ção ao eixo;
2) o eixo ho ri zon tal per mi te-nos lo ca li zar as en ti da des em três cam pos: o so ci al e la bo ral, o po lí ti co e ide o ló gi co e o mi li tar e po li ci al. Ou tras in for ma ções im por tan tes
fo ram tam bém gra fi ca men te re pre sen ta das: a lar gu ra de cada cam po é pro por ci o nal ao nú me ro to tal de re la ções es ta be le ci das pe las en ti da des des se cam po; a
es pes su ra das li nhas de fi ne o nú me ro de as so ci a ções re gis ta das en tre as duas en ti da des; a área dos cír cu los de fi ne o nú me ro de re la ções es ta be le ci do pela en ti da de;
as li nhas rec tas de fi nem re la ções de opo si ção; as li nhas cur vas de fi nem re la ções de as so ci a ção; as li nhas a tra ce ja do de fi nem re la ções en tre en ti da des do mes mo
cam po; as li nhas a che io de fi nem re la ções en tre en ti da des de di fe ren tes cam pos.



fun ci o nal. Por ou tras pa la vras, o fac to de uma en ti da de não se po der re la ci o nar
con si go pró pria ex pli ca ria a re fe ri da au sên cia de re la ções. Esta re mos pois pe ran te
mais uma ma ni fes ta ção do ca rác ter bi ná rio da ide o lo gia mar xis ta apon ta do por
Char lot (1974).

Sentimentos: mobilização do espaço afectivo para a luta de classes

Pro ce deu-se a uma re co lha de to das as no me a ções de sen ti men tos do cor pus e de se -
gui da à sua agre ga ção em cam pos se mân ti cos, de modo a ob ter va lo res es ta tis ti ca -
men te mais sig ni fi ca ti vos. Le van do à per da do va lor se mân ti co es pe cí fi co de de ter -
mi na dos sen ti men tos, a cons ti tu i ção de cam pos se mân ti cos, em nú me ro de 38, era
es sen ci al para uma aná li se es ta tís ti ca cre dí vel. Para dar dois exem plos, o cam po se -
mân ti co von ta de re u niu os sen ti men tos “am bi ção”, “an se io”, “as pi ra ção”, “de se -
jo”, “von ta de” e o cam po se mân ti co medo re u niu os sen ti men tos “alar me”, “hor -
ror”, “in ti mi da ção”, “medo”, “pâ ni co”, “re ce io” e “ter ror”.

Pro ce de mos a uma aná li se com pa ra ti va de um con jun to de fre quên ci as e
rácios  ob ti dos para os dois jor na is e a uma aná li se mais de ta lha da de to dos os sen ti -
men tos cuja fre quên cia re la ti va fos se pelo me nos 5% do to tal de ocor rên ci as.16 Tra -
tan do-se de duas va riá ve is (su je i to e ob jec to), as ta be las cru za das fo ram su fi ci en tes
para cap tar a to ta li da de do sen ti do dos da dos para cada sen ti men to. Eis as fun ções
mais in te res san tes que iden ti fi cá mos em re sul ta do da aná li se:

Ali men to afec ti vo da luta de clas ses. Usa mos esta me tá fo ra para de sig nar a fun -
ção de re pre sen ta ção do re for ço do pro ces so de luta de clas ses atra vés de sen ti men -
tos de co e são de clas se (so li da ri e da de) e de mo ti va ção in te ri or (von ta de e con fi an -
ça). Estes três sen ti men tos, to ta li zan do 29% das ocor rên ci as, dão con ta do peso
quan ti ta ti vo des ta fun ção.

A so li da ri e da de (23) não é uti li za da en quan to for ma de com pa i xão para com
as en ti da des vi ti mi za das, mas sim como ali men to afec ti vo da luta po lí ti ca e la bo ral, 
uma vez que são as en ti da des que re pre sen tam essa luta os seus ob jec tos (luta la bo -
ral de tra ba lha do res, ope rá ri os e clas se ope rá ria, tra ba lha do res). A mes ma fun ção
pode ser atri bu í da ao sen ti men to von ta de (22). A ex pres são “von ta de do povo”, de
ob jec to in de fi ni do, é a que con tri bui mais para o to tal de ocor rên ci as, e sur ge como
uma jus ti fi ca ção, um mo ti vo para as ac ções de luta po lí ti ca e la bo ral, le gi ti ma das
as sim pela ne ces si da de de “res pe i tar a von ta de po pu lar”. Com um fra co su por te
em pí ri co, re sul ta do da dis per são, nas 19 ocor rên ci as do bi nó mio su je i to/ob jec to,
po de mos mes mo as sim di zer que o sen ti men to de con fi an ça de sem pe nha a fun ção
iden ti fi ca da para os an te ri o res.

Ra di ca li za ção da opo si ção bur gue sia/pro le ta ri a do. Alguns sen ti men tos pro cu ram
en fa ti zar o ca rác ter con fli tu al da opo si ção bur gue sia/pro le ta ri a do; a sua uti li za ção 
re ve la uma mo bi li za ção do es pa ço afec ti vo para a re pre sen ta ção da vi o lên cia do
con fli to.

Des de logo o sen ti men to mais no me a do, o medo (30), pres su põe uma ame a -
ça e uma si tu a ção de vi o lên cia. Os bi nó mi os su je i to/ob jec to de medo são cons ti -
tu í dos in va ri a vel men te por en ti da des opos tas nos cam pos em con fron to na vi são
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do jor nal. O des pre zo (18) é ou tro sen ti men to com um peso re la ti va men te for te e ex -
pri min do uma re la ção de for te an ta go nis mo. Tal como o medo, é evo ca do nos dois
sen ti dos: são su je i tos de des pre zo en ti da des ne ga ti va men te va lo ra das (do cam po da
bur gue sia), mas tam bém en ti da des po si ti va men te va lo ra das. A ma triz de re la ções
su je i to/ob jec to de ódio re ve la-nos que este sen ti men to de fi ne a re la ção en tre o cam po
re vo lu ci o ná rio e a di re i ta: to dos os su je i tos de ódio per ten cem ao cam po do proleta -
riado, sen do as en ti da des mais odi a das a di re i ta, as for ças po li ci a is e a bur gue sia.

Vi ti mi za ção e ape lo à re vol ta. Há um con jun to de uti li za ções dos sen ti men tos de
medo, des pre zo e re vol ta em que en con tra mos a fun ção de vi ti mi za ção das en ti da -
des do cam po do pro le ta ri a do. Re fi ra-se que esta fun ção tem por sua vez o va lor de
de nún cia e cons ti tui um ape lo à re vol ta ou à re ac ção do le i tor por via do em pe nha -
men to po lí ti co.

Em 12 ocor rên ci as, o medo tem como su je i tos ope rá ri os, tra ba lha do res e
povo. Dos res pec ti vos ob jec tos, des ta ca mos a di re i ta (te mi da pelo povo), o go ver no 
(pe los tra ba lha do res) e os sin di ca tos (pe los ope rá ri os). A qua se to ta li da de das re la -
ções de des pre zo en con tra tam bém como ví ti mas os tra ba lha do res e o povo. São
ain da es tas duas en ti da des a des ta car-se como su je i tos de re vol ta, que se pode in -
clu ir nes ta fun ção, na me di da em que cons ti tui a re pre sen ta ção da re ac ção às si tu a -
ções de in jus ti ça, ex plo ra ção ou re pres são.

For ça das en ti da des com ba ti vas do cam po re vo lu ci o ná rio. Atra vés dos sen ti men tos 
medo e co ra gem, apre sen tam-se duas en ti da des — a UDP e ope rá ri os ou clas se
ope rá ria — como o re ser va tó rio de for ça da re vo lu ção ou o seu “mo tor”. São eles, e
não o povo ou os tra ba lha do res, os su je i tos de co ra gem e os ob jec tos de medo.

Sentimentos: conclusões adicionais

— Expri min do os sen ti men tos uma re la ção su je i to-ob jec to, eles per mi tem-nos
tes tar a es tru tu ra de re la ções en tre as en ti da des que iden ti fi cá mos atra vés do
es tu do das opo si ções bi ná ri as e dos ró tu los de co di fi ca ção. Ten do a qua se to -
ta li da de das ocor rên ci as agen tes da luta de clas ses como su je i to e ob jec to, po -
de mos fa lar de mo bi li za ção do es pa ço afec ti vo para esta ca u sa e dos sen ti -
men tos como um ci men to que con so li da a po si ção re la ti va dos mes mos agen -
tes no es pa ço sim bó li co e con fir ma a po si ção cen tral da luta de clas ses.

— Con clu í mos ain da que a mo bi li za ção do es pa ço afec ti vo para a luta de clas ses
as su me duas ver ten tes: a dos sen ti men tos ne ga ti vos, que ten de a en fa ti zar a
opo si ção bur gue sia/pro le ta ri a do; e a dos sen ti men tos po si ti vos, que re pre -
sen ta o re for ço por via afec ti va do cam po do pro le ta ri a do ou, em cer tos ca sos
— ar ris ca mos dizê-lo —, a ma te ri a li za ção afec ti va do con ce i to de cons ciên cia
de clas se.

— A re a li da de so ci al no ti ci a da, pro fun da men te con fli tu al, é ra ci o nal men te des -
co di fi cá vel à luz da vi são do mun do mar xis ta, e cons ta ta-se que essa for ma ra -
ci o nal de ler a re a li da de, en ce na da no es pa ço no ti ci o so, não está de pen den te
do re cur so aos sen ti men tos. Este fac to ex pli ca uma re la ti va men te es cas sa pre -
sen ça de sen ti men tos no cor pus.
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Enfatização: apelo afectivo a três fases da luta

A en fa ti za ção, ao con fe rir in ten si da de e im por tân cia a um ob jec to, tem a fun ção de
cap tar a aten ção, não por via ra ci o nal ou re tó ri ca, mas por via de um en vol vi men to
emo ci o nal do le i tor. Pode tam bém ser vir para jus ti fi car a es co lha de um tema que
não cum pra os re qui si tos de no ti ci a bi li da de, os clás si cos (ex cep ção, fa lha, in ver -
são) ou os pres cri tos aos jor na lis tas da Voz do Povo. Re fi ra-se que o con tex to es tru tu -
ral men te en fá ti co dos dis cur sos di fi cul tou a re co lha de da dos, ao re ti rar vi si bi li da -
de às ocor rên ci as.

A Voz do Povo re gis ta o do bro das ocor rên ci as de en fa ti za ção do Por tu gal So ci a -
lis ta. 570 ocor rên ci as no pri me i ro caso, 295 (va lor cor ri gi do) no se gun do. Por ou tro
lado, de po is de re co lhi dos e agre ga dos os da dos, cons ta ta mos que o dis cur so en fá -
ti co da Voz do Povo in ci de so bre qua tro gran des te mas ou ob jec tos de en fa ti za ção:
de nún ci as; luta; si tu a ção do povo; hos ti li da de.

De nún ci as. 43% das ocor rên ci as de en fa ti za ção (247) são de nún ci as. Eis dois
exem plos de de nún ci as en fa ti za das: “a im pren sa inun da pá gi nas e pá gi nas à vol ta
do MRPP” — nes te caso de nun ci am-se os ór gãos de co mu ni ca ção so ci al de for ma
en fá ti ca, com re cur so às fi gu ras da re pe ti ção, da me tá fo ra e da me to ní mia (“a im -
pren sa”); “há os que nada fa zem e que são dou to res” — aqui de nun cia-se en fa ti ca -
men te a si tu a ção pri vi le gi a da dos qua dros. O prin ci pal vi sa do das de nún ci as en fa -
ti za das é o PCP, ou ele men tos do PCP, que, em con jun to com as de nún ci as de sin di -
ca tos ou sin di ca lis tas, soma 94 ocor rên ci as, se guin do-se a di re i ta ou ele men tos da
di re i ta (47) e os pa trões (33).

For mas de en fa ti za ção da luta. A cen tra li da de e o in ves ti men to afec ti vo em tor no 
do tema da luta de clas ses está pa ten te tam bém na aná li se da en fa ti za ção: 243 ocor -
rên ci as (42,6% do to tal) têm como ob jec to a luta; nor mal men te, en fa ti za-se a ne ces -
si da de de em pre en der a luta ou a du re za da luta em cur so.

Em cer tas ocor rên ci as de en fa ti za ção da luta ape la-se mes mo a uma cren ça
en fa ti za da por via emo ci o nal, ou seja, à fé. No exem plo “o prin cí pio que vai in cu tir
no es pí ri to dos ope rá ri os mais tí mi dos e du vi do sos a cer te za ina ba lá vel da for ça da
CLASSE OPERÁRIA”, a “con fi an ça” ga nha o es ta tu to de “cer te za ina ba lá vel”, e a
en ti da de é si tu a da num pla no su pe ri or (sa cra li za da?) por via da ca i xa alta.

O pró xi mo exem plo, re fe ren te ao des pe jo de po pu la res que ocu pa vam uma
casa ru ral, re ve la o mes mo ape lo:

To ca ram-se os si nos, vi e ram os que es ta vam no cam po — e os guar das fo ram obri ga -
dos a ir-se em bo ra, sem te rem cum pri do as or dens dos fas cis tas, por que o povo se lhes
opôs, com de ter mi na ção.

Aqui a po lis se mia do to que do sino (que ape la à re u nião da po pu la ção em tor no da
igre ja em si tu a ções de cri se ou à hora da mis sa) pa re ce-nos ser apro ve i ta da para su -
ge rir a en tre ga es pi ri tu al à luta. A no tí cia omi te os por me no res do afas ta men to dos
guar das, que as sim pa re ce acon te cer pelo sim ples efe i to má gi co da re u nião do
povo, de sen ca de a da pelo to que do sino.

Um nú me ro sig ni fi ca ti vo de ocor rên ci as (43) re fe re-se à ori en ta ção
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prag má ti ca da luta ou ac ções de luta. São os ca sos da en fa ti za ção da “ne ces si da de
de es tar aler ta” e da “ne ces si da de de evi tar for mas er ra das de luta”.

Injus ti ças so ci a is e hos ti li da de do povo ou dos tra ba lha do res. 39 si tu a ções de en fa ti -
za ção têm por ob jec to a si tu a ção do povo ou dos tra ba lha do res. Ao en fa ti zar-se in -
jus ti ças so ci a is (13), si tu a ções de mi sé ria do povo (11) e ex plo ra ção dos tra ba lha do -
res (13), está-se a de nun ci ar a cul pa do pró prio re gi me ca pi ta lis ta e a pro vo car, mais 
uma vez, o “ódio de clas se”. Ou tra for ma de re pre sen tar e con fe rir vi si bi li da de a
este sen ti men to é a en fa ti za ção de si tu a ções de hos ti li da de do povo ou tra ba lha do -
res (24) con tra en ti da des como a di re i ta ou as for ças po li ci a is.

Enfatização: conclusões adicionais

— Se ca te go ri as de aná li se como os ró tu los de co di fi ca ção, as so ci a ções/opo si ções
bi ná ri as e sen ti men tos nos elu ci dam acer ca da es tru tu ra do es pa ço sim bó li co de -
fi ni do pelo jor nal, a en fa ti za ção mos tra-nos a for ma emo ti va e in ten sa como são
trans mi ti das ao le i tor as vá ri as fa ses do pro ces so de luta de clas ses: pri me i ro, a si -
tu a ção do povo e a sua de nún cia; se gun do, a hos ti li da de ge ra da pela fase ante -
rior; fi nal men te, a luta re sul tan te des sa hos ti li da de. Pro cu ra-se que este pro ces -
so, ba se a do na tri lo gia de nún cia-hos ti li da de-luta, seja apre en di do de for ma
emo ti va pelo le i tor, ge ran do nele uma re ac ção que con du za ao con fli to con tra as
ins ti tu i ções so ci a is e po lí ti cas, re tra ta das de for ma pro fun da men te ne ga ti va. Po -
de mos fa lar de um in cul ca men to da “cons ciên cia de clas se” por via afec ti va.

— O gran de peso da en fa ti za ção das de nún ci as (um dos pi la res da prá xis re vo -
lu ci o ná ria le ni nis ta), re ve lan do, a par das no me a ções, o pen dor acu sa tó rio do 
dis cur so do jor nal, mos tra que este tra ba lho de agi ta ção po lí ti ca é le va do a
cabo atra vés de for mas dis cur si vas dra má ti cas.

Vitimização: um meio de apelo à revolta

A vi ti mi za ção, si tu a ção ex plo ra da ex ten si va men te no dis cur so da Voz do Povo, ao
con trá rio do que su ce de no jor nal do PS, per mi te sus ci tar a re vol ta do le i tor e o seu
“ódio de clas se”.

Ao con trá rio de ou tras ca te go ri as de aná li se, em que a aná li se fac to ri al das
cor res pon dên ci as múl ti plas foi ten ta da sem re sul ta dos con clu si vos — o que se terá
fi ca do a de ver ao fac to de es tar mos pe ran te so men te duas ou três va riá ve is —, no
caso da vi ti mi za ção esta téc ni ca re sul tou efi caz men te. Per mi tin do-nos iden ti fi car
os fac to res que de ter mi nam a co va ri a ção das três va riá ve is de fi ni das (ví ti ma, tipo
de agres são, agres sor), ela leva-nos a iden ti fi car ti pos de agres são/vi ti mi za ção co e -
ren tes, re co nhe cí ve is nos gru pos de mo da li da des re ve la dos pe los pla nos fac to ri a is.

Os prin ci pa is fac to res iden ti fi ca dos são:

— Fac tor 1: opo si ção en tre si tu a ções de vi ti mi za ção no cam po po lí ti co e no cam -
po la bo ral;
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— Fac tor 2: opo si ção en tre si tu a ções de vi ti mi za ção con jun tu ra is (re la ti vas à
luta po lí ti ca) e es tru tu ra is (re la ti vas à na tu re za do re gi me ca pi ta lis ta);

— Fac tor 3: opo si ção en tre si tu a ções de vi ti mi za ção no cam po mi li tar e no cam -
po par ti dá rio e ide o ló gi co.

A dis po si ção des tes fac to res em dois pla nos (1-2 e 2-3) per mi te-nos iden ti fi car três
gru pos que cons ti tu em as três for mas de vi ti mi za ção ex plo ra das pelo jor nal:

— Gru po 1: vi ti mi za ção no cam po da luta po lí ti ca ime di a ta. Este gru po, con tri bu in -
do de ci si va men te para a de fi ni ção dos fac to res 1 e 2, re fe re-se ao con tex to da
luta po lí ti ca quo ti di a na, que tem como in ter ve ni en tes a UDP ou ele men tos da 
UDP, a ex tre ma-es quer da e sol da dos (en quan to ví ti mas) e os mi li ta res de
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Figura 2 Si tu a ções de vi ti mi za ção na Voz do Povo: pla no cons ti tu í do pe los fac to res 1 e 2

Nota: ex clu í ram-se da fi gu ra as mo da li da des com va lor-tes te ou con tri bu i ção para os fac to res ex ces si va men te
ba i xos.

Le gen da: mo da li da des em ma i ús cu las, ví ti mas; em mi nús cu las en tre as te ris cos, tipo de agres são; em
mi nús cu las sem as te ris cos, en ti da des agres so ras.



di re i ta, for ças po li ci a is e PCP ou ele men tos do PCP (en quan to agres so res). Os
ti pos de agres são que os re la ci o nam são a vi o lên cia fí si ca, a re pres são e as sas -
si na tos. É o fac tor 3 que cla ri fi ca es tas re la ções, ao ope rar uma di vi são des te
pri me i ro gru po em dois sub gru pos: um re la ti vo à vi ti mi za ção de ca rác ter mi li tar
e um que ca rac te ri za a vi ti mi za ção de ca rác ter po lí ti co e ide o ló gi co.

— Gru po 2: vi ti mi za ção no cam po la bo ral. É um con jun to de re la ções vi vi das no
seio das em pre sas, em que tra ba lha do res e ope rá ri os são ví ti mas de ex plo ra -
ção, ame a ça de des pe di men tos, des pe di men tos e más con di ções de tra ba lho,
per pe tra dos por uma só en ti da de, os pa trões. Com pre en si vel men te, a po si -
ção das en ti da des do gru po é ne u tra em re la ção ao fac tor 2, já que se en con tra
no meio-ter mo en tre a vi o lên cia po lí ti ca e a opres são im pos ta pe las es tru tu ras 
so ci o e co nó mi cas.

— Gru po 3: vi ti mi za ção de lon go ter mo, im pos ta pelo re gi me ca pi ta lis ta. Este gru po é
for ma do pelo povo e cam po ne ses (esta mo da li da de com um peso mu i to fra -
co) como ví ti mas de mi sé ria, opres são e más con di ções de ha bi ta ção, im pos -
tos pelo ca pi ta lis mo ou ca pi ta lis tas, la ti fun diá ri os e au to ri da des mu ni ci pa is.
Note-se que as ví ti mas des te tipo de agres são, re la ti va às es tru tu ras so ci o e co -
nó mi cas, são as en ti da des re tra ta das como pas si vas ao lon go do cor pus.

Nomeação: extensa lista de denúncias

A aná li se da no me a ção de pes so as no cor pus per mi te-nos o apu ra men to das per so -
na gens an tro po mór fi cas. Por ou tro lado, as ca rac te rís ti cas do jor nal e da ma té ria
no ti ciá vel pro por ci o nam o apro ve i ta men to de cada no me a ção para efec tu ar uma
va lo ra ção po si ti va ou ne ga ti va, si tu a ção que, nas 649 ocor rên ci as de no me a ções,
co nhe ce ape nas 16 ex cep ções. É por isso per ti nen te a de com po si ção da ca te go ria de 
aná li se nas va riá ve is “pes soa no me a da”, “en ti da de de per ten ça” e “si nal da va lo ra -
ção”, e a di vi são des ta úl ti ma nas mo da li da des “va lo ra ção po si ti va”, “va lo ra ção
ne ga ti va” e “va lo ra ção de si nal in de fi ni do”.

A dis pa ri da de en tre no me a ções po si ti vas e ne ga ti vas é enor me em am bos os
jor na is, mas em sen ti do ri go ro sa men te in ver so. A Voz do Povo apre sen ta 521 no me a -
ções ne ga ti vas e ape nas 112 no me a ções po si ti vas. O Por tu gal So ci a lis ta apre sen ta 404
no me a ções po si ti vas e 79 no me a ções ne ga ti vas. Cu ri o sa men te, há nos dois ca sos
uma dis pa ri da de de 5 para 1 en tre as duas va lo ra ções, mas em sen ti do in ver so.

To tal dis ci pli na ide o ló gi ca. Uma pri me i ra cons ta ta ção é a ra di cal dis ci pli na
ideoló gica dos jor na lis tas da Voz do Povo, na me di da em que o si nal das no me a ções
in di vi du a is de pen de em 100% dos ca sos da po si ção da en ti da de de per ten ça da
pes soa no me a da no pal co bi po lar da luta de clas ses. Esta si tu a ção está lon ge de se
ve ri fi car no cor pus do jor nal do PS.

De nún ci as pela no me a ção ou re ve la ções po lí ti cas. No caso da Voz do Povo, es ta mos
pe ran te uma ex ten si va uti li za ção da de nún cia pela no me a ção, que in ci de na ma i or
par te dos ca sos so bre o cam po so ci al/la bo ral. Tra ta-se da “re ve la ção po lí ti ca” pres cri ta 
por Le ni ne aos pro pa gan dis tas e tem a fun ção de iden ti fi car os ini mi gos pe ran te os tra -
ba lha do res, “apon tá-los a dedo”: quem são, onde es tão, o que fi ze ram.
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Esta mos tam bém pe ran te uma prá ti ca de per so ni fi ca ção dos atri bu tos ne ga ti -
vos da vi são mar xis ta da so ci e da de ca pi ta lis ta, con fe rin do-lhes uma for ma vi sí vel e 
hu ma na e per mi tin do a con cen tra ção do “ódio de clas se” em pes so as. Nor mal men -
te, o re dac tor re cor re ao nome pelo qual o no me a do é co nhe ci do lo cal men te, de
modo a per mi tir uma fá cil iden ti fi ca ção, como no exem plo:

Na ac tu a li da de os ge ren tes Bar ros e Fer nan do Pe re i ra es tão “pas tan do” na Ale ma nha
a con vi te da Bosch de i xan do o con tro lo da em pre sa aos seus fiéis co la bo ra do res No -
gue i ra e Pa i va, sen do este úl ti mo pro pri e tá rio de uma em pre sa de as sis tên cia na Co vi -
lhã, sub si diá ria da pró pria Car lar.

Vi lões e he róis. Agru pan do as ocor rên ci as não por en ti da de de per ten ça dos no me a -
dos mas ape nas pe las pró pri as pes so as no me a das, no ta mos que, à dis per são de no -
me a ções no cam po so ci al/la bo ral — re la ti va à de nún cia de uma gran de va ri e da de
de si tu a ções la bo ra is e sin di ca is —, cor res pon de uma con cen tra ção das no me a ções
no cam po po lí ti co nas pes so as de Álva ro Cu nhal e de al guns mi li ta res de di re i ta
(prin ci pal men te Spí no la e Gal vão de Melo). Pro cu ra-se as sim con cen trar a hos ti li -
da de dos le i to res num nú me ro re du zi do de per so na gens, que são ele i tos como os
re pre sen tan tes an tro po mór fi cos da “bur gue sia” (Cu nhal) e do “fas cis mo” (Gal vão
de Melo e Spí no la).

As no me a ções po si ti va men te co no ta das, ain da que mu i to mi no ri tá ri as, re ve -
lam um as pec to cu ri o so: a con cen tra ção das ocor rên ci as em três per so na gens que
se cons ti tu em como sím bo los da luta nos três gru pos so ci a is de re fe rên cia da re vo -
lu ção pro le tá ria: ope rá ri os, cam po ne ses e sol da dos. São, res pec ti va men te: Ho rá cio
dos San tos, ope rá rio me ta lúr gi co ví ti ma de ex plo ra ção que con gre gou um mo vi -
men to de so li da ri e da de (8); José Di o go, cam po nês que ma tou um la ti fun diá rio e vi -
ria a tor nar-se uma ca u sa da “jus ti ça po pu lar” (19); e Jo a quim Luís, o sol da do do
RAL-1 mor to du ran te o 11 de Mar ço (3). Pro cu ra-se as sim en con trar, para cada uma 
des tas en ti da des so ci a is, uma per so na gem re fe ren ci al (um “he rói”), que de ve rá
cons ti tu ir um fac tor de mo bi li za ção.

Metáforas: uma alegoria da guerra

Par ti mos mais uma vez de uma enor me dis pa ri da de en tre os dois jor na is. Enquan -
to no cor pus da Voz do Povo en con tra mos 326 me tá fo ras e sis te mas me ta fó ri cos ela -
bo ra dos, no cor pus do Por tu gal So ci a lis ta há ape nas 95 ocor rên ci as (va lor cor ri gi do).
Além da fun ção de sim pli fi ca ção do dis cur so, ine ren te à pró pria de fi ni ção de me tá -
fo ra e mu i to im por tan te no caso em es tu do, pu de mos de tec tar ou tras atra vés da
aná li se da re la ção en tre os ti pos de me tá fo ra e os seus ob jec tos.

Me tá fo ra da luta e ale go ria da guer ra: trans por te para a ver da de. Na Voz do Povo
pre do mi na a me tá fo ra da luta, com 143 ocor rên ci as (43,9% do to tal). As si tu a -
ções no ti ci a das são des cri tas atra vés de me tá fo ras re la ti vas à luta ver bal, luta fí -
si ca, re pres são po li ci al, ar mas, mas sa cres e guer ra. Sen do a luta de clas ses o cen -
tro da cos mo vi são mar xis ta, a uti li za ção ex ten si va des ta me tá fo ra dá-lhe
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vi si bi li da de e de cer to modo cum pre a fun ção de “si tu ar a ver da de ao ní vel da luta
de clas ses”.

Entre as me tá fo ras de luta, pre do mi na a re la ti va à guer ra, quer em ter mos
quan ti ta ti vos (91) quer na ri que za e co e rên cia com que é em pre gue para des cre ver
a re a li da de. De tal modo que po de mos fa lar de ale go ria da guer ra: um ce ná rio fe i to
de ma no bras, avan ços, ba ta lhas, fren tes de com ba te, trin che i ras ou sa bo ta gens.

Po de mos es tar pe ran te uma es tra té gia sim bó li ca in for ma da, já que a te o ria le -
ni nis ta diz que a luta de clas ses é uma ne ces si da de de tipo mi li tar e deve ser con du -
zi da como uma guer ra (Qu in te ro, 1993).

Me tá fo ra do cor po: per so ni fi ca ção de en ti da des; re pre sen ta ção de co e são, de um ins -
tru men to de ac ção e de po de res. O jor nal re cor re a esta me tá fo ra com mu i ta fre quên cia
(72), e por via dela re pre sen ta — e as sim per so ni fi ca — as en ti da des que cons ti tu em 
a sua vi são do mun do. As me tá fo ras uti li za das para de sig nar tra ba lha do res, ope rá -
ri os e povo são qua se só me tá fo ras do cor po, o que diz bem do es for ço de per so ni fi -
ca ção des tas en ti da des. Nes tes ca sos, o cor po hu ma no re pre sen ta ou um ins tru -
men to de ac ção ou a pró pria co e são da en ti da de, como quan do se exor tam tra ba -
lha do res a se rem um “cor po só li do que não em bar que em ma no bras”.

Tam bém as en ti da des ne ga ti va men te va lo ra das são fre quen te men te per so ni -
fi ca das por este meio. Eis dois exem plos:

a re ac ção não é uma in ven ção mas uma co i sa mu i to real, de car ne e osso, que no Alen -
te jo se cha ma “la ti fun diá rio”.

Os re vi si o nis tas le van tam uma pe dra que aca ba rá por lhes cair em cima.

A me tá fo ra do cor po é de sen vol vi da atra vés da re pre sen ta ção de par tes do cor po,
prin ci pal men te o cé re bro, as mãos e os olhos. As en ti da des são as sim apre sen ta das
como or ga nis mos, do ta dos de ór gãos com fun ções es pe cí fi cas, nes te caso ti pos de
po der es pe cí fi cos. As par tes do cor po mais me ta fo ri za das pelo jor nal re pre sen tam
no me a da men te três ti pos de po der: o po der de pen sar, che fi ar e de ci dir (“o cé re bro
que o co man dou… esse cé re bro cha ma-se bur gue sia”), de con tro lar a ac ção no ter -
re no (“o dedo que aper tou o ga ti lho”), e de es tar aten to e vi gi lan te (“ta pam os olhos
à clas se ope rá ria”).

Metonímia entre factos noticiados e a sua explicação histórica

Tra ta-se, como já re fe ri mos, de um pro ces so de iden ti fi ca ção en tre o par ti cu lar re la -
ta do na no tí cia e o ge ral, en tre o con cre to e o abs trac to, en tre o efe i to e a ca u sa. O re -
cur so a este tipo de me to ní mia per mi te dar uma in te li gi bi li da de teó ri ca aos fac tos
da re a li da de so ci al e po lí ti ca e des se modo im por uma ide o lo gia.

Pe ran te a com ple xi da de da es tru tu ra das ocor rên ci as, op tá mos por uma abor -
da gem mais qua li ta ti va, que sal va guar das se a ri que za se mân ti ca de cada caso. Esta 
me to ní mia re ves te-se de duas for mas: 1) a ex pli ca ção/iden ti fi ca ção, pro ces so pre -
co ni za do por Le ni ne, em que o fac to é um mero pre tex to para ex por a ide o lo gia, é a
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face apa ren te da ver da de, que se si tua ao ní vel da ex pli ca ção his tó ri ca; e 2) a li ção,
con sis tin do esta fór mu la na con clu são da no tí cia com “a li ção que se ex trai” dos
fac tos, o que tam bém per mi te ex por a ide o lo gia.

Em 124 ocor rên ci as, 58,1% re fe rem-se a si tu a ções que clas si fi cá mos de “luta
la bo ral”, 29% de “luta po lí ti ca” e 12,1% de “luta sin di cal”. Ou seja, o tema da luta
de clas ses mo no po li za tam bém a uti li za ção da me to ní mia.

Enti da des co lec ti vas, gran des con ce i tos, prin cí pi os de ac ção. Como já foi re fe ri do,
con cor re sig ni fi ca ti va men te para a me to ní ma a iden ti fi ca ção en tre en ti da des in di -
vi du a is e co lec ti vas: um gru po de ope rá ri os ou tra ba lha do res é cha ma do “a clas se
ope rá ria”; em pre sá ri os, o go ver no ou uma di rec ção sin di cal são fre quen te men te “a 
bur gue sia”; um gru po de cam po ne ses ou de ma ni fes tan tes é “o povo” ou “as mas -
sas po pu la res”.

Ela pro duz-se tam bém com o re cur so a gran des con ce i tos abs trac tos apli ca -
dos aos fac tos. Por exem plo, a ati tu de per se cu tó ria do che fe de uma co o pe ra ti va é
“ca pi ta lis mo puro e sim ples”. De en tre os con ce i tos teó ri cos que de sem pe nham es -
tas fun ções, des ta cam-se o ca pi ta lis mo/ca pi tal, o fas cis mo e o im pe ri a lis mo.

Fi nal men te, a téc ni ca da me to ní mia é usa da para se de fi ni rem prin cí pi os de
ac ção, dos qua is se des ta cam a im por tân cia da uni da de dos tra ba lha do res como
con di ção in dis pen sá vel das suas vi tó ri as, a im por tân cia da cons ciên cia de clas se e o 
pa pel da van guar da re vo lu ci o ná ria na con du ção das lu tas.

Em suma, a me to ní mia en tre fac tos no ti ci a dos e a sua ex pli ca ção cons ti tui
uma en ce na ção, atra vés da prá xis, de gran des prin cí pi os teó ri cos. Um pro ces so
que in cor re no ter re no onde o le i tor se move para o en vol ver emo ci o nal men te e
con du zir aos prin cí pi os dou tri ná ri os de fen di dos pelo jor nal.

Metonímia entre o jornal e o povo através do recurso à linguagem popular: opção
de classe verbal

Cons ta ta-se que o re cur so ao ca lão ou a có di gos ti pi ca men te po pu la res é sig ni fi ca ti -
vo na Voz do Povo (125 ocor rên ci as), por opo si ção ao Por tu gal So ci a lis ta, onde de tec -
tá mos ape nas 8 ocor rên ci as com as mes mas ca rac te rís ti cas.

Tam bém ao con trá rio do que se pas sa no Por tu gal So ci a lis ta, a es cri ta dos jor -
na lis tas da Voz do Povo re ve la uma no tá vel cor rec ção ver bal e gra ma ti cal, um ha bi -
tus ver bal pró prio de ca ma das so ci a is mais “cul tas”. Infor ma ções que re co lhe mos
jun to de pes so as en tão li ga das ao jor nal con fir mam que a re dac ção era com pos ta
por al guns jor na lis tas com um “ní vel cul tu ral” ele va do, pro va vel men te não ori un -
dos de um “pro le ta ri a do” com aces so li mi ta do à es co la ri da de.

Estes fac tos le vam-nos a pen sar que, re cor ren do à lin gua gem po pu lar, os jor -
na lis tas es tão a as su mir uma “op ção de clas se”, mais par ti cu lar men te uma op ção de
clas se ver bal.

A op ção de clas se ver bal é re co men da da ex pres sa men te, nou tros ter mos, no
“Guia do cor res pon den te”, quan do se diz:

Os cor res pon den tes de vem ter a pre o cu pa ção de trans mi tir à re dac ção a ma ne i ra de
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fa lar do povo. E, quan do se tra tar de cor res pon den tes ope rá ri os e cam po ne ses, de ve -
rão tam bém pre o cu par-se em es cre ver a no tí cia tal como se es ti ves sem a con tá-la de
viva voz, sem a pre o cu pa ção vul gar de “es cre ver bem”.

Cabe re fe rir que a op ção de clas se — ver bal ou não — é um acto em cer ta me di da te -
a tral, já que o seu su je i to re cu sa fa ce tas mar can tes da sua na tu re za en vol ven do-o
numa re pre sen ta ção. A ir re pre en sí vel cor rec ção ver bal do ex cer to do “Guia do cor -
res pon den te” que aca bá mos de trans cre ver é um ex ce len te exem plo des se con tras -
te, que acom pa nha o tex to de mu i tas das no tí ci as ana li sa das.

Conclusões do estudo de caso

A par tir da aná li se de sen vol vi da po de mos es bo çar uma re cons ti tu i ção da vi são do
mun do do jor nal, en ce na da atra vés do seu es pa ço no ti ci o so, e di zer de que for mas
essa vi são se trans mi te atra vés de um dis cur so dra ma ti za do. Isto per mi te con fir -
mar ou in fir mar as fun ções ini ci al men te pro pos tas como hi pó te ses, iden ti fi car ou -
tras fun ções sim bó li cas re ve la das pela aná li se e le van tar no vas hi pó te ses, a de sen -
vol ver em tra ba lhos pos te ri o res.

Luta pela imposição de uma visão do mundo centrada na luta de classes e pela sua
visibilidade

O dis cur so dra ma ti za do da Voz do Povo ela bo ra uma en ce na ção co e ren te e dis ci pli -
na da de um en re do cen tra do na luta de clas ses, ca rac te rís ti co da cos mo vi são mar -
xis ta, lu tan do des te modo pela sua im po si ção no es pa ço sim bó li co. To das as ca te -
go ri as de aná li se con fir mam esta cen tra li da de, que par te dos pró pri os cri té ri os de
no ti ci a bi li da de pa ten tes na es tru tu ra te má ti ca do cor pus. Esta luta pro cu ra, atra vés
dos me i os dra má ti cos, a vi si bi li da de so ci al des ta vi são.

As opo si ções e as so ci a ções bi ná ri as re ve lam-nos uma vi são pro fun da men te
con fli tu al, um con fli to so ci al e po lí ti co pro ta go ni za do por en ti da des dos cam pos
so ci al e la bo ral, que subs ti tu em as en ti da des do cam po po lí ti co e ide o ló gi co. A aná -
li se da re la ção en tre su je i tos e ob jec tos dos sen ti men tos con fir ma es tas po si ções,
con so li dan do-as, e re ve la uma mo bi li za ção do es pa ço afec ti vo para a vi são da luta
de clas ses. Uma con so li da ção tam bém ope ra da pela re la ção ví ti ma-agres -
são-agres sor nas re la ções de vi ti mi za ção es ta be le ci das.

Os ró tu los de co di fi ca ção, sis te ma ti ca men te uti li za dos, re ves tem-se de um
pa pel im por tan te na com po si ção da re pre sen ta ção da so ci e da de, ao in ci di rem,
dum modo que po de ría mos clas si fi car de me ti cu lo so, ape nas so bre as ca te go ri as
de apro pri a ção do real que ao ní vel das su pos tas re pre sen ta ções so ci a is ofen dem a
vi são que se pre ten de im por.

As me to ní mi as de si tu ar a ver da de dos fac tos no ti ci a dos ao ní vel da sua
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ex pli ca ção his tó ri ca e de to mar en ti da des in di vi du a is por en ti da des co lec ti vas são
um meio dis cur si va men te po de ro so de ex pli ci tar a re fe ri da vi são do mun do, de
trans for mar o es pa ço no ti ci o so numa apre sen ta ção tan to de um pro gra ma de ac ção 
po lí ti ca como de uma ide o lo gia co e ren te. As me tá fo ras tam bém co la bo ram nes ta
luta sim bó li ca, por via da re pre sen ta ção da luta de clas ses, atra vés de um sis te ma
me ta fó ri co ba se a do na ter mi no lo gia mi li tar, a que po de mos cha mar uma ale go ria
da guer ra.

Uma tal vi são, ca rac te ri za da pela con fli tu a li da de cons tan te en tre as per so na -
gens, con fe re ao dis cur so dois atri bu tos es sen ci a is do dra má ti co: uma per ma nen te
ten são e uma for te con cen tra ção da ac ção no en re do da luta de clas ses.

Vias dramáticas de agitação política

A fun ção de agi ta ção po lí ti ca é pre en chi da por vá ri os ní ve is do dis cur so dra ma ti za -
do. O mais sig ni fi ca ti vo tal vez seja o seu pen dor acu sa tó rio, con subs tan ci a do na
prá ti ca de de nún ci as. Esta prá ti ca qua se mo no po li za as no me a ções de pes so as, é
um dos prin ci pa is ob jec tos de en fa ti za ção e uma das tra du ções ime di a tas da re pre -
sen ta ção in sis ten te da vi ti mi za ção.

O dis cur so en fá ti co da Voz do Povo con cen tra-se na fun ção de agi ta ção po lí ti -
ca. De fac to, os três prin ci pa is ob jec tos de en fa ti za ção cons ti tu em uma for ma dis -
cur si va de agi ta ção es tru tu ra da em três fa ses do pro ces so de luta de clas ses: de nún -
cia, hos ti li da de e a pró pria luta, cada fase ge ra da pela an te ri or. As pa la vras de or -
dem, que re ma tam a ma i or par te das no tí ci as, são ou tra for ma de en fa ti za ção que
pro cu ra a agi ta ção po lí ti ca.

A pró pria es tru tu ra ção de re la ções que o jor nal de fi ne en tre as en ti da des, com 
base nas opo si ções bi ná ri as, re cor re à agi ta ção po lí ti ca, por um lado, ao ca rac te ri -
zar-se por uma pro fun da con fli tu a li da de e, por ou tro, ao si tu ar sim bo li ca men te no
cam po po lí ti co os con fli tos so ci a is e la bo ra is.

Mobilização do espaço afectivo para fins ideológicos

Tra ta-se de uma fun ção do dis cur so dra má ti co no jor na lis mo dou tri ná rio que po -
de mos ago ra for mu lar como hi pó te se: este tipo de jor na lis mo uti li za ria o dis cur so
dra má ti co para si tu ar os sen ti men tos do le i tor/es pec ta dor numa si tu a ção de re for -
ço de um dis po si ti vo ide o ló gi co.

Como vi mos pelo es tu do das re la ções su je i to/ob jec to dos sen ti men tos, os
dois jor na is co lo cam-nos ao ser vi ço de fun ções sim bó li cas cla ra men te identificá -
veis e en qua drá ve is nes se dis po si ti vo. No caso da Voz do Povo, eles per mi tem con -
so li dar as po si ções re la ti vas de opo si ção ou as so ci a ção das en ti da des que de fi nem
o es pa ço sim bó li co. Po de mos fa lar de mo bi li za ção do es pa ço afec ti vo quan do a to -
ta li da de dos sen ti men tos evo ca dos se re fe re ao ele men to cen tral do dis po si ti vo: a
luta de clas ses.

No caso do Por tu gal So ci a lis ta, es ta mos pe ran te uma mo bi li za ção ain da mais
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in ten sa do es pa ço afec ti vo, já no ta da por Ma da le na Ma tos (1992) no dis cur so do PS
de en tão, tam bém para fins ide o ló gi cos. De fac to, os sen ti men tos são uma pre sen ça
qua se cons tan te no dis cur so do jor nal, onde as su mem o va lor de ex pli ca ção de
múl ti plos as pec tos da ide o lo gia de con sen so e pa ci fi ca ção ex pos ta nes se dis cur so.

“Comment is sacred, facts are free”

O jor na lis mo dou tri ná rio in cor re numa si tu a ção de am bi gui da de, quan do con fron -
ta a pre ten são de ob jec ti vi da de, re cla ma da tam bém por este tipo de jor na lis mo,
com a ex po si ção de uma vi são do mun do per fe i ta men te en qua dra da ide o lo gi ca -
men te. E cons ta ta mos que a dra ma ti za ção cons ti tui uma res pos ta a esta am bi gui -
da de. No es pa ço da no tí cia, as sim mar ca do pelo cho que de dois cons tran gi men tos
de pro du ção jor na lís ti ca, o re dac tor pode dis por fac tos no ti ciá ve is, ob jec ti vos, ver -
da de i ros, num pal co sim bó li co pré-con ce bi do com base na ide o lo gia, a que cha ma -
mos “vi são do mun do”, e de sen vol ver a nar ra ti va como se se tra tas se de um dra -
ma. A con cen tra ção da ac ção, a ten são en tre as per so na gens, a in ten si da de do en re -
do, cri an do a ilu são de re a li da de ou “ilu são dra má ti ca”, as se gu ram o de sem pe nho
das fun ções po lí ti cas pró pri as de um jor nal ide o ló gi co, sem ma cu lar a ver da de e a
ob jec ti vi da de dos fac tos.

Em 1926, o jor na lis ta do Gu ar di an Char les Scott fez uma afir ma ção que se ria
uma das re fe rên ci as da ide o lo gia da ob jec ti vi da de: “com ment is free but facts are
sa cred”. Pela aná li se que le vá mos a cabo, con clu í mos que a nor ma que guia o dis -
cur so dos jor na is dou tri ná ri os cons ti tui uma in ver são des ta fra se: com ment is sa cred, 
facts are free; ou seja, os fac tos são pre tex tos para a pro mo ção, por via dra má ti ca, de
uma ide o lo gia e de um pro gra ma de ac ção.

Notas

1 Tor na do meta-acon te ci men to, se gun do Adri a no Du ar te Ro dri gues, 1988. 
2 “Au to res como Hork he i mer, Ador no e Ha ber mas, da es co la de Frank furt, Ellul,

Bour di eu, Ba u dril lard ou Althus ser ne ga ram, cada um a seu modo, esse su pos to
grau zero da es cri ta de im pren sa (…). Inter ro ga ram esse con ce i to ide a lis ta de jor -
nal como ino cen te ‘es pe lho da re a li da de’; de jor nal ou de jor na lis ta con ver ti do(s)
numa es pé cie de sa té li te, pa i ran do so bre o mun do, ca paz(es) de tudo cap tar, com o 
seu olhar pa nóp ti co, e de tudo trans mi tir sem re e la bo ra ção nem cons tran gi men -
tos” (Mes qui ta e Re be lo, 1994: 115). 

3 Re fi ra-se que a ac ção, ou a ac ção te a tral, não de fi ne por si só o dra ma: efec ti va men te,
ela é co mum a ou tros gé ne ros li te rá ri os, como a lí ri ca e o ro man ce (Ham bur ger, 1986). 

4 “O dra ma (…) pro cu ra re pre sen tar tam bém a to ta li da de da vida, mas atra vés de
ac ções hu ma nas que se opõem, de for ma que o ful cro da que la to ta li da de re si de na
co li são dra má ti ca” (Sil va, 1969: 245). 
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5 Leia-se o “Esta tu to edi to ri al”, o “Esta tu to do cor res pon den te” e, prin ci pal men te, o
“Guia do cor res pon den te”. 

6 “A es sên cia da me tá fo ra é per mi tir com pre en der al gu ma co i sa em ter mos de ou tra
co i sa” (Me u ni er, 1995: 227). Para Shaw, me tá fo ra é uma “Fi gu ra de re tó ri ca pela
qual, em re fe rên cia a uma pes soa, uma ide ia ou um ob jec to, se em pre ga uma pa la -
vra ou uma fra se que não lhe é li te ral men te apli cá vel” (Shaw, 1978: 296). 

7 “(Ale go ria): Mé to do de re pre sen ta ção em que uma pes soa, uma ide ia abs trac ta ou
um de ter mi na do fac to nos apa re ce como aqui lo que re al men te é e tam bém como
al gu ma co i sa di fe ren te. A ale go ria pode de fi nir-se como uma me tá fo ra de sen vol vi -
da (…)” (Shaw, 1978: 22). 

8 “O re pre sen tan te não exis te en quan to tal, a não ser pela in ves ti du ra que re ce be do
gru po, este por sua vez, não exis te como con jun to uni fi ca do a não ser que um re -
pre sen tan te in car ne e ma te ri a li ze a iden ti da de de gru po” (Abélès, 1995: 110). 

9 Na que le que con si de ra mos ser o tre cho mais sig ni fi ca ti vo a este res pe i to, lê-se: “(os 
cor res pon den tes) são os olhos e os ou vi dos do jor nal que che gam a todo o lado —
à mais pe que na em pre sa, à mais pe que na re par ti ção, à mais pe que na al de ia”
(“Guia do cor res pon den te”). 

10 “Uma gre ve, uma guer ra, um es cân da lo po lí ti co, cons ti tu em boas oca siões, mas na
ma i or par te das ve zes é a par tir de pe que nos acon te ci men tos, dos mais con cre tos,
que a de mons tra ção con se gue che gar até à ca u sa. ” (idem, ibi dem)

11 As for mas ob jec ti vas de en fa ti za ção do dis cur so que a se guir de fi ni mos evi tam a
no ção de “exa ge ra men to” pro pos ta por Ba bin (1993). 

12 Esta abor da gem ana lí ti ca afas ta-nos em gran de me di da das abor da gens le xi co ló gi -
cas, que pro ce dem à re co lha sis te má ti ca de pa la vras, res pec ti vas for mas e con tex -
tos. Por ou tro lado, ela apro xi ma-nos da no ção de va lor, in tro du zi da por Sa us su re
no Cur so de Lin guís ti ca Ge ral. Qu an do Witt gens te in diz “não pro cu rem o sen ti do
duma pa la vra, pro cu rem o uso que dela se faz” (ci ta do por Ma in gue ne au, 1976),
ele pre ten de no tar que as pa la vras não têm um sen ti do úni co, as su min do va lo res
di fe ren tes para cada con tex to em que são em pre gues, para cada emis sor e para
cada re cep tor. 

13 A lin guís ti ca ten de a abor dar o dis cur so se gun do a ló gi ca pró pria da lín gua e não
en quan to pro du ção so ci al, o que co lo ca di fi cul da des de re la ci o na men to en tre esta
dis ci pli na e ou tras ciên ci as so ci a is, in clu si ve ao ní vel das téc ni cas de aná li se. 

14 “Tudo se pas sa como se se ad mi tis se que o dis cur so não é de ter mi na do nem go ver -
na do se não por si pró prio, e so bre tu do que é ele pró prio a cha ve da sua in te li gi bi li -
da de” (Mem mi, 1986: 14). 

15 A com pa ra ção das fre quên ci as ab so lu tas de ocor rên ci as num e nou tro cor pus obri -
ga a fa zer equi va ler a sua di men são. O rá cio de cor rec ção ob ti do, atra vés do cri té -
rio que nos pa re ceu mais cor rec to — o nú me ro de pa la vras — e apli ca do só para
efe i tos de com pa ra ção ao Por tu gal So ci a lis ta, é 1,4104. 

16 Foi mo ti va dor o fac to de a uti li za ção dos sen ti men tos pela Voz do Povo ser es cas sa
(cer ca de um ter ço) em re la ção à sua uti li za ção pelo Por tu gal So ci a lis ta, uma vez
que ele con tra ria a pres su po si ção de que ha ve rá uma “ma i or” dra ma ti za ção por
par te da Voz do Povo. 
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