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Da perspectiva contratual
nos meios de comunicação

1

Os meios de comunicação de massa, em sua prática, vivem situação plena
de concorrência. O principal alvo de disputa concentra-se em torno da
audiência. É o consumo elevado que assegura um melhor posicionamento
da empresa no mercado. Antes da consolidação da audiência, há um longo
percurso que busca articular a relação entre a instância de produção e a
instância de reconhecimento, assim como certas características dos produtos que disputam uma mesma zona de concorrência na segmentação
que hoje se observa em diversas modalidades de publicação. Percebe-se
então que, cada vez mais, há uma semelhança no produto dos meios de
comunicação, em especial no tocante aos conteúdos.
Diante de um quadro de tantas semelhanças, o que marca a diferença é a maneira de apresentar o conteúdo. Essa distinção é assegurada
pela proposta e manutenção de um contrato ou promessa. Na linha da
concorrência entre os produtos na área de comunicação, há mudanças
operacionalizadas com base nas novas tecnologias. A tradição do jornal
impresso passa por transformações no que diz respeito ao cenário proposto pela internet. À já consolidada prática do jornalismo, somam-se
os novos recursos da Web, fazendo do Webjornalismo um mix de antigas
práticas, fundindo texto, imagens, áudio etc.
No âmbito da comunicação de massa, em que produzir conteúdos é
seguir uma série de constrangimentos que, em larga escala, são os ditames da concorrência, a questão fundamental é o estabelecimento de
marcas discursivas específicas. Logo, compete aos veículos de comunicação estabelecer parâmetros para esse elo, que devem ser freqüentemente
avaliados e reposicionados. Essa capacidade de renovação é que define
não apenas o estabelecimento de um público, mas também sua ampliação
ou diminuição.
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O conjunto das estratégias empregadas configura o que se passou a
definir como contrato de comunicação (charaudeau, 1994) e contrato
de leitura (verón, 1985). Embora existam diferenças quanto ao modo de
operacionalizar o elo contratual entre as instâncias comunicacionais, há
pontos em comum no tocante ao nível de relacionamento entre enunciador e co-enunciador, tomando-se o produto midiático como elemento
fundamental dessa interface.
Ao se conceber a comunicação na lógica contratual, há que se considerar o jogo de força1 para que cada um dos lados, enunciador e destinatário, seja considerado como uma instância que busca constantemente
estabelecer e manter contato com a outra.
Todo ato de comunicação é um objeto de troca entre duas instâncias, uma
de enunciação e outra de recepção, da qual o sentido depende da relação de
intencionalidade que se instaura entre elas. Isso determina três lugares de
pertinência: a instância de enunciação — lugar das condições de produção;
a instância de recepção, que será chamada lugar das condições de interpretação; e aquele no qual se encontra o texto como produto acabado, que
será chamado lugar de construção do discurso. (charaudeau, 1997, p. 15).

Para Charaudeau (1997), o ato comunicacional depende de uma “relação de intencionalidade” entre as instâncias, o que define três lugares:
enunciador, destinatário e o texto, resultado de um jogo de intencionalidades entre as partes precedentes. O interessante é perceber que o texto,
ao mesmo tempo é processo e resultado de um desejo da parte que envia
e da que recebe. O texto, na condição de resultado de uma construção
discursiva, carrega as marcas de sua produção, o que acarreta entender o
que é definido como sua instância destinatária.
O texto surge, então, da relação entre as intenções do enunciador e
do destinatário. “Conclui-se que o texto produzido é portador da cointencionalidade que se estabelece entre enunciador e destinatário (seres
de fala), e não entre produtor e receptor (seres de ação)”. (charaudeau,
1997, p. 18). Falar do binômio emissor-receptor seria permanecer num
mero reducionismo, base de outros pressupostos teóricos interessados
em dar conta do processo comunicacional2.
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Tratar enunciador e destinatário como “seres de fala” implica postular
que a atuação/empreendimento no ato comunicativo ocorre a partir destes dois locais, de forma mais ou menos equacionada, e não de um lado
forte que atua sobre um fraco. Fala-se, sobretudo, de um empenho no
sentido de entender o outro, de localizar, por exemplo, as intenções do
destinatário para que ele se lance no processo comunicacional. Postulase, dessa forma, que é necessário tentar compreender o que o destinatário
espera obter por meio de sua entrada nesse processo.
Da mesma forma, a instância enunciadora, embora ouvindo a destinatária, também elabora o produto centrando-se em suas intencionalidades.
Por esse ângulo, a questão passa a configurar-se como: o que o enunciador
pretende com a elaboração e disponibilização de seu enunciado? Tem-se,
portanto, uma relação entre “seres de fala”, o que implica entender a
comunicação como desencadeada por uma co-intencionalidade.3
A partir do exposto, entende-se que o texto é o local onde se podem
encontrar as marcas das intencionalidades que impulsionam a elaboração
de um discurso específico. Por meio de uma lógica contratual, a comunicação estabelece vínculos entre as instâncias que, embora devam ser
constantemente repensados e reafirmados, podem permitir ao analista
localizar as marcas e, por meio delas, reconstruir o nível de envolvimento
estabelecido entre um produto e seu público. Ao privilegiar elementos
particulares/peculiares, contrato de comunicação e de leitura, a seu
modo, cada um tenta vislumbrar as modalidades que permitem entender
as formas de aproximação entre as instâncias.

A COMuNICAÇÃO SEGuNDO A LÓGICA CONTRATuAL: A ENuNCIAÇÃO
COMO bASE DOS CONTRATOS DE COMuNICAÇÃO E DE LEITuRA
O contrato de leitura
O contrato de leitura, para a instância de produção, baseia-se num conjunto de “obrigações” ou constrangimentos discursivos a serem respeitados; para o destinatário, há, por meio das estratégias do enunciador, o
reconhecimento de suas intenções, por exemplo, no tocante à linguagem
usada, o que pode marcar tanto a aproximação quanto o distanciamento
em relação ao público. Este posicionamento entre a instância de produção
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e de reconhecimento é estabelecido, segundo a análise do discurso, pela
construção e disposição dos sujeitos discursivos — enunciador e destinatário ou co-enunciador.
O estudo do contrato de leitura fala, conseqüentemente, sobre todos os
aspectos da construção de um suporte de imprensa, na medida em que
eles constroem a ligação com o leitor: capa, relação texto/imagens, modo
de classificação do material redacional, dispositivos de ‘apelo’ (títulos,
subtítulos, chapéus etc.), modalização da construção de imagens, tipos
de ‘percursos’ propostos ao leitor (por exemplo; capa b índice b artigo)
e as variações que aí se produzem, modalidades de paginação e outras
dimensões que podem contribuir para definir a maneira específica pela
qual o suporte constrói a ligação com seu leitor. (verón, 1985, p. 211).

Em linhas gerais, o funcionamento do contrato de leitura busca
assegurar audiência fiel a um produto. Logo, enquanto diferencial, é
a articulação no tocante ao contrato de leitura que marca a distinção.
Ou seja, há uma diversidade de discursos semelhantes; mas a forma de
apresentação do material já se constitui num diferencial, sobretudo por
trabalhar aspectos identitários, que facilitam a aproximação e o percurso
de leitura por parte de seu público.
Diante dessa diversidade, percebe-se que, ao se abordar a análise do
discurso, é preciso estar atento para uma vasta gama de possibilidades,
pois, como sugere Verón (1979, p. 134), “o discurso é uma configuração
espaço-temporal do sentido”. No universo midiático é possível localizar
distintas estratégias, associadas ao enunciador e ao destinatário.
É a presença de elementos comuns que desencadeia a ‘luta’ para marcar a diferenciação entre os produtos midiáticos. A distinção recai sobre
as variações estratégicas que marcam os fenômenos de concorrência
interdiscursivos, resultante de um mercado de produção de discurso. “A
imprensa escrita fornece exemplos notáveis desse tipo de situação e, conseqüentemente, é um domínio privilegiado para o estudo das variações
estratégicas”. (verón, 1988, p. 14-15).
Enquanto setor de produção cultural massivo, a imprensa apresenta
uma trajetória permanentemente submetida às leis da concorrência.
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Partindo dessa premissa, Verón (1988, p. 15) aponta para a necessidade de
que se precisem as condições de mercado sob as quais a imprensa opera.
Para tanto, torna-se fundamental compreender como um “título de referência”4 chega a tal categoria, pelo reconhecimento do valor agregado. Da
mesma forma, há que se mencionar que o valor simbólico de um produto
ganha amplitude quando é socialmente partilhado.
Na dinâmica da concorrência, é possível observar o desenvolvimento
de três princípios (verón, 1988) associados às condições de produção dos
discursos da imprensa:
1. A produção de seus leitores: compreende o conjunto de características
definidoras do perfil dos leitores almejados pelo título em questão. “A
produção dos leitores é feita por meio de percepções-representações que
os atores sociais, implicados na produção do título de referência enquanto
produto, têm dos setores sociais almejados como ‘alvos’” (verón, 1988, p.
15). O público desejado serve de parâmetro para que o contrato de leitura
seja proposto, tentando atender as aspirações, motivações e imaginário
do público pretendido.
2. Posicionamento do título em relação aos concorrentes: tendo-se em vista
o panorama no qual está inserido um título, ao buscar estabelecer um
contato com o público pretendido, firma-se uma ligação que pode ser
definida como contratual. “A constituição de um público leitor supõe a
estruturação, no discurso do título, de uma ligação proposta ao receptor
sob a forma daquilo que eu chamei um contrato de leitura”. (verón, 1988,
p. 15, grifo do autor).
O contrato de leitura é elemento estratégico, que se organiza a partir
de uma situação de concorrência, haja vista que os outros títulos em
disputa uma mesma faixa de mercado também buscam se posicionar.
Quem for capaz de estreitar os vínculos com seu público estabelece
um contrato de leitura, assegurando, assim, a participação do leitor no
processo comunicacional. Fator relevante é que modificações podem ser
implementadas num contrato de leitura pela expectativa em relação aos
concorrentes. Se um concorrente avança nas estratégias de aproximação
com o público, o veículo certamente deve se reposicionar.
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3. Depois da produção do leitor, a venda do coletivo potencial de consumidores aos anunciantes: numa relação metadiscursiva, representando o discurso do título, o conjunto dos leitores é vendido como público potencial.
A instância de produção, impulsionada por constrangimentos que
não dizem respeito apenas à conformação do leitor, também mostrase preocupada com a maneira como os anunciantes vêem o título em
questão, em contraste com seus concorrentes. Este terceiro princípio
desponta como um construto discursivo que funde os posicionamentos
anteriores, colocando em contato a idéia de um público e os anunciantes.
Vale ressaltar que é resultado de duplo movimento de idealização: de um
lado, o meio de comunicação que se dirige a um público pretendido e se
posiciona em relação a ele, buscando estabelecer marcas que o distingam
dos concorrentes; do outro, o anunciante, que também busca atingir seu
consumidor, igualmente imaginado. A instância destinatária surge, dessa
forma, como elo entre o título de referência e a esfera dos anunciantes.
Todo o universo da imprensa massiva está localizado num panorama
definido como “zona de concorrência direta”. Cada produto, que Verón
(1988, p. 16) classifica como gênero,5 busca estabelecer um vínculo com
uma determinada instância destinatária, seu público pretendido. A partir da idéia de uma “zona de concorrência”, o autor explicita que vários
gêneros podem disputar público numa mesma faixa, como uma revista
especializada para o público feminino, o que é definido como “concorrência interdiscursiva”. (p. 14).
No plano da concorrência interdiscursiva, como no caso da imprensa generalista feminina, um título, segundo Verón, geralmente vem
organizado
em torno de três grandes campos semânticos: moda, beleza e cozinha.
Além dessa regularidade temática global, no interior de cada um desses
campos e por razões que tocam o ritmo sazonal do mercado da consumação e de práticas coletivas associadas ao lazer, eles são levados a falar das
mesmas coisas no mesmo momento do ano: o ‘branco’, o bronzeamento,
as coleções, a volta às aulas, o regime, os presentes das festas, e vários
outros temas que retornam todo ano no mesmo período. No interior de
uma “zona”, a oferta apresenta, no plano dos grandes eixos temáticos,
uma homogeneização considerável. (1988, p. 16).
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Tem-se, dessa forma, que todo produto da grande imprensa está disposto segundo uma organização discursiva que considera não apenas os
interesses do público pretendido, mas, de maneira significativa, é considerado também todo produto que disputa espaço numa mesma zona de
concorrência. Ambos elaboram e emitem discurso similar a um público
situado na mesma faixa de interesse. Sob esse prisma, o discurso está
balizado entre as expectativas quanto ao concorrente e ao público.
O discurso da imprensa escrita, a partir da noção de matérias significantes,
se apresenta sob a forma de material verbal, imagem e layout (composição
das páginas). É preciso, então, levar em conta esta complexidade discursiva
para descrever o sentido engendrado nos suportes de imprensa, observando igualmente os sistemas de representações ligados às estruturas institucionais e às modalidades dos destinatários. (ferreira, 2002a, p. 269).

Pode-se dizer que, em função da concorrência entre os veículos,
opera-se uma aproximação cada vez maior entre eles. Esta similitude é
vista tanto no formato quanto no assunto. Nessa perspectiva, o que irá
definir a diferença já não é o que é dito, e sim a forma do dizer, ou seja,
a enunciação.
Os estudos de contrato de leitura pelo modo de uma descrição do plano da
enunciação, mostram que, freqüentemente, dois suportes extremamente
próximos do ponto de vista de suas rubricas e dos conteúdos neles figurados, na verdade são muito diferentes um do outro sob o plano do contrato
de leitura, plano que é crucial, porque é lá que se constrói a ligação de
cada suporte com seu público. (verón, 1985, p. 209).

A questão central, num ambiente de concorrência, é a definição de
singularidades. “É esta singularidade que deve permitir a justificativa,
aos olhos dos anunciantes, de anunciar em um título mais que no concorrente.” (verón, 1988, p. 17). É uma estratégia discursiva, baseada na
enunciação, a única maneira para se construir uma ‘personalidade’ distinta em relação aos outros veículos. Por meio dessa estratégia, é possível
estabelecer a ligação com o leitor.
No universo da comunicação, no que diz respeito precisamente aos
conteúdos, a posição fundamental para o entendimento dos jogos de sig-
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nificados está assentada no âmbito do enunciador. O enunciado é o texto
realizado e a enunciação é o ato de produção do texto, sendo que esta é
desencadeada pelo enunciador. Segundo Dubois (1970, p. 100), “a enunciação é apresentada seja como o surgimento do sujeito no enunciado,
seja como a relação que o locutor mantém pelo texto com o interlocutor,
ou como a atitude do sujeito falante em relação a seu enunciado”.
Nessa perspectiva, o enunciado é de exclusiva responsabilidade do
enunciador, que assume a posição de sujeito, desencadeando a ação de
preparar e apresentar o enunciado. Para Dubois (1970, p. 104), isso significa dizer que esse sujeito assume totalmente seu enunciado, e que, da
mesma forma, há uma relativa identificação entre o eu sujeito do enunciado e o eu sujeito da enunciação.
Considerando-se o fenômeno da homogeneização dos conteúdos, o
único meio pelo qual um título pode consolidar sua “personalidade” é o
desenvolvimento de
uma estratégia enunciativa que lhe seja própria, dito de outra maneira,
construindo uma certa ligação com seus leitores [dessa forma] cada
“zona de concorrência direta” é um verdadeiro laboratório para o estudo
de fenômenos enunciativos: encontra-se uma multiplicidade que “trabalham” de diversas maneiras uma mesma “matéria” semântica. (verón,
1988, p. 17, grifo do autor).

Se o material semântico é o mesmo, a distinção pode ser feita pelo tipo
de organização discursiva e na maneira como ocorre o direcionamento
desse enunciado para o destinatário. A relação entre o discurso e seu
direcionamento para um público é possível desde que a língua seja devidamente empregada. Para Benveniste (1989, p. 82), há que se marcar a
distinção entre a língua e o uso que dela se faz: “a dificuldade é apreender
este grande fenômeno, tão banal que parece se confundir com a própria
língua, tão necessário que nos passa despercebido”.
O uso dos recursos lingüísticos pode marcar tanto o êxito quanto o
declínio de uma empreitada discursiva, no que tange à aproximação entre
enunciado e destinatário. Na perspectiva que se adota aqui, de construção
de um contrato de leitura como elemento capaz de aproximar enunciador
e destinatário, é fundamental que o falante se posicione marcadamente
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por meio do ato da enunciação. Como lembra Benveniste (1989, p. 82),
“a enunciação é este colocar em funcionamento a língua por um ato individual de utilização”.
Esse ato individual caracteriza um posicionamento discursivo e marca
sua posição, além de distingui-lo daqueles que disputam espaço numa
mesma zona de concorrência. A individualidade não marca apenas o ato
da enunciação, mas igualmente caracteriza e distingue aquele que enuncia. Pela enunciação o enunciado é criado, delineando um perfil.
O ato individual pelo qual se utiliza a língua introduz em primeiro lugar o
locutor como parâmetro nas condições necessárias da enunciação. Antes
da enunciação, a língua não é senão possibilidade da língua. Depois da
enunciação, a língua é efetuada em uma instância de discurso, que emana
de um locutor, forma sonora que atinge um ouvinte e que suscita uma
outra enunciação de retorno. (benveniste, 1989, p. 83-84).

Pelo ato da apropriação da língua, a enunciação desponta como
realização individual. Segundo Benveniste (1989, p. 84), como obra da
enunciação, o enunciador assume e explicita sua posição de locutor. Ao
fazer isso, ele assume a língua e instaura diante de si o outro, independentemente de qual seja o grau de presença atribuído a este outro. Como
lembra o autor, “toda enunciação é, explícita ou implicitamente, uma
alocução, ela postula um alocutário”.
Ao assumir o ato da enunciação, portanto, o locutor não apenas se
define, mas define aquele a quem se dirige. Instaura-se, dessa forma, a
ligação estreita que todo título deve buscar manter com seu público. O
discurso é dirigido ao outro, que já se faz presente no ato da enunciação. Como pontua Benveniste (1989, p. 84), “na enunciação, a língua se
acha empregada para a expressão de uma certa relação com o mundo”.
Seguindo-se essa lógica, percebe-se que o discurso midiático não é algo
acabado, no sentido de estar completo, realizado, mas uma constante
tentativa de estabelecer contato com um público. A relação com o mundo
à qual o autor se refere diz respeito à tentativa de dialogar seja com as
expectativas do leitor, seja com o cumprimento de promessas no tocante
a esses desejos, que concernem à informação, entretenimento etc., elementos próprios da comunicação.
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Para Fisher e Verón (1986), a mídia em geral é campo fértil para se
observar as estratégias enunciativas. Mediante a diversidade das condições discursivas, seria astucioso quem conseguisse precisar a “situação
de enunciação” que corresponde a cada um. Para os autores, o discurso
social midiatizado coloca a instância de produção em tentativa de contato
com todo aquele (qualquer um) que possa estar em situação de recepção.
Sobre isso, advertem os autores:
No entanto, este qualquer um está longe aqui de ser um destinatário
anônimo: trata-se de construir um co-enunciador bem determinado,
o qual será impulsionado a tomar atitudes complexas e ao qual serão
emprestadas intenções, necessidades, interesses e uma identidade bem
precisa. (p. 81).

A sobrevivência de um produto midiático depende da capacidade que
a instância enunciadora tem de dialogar com seu público. O ponto de
tensão se instaura a partir do contato ou do atrito entre um co-enunciador
imaginado, que pode tanto ter correspondência com a imagem do destinatário, e os atores sociais, reais, que assumem a posição de leitores.
Conforme o vaticínio dos autores, “se a revista não consegue encontrar
os destinatários que aceitam a imagem que a revista lhes propõe deles
mesmos, ela não será comprada”. (fisher; verón, 1986, p. 81).
O estabelecimento de vínculo com o leitor, de fato, vai ser verificado,
como lembra Verón (1989, p. 19-22), pela mensuração das vendas dos
títulos, visto que os demais dados apenas quantificam as declarações dos
entrevistados. Para o autor, o único indicador de que dispõe o sistema de
produção é aquele que se expressa por meio da preferência, explicitada
nos comportamentos de compra e, da mesma forma, de não-compra.
O posicionamento consciente do sujeito falante no texto pode ser
verificado por meio das marcas deixadas no texto. Essas marcas demonstram a intencionalidade do enunciador, por meio de seu enunciado, no
tocante a seu destinatário o que, por sua vez, propicia o reconhecimento
da instância enunciadora e a possível aproximação do destinatário.
Como exemplo, Fisher e Verón (1986) situam o sistema de enunciação
das revistas femininas. Para os autores, o desejo de sincronizar um discurso com as expectativas do leitor que, no geral, respeita as demandas
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sazonais, como as férias, as festas, o branco das roupas, a cozinha de
verão, a volta à escola, leva os títulos a falarem das mesmas coisas, ao
mesmo tempo. A diferença é notada na maneira de dirigir o discurso à
leitora pretendida. Para os autores, notam-se as seguintes categorias:
O co-enunciador é uma mulher;
Ela tem filhos;
Tudo aquilo que possa ajudá-la com a situação
de volta às aulas lhe interessa;
O enunciador conhece as preocupações de seu destinatário
e desempenha uma atividade de conselheiro. (p. 82).

A relação entre título e leitora consolida-se pela confiança mútua. A
instância enunciadora, ao construir um discurso, elabora antecipadamente todo o percurso do discurso, posicionado pelas estratégias de enunciação. Como exemplo, podemos tomar uma capa do periódico feminino
Claudia, setembro de 2007 (Fig. 1). A revista direciona-se à mulher que
trabalha fora, gosta de cuidar da casa e tem filho ou se preocupa com
a questão. Duas chamadas de capa ilustram a atenção da revista com a
questão filhos:
Mulher com filhos X mulher sem filhos – uma questão
que está pegando fogo nas empresas.
10 competências que o seu filho precisa desenvolver
hoje para ser um sucesso no futuro.

A questão sexual, que deve interessar a todas as leitoras da revista,
aparece na primeira chamada, do lado direito.
Sexo depois dos 30 – Ir para a cama no primeiro encontro ou segurar?
As artimanhas das mulheres para garantir um compromisso.
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A sexualidade é um assunto que, no geral, está presente em todas
as capas de revistas especializadas por gênero. Men’s Health, publicação
dirigida ao púbico masculino, na edição de Maio de 2007 (Fig. 2), traz:
Sexo explosão! 7 dicas para esta noite...

Em relação à cobertura sazonal, por estar em maio, mês de conscientização dos problemas cardíacos, apresenta-se a chamada:
Nunca tenha um ataque cardíaco!

Figura 1: Capa da revista Claudia,
setembro de 2007.

Figura 2: Capa da revista Men’s Health,
maio de 2007.
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Kerbrat-Orecchioni (1986, p. 161) afirma que “interpretar um enunciado é, simplesmente, quer se trate de conteúdo explícito ou implícito,
aplicar suas diversas ‘competências’ aos vários significados inscritos na
seqüência, de modo que se extraia daí seus significados”. Na seqüência,
a autora adverte não se tratar de reducionismo, mas de mecanismo de
complexidade extrema, que sempre convoca competências heterogêneas. Para a autora, podem ser elencadas quatro competências dos sujeitos
falantes, acionadas no ato da interpretação dos enunciados: competência
lingüística, competência enciclopédica, competência lógica e competência retórico-pragmática.
Na perspectiva do contrato de leitura, os dispositivos de enunciação
cumprem duplo papel: estabelecer vínculo com o leitor e marcar a diferença do produto em relação ao concorrente. Da parte do destinatário, a
interpretação do posicionamento do enunciado é a premissa básica. Para
tanto, faz-se apelo ao que se define como gramática de reconhecimento
(verón, 1988, p. 23) ou competência enciclopédica. (kerbrat-orecchioni,
1986, p. 162). O título é visto como fornecedor de resposta a uma questão
que diz respeito ao destinatário.

O contrato de comunicação
O contrato de comunicação prevê ações que decorrem do contato entre
enunciador e destinatário, de maneira mais ou menos estável, fixando-se
os papéis dos “parceiros do ato de comunicação, o sujeito que fala ou escreve e o sujeito que compreende-interpreta”. (charaudeau, 1994, p. 9).
Nota-se a ênfase na parceria quanto ao ato comunicacional, decorrente
de estratégias concernentes a ambas as instâncias. Charaudeau afirma que
“estes dados constituem ao mesmo tempo o quadro de constrangimentos
discursivos que estes sujeitos devem reconhecer, sob a pena de não poder
comunicar, e o espaço no qual eles podem se valer de estratégias discursivas para tentar influenciar o outro”. (p. 9, grifos do autor).
A expressão contrato de comunicação é originária da lingüística.
Inicialmente, ao trabalhar com a idéia de contrato, Charaudeau (1983)
desenvolve o conceito de contrato de fala. Segundo ele, a criação de identidades de um produto passa pela consolidação de contratos, na modalidade de partilha de práticas e representações sociais. Para compreender
a lógica contratual, é preciso que se entenda as estratégias de fala.
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A noção desse contrato pressupõe que os indivíduos participantes de
um mesmo corpo de práticas sociais sejam susceptíveis de se colocar
de acordo sobre as representações linguageiras destas práticas sociais.
Acredita-se que o sujeito comunicante poderá, sensatamente, atribuir ao
outro uma competência linguageira de reconhecimento análoga a sua. O
ato da linguagem torna-se, então, uma proposição que o EU faz ao TU e
pela qual ele espera uma contrapartida convivente. (charaudeau, 1983,
p. 50, grifos do autor).

A idéia geral de um contrato no que se refere ao processo comunicacional, seja ele contrato de comunicação ou de fala, pressupõe, por meio
do quadro geral dos constrangimentos, a observação de critérios concernentes à elaboração do texto/discurso. A observação de tais regras é
que pode viabilizar o encontro entre enunciador e destinatário, por meio
do texto. Essa relação pode ser observada também nos estudos de cunho
sociológico na comunicação, na chamada sociologia dos emissores6. O gatekeeper, as rotinas produtivas ou o newsmaking configuram formulações
teóricas que permitem entender a consolidação de modelos de produção,
tendo-se em vista um quadro geral de constrangimentos, mesmo que digam respeito prioritariamente à organização sócio-econômica e à política
da instância produtora.
Charaudeau (1994), embora se mantenha no âmbito da lingüística,
assume como objeto de análise o discurso da mídia. Para o autor, da
mesma forma que qualquer outro processo de comunicação, o midiático
encontra-se pautado pelo jogo das expectativas quanto ao que é dito,
ou os constrangimentos discursivos, base do contrato de comunicação,
composto de três dados:
Os que definem a finalidade do ato de comunicação, respondendo à
questão: “o sujeito falante está lá para fazer o quê e dizer o quê?”, os que
determinam a identidade dos parceiros deste mesmo ato de comunicação,
respondendo a questão: “quem se comunica com quem e que papéis linguageiros eles devem ter?”, enfim os que caracterizam as circunstâncias
materiais nas quais se realiza este ato, respondendo à questão: “em que
local, com que meios, usando que canal de transmissão?”. (charaudeau,
1994, p. 09, grifos do autor).
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O contrato de comunicação assenta-se sobre uma preocupação
quanto aos “comportamentos discursivos”, ou seja, as modalidades do
dizer, objetivando produzir um determinado efeito junto ao destinatário.
“Analisar um tipo de discurso equivale, então, descrever, inicialmente, o
contrato do qual ele depende”. (charaudeau, 1994, p. 9).
Ao se afirmar que o processo comunicacional coloca em contato instâncias, de produção e de recepção, percebe-se a necessidade de entender cada uma delas, desde suas especificidades, com o olhar focado no
nível relacional estabelecido entre ambas. No tocante aos procedimentos,
cada uma circunscreve suas ações a um conjunto próprio, situado entre
expectativas e constrangimentos discursivos.
Entender o processo como resultado de uma “transação”, tendo por
base uma relação especular, implica lançar outro olhar sobre a empreitada
comunicacional, para além da visão simplista que diz respeito à preponderância do pólo emissor/enunciador. A questão passa a centrar-se num
jogo entre imaginários: como uma instância imagina ou prevê a outra,
que desejos o enunciador atribui ao destinatário, e este, com base nas
potencialidades do veículo, o que espera do enunciador?
Os constrangimentos discursivos, segundo o contrato de comunicação,
tratam de uma previsibilidade quanto aos papéis das instâncias o que, por
fim, induz uma delas a se posicionar discursivamente tomando por baliza
o que seria possível dizer, com base no que se acredita ser as expectativas
do outro. Sobre essa relação, Charaudeau (1983), a partir de um exemplo
de diálogo entre um cliente e uma garçonete, mostra o excedente do que
seria esperado numa circunstância daquelas:
Victor decidiu entrar em um café para se proteger da chuva e refletir sobre
o dia, que decididamente havia começado mal. Sentou-se a uma mesa
ao fundo da sala; a garçonete aproximou-se dele e perguntou: “você
fuma” ? Ele levantou a cabeça num tom questionador e olhou a jovem
garçonete, que estava ligeiramente inclinada, com as mãos para trás, e
que o tratava com gentileza. Victor considerou a questão insólita; ele se
perguntava sobre o que ela poderia significar. A jovem estava a paquerálo? Não, absolutamente, que pretensão! E eles nem se conheciam. Teria
ela percebido seus dedos amarelados pelo tabaco? Mas com que direito
ela fazia essa reflexão? Ou então, ela queria um cigarro; sim, devia ser isso.
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Victor coloca então a mão no bolso para tirar seu maço, mas ele não teve
tempo de retirar sequer um cigarro, pois a garçonete já havia colocado
sobre a mesa o cinzeiro que ela tinha atrás das costas. Victor se reprovou
por ter sido tão bobo. Evidentemente, na França não se deseja ver pontas
de cigarro nem a cinza nas xícaras de café. (charaudeau, 1983, p. 37).

Charaudeau (1983, p. 37) diz que “[o personagem] Victor constrói
para si imagens de um interlocutor que não é o enunciador real do ato de
linguagem, mas o enunciador que ele, intérprete, imagina”. Dessa forma,
o autor ilustra os mecanismos de atração entre o produto e o leitor/interpretante e as estratégias que atuam na captação da atenção desse leitor
que, pelo ato interpretativo e expectativas quanto ao que é dito, adere ao
ato comunicacional.
Em relação às instâncias enunciadora e destinatária, Charaudeau
(1983) propõe um desdobramento: quanto ao enunciador, o sujeito da
enunciação e o sujeito da comunicação; quanto ao destinatário, o tu
destinatário e o tu interpretante. O tu interpretante, segundo o autor,
para o processo de interpretação, lança mão de suas experiências pessoais, “ou seja, de suas próprias práticas significantes” (p. 41). Tem-se,
com isso, um esmiuçamento quanto aos papéis que, porventura, se
imagine unitários e fechados.
Por meio dessa clivagem, pode-se perceber o papel do imaginário
como elemento importante na constituição do outro, enunciador ou destinatário. É possível notar que o tu destinatário é um sujeito dependente
do eu (enunciador), uma vez que é instituído por ele. “Ele faz parte, então,
do ato de produção que é produzido pelo EU”. Por outro lado, o tu interpretante é um sujeito que tem sua ação marcada por um posicionamento
pessoal, “que se institui como responsável pelo ato de interpretação que
ele produz”. (charaudeau, 1983, p. 41).
A noção de um sujeito-agente único e poderoso atrelado à emissão é
posta em xeque quando se aceita que o outro, tu, além de destinatário,
também pode ser visto como interpretante, ou seja, partícipe de um princípio de ação. Se o destinatário é construído pelo enunciador, obedecendo
aos constrangimentos que lhe são peculiares e daqueles concernentes a
ele (destinatário), é possível localizar o papel das expectativas quanto ao
enunciador, e não apenas do enunciador em relação ao destinatário. O tu
interpretante é responsável pelo ato, “independentemente’ (charaudeau,

jornalismo.indb 42

6/12/aaaa 11:19:24

a comunicação segundo a lógica contratual | 43

1983, p. 41), em relação ao enunciador, mas essa independência é relativa
e permanece dependente quando se propõe ir além do que foi ‘dito’.

Dos constrangimentos ao contrato de comunicação
O contrato de comunicação, maneira de estreitamento dos laços entre
as instâncias comunicacionais, torna-se viável por meio do conjunto de
constrangimentos, o que configura uma seqüência de papéis atribuídos
e reconhecíveis pelas instâncias enunciadora e destinatária.
Todo ato de linguagem está submetido a um conjunto de constrangimentos que lhe fazem participar de um certo Gênero discursivo e depender de
um contrato de fala determinado. Resulta, [...], que os participantes desse
ato de linguagem se encontram sob uma cena na qual eles devem assumir
certos status sócio-linguísticos, que lhes são conferidos pelo Contrato de
fala. (charaudeau, 1983, p. 93).

O quadro dos constrangimentos da informação midiática, segundo
Charaudeau (1994), possibilita pensar sobre os elementos a partir dos
quais se consolida o contrato. Ele fornece um instrumental que permite compreender as estratégias por meio das quais se operacionaliza a
consolidação de “elos” entre as instâncias, na condição de elementos
constitutivos desse discurso. O autor elenca as seguintes características
discursivas, que atuam como constrangimentos: a identidade dos participantes, a finalidade e as circunstâncias.
De início, é preciso que se trate da identidade dos participantes, isto
porque, na perspectiva do autor (charaudeau, 1994, p. 9), a comunicação
midiática não põe indivíduos em relação, mas sim instâncias, de produção
e de reconhecimento. À instância de produção (enunciadora) compete
a captação do fato, segundo critérios como seleção, e sua transformação
em acontecimento midiatizado. Ao passar da captação de um fato a sua
transformação num produto midiatizado, a mídia assume para si um duplo
papel, ao mesmo tempo “provedora de informação” e “pesquisadora de
informação”. (charaudeau, 1994, p. 10). Para o cumprimento desse duplo
papel, a instância de produção encontra-se ‘presa’ a certas dificuldades/
constrangimentos. De ordem quantitativa, em primeiro lugar, visto que há
inúmeros fatos que podem ascender à categoria de notícia. Por meio dos
constrangimentos de espaço e tempo, é preciso que se realize uma seleção.
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Em segundo lugar, de ordem qualitativa, referente à origem da informação. Como o jornalista não pode estar presente em todos os lugares
onde os fatos acontecem, vê-se obrigado a lançar mão de fontes diversas:
“agências profissionais, correspondentes, enviados especiais, informantes
de todo tipo, outras mídias, etc.”. (charaudeau, 1994, p. 10).
Em terceiro lugar, também de ordem qualitativa. As empresas de comunicação vivem em plena concorrência econômica, o que as obriga a se
destacar das outras, tendo-se em vista o público. “Eis porque a instância
provedora de informação é levada a produzir uma auto-imagem que lhe seja
própria, de sorte a captar um certo grupo de leitores, ouvintes ou telespectadores que deve ser o mais amplo possível”. (charaudeau, 1994, p. 10).
Definir a instância de recepção (destinatária) converte-se numa
demanda mais complexa, visto que esbarra em questões como as motivações para a ação (ler, escutar, assistir), bem como na nomenclatura:
leitor, ouvinte ou telespectador. Em geral, para se entender o ‘públicoalvo’ são feitos cortes de idade, gênero, classe social, “mas são apenas
postulações. Os alvos, no fim das contas, são heterogêneos e instáveis”.
(charaudeau, 1994, p. 11).
Compreender a relação entre produção e consumo vai além da mera
busca de certezas quanto à produção, envio e recebimento. Há que se
considerar, isto sim, o jogo de intencionalidades concernente às instâncias de produção e reconhecimento.
Dessa forma, a instância de produção se encontra engajada em um processo de transformação, no qual ela desempenha um papel de mediadora,
e às vezes de construtora do acontecimento, entre o mundo exterior onde
se encontra o fato no estado bruto, e o mundo midiático, cena sobre a
qual deve aparecer o acontecimento midiatizado. (charaudeau, 1994,
p. 10, grifo do autor).

A finalidade 1 — desejo da informação — diz respeito ao posicionamento da mídia no tocante ao espaço e ao tempo, tendo-se em vista que
os acontecimentos são desdobramentos do espaço social e devem ser
transmitidos a uma instância de recepção, possuidora da qualidade de
“ator participante da vida pública”, o que exige que as informações façam
parte deste mesmo espaço público. (charaudeau, 1994, p. 11).
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A dimensão do tempo apresenta-se à medida que a instância de
produção encontra-se diante de fatos situados numa co-temporalidade
enunciativa que reúne as instâncias. Este quadro temporal dá forma ao
que se chama “atualidade”, o que confere ao acontecimento o status
de “notícia”. Dessa forma, a “atualidade” é o que responde à seguinte
questão: “o que se passa nesse momento? [...] A ‘atualidade’ é aquilo que
define o fato midiático como um acontecimento do momento: ‘eis o que
acontece hoje”. (charaudeau, 1994, p. 11, grifo do autor).
Em relação ao espaço, fica a cargo da mídia relatar à instância de recepção os acontecimentos do mundo, não importando se ocorrem em
lugares próximos ou distantes. O distanciamento espacial em relação ao
local onde se desenrolam os fatos obriga a instância midiática a adotar
meios para conhecê-los e relatá-los, como ao lançar mão das agências de
informação. Ao estabelecer uma rede “global”, por meio de correspondentes, busca-se apresentar o fato e, ao mesmo tempo, o testemunho de
quem está lá, para transmitir “o mais rápido possível e quase simultaneamente, à instância de recepção que é disposta na posição — ilusória – de
ver, de ouvir ou de ler o que se passa ao mesmo tempo em diversos pontos
do mundo”. (charaudeau, 1994, p. 11-12).
A finalidade 2 — desejo da captação — evoca a posição de concorrência encampada pela mídia, na busca de interessar ao maior número de
consumidores de informação. Dessa forma, a instância de produção “se
inscreve simultaneamente em um processo que consiste em despertar no
receptor o ‘desejo’ de se informar, e de se informar ‘aqui’, ‘neste’ órgão
de informação”. (charaudeau, 1994, p. 12).
As circunstâncias, mais uma vez, tratam de tempo e espaço e do canal
de transmissão 7. Como constrangimento que impulsiona a organização
do discurso, por meio da dimensão tempo, é necessário que se crie a
idéia de “atualidade”, embora sabendo que o tempo do acontecimento
é diferente — e anterior — ao tempo da enunciação; diferente e anterior
ao tempo do consumo. “Assim, o que define a ‘atualidade’ das mídias é
ao mesmo tempo o espaço-tempo do surgimento do fato que deve poder
ser percebido como contemporâneo, e o espaço-tempo da transmissão
do evento”. (charaudeau, 1994, p. 13).
Em relação ao tempo, importa, segundo o autor, o tratamento diferente da noção de co-temporalidade, de acordo com o suporte midiático.
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O rádio, seguido da televisão, confere uma flexibilidade em relação ao
fato presente, o que será distinto quanto ao jornal impresso, que se situa
num distanciamento maior entre o “fato e seu processo de fabricação e
distribuição”. (charaudeau, 1994, p. 13).
A questão do espaço surge numa dupla movimentação. Por um lado,
no que se refere ao tratamento e veiculação de um fato que pode ocorrer
longe ou perto; por outro, dos questionamentos acerca da distância que
se instaura entre as instâncias, de produção e de recepção. A coleta da
informação pode ser resolvida segundo estratégias de captação (agência,
correspondentes etc.), mas cada suporte, com base em suas especificidades, fará a apresentação por critérios e possibilidades próprios. “A
imprensa e o rádio poderão multiplicar os pontos de vista e testemunhos,
a televisão, beneficiando-se da força da imagem, poderá tornar mais
facilmente presente e próximo um espaço distante, aumentando o efeito
de ‘ubiqüidade”. (charaudeau, 1994, p. 13).
Ainda no bojo desses constrangimentos, o problema do outro distanciamento, referente às instâncias de produção e de recepção, poderá
ser resolvido pelos “efeitos de contato”, o que pode ser viabilizado, por
exemplo, no rádio, por uma palavra de interpelação; na televisão, pelo
formato face-a-face do apresentador que se dirige ao espectador; bem
como outras estratégias de interatividade, tais com telefone, sondagens
instantâneas e o Minitel8, as quais “produzem um simulacro de contato,
visto que o receptor jamais está na cena midiática”. (charaudeau, 1994,
p. 13-14, grifo do autor).
A dimensão de tempo presente, ou atualidade, como se vê, configurase como um dos principais constrangimentos da consolidação do discurso
midiático. Ao abordar a dimensão circunstância – tempo, o que se percebe é a relevância do suporte midiático visto que, a depender da realidade
tecnológica, são abertas possibilidades de interação com o público, o que
configura modalidades discursivas distintas. A cada modalidade equivalem constrangimentos específicos, decorrentes do modo como a instância produtora se apresenta em relação ao seu público; da mesma forma,
com base na realidade da instância receptora, tem-se o desdobramento
de constrangimentos também. A questão daí decorrente é: como se dá
a relação do indivíduo com a informação midiática disponibilizada em
ambiente interativo como a Internet?
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JORNALISMO IMPRESSO: RESuLTADO DE uMA TRADIÇÃO
Antes de tratar do jornalismo na atualidade, em diferentes suportes,
dentre eles a Web, é necessário falar do jornalismo impresso, situado na
tradição dos produtos culturais impressos, que resultam de uma longa
história. Essa questão torna-se relevante à luz de indagações acerca dos
modos por meio dos quais o discurso toma forma, ou seja, questionamentos sobre a materialidade discursiva9.
Recebem atenção especial na moderna análise do discurso os questionamentos quanto ao espaço no qual está disponibilizado o material
significante. O sentido é produzido a partir dessa organização, que pode
ser de várias ordens, sonora, escrita, imagética ou, no caso do jornal impresso, uma mescla de vários recursos discursivos.
A materialização do discurso midiático, em sua trajetória, estabeleceu
hierarquias para definir quais fatos passariam à notícia, visto que há uma
limitação de espaço para a acomodação do material. É esse um constrangimento relevante, que atua na seleção dos acontecimentos noticiáveis
e sua organização. Como lembra Charaudeau (1994, p. 9), o quadro de
constrangimentos atua na definição do contrato de comunicação, especialmente por operacionalizar a aproximação entre os participantes do
processo (enunciador e destinatário).
Para o autor, uma importante questão surge com a caracterização da
circunstância material na qual se realiza o ato comunicacional. A questão
central concentra-se no meio onde esse ato se desenvolve, bem como
o ambiente, canal etc. Seguindo essa lógica, considerar a materialidade
discursiva pressupõe colocar em relevo não apenas um discurso enquanto unidade analítica, mas também os constrangimentos referentes
às potencialidades e limitações do suporte, o que finda por “autorizar”
uma narrativa, ou inibi-la, por sua inviabilidade técnica. Com o objetivo
de refletir sobre a Web como novo espaço de organização do discurso
jornalístico, propõe-se situar brevemente a evolução das estratégias de
apresentação textuais.
Até meados do século xix, o jornal era uma estrutura dependente da
organização gráfica do livro, pois não havia máquinas específicas para
a produção dos jornais. “Contudo, muito antes de os jornais, com suas
rotativas, depois seus linotipos, entrarem na era industrial, eles iniciaram
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uma evolução sensível de sua apresentação ao mesmo tempo em que seu
conteúdo também se modificava”. (mouillaud; tétu, 1989, p. 55).
Com isso, percebe-se que a discursividade do jornal vai além daquilo
que é dito, visto que para o estabelecimento do plano discursivo diário,
há que se buscar compreender a definição, por exemplo, da estrutura
gráfica, que permanece imutável, devendo ser diariamente preenchida
com novidades.
A seleção e forma de apresentar as notícias progressivamente deram
a cada jornal sua identidade própria ao ponto que nenhum órgão de
imprensa atualmente ousa aplicar uma modificação sensível sem antes
se explicar junto aos seus leitores: toda modificação da forma de um
jornal aparece como a alteração violenta de sua identidade. (mouillaud;
tétu, 1989, p. 55).

É esse também um caminho longo na estruturação do jornal, tal como
conhecemos hoje. A textualidade do jornal não se restringe apenas à organização escrita clássica, pois ela lança mão também de um conjunto
de variáveis visuais, cuja história é relativamente nova. Por exemplo, Le
Journal de Paris, de 1777, apresentava apenas duas colunas, ou seja, havia
movimentação apenas no eixo vertical do jornal. (mouillaud; tétu,
1989, p. 55). A divisão do plano visual (Fig. 3) não propunha muitas
alternativas ao leitor.
Essa disposição espacial privilegiava de maneira acentuada a ordem
temporal do discurso. A proposta narrativa não sofria interrupção; nenhuma ilustração incorria para suspendê-la; nenhum lead ou intertítulo
introduzia uma enunciação secundária. Havia um único plano narrativo
proposto, com base na ordem cronológica dos acontecimentos. “[...] esta
forma de apresentação corresponde exatamente à lógica temporal do discurso: ela é a apresentação do logos em movimento, e não a apresentação
de um acontecimento”. (mouillaud; tétu, 1989, p. 57).
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Figura 3: Exemplar do Le Journal de Paris do ano de 1779.
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O jornal era, nessa concepção, não apenas o narrador do contemporâneo, mas de uma temporalidade, passando do mais antigo ao atual,
sempre nessa ordem. O jornal coloca-se na posição de observador e
narra, de maneira única e seqüenciada, o desenvolvimento dos fatos. A
ruptura desse modelo se dá com o desenvolvimento dos recursos gráficos. A paginação passa por transformações, como o aumento do número
de colunas, diferenciação de caracteres, ilustrações e cores. Com isso,
o plano do jornal torna-se segmentado em unidades informacionais.
“A paginação aparece então como uma retórica do espaço que desestrutura a ordem do discurso (sua lógica temporal) para reconstituir um discurso original que é, precisamente, o discurso do jornal”. (mouillaud;
tétu, 1989, p. 57-58).
Exemplo é o jornal pernambucano O Carapuceiro, com circulação entre
1832 e 1847, na verdade tradução do jornal inglês The Spectator,10 que circulou por um curto período, entre 1711 e 1714, e foi o segundo impresso a
surgir na Inglaterra (Fig. 4). O Carapuceiro era redigido unicamente por Frei
Miguel do Sacramento Lopes Gama (Fig. 5). A linha editorial caracterizavase pela abordagem de assuntos sociais como a questão da mulher e relacionados à moral. O nome do periódico, “carapuceiro”, era proveniente de
uma forma irônica de tratar questões de repercussão social sem se dirigir
diretamente a pessoas, daí a dinâmica da carapuça, proposta por meio do
jornal de Lopes Gama, a quem servisse a carapuça, dizia ele, que ficasse
com ela e saísse de mansinho. (nascimento, 1969, p. 92-106).
Na parte superior, acima do título, figurava a ilustração de um vendedor de carapuças — O Carapuceiro, e sua loja repleta de carapuças, dentre
elas coroas, tricórnios, tiaras papais/episcopais, cartolas, enfim, todo tipo
de adorno associado ao poder. O objetivo do periódico era, ironicamente,
por meio de suas matérias, oferecer as carapuças, servindo-se do conhecido adágio: “se a carapuça lhe serviu...” (Fig. 6). Sobre isso, diz o padre
jornalista:
Façam de conta que assim como há lojas de chapéus; o meu periódico é
fábrica de carapuças. As cabeças em que elas assentarem bem, fiquem-se
com elas, se quiserem; ou rejeitem-as, e andarão com a calva às moscas,
ou mudem de darme de cabeças, que é o partido mais prudente. (Apud
pallares-burke, 1999, p. 134).
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Figura 4: Página do exemplar n° 55 do The Spectator, de Junho de 1711.
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Figura 5: Página de exemplar do Carapuceiro, 1832.
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Figura 6: Página de exemplar do Carapuceiro, 1837.
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Por meio do uso do sarcasmo, O Carapuceiro apresentava um discurso
ácido, posicionava-se como irreverente, estabelecendo uma relação discursiva baseada numa enunciação direta e bem-humorada. Não obstante
a falta de recurso da época, que se impunha como constrangimento de
ordem técnica, usava ilustrações para se aproximar de seu público, segundo preconizado pela perspectiva do contrato de comunicação.
O discurso deve ser entendido a partir de sua organização e de sua
materialização. As possibilidades técnicas atuam como importante constrangimento, definindo, por exemplo, a extensão de um discurso, como
no período em que havia escassez de material para escrita. O exemplo
histórico é oferecido por Arns (2007)11 em A técnica do livro segundo São
Jerônimo. São Jerônimo, um dos pensadores da Patrologia Cristã,12 vê-se
afligir pela dificuldade em conseguir o suporte para seus textos.
Jerônimo adverte seus amigos de Aquiléia, dizendo-lhes que a falta de
papiro não pode servir como pretexto para cartas breves: “Por que ter-me
enviado uma epístola tão breve [...]? Não pode ser por falta de papiro,
creio, pois é objeto de comércio no Egito”. [...] “o pequeno formato de
meu papel mostrará que estamos no deserto”. (arns, 2007, p. 21).

Desde os impulsos tecnológicos, o jornal passa a representar a sociedade por meio de uma pluralidade de narrativas. Essa vai ser a abertura
para as especializações dentro do espaço (plano) do jornal. Rubricas, seções, enfim, segmentação do discurso, o que marca um posicionamento
de aproximação no tocante à realidade vivida pelas pessoas, uma vez que
a sociedade é marcada pela multiplicidade de falas.
Então, o que vem a ser o “discurso do jornal”? No que ele difere do fato,
digamos, in natura, tal e qual acontece? A questão aqui fundamental passa
a ser a representação, ou melhor, os jogos de representação. O jornalismo
desenvolve um discurso específico, tributário de uma série de técnicas e
estratégias discursivas.
Pela soma de técnicas e estratégias aliadas ao discurso, bem como
pelo estabelecimento de critérios de noticiabilidade como relevância e
interesse, cria-se um tipo de expectativa quanto a esse discurso. Um novo
critério de noticiabilidade é definido pela noção de concorrência. Sob
uma ótica comercial, notícia não é só aquilo que desperta interesse no
leitor, mas aquilo pode ser noticiado pelo concorrente.
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É ao suporte que de fato está atrelada a noção de status, conseguida
pelo livro, ao longo de sua evolução, pela capacidade de prolongar a existência de bens culturais. Falar da leitura hoje é falar do fácil manuseio de
suportes como o livro ou o jornal. No entanto, essa forma de acesso aos
textos nem sempre foi tão simples e, de acordo com a forma de acesso,
tem-se uma forma de leitura, das formas públicas às privadas, e dos formatos que necessitam de uma maior ou menor investida no manuseio
desse suporte. Ao tratar do frenesi acerca da revolução proposta pelo
texto eletrônico, Chartier (1999a) lembra que até meados de 1450, com a
revolução de Gutenberg, um texto só era reproduzido à mão, individualmente. O que se tem na contemporaneidade é, sobretudo, a possibilidade
de uma maior circulação.
O livro pós-Gutenberg não representa uma revolução com plenas
rupturas em relação aos manuscritos, visto que ambos baseiam-se numa
mesma estrutura fundamental, a do códex.
Tanto um como outro são objetos compostos de folhas dobradas um certo
número de vezes, o que determina o formato do livro e a sucessão dos
cadernos. Estes cadernos são montados, costurados uns aos outros e
protegidos por uma encadernação. A distribuição do texto na superfície
da página, os instrumentos que lhe permitem as identificações (paginação,
numerações), os índices e os sumários: tudo isto existe desde a época do
manuscrito. (chartier, 1999a, p. 7-8).

Traçar uma historiografia do livro é também tratar das formas de acesso ao suporte material. Os textos escritos, em suas origens, que eram dispostos no formato de rolos, pressupunham um maior empenho do leitor,
visto que este deveria proceder quase que simultaneamente aos atos de
desenrolar e enrolar o texto. A leitura antiga é radicalmente diferente do
que conhecemos e mesmo diferente daquilo que Gutenberg conhecia.
Este livro é um rolo, uma longa faixa de papiro ou de pergaminho que o
leitor deve segurar com as duas mãos para poder desenrolá-la. Ele faz aparecer trechos distribuídos em colunas. Assim, um autor não pode escrever
ao mesmo tempo que lê. Ou bem ele lê, e suas duas mãos são mobilizadas
para segurar o rolo, e nesse caso, ele só pode ditar a um escriba suas
reflexões, notas, ou aquilo que lhe inspira. (chartier, 1999a, p. 24).
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Tem-se, daí, a noção de um ato performático inscrito numa obra
(zumthor, 2000). O ato de ler, como resultado de uma apropriação,
encontra-se diretamente dependente da forma de apropriação. Se o texto,
na concepção de Eco (1984, 1994), pressupõe um leitor modelo, numa
concepção histórica, da mesma forma o texto prevê um leitor, com base
nas possibilidades e limitações inseridas não apenas na obra, enquanto
narrativa textual, mas sobretudo tendo-se por referência a condição de
acesso ao tipo de suporte.
Uma das rupturas apresentadas pela inscrição eletrônica diz respeito ao
manuseio, que antes era direto. O texto era desenrolado; a leitura pressupunha um fluxo contínuo; havia fronteiras visíveis, com cadernos, seções,
encerrado em capas. O texto eletrônico abre a possibilidade de embaralhar,
entrecruzar e reunir textos. “Todos esses traços indicam que a revolução
do livro eletrônico é uma revolução nas estruturas do suporte material do
escrito como nas maneiras de ler”. (chartier, 1999a, p. 13).
Nessa perspectiva, como é caracterizado então o ato de ler, mediante
as novas formas de apresentação e distribuição textual, a partir das possibilidades de registros digitais? “O texto eletrônico reintroduz na escrita
alguma coisa das línguas formais que buscavam uma linguagem simbólica
capaz de representar adequadamente os procedimentos do pensamento”.
(chartier, 2002, p. 16).
Sendo assim, a novidade não está apenas na forma de inscrever e
disponibilizar o texto; ela pressupõe, sobretudo, uma outra forma de
apropriação e leitura do material. Se acreditamos que a organização do
conteúdo, dependente de sua disponibilização num formato, suscita uma
forma de ler, como no caso dos rolos ou das edições no formato de códex,
como fica essa situação agora, uma vez que os textos passam a estar dispersos, organizados de forma não-linear, e dispostos em distintos níveis,
de acordo com a disponibilidade de bancos de dados?
Essa nova organização textual, ao pressupor uma outra forma de acesso, viabiliza formas de leitura diferentes, o que, por sua vez, resulta numa
nova performance de leitura. Esse novo momento performático pode ser
ilustrado pelas possibilidades abertas ao leitor-navegador, em especial o
público jovem, que ora protagoniza essa inovação. Por exemplo, a nova
organização textual eletrônica esboça um novo idioma, imediatamente
reconhecível por todos.
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É o caso da invenção dos símbolos, os emoticons, como se diz em inglês, que utilizam de maneira pictográfica alguns caracteres do teclado
(parênteses, vírgula, ponto e vírgula, dois pontos) para indicar o registro
de significado das palavras: alegria13 :-) tristeza :-( ironia ;-) ira :-@ ...
ilustram a procura de uma linguagem não-verbal e que, por essa mesma
razão, possa permitir a comunicação universal das emoções e o sentido
do discurso. (chartier, 2002, p. 17, grifo do autor).

Mediante isso, passa-se à constatação de que há de fato uma modificação nas formas de leitura, o que não quer dizer exatamente uma
diminuição dessa prática. Há, sim, novas modalidades de leitura, por
vezes operando a partir de elementos mais fragmentados. Quando se
fala da redução do índice de leitura, na verdade não se atenta para as
modalidades que divergem das tradicionais formas de leitura. “É preciso utilizar aquilo que a norma escolar rejeita como um suporte para dar
acesso à leitura na sua plenitude, isto é, ao encontro de textos densos e
mais capazes de transformar a visão do mundo, as maneiras de sentir e
de pensar”. (chartier, 1999a, p. 104).
Tratar das identidades de cada suporte é discutir sobretudo essa noção
de evolução de um meio, em especial quanto a sua identidade a partir de
sua materialidade. Nesse mesmo sentido, a evolução do jornal é também marcada pelas modificações inerentes às definições de seu suporte.
Segundo Chartier (1999a, p. 82), nos séculos xvii e xviii, o jornal e o
livro mantinham uma mesma estrutura. É só quando o jornal adquire um
formato maior e uma ampla circulação que o seu suporte material terá um
tratamento mais livre, passando a ser carregado, dobrado, consumido por
muitos e até mesmo rasgado.
Estamos diante de um outro tipo de suporte, o jornal diário, com texto
mais efêmero, que pode ser dobrado, riscado ou rasgado. Esse suporte
pode ser manipulado de forma distinta. O jornal impresso, tal qual o
conhecemos há tempos, hoje é totalmente produzido por meio digitais,
estando aí armazenado até sua confecção final. Estamos, com isso, no
limiar de mudanças quanto à finalização e distribuição desse material.
Se antes o jornal podia ser recortado e jogado fora, igualmente, de
acordo com os recursos digitais, um material pode ser selecionado, recortado, copiado, arquivado, e o restante pode ser apagado. Da mesma
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forma, uma vez que já dispomos das possibilidades de produção e de canais
para a distribuição do material digital, “por que não pensar que um dia esta
composição eletrônica do jornal seja diretamente recebida e lida em uma
tela, ao menos por uma parte dos leitores?”. (chartier, 1999a, p. 138).
Ao longo do tempo, os suportes textuais apresentam transformações,
o que evidencia também a sedimentação de características que definem
suas identidades, como a paginação, localização no espaço impresso, tudo
de forma linear. A noção de criação de identidades é fundamental para
o produto, visto que cria e mantém ligação constante com seu público.
Essa noção é apontada como fundamental para a constituição de uma
relação contratual.
A consolidação dos elementos capazes de conferir identidade ao
produto e, dessa forma, permitir o reconhecimento por parte de seu público, finda por consolidar a noção contratual, que assegura a leitura, ou
consumo, de um produto. E agora, mediante as novas possibilidades dos
produtos digitais, é possível falar dessa noção contratual? Há modalidades
formais que permitam esse reconhecimento?
Os produtos digitais, por princípio, também dependem de um suporte, pelo menos para o instante de consumo. Pode-se falar da tela do
computador ou do e-book,14 que já conta com um suporte próprio, como o
leitor Librié, lançado pela Sony. Esse leitor apresenta o mesmo tamanho e
peso de um livro normal, mas pode armazenar em média vinte livros.
Em geral, os livros digitais, que podem ser conseguidos via rede, expiram num prazo de sessenta dias. Essa questão põe em xeque a longa
tradição do livro visto como objeto durável não apenas por seu conteúdo, mas também quanto a sua formatação. Sobre o livro eletrônico
e sua relação com as modalidades de suporte, Chartier (2002, p. 112)
indaga acerca “da capacidade que teria esse novo livro para encontrar
ou produzir seus leitores”.
A indagação do autor, na verdade, é sobre a noção contratual ou relacional que essas novas modalidades de suporte poderiam estabelecer com
seus públicos, já tradicionalmente habituadas à relação com formatos
consolidados. É claro que ainda estamos diante de um fato parcialmente
conhecido. A realidade dos produtos digitais ainda não está estabilizada
e, na maioria das vezes, ficamos como que tateando no escuro, em meio
a suposições acerca do devir, por ora apenas parcialmente conhecido.
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O texto, na condição de matéria significante, é o mesmo, independentemente do suporte. O que muda, na verdade, é sua forma de apresentação e disponibilização. Para Chartier (1999a, p. 138), “mesmo que
seja exatamente a mesma matéria editorial a fornecida eletronicamente,
a organização e a estrutura da recepção são diferentes, na medida em que
a paginação do objeto impresso é diversa da organização permitida pela
consulta dos bancos de dados informáticos”.
Encontramo-nos diante de um impasse vivido pela comunicação de
massa. No mundo contemporâneo, as tecnologias possibilitam a difusão
de conteúdos de forma distinta, podendo moldar um mesmo material
para públicos diferentes, pensando-se em diferentes modalidades de
leitura, de acordo com cada perfil, base da comunicação segmentada. O
texto, como matéria significante, permanece. A mudança desafiadora fica
por conta da instância emissora, para a qual “a diferença pode decorrer
de uma decisão do editor, que, em uma era de complementaridade, de
compatibilidade ou de concorrência dos suportes, pode visar com isso
diferentes públicos e diversas leituras”. (chartier, 1999a, p. 138).
Como ressalta Chartier (1999b, p. 100-101),
a revolução do texto eletrônico será ela também uma revolução da leitura.
Ler sobre uma tela não é ler um códex. Se abre possibilidades novas e
imensas, a representação eletrônica dos textos modifica totalmente a
sua condição: ela substitui a materialidade do livro pela imaterialidade
de textos sem lugar específicos; às relações de contigüidade estabelecidas no objeto impresso ela opõe a livre composição de fragmentos
indefinidamente manipuláveis; à captura imediata da totalidade da obra,
tornada visível pelo objeto que a contém, ela faz suceder a navegação de
longo curso entre arquipélagos textuais sem margens nem limites. Essas
mutações comandam, inevitavelmente, imperativamente, novas maneiras
de ler, novas relações com a escrita, novas técnicas intelectuais.
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OS DISPOSITIVOS MIDIÁTICOS – MODOS DE MOSTRAR,
MODOS DE OLHAR
Muito se tem falado sobre dispositivos midiáticos. No geral, há duas linhas específicas que abordam essa temática. Por um lado, os dispositivos
são definidos como concepções de ordem técnica. É assim com o termo
device 15 (dispositivo em inglês), que figura nos dicionários de informática.
Da mesma forma, os dicionários de português, em seus verbetes, definem
dispositivo como aquilo que contém ordem, prescrição, disposição. No
geral, o termo dispositivo refere-se a mecanismos dispostos e ordenados
para a obtenção de um determinado fim.
Numa outra perspectiva, refere-se a um conjunto de crenças, como
abordado nos estudos de cunho sociológico. É o caso de Certeau, que
propõe: “o cotidiano se inventa com mil maneiras de caça não autorizada”.
(1994, p. 38, grifo do autor). Para o autor, não há uma determinação, como
é o caso da técnica, capaz de orientar plenamente o sujeito. As ações são
vistas como orientadas por táticas e estratégias que, em seu conjunto,
podem ser compreendidas como pequenas transgressões em relação a
qualquer prescrição.
Originariamente, a idéia de um dispositivo advém do pensamento do
inglês Jeremy Bentham, filósofo utilitarista16 do século xviii, que apresenta o plano de construção de uma casa de inspeção penitenciária. A casa de
inspeção, ou panóptico, é apresentada como inovação no sistema penitenciário, por inculcar no prisioneiro a idéia de vigilância permanente. A
construção, segundo Bentham, deve obedecer a uma fórmula:
O edifício é circular. Os apartamentos dos prisioneiros ocupam a circunferência. Você pode chamá-los, se quiser, de celas. Essas celas são
separadas entre si e os prisioneiros, dessa forma, impedidos de qualquer
comunicação entre eles [...] O apartamento do inspetor ocupa o centro.
(2000, p. 18).

A proposta central do panóptico é a criação da idéia de visibilidade
total do inspetor, que ocupa uma posição central na estrutura. Daí a
sensação de que alguém sempre olha, desde o ponto central, criando, no
possível observado, a sensação de constante esquadrinhamento.
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Sua essência consiste, pois, na centralidade da situação do inspetor, combinada com os dispositivos mais bem conhecidos e eficazes para ver sem
ser visto [...] quanto maior for a probabilidade de que uma determinada
pessoa, em um determinado momento, esteja realmente sob inspeção,
mais forte será a persuasão – mais intenso, se assim posso dizer, o sentimento que ele tem de estar sendo inspecionado. (bentham, 2000, p.
24-25, grifo nosso).

A idéia do panóptico é retomada por Foucault em Vigiar e punir (2003),
obra que trata da história das penalidades, desde aquelas aplicadas ao
corpo do prisioneiro, longe dos olhos da população, até a instauração de
um novo modelo, assentado sobre a visibilidade. Como diz o autor, “pena
secreta, pena perdida pela metade”. (p. 92).
O objetivo de uma nova instituição penitenciária, baseada no panóptico, é a socialização do ato público quanto às punições, visto que
o efeito mais importante do panóptico é “induzir no detento um estado
consciente e permanente de visibilidade que assegura o funcionamento
automático do poder”. (foucault, 2003, p. 166).
O poder não atua apenas sobre o prisioneiro, mas perpassa toda a
sociedade, na qual é introduzida a noção de vigilância e controle, o que
é ressaltado por Bentham: “Regozijo-me com o fato de que há, agora,
pouca dúvida de que o plano possui as vantagens fundamentais que venho atribuindo a ele: quero dizer, a aparente onipresença do inspetor”.
(2000, p. 26, grifo nosso).
O panóptico cria um dispositivo de vigilância capaz de incutir no indivíduo um comportamento. “O panóptico funciona como uma espécie de
laboratório de poder. Graças a seus mecanismos de observação, ganha em
eficácia e em capacidade de penetração no comportamento dos homens”.
(foucault, 2003, p. 169).
Enquanto elemento concreto, na verdade, o panóptico opera com
base na idéia de vigilância decorrente de sua estrutura, ocasionada pelo
dispositivo, representado pela visibilidade, que assegura ao observador a
capacidade de ver e fragiliza o observado, que pode ser devassado a qualquer momento. O dispositivo, portanto, decorre de uma estrutura física,
mas opera no campo das idéias, buscando-se um consenso em benefício
da maioria, o que é próprio da filosofia utilitarista.

jornalismo.indb 61

6/12/aaaa 11:19:30

62 | da perspectiva contratual nos meios de comunicação

Na comunicação midiática, o dispositivo se faz presente na mesma
perspectiva. Inicialmente atrelado aos conceitos de ordem técnica,
Charaudeau questiona: “em que meio se inscreve o ato comunicacional,
quais lugares físicos ocupam os participantes, que canal de comunicação
é utilizado?”. (1997, p. 70).
Quanto à relação entre a materialidade e a imaterialidade discursivas,
Verón (1985, p. 211) destaca os dispositivos de ‘apelo’, quais sejam: os títulos, subtítulos, chapéus etc. Dessa forma, o autor referencia os aparatos
físicos, como os títulos, mas os define como ‘dispositivos de apelo’, ou
seja, eles não marcam apenas limitadores gráficos17, mas se constituem
como elementos capazes de operacionalizar um conjunto de sentimentos/
sensações quanto ao que indicam. É por meio dessas chamadas que o
leitor irá se sentir instigado a mergulhar nos textos propostos.
O dispositivo atua, dessa forma, como elemento capaz de despertar o interesse, motivar o processo comunicacional e, em especial, a
situação de troca, tendo por referência o estabelecimento de lugares.
Charaudeau (2006, p. 52) afirma que “não se misturam, portanto, situações e estratégias de comunicação, sendo toda situação de comunicação
estruturada segundo um dispositivo que assegura um lugar determinado
aos parceiros de troca”.
Ao abordar a esfera política, Charaudeau (2006, p. 53) diz “que as
significações do discurso político são fabricadas e mesmo refabricadas,
simultaneamente, pelo dispositivo da situação de comunicação e por seus
atores”. Dessa forma, o autor enfatiza o dispositivo situacional, ou seja,
não se trata apenas de um elemento de ordem técnica, mas é o configurador do processo comunicacional.
Para Charaudeau (2006, p. 53), “o dispositivo é, antes de tudo, de
ordem conceitual”. Na linha que pontua a característica conceitual do
dispositivo, o autor descreve o que se poderia apontar como as quatro
características do dispositivo, a saber:
1. A situação na qual se desenvolvem as trocas linguageiras;
2. Os lugares ocupados pelos parceiros da troca;
3. A natureza de sua identidade;
4. As relações que se instauram entre eles em função de certa finalidade.
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Em seu conjunto, essas quatro características indicam possíveis categorias de análise, para que se entenda a organização e o posicionamento
discursivos: 1) como decorrentes de uma situação de fala, 2) que atuam
motivando a ocupação de lugares pelos parceiros da troca, 3) o que define
a natureza das identidades e 4) a finalidade como motivadora das relações
entre as partes enunciadora e destinatária.
[...] o emprego do dispositivo depende também das condições materiais
em que se desenvolve a troca linguageira. Uma vez que estas podem variar
de uma situação de comunicação a outra, estabelece-se uma ralação
de encaixamento entre o macrodispositivo conceitual que estrutura cada
situação de troca social e os microdispositivos materiais que a especificam
enquanto variantes. (charaudeau, 2006, p. 53-54).

Como exemplo, o autor (charaudeau, 2006, p. 54) cita o que denomina macrodispositivo conceitual da informação, e os microdispositivos,
que correspondem à televisão, ao rádio e à imprensa escrita. No interior
destes, existem outros microdispositivos, que são os gêneros. A relação
macro-microdispositivos faz pensar num escalonamento, que vai da
comunicação, compreendida em sentido amplo, como sistema de troca
entre partes envolvidas pelo interesse, aos vários canais por meio dos
quais a comunicação é disponibilizada. Por fim, os gêneros,18 microdispositivos que oferecem ao destinatário um sentido de orientação: a notícia
que pode ser apresentada segundo diferentes modalidades – reportagem,
documentário, debate etc.
Na tradição do modo de produção do jornalismo, em especial em
sua organização discursiva, é possível depreender da técnica uma forma
específica de apelo ao sentido. Como lembra Mouillaud (2002, p. 29), “o
discurso do jornal não está solto no espaço; está envolvido no que chamaria de ‘dispositivo’ que, por sua vez, não é uma simples entidade técnica,
estranha ao sentido”.
De maneira mais pontual, pode-se afirmar que o dispositivo faz parte
do processo comunicacional a partir do momento em que o leitor, antes de
interagir com o conteúdo, estabelece um contato ‘idealizado’ com o meio,
tomando por referência as possibilidades de ordem técnica. Segundo
Mouillaud (2000, p. 30), “o dispositivo prepara para o sentido”, e oferece
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como exemplo as obras do artista Christo, que embalava monumentos em
lona. Para Mouillaud, o invólucro é uma estratégia do dispositivo, pois o
envelope mobiliza os sentidos em relação ao seu conteúdo.
Para o autor (p. 33), os dispositivos podem ser descritos como matrizes,
mais amplos que o suporte, configurando-se numa estrutura apriorística.
É neste sentido que ele afirma que o dispositivo existe antes do texto e
estabelece imposições no tocante a sua duração e extensão. De forma
relevante, ressalta ainda que, não obstante a antecipação do dispositivo,
o texto não é um elemento passivo.
Nessa mesma linha de uma estrutura que antecede o conteúdo, Fausto
Neto (2006, p. 96) questiona as novas modalidades da organização discursiva do jornalismo, tomando por referência os operadores de produção
de sentido, segundo as inovações presentes nos dispositivos atuais de
noticiabilidade. Como ressalta,
o jornal, nessa perspectiva, é agente e um lugar de operações de produção de sentidos e é justamente por causa das ações dos seus dispositivos
que a noticiabilidade vem se transformando, deixando de ser o que para
alguns é apenas um processo linear que envolve produtor e receptores, ou
ainda uma transação de falas entre fontes e jornalistas, circunstâncias em
que os jornalistas estariam apenas a serviço da missão de revelação e de
representação de discursos que circulam pela sociedade. Pelo contrário,
a noticiabilidade é cada vez mais associada e permeada por processos
de fabricação que envolvem operações dos dispositivos industriaisorganizacionais e operações simbólicas.

Para Fausto Neto, o que se observa é um processo de explicitação de
novos modos enunciativos e de vinculação com o leitor. A instância enunciadora já não oferece apenas o discurso, mas também “o próprio relato
das operações enunciativas que desenvolve para fabricar as realidades por
ele apontadas” (p. 96). É como se o discurso do jornal estivesse passando
por uma reorganização, assumindo outra modalidade de dizer; o discurso
jornalístico não é mais apenas o relator de um fato, mas há também que
se relatar, dar-se a entender, mostrar seus meandros. Observa-se, dessa
forma, uma reorganização dos lugares do enunciado e do enunciatário.
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O primeiro [enunciado] já não se apaga tanto, na medida em que narra a
sua protagonização no processo de construção das realidades. O segundo
— o leitor — é inserido de outra forma, pois já não é somente alguém a
quem o discurso se endereça, mas que é convidado a conhecer de uma
outra forma os princípios que organizam a oferta do próprio discurso.
(fausto neto, 2006, p. 97).

A base do dispositivo, segundo Deleuze, está nos jogos de luz, que
podem fazer aparecer ou desaparecer, tornar visível ou invisível. Do foco
em relação ao objeto, é possível chegar à enunciação.
Cada dispositivo tem seu regime de luz, a maneira em que esta cai, se esvai,
se difunde ao distribuir o visível e o invisível, ao fazer nascer ou desaparecer
o objeto que não existe sem ela. Não é apenas pintura, mas arquitetura
também: tal é o ‘dispositivo prisão’ como máquina ótica para ver sem ser
visto. Se há uma historicidade dos dispositivos, ela é a dos regimes de luz;
mas é também a dos regimes de enunciação. (deleuze, 1990).

De acordo com essa lógica, é possível observar um outro arranjo no
tocante ao discurso jornalístico. Fausto Neto (2006) relata que se tem
observado um trabalho peculiar, que é o de oferecer ao leitor as condições de como a narrativa se constrói19. Dessa forma, o jornalismo deixa de
apenas relatar os fatos ou organizar a realidade, conforme determinadas
disposições, para explicitar a tessitura da realidade. Para o autor, “não
está mais em questão o poder do jornalismo relativo à questão do dizer e
do fazer saber, mas o deslocamento do dispositivo jornalístico para enunciar as próprias condições da fabricação da notícia, em suma, da própria
noticiabilidade”. (p. 98, grifos do autor).
O dispositivo midiático não é apenas uma estrutura enunciativa, tampouco é somente o enunciado em si. É a própria explicitação da notícia
e de seus entornos, o que compreende os lugares de fala priorizados pela
instância de produção, como sugerido por Bakhtin (1981, p. 181) no conceito de polifonia20, caracterizado pela intencionalidade na seleção dos
elementos que compõem o enunciado.
O processo de enunciação não é estático na estrutura midiática, mas
é solapado pelas inovações tecnológicas, que disponibilizam outras pos-
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sibilidades a esse fazer. Numa ação em que se observa a convergência
colaborativa entre instâncias midiáticas, como é o caso de jornal impresso
que remete ao portal21, o leitor pode encontrar elementos paratextuais22
que complementam aquela notícia. Dessa forma, é disponibilizado ao
leitor o fato jornalístico e o processo de feitura da notícia.
Não são oferecidas apenas as vozes polifônicas que constituem a narrativa, mas elas podem ser oferecidas personificadas. Não é apenas uma
voz agregada a um discurso, mas um personagem por completo, como
na perspectiva do novo jornalismo. Essa outra modalidade de exposição
midiática potencializa o aproveitamento do material quase que em seu
estado bruto, que é exibido como making off 23 ou material de apoio. Em
geral, a exibição para além do simples relato funciona como discurso
auto-referente (luhmann, 2005), que celebra positivamente as potencialidades do veículo em questão.
É essa imaterialidade do dispositivo que interessa, de fato, aos atuais
estudos em comunicação. “Os dispositivos não são apenas aparelhos
tecnológicos de natureza material. O dispositivo não é o suporte inerte
do enunciado, mas um local onde o enunciado toma forma” (mouillaud,
2002, p. 85). É preciso que se caracterize esse novo lugar no qual se possibilita uma outra enunciação, que faz interagir ainda mais diretamente
as instâncias enunciadora e destinatária. Esse novo posicionamento discursivo deve ser entendido ainda como resultante das inovações tecnológicas, que abrem outras possibilidades de formatação e disponibilização
do material informativo.

O atrito entre as possibilidades e as idéias
Se, do lado da instância enunciadora, é possível reorganizar o processo
enunciativo, do lado co-enunciador, as expectativas enfeixadas produzem novas demandas. É nesse sentido que o dispositivo pode ser pensado
nos processos comunicacionais via Web.
Os dispositivos modernos, apoiados pelas tecnologias da informação e
da comunicação, funcionam, sobretudo, como ambientes produtores de
feedback imediato em relação à ação dos usuários. A partir desse ponto
de vista, eles são qualificados como ambientes abertos, adaptáveis e
inteligentes. (Peeters; Charlier, 1999, p. 17).
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Para os autores supracitados, os dispositivos interpelam os usuários,
propondo-lhes uma situação à qual não se pode ser indiferente. Ao incentivar a tomada de iniciativa, valorizam-se certos comportamentos; há
o encorajamento à expressão das diferenças individuais. “Espera-se que
o usuário se aproprie dos recursos colocados a sua disposição para construir um projeto pessoal”. (peeters; charlier, 1999, p. 21). Sem sombra
de dúvida, a liberdade oferecida às diferenças individuais pela Internet
funcionam como uma bandeira. Tem-se, dessa forma, uma nova expectativa quanto à organização do processo comunicacional, que permite ao
indivíduo participar de forma mais criativa dos fluxos informacionais24.
Esse processo, que parece sinalizar uma situação de ruptura com
“caminhos” pré-estabelecidos, é revelador de uma outra visão acerca dos dispositivos midiáticos, que encontram em Foucault (2003) e
Certeau (1994) um ponto de atrito, necessário para que o conceito de
dispositivo saia de uma visão estruturalista e transite para uma noção de
mundo mais flexível. Pensar os dispositivos midiáticos segundo Foucault,
inevitavelmente, conduz ao determinismo estruturalista do dualismo
vigilância-punição. A mídia pode personificar o sistema panóptico, capaz
de condicionar o indivíduo e sua visão de mundo (machado, 1991). Desse
dispositivo, depreendem-se características normativas e gerenciais; a
tecnologia e a mídia são disciplinares.
A ruptura com essa visão é proposta por Certeau (1994), que propõe
um olhar sobre as transgressões às normas, ou seja, lança o desafio de
se pensar os usos sociais, em detrimento das estruturas. “[...] assim, os
dispositivos nos enviam aos objetos, à técnica, mas igualmente aos sujeitos que experimentam, utilizam, desviam, se apropriam e jogam com os
dispositivos, ou são aprisionados por eles, constrangidos ou fascinados”.
(hert, 1999, p. 94).
O fascínio exercido pela Internet é encarnado pelo dispositivo técnico,
que propicia a circulação de textos, mas também o dispositivo da escrita
e produção de sentido. Para Hert (1999), essa relação de fascínio/ilusão
pode ser comparada àquela exercida pelo cinema, cujo sistema de projeção, numa sala escura, produz um efeito de ruptura com o mundo.
Pensar os usos motivados pelo fascínio da “grande rede” é situar alguns conceitos, como realidade virtual, jornalismo em tempo real, o fim
das barreiras propiciado pelo hipertexto, dentre outros. A expectativa de
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participar dessa revolução pode expor um dos principais motivadores à
adesão à rede por parte dos leitores. Tem-se aí um pensamento pragmático,
como aquele tangenciado pela arte da bricolagem. Para Verhaegen, “onde a
bricolagem busca uma performance técnica, o dispositivo tenta sobretudo
desenvolver uma performance semiótica e cognitiva”. (1999, p. 113).
Ao abordar aspectos cognitivos, referentes ao universo do destinatário, a
pedra de toque concerne aos modos como se estabelece o contato com essa
instância ou à simulação desse contato. No questionamento de Weissberg
(1999), a mídia, em seu constante desenvolvimento, leva a pensar sobre as
atuais formas para entrar na rotina das pessoas. “Com quais ingredientes
são fabricadas as novas fórmulas de crença que estão imergindo no silo
destas mídias e como a noção de dispositivo pode ser mobilizada para articular os aspectos técnicos e culturais desta questão?”. (p. 169).
O caminho aberto pelas novas tecnologias, em especial as possibilidades proporcionadas pela Web, oferecem uma gama de expectativas
referentes à relação do indivíduo com a informação. É o que Weissberg
chama de “experimentação direta da informação”, na condição de uma
via aberta pelos processos interativos, que asseguram a presença à distância. Para ele, vivemos uma exigência por imagens encarnadas, vivas:
“maneiras de experimentar o atual — e mesmo o passado — e não mais
para reproduzir simples traços indeformáveis”. (1999, p. 170).
É nesse jogo de luz, que propicia tanto o ocultamento quanto o relevo
de pontos específicos, que o dispositivo desempenha seu papel de instigar
para o novo, abre o campo dos possíveis. Torna aparentemente possível
algumas utopias, na linha daquilo que Foucault (1984) chama de heterotopia ou a utopia realizada.
Se é fato que está em marcha um novo processo enunciativo, graças
a um outro modo de construção enunciativa, o que se espera é entender
tal organização, que engendra transformações basilares no sistema de
organização e troca discursivas. O processo de enunciação, como lembra Dubois (1970, p. 100), é o surgimento do autor no texto, que se dá a
mostrar pelas marcas ou pistas discursivas. Daí decorre também o tipo de
relação que o enunciador estabelece com o co-enunciador.
O ponto da relação enunciador-destinatário acontece no texto e pelo
texto. Dessa forma, admitindo-se outras possibilidades de configuração
e disponibilização das matérias significantes, os produtos midiáticos são
reveladores de estratégias discursivas específicas. É exatamente aí que re-
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side o dispositivo, ou o conjunto dos artifícios que, com o tempo, dá forma
às estratégias discursivas na elaboração de suas matérias significantes.
Essas estratégias discursivas, como no âmbito jornalístico, vêm sofrendo alterações ao longo do tempo, impulsionadas pelo estabelecimento
de sempre renovadas formas de apresentar a notícia. (mouillaud; tétu,
1989). Entender o discurso do jornal é entender uma máquina discursiva
em constante evolução que, por meio de suas formas, possibilita outras
construções de sentido.
A enunciação, como resultado da ação de um ser ou instância enunciadora, mostra-se como princípio e resultado desse empreendimento. É esse
o tema de Verón (1983) num artigo paradigmático: “Ele está lá, eu o vejo,
ele me fala” (p. 523), no qual o autor faz uma análise sobre o dispositivo de
enunciação de um texto específico do audiovisual, o telejornal. A questão
essencial, para o autor, é a especificidade das propriedades discursivas
decorrentes do suporte significante, cuja base passa a ser distinta, comparando-se o discurso da informação no telejornal, impresso e rádio.
O dispositivo de enunciação do telejornal dispõe de elementos específicos como a figura do apresentador/âncora, elemento indispensável para
a instauração do contato com o destinatário. Ele estabelece um regime
do real, tendo na dinâmica do olhar a sua essência principal. Para Verón,
“esta condição, fundamental, de sua enunciação, não é reproduzível em
uma transcrição escrita de suas palavras, Jean-Marie Cavada [apresentador] encara o olho vazio da câmera, o que faz com que eu, telespectador,
me sinta olhado: ele está lá, eu o vejo, ele me fala”. (1983, p. 527).
O discurso midiático, a depender da realidade material de seu suporte, pode estabelecer tipos específicos de contato com o co-enunciador.
No caso do telejornal, a apresentação da matéria significante passa necessariamente pelo âncora que, do estúdio, simula um contato direto
com o telespectador, tratado como que individualmente. É esse um dos
dispositivos de enunciação dos gêneros televisivos e, especialmente, do
telejornal, e sua base está na simulação do contato.
Pensar as modalidades da comunicação na Internet e, especialmente,
do Webjornalismo, é um esforço no intuito de compreender as novas
modalidades das estratégias discursivas capazes de ser implementadas na
Web. O caminho aberto pelas possibilidades tecnológicas, por seu turno,
viabilizam outros posicionamentos discursivos, ou seja, novas formas de
simulação de contato.
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Em seu início, a rede mundial de computadores foi vista como a grande revolução que propiciaria a conexão mundial, o surgimento da aldeia
global.25 É essa a grande revolução digital. Mas, a grande revolução não
está nem nos computadores, nem nas redes, mas nos cérebros conectados
a outros cérebros (rossetto, 1996). O potencial está na ação criativa da
Internet, como ambiente que possibilita, por exemplo, a interação entre
as instâncias de produção e de reconhecimento.
Pensar as modalidades da comunicação na Internet e, especialmente,
do Webjornalismo, é um esforço no intuito de compreender as novas
modalidades das estratégias discursivas capazes de ser implementadas na
Web. O caminho aberto pelas possibilidades tecnológicas, por seu turno,
viabilizam outros posicionamentos discursivos, ou seja, novas formas de
simulação de contato.
O contato, ou a aproximação entre as instâncias de produção e de
reconhecimento, é marcado pela realidade tecnológica que dá sustentação ao processo de produção, circulação (disponibilização) e acesso aos
conteúdos. Diante da realidade aberta pelos recursos da Web, dentre eles
a interação e possibilidade de apresentação de notícias em curtos intervalos de tempo, chega-se a um outro patamar da simulação do contato,
visto que o enunciador vai além do eixo olho-no-olho.
Ao possibilitar, por exemplo, que o leitor comente material de um site
Webjornalístico, cria-se a ilusão, ou idéia, de que já não existem barreiras
entre enunciador e destinatário. Tem-se, dessa forma, a simulação ou
projeção do contato, possibilitado pelos novos dispositivos de enunciação.
Aquela participação é real, pois texto jornalístico e comentário do leitor
ocupam um mesmo espaço, mas há que se considerar ainda que se trata
de uma participação “controlada” pela estrutura do site.
Os referidos dispositivos de enunciação configuram-se como uma
forma de organização (reorganização) dos processos concernentes às
instâncias de produção e de reconhecimento, oscilando entre mostrar
e olhar. Os recursos decorrentes do ambiente Web propiciam a criação
de novas estratégias de estabelecimento de contato, permitindo que o
enunciador passe a mostrar de forma distinta, tomando-se por base as
possibilidades de organização do discurso. Por sua vez, o co-enunciador
passa a olhar para a instância enunciadora e sua produção com base nas
expectativas suscitadas pelos recursos interativos.
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