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APRESENTAÇÃO

Desde que a Linguística tomou como objeto de investi-
gação o texto em sua totalidade, o estudo sobre gêneros – quer to-
mados como textuais, quer como discursivos1 – vem se tornando 
o foco de atenção de muitos pesquisadores, independentemente de
possíveis filiações a correntes determinadas. No Brasil, a maior par-
te dessas pesquisas voltadas para a compreensão de aspectos tex-
tuais e/ou discursivos dos gêneros situa-se acentuadamente numa 
perspectiva sincrônica. Já as pesquisas desenvolvidas numa pers-
pectiva diacrônica priorizam, de um modo geral, a análise de fenô-
menos linguísticos ligados à mudança gramatical, uma vez que têm 
como objetivo maior registrar transformações em função de uma 
reconstituição da história da língua portuguesa, não da história dos 
gêneros em língua portuguesa.

No que se refere especificamente ao editorial, gênero por nós 
escolhido para conferir fundamentação empírica à proposta apresen-
tada, os estudos têm-se voltado, notadamente dentro de uma abor-

1  De um modo geral, os estudos que se voltam para a descrição da composição e da 
materialidade linguística adotam a “teoria dos gêneros textuais”; e os que se centram na 
descrição da situação de enunciação e em seus aspectos sócio-históricos, a “teoria dos 
gêneros do discurso” (ROJO, 2005). Como nossa intenção, esclarecida mais adiante, 
além de olhar para a materialidade linguística e textual, é focalizar aspectos da situação 
de enunciação, nos incluímos, desde já, seguindo os critérios dessa distinção formulada 
por Rojo, na segunda vertente.
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dagem sincrônica, para a descrição de fatores ligados a sua estru-
turação textual e/ou para as estratégias discursivas nele presentes. 
Tais pesquisas analisam a constituição desse gênero e suas formas 
de organização, sem, contudo, voltar o olhar investigativo para a 
trajetória desse gênero no percurso de sua história dentro da nossa 
língua, deixando, assim, de considerar as motivações e condições de 
seu surgimento, bem como as transformações pelas quais passou. 
Faltam, pois, nesse âmbito de estudos, investigações sobre as pri-
meiras manifestações desse gênero, nas quais se estabeleceria uma 
relação entre diacronia e sincronia.

Assumimos, então, a intenção de investir em uma área pouco 
desenvolvida  no Brasil: a linguística histórica dos gêneros,2 a dia-
cronia dos gêneros, ou, como preferimos denominar, a filologia dos 
gêneros, se é que os filólogos nos permitem o emprego do termo. 
Ao empregarmos o termo filologia, temos a intenção de preservar-
-lhe a etimologia (do grego antigo Φιλολογία, “amor ao estudo, à 
instrução”), bem como deixar marcada a perspectiva histórica que 
recobre estudos dessa natureza. E ainda a de levar para o âmbito da 
Filologia o estudo dos gêneros (além dos literários), da enunciação 
concreta, ou, como diria Bakhtin,3 o estudo da língua vinculada à 
esfera real, apreendendo-a como um todo integrado, na forma da 
enunciação dialógica.

Este trabalho vem, assim, em sentido amplo, delinear uma 
metodologia para análise de gêneros, que considera o contínuo pro-
cesso de transformações pelas quais um gênero passa em sua traje-
tória evolucionária, e, em sentido estrito, contribuir com a reconsti-
tuição da história de um gênero da esfera jornalística. Nesse sentido, 

2 No âmbito da linguística de gêneros textuais, a denominação linguística histórica de 
gêneros textuais, embora ainda não firmemente estabelecida, é empregada, dentro do 
escopo da Romanística alemã, para se referir aos estudos voltados para a formação, a 
continuidade e a mudança de gêneros textuais, considerados dentro do contexto sócio-
-histórico em que são produzidos (ASCHENBERG, 2002).

3 A respeito da crítica que Bakhtin (Volochinov) fazia aos filólogos, em particular à base 
filológica da linguística indoeuropeia, a leitura do capítulo 5 – Língua, fala e enunciação 
– da obra Marxismo e filosofia da linguagem é muito produtiva, independentemente dos
problemas da tradução brasileira apontados por estudiosos do linguista russo.
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a partir do levantamento de editoriais de jornais cearenses do século 
XIX aos dias atuais, é proposto um caminho teórico-metodológico, 
traçado sob a perspectiva da Filologia Românica alemã, que permite 
identificar vestígios de mudança e traços de permanência.

Queremos ressaltar que o leitor não encontrará aqui um cami-
nho teórico-metodológico fechado, fixo, para a análise de gêneros 
sob uma perspectiva diacrônica, nem mesmo um desenho metodo-
lógico com instruções rígidas a serem seguidas para que chegue à 
análise de um gênero pretendido. Antes, trata-se de uma proposta, 
aberta a sugestões e adaptações e/ou acréscimos, que pretende aju-
dar a validar ou refutar hipóteses sobre a produção e circulação dos 
gêneros textuais. Esperamos, assim, além de contribuir com os es-
tudos de uma área que aos poucos vai se inaugurando entre nós – a 
filologia dos gêneros do discurso, como já salientamos –, favorecer 
novos estudos, novas comprovações empíricas, de forma a nutrir o 
sempre incompleto conhecimento científico.

Para encerrar esta apresentação, não poderíamos deixar de 
agradecer, e muitíssimo, as valiosas contribuições e interlocuções 
que tivemos ao longo do percurso em que esta pesquisa, fruto de 
uma tese de doutorado (2009), se desenvolveu. A orientadora, Ber-
nardete Biasi-Rodrigues (in memoriam) e a co-orientadora, Môni-
ca Cavalcante; os amigos mais próximos, Nukácia Araújo, Valdi-
nar Custódio e Bosco Luna; os solícitos colaboradores, Johannes 
Kabatek, Hans Peter, Jorge Paixão e Angícia Mourão; e especial-
mente aqueles que, ao valer-se da proposta para analisar outros gê-
neros, Rafael Costa (2010), Coeli Rodrigues (2011) e Karina Sena 
(2014), me levaram a revisar o modelo anteriormente desenhado 
e assim chegar ao que se encontra apresentado nesta obra. Todos 
sempre generosos e confiantes nos voos mais altos que a proposta 
metodológica possibilita alçar.

Tenham todos uma agradável e fecunda leitura!
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COMEÇANDO A AVENTURA:
A PROPÓSITO DE INTRODUÇÃO

É tempo de continuar essa narração in-
terrompida pela necessidade de contar al-
guns fatos anteriores.

(José de Alencar, O guarani)

Em nossa proposta, traçamos como objetivo maior analisar 
um gênero olhando para sua trajetória, isto é, para as suas primeiras 
manifestações. Para investigar esse surgimento, precisamos, então, 
recorrer a fatos anteriores, como sugere a epígrafe acima. Falemos, 
pois, de um ponto de vista da diacronia.

Se hoje o editorial, seja de jornais ou revistas, desfruta de 
um lócus próprio e assegurado, reconhecido pelos leitores, isso não 
quer dizer que sempre tenha sido assim, mesmo porque, como re-
gistra a história da imprensa brasileira,4 até 1808, ano da chegada 
da Família Real, que inaugura a imprensa oficial do Brasil, eram 
proibidas a impressão e a circulação de qualquer tipo de livro ou 
jornal no País. A imprensa surgiu e se firmou num período marcado 
pelo processo de luta por independência e construção de um Estado 
nacional. Esses ideais de independência imprimiram ao jornalismo 

4 Cf. Lustosa (2003).
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de então, pelo menos o não oficial, um “modelo” panfletário dos 
clubes revolucionários de Paris. Portanto, podemos afirmar que os 
nossos primeiros jornais receberam forte influência de modelos eu-
ropeus e podemos pressupor que o editorial (ou carta do redator, 
como esse gênero é denominado quando se reporta a exemplares 
mais antigos), por estar inserido no jornal e constituir a voz do reda-
tor (que, por sua vez, representa a voz da empresa), também estaria 
sob essa influência, revelada em marcas tanto formais, do ponto de 
vista da diagramação, quanto linguísticas e discursivas, do ponto de 
vista da tessitura textual-discursiva.

Se a carta do redator, nesse contexto, se constituía em um ca-
nal de interlocução direta com os leitores e indireta com o Governo, 
no qual o enunciador manifestava sua opinião, utilizando estraté-
gias de persuasão e argumentação, e o editorial de hoje apresenta 
essa mesma feição, podemos pressupor, ainda, que a carta do redator 
seria um arquétipo genérico do editorial. Ao levantarmos tal pres-
suposição, não estamos postulando que a carta do redator seria o 
gênero primeiro (o “gênero-mãe”) do qual teria se originado o edi-
torial, pois sabemos que, uma vez carta, ela guarda filiação primei-
ramente com este gênero, um dos mais antigos, mas que poderíamos 
fazer constar de uma mesma constelação genérica5 tanto a carta do 
redator quanto o editorial. Isso explica por que buscamos investigar 
o percurso histórico do gênero editorial, voltando nosso olhar para a 
carta do redator.

Nesse sentido, com o objetivo de traçar um paralelo entre o 
editorial dos nossos dias e a carta do redator, para, então, identi-
ficar transformações que se evidenciam como partes do processo 
de evolução pelo qual teria passado esse gênero no decorrer de 
dois séculos, analisamos o editorial, desde o período oitocentista 
até os dias atuais, levantando, além do contexto sócio-histórico 

5 Por constelação genérica, ou “colônia de gêneros”, entendemos, com base em Bhatia 
(2001), um agrupamento de gêneros que partilham de um mesmo propósito comunica-
tivo. De acordo com esse pressuposto, o editorial, a carta do leitor e o artigo de opinião, 
por exemplo, pertenceriam a uma mesma constelação de gêneros.
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em que é engendrado, aspectos formais, linguísticos e discursi-
vos6 desse gênero.

Procedemos dessa forma por acreditarmos que uma análise 
de gêneros, mesmo que prioritariamente sincrônica, ganharia mui-
to, em uma compreensão mais detalhada do fenômeno investigado, 
se buscasse considerar, ainda, aspectos diacrônicos, pois o gênero 
como se apresenta hoje é resultado de realizações (ou reelaborações) 
desse mesmo gênero ao longo de seu percurso histórico (ou, ainda, 
de outros gêneros, no caso de mescla de gêneros). Assim, estamos 
chamando a atenção para a contribuição que uma abordagem dia-
crônica pode dar quando se estuda o fenômeno gênero do discurso, 
ainda que em sua realização atual.

O interesse por estudar o surgimento de um gênero, bem como 
seu processo de transformação a partir de momentos determinados 
da história, tem atraído pesquisadores de fora do Brasil. O primeiro 
estudo nessa vertente de que temos notícia é o de Bazerman (1988), 
que investigou a evolução do artigo científico.7 Outro é o de Yates 
e Orlikowski (1992), que investigaram o surgimento de um gênero 
da esfera administrativa, do final do século XIX ao início do século 

6   Embora esses aspectos estejam mais bem explicitados no terceiro capítulo, quando 
apresentamos nossa proposta de análise, julgamos oportuno esclarecer, por ora, que, 
por aspectos formais, tomamos a configuração grafoespacial que o texto assume; por 
aspectos linguísticos, as marcas de articulação e constituição da textualidade; e por 
aspectos discursivos, os efeitos de sentido entre (por) interlocutores. Com essa distinção, 
não estamos postulando que esses três aspectos possam se dar de forma apartada, pois, 
como bem lembra Orlandi (1987, p. 118): “[em relação à significação] O linguístico e 
o discursivo são distintos, mas não são estanques na sua diferença. A separação entre
o linguístico e o discursivo é colocada em causa em toda prática discursiva, pois há
relação entre eles: é a relação que existe entre condições materiais de base e processo. 
Isto é funcionamento. A língua, assim, aparece como condição de possibilidade do 
discurso” (grifo nosso).

7 Convém lembrar que esse tipo de análise (evolucionária) pode ser encontrado a partir 
do desenvolvimento de uma linguística do texto (Textlinguistik) no âmbito alemão 
desde finais dos anos sessenta. O desenvolvimento desses estudos, sobretudo os que 
ocorreram a partir dos anos 90, foi impulsionado pelas reflexões de Eugenio Coseriu, 
linguista e filósofo da linguagem, que concebeu as línguas como objetos históricos e 
propôs que fossem estudadas tanto sob uma perspectiva descritiva quanto histórica (a 
contribuição de Coseriu para a Romanística alemã será retomada na seção Tradição 
discursiva, mudança e permanência, no segundo capítulo).
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XX. As linguistas mostraram que o aparecimento dos memorandos, 
e consequentemente sua evolução, está relacionado diretamente a 
mudanças institucionais e sociais, destacando a influência de novas 
tecnologias, como o correio eletrônico, por exemplo, na reelabora-
ção desse gênero nos nossos dias. Os estudos tanto de Bazerman, 
quanto de Yates e Orlikowski apontam para a importância do con-
texto histórico no surgimento e desenvolvimento dos gêneros.

Nessa mesma perspectiva diacrônica de estudo dos gêneros, des-
tacamos Kabatek (2001), que, investigando a adoção de novas tradi-
ções discursivas,8 analisou três distintos gêneros do domínio jurídico 
nos séculos XII e XIII na península ibérica (fazaña, nascida no direito 
oral; fuero, derivada do direito tradicional peninsular; e suma, adotada 
do direito romano). A partir do levantamento de semelhanças e dife-
renças quanto ao conteúdo, à língua e à forma textual, constatou que, 
quando uma tradição discursiva passa de uma língua para outra, há não 
só contato com a forma, mas também com o conteúdo e com a língua 
de origem, o que levaria a mudanças linguísticas. A abordagem teórico-
-metodológica do romanista alemão nos interessa particularmente, pois 
com ela pretendemos dialogar ao conceber e apresentar nossa proposta.

Já no Brasil, as pesquisas linguísticas de caráter diacrônico 
voltam-se predominantemente para aspectos linguísticos ligados à 
fonética-fonologia e à morfossintaxe.9 No entanto, rompendo essa 
tendência hegemônica, e contemplados pelo Projeto Para a Histó-
ria do Português Brasileiro (PHPB),10 que, desde 1999, inclui os 
estudos sobre as tradições discursivas,11 alguns estudiosos no Brasil 
desenvolveram pesquisas diacrônicas sobre um gênero determinado, 

8 O conceito de tradição discursiva bem como a proposta de Kabatek para a análise 
diacrônica dos gêneros encontram-se detalhados mais adiante, na seção Tradição dis-
cursiva, mudança e permanência.

9 Cf. trabalhos publicados na série Para a História do Português Brasileiro (PHPB), apre-
sentados no País ou no exterior.

10 Projeto de alcance nacional, que objetiva a constituição de corpora diacrônicos do 
português brasileiro, a fim de possibilitar estudos que possam investigar a linguagem de 
diferentes segmentos sociais de cada fase da história brasileira.

11 A inclusão do domínio das tradições discursivas foi possibilitada pelo convênio firmado 
entre a Universidade de São Paulo e a Universidade de Tubingen, em 2000.
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fundamentadas na Filologia Românica alemã e voltadas para a des-
crição de seus propósitos e de suas características formais e linguís-
ticas, considerando sempre o contexto social e histórico.

Temos, portanto, interesse em buscar, primeiramente, resposta 
para nosso questionamento teórico central: que categorias, teóricas 
e analíticas, devem ser consideradas em uma análise diacrônica de 
gêneros? Em seguida, para outros questionamentos específicos, de 
natureza mais empírica, tais como: como se configurou a carta do 
redator/editorial ao longo de dois séculos?; como se caracteriza em 
termos formais, linguísticos e discursivos a carta do redator/edito-
rial?; que características – formais, linguísticas, discursivas – o edi-
torial de nossos dias guarda em relação à carta do redator?

Chegamos, assim, a uma proposta que contempla a análise de 
um gênero em duas dimensões: a do contexto e a do texto, conce-
bidas em um mesmo nível. Na primeira, cobrimos aspectos ligados 
ao contexto sócio-histórico em que os textos foram engendrados, e 
na segunda, a aspectos ligados ao texto, mais especificamente à ma-
terialidade linguística e textual propriamente dita. Para tanto, cons-
tituímos um corpus composto de cartas de redatores/editoriais12 de 
jornais cearenses dos séculos XIX e XX, relacionando esses textos 
com o editorial do nosso século, também de jornais cearenses, por 
acreditarmos tratar-se de transformações de um mesmo gênero do 
discurso. Nessa perspectiva, buscamos descrever e analisar cartas 
de redatores/editoriais, não só no que diz respeito às práticas sociais 
de escrita da imprensa jornalística de hoje, mas antes de tudo procu-
rando resgatar as primeiras manifestações de um gênero, particular-
mente no Ceará, para melhor compreender as implicações sociais, 
históricas e linguísticas da constituição desse gênero na história das 
práticas discursivas de nossa sociedade.

12 Adotamos o termo “carta do redator” para nos referirmos, de um modo geral, aos textos 
que revelavam a opinião do jornal, ainda que reconheçamos a variação terminoló-
gica que caracteriza a designação desse gênero do discurso, sobretudo no século XIX, 
quando podia ser identificado, por exemplo, como artigo de fundo, artigo editorial, ou 
introdução (GOMES, 2007).
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Pretendemos, então, particularmente, situar o contexto sócio-
-histórico em que os textos foram produzidos, focalizando a história 
político-social da imprensa cearense, para então descrever o perfil 
dos interlocutores, reconhecendo o lugar e o papel social que ocu-
pam e identificar os propósitos comunicativos, bem como o conteú-
do temático (tópico discursivo) nos exemplares reunidos; apontar e 
descrever as regularidades de cartas do redator, no que diz respeito 
a aspectos formais, linguísticos e discursivos; e comparar as regula-
ridades, ou mesmo singularidades, encontradas na composição das 
Cartas do Redator, principalmente as do período oitocentista, com as 
identificadas em editoriais dos dias atuais.13

Para dar conta da (re)constituição dos textos antigos, planeja-
mos um meio de chegar até eles e uma forma de explorá-los. Assim, 
concebemos a nossa empreitada em duas partes. A primeira encontra-
-se dividida em três etapas, os três primeiros capítulos. No capítulo 
1 – Identificando um tesouro e planejando a busca –, discorremos 
sobre os procedimentos metodológicos adotados para a constituição 
do corpus e para a viabilização da análise; no capítulo 2 – Estabele-
cendo as coordenadas –, retomamos as principais vertentes teóricas 
que fundamentaram a proposta de análise concebida; no capítulo 3 
– Definindo o percurso – apresentamos nossa proposta teórico-meto-
dológica para a análise diacrônica de gêneros. A segunda parte com-
preende um único capítulo. No capítulo 4 – Reconhecendo as pistas e 
explorando os achados –, fazemos a aplicação da proposta concebida 
em um gênero específico, o editorial e, em seguida, sumariamos a 
análise, tecendo algumas considerações sobre os resultados obtidos. 
Por fim, na última parte de nosso relato – Encerrando a viagem – 
retomamos alguns pontos-chave e apresentamos nossas conclusões.

O ponto principal deste trabalho é, pois, apresentar uma 
proposta teórico-metodológica para a análise diacrônica dos gê-
neros textuais à luz da concepção de tradição discursiva, conceito 

13 As categorias, tanto teóricas quanto analíticas, utilizadas em nossa proposta de análise e 
tomadas como objetivos específicos a serem alcançados encontram-se detalhadamente 
explicitadas em capítulo próprio destinado a este fim (cf. terceiro capítulo).
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tomado da Romanística alemã, sustentada na análise de editoriais 
de jornal. Como já afirmamos, a proposta não é rígida, nem per-
manente; encontra-se aberta a outras (possíveis e bem-vindas) 
contribuições.
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IDENTIFICANDO UM TESOURO E 
PLANEJANDO A BUSCA:

 CORPUS E PASSOS METODOLÓGICOS

– Gato Cheshire... (pediu Alice), quer fa-
zer o favor de me dizer qual é o caminho 
que eu devo tomar?
– Isso depende muito do lugar para onde 
você quer ir – disse o gato.
– Não me interessa muito para onde... dis-
se Alice.
– Não tem importância então o caminho 
que você tomar – disse o gato.
 – ...contanto que eu chegue a algum lugar 
– acrescentou Alice como explicação.
– Ah, disso pode ter certeza – disse o gato 
– desde que caminhe bastante.

(Lewis Carrol, Alice no país das maravilhas)

Traçar os passos a serem percorridos durante uma investi-
gação científica é, em última instância, buscar imprimir maior se-
gurança e economia ao projeto empreendido. É preciso, pois, saber 
aonde se quer chegar para que se possa escolher o caminho a seguir, 
como sugere a epígrafe acima.

Quando se trata de investigar um fenômeno observável a par-
tir de um material colhido em um passado não muito próximo, em 
nosso caso textos de redatores de jornais cearenses do período oito-
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centista, a preocupação com o caminho a trilhar torna-se ainda mais 
evidente, sobretudo se considerarmos que tanto a língua empregada 
pelo enunciador quanto as condições de produção desses textos de-
verão ser analisadas rastreando pistas, muitas vezes deixadas pelo 
próprio enunciador d(n)o texto, outras vezes retomadas dos entor-
nos sócio-históricos em que tais textos circulavam.14 A metodologia 
constitui-se, então, tópico de nossas duas próximas subseções.

A constituição do corpus

Para constituir o corpus desta pesquisa, tomamos, primeira-
mente, textos escritos por redatores ou editores de jornais cearen-
ses do século XIX, denominados, assim como no corpus do PHPB, 
Cartas do Redator, e, em seguida, editoriais, também de jornais ce-
arenses, publicados no século XX. Como um dos nossos objetivos é 
traçar o percurso histórico desse gênero jornalístico, analisando-lhe 
as transformações pelas quais passou até chegar aos dias atuais, sen-
timos a necessidade de incluir editoriais também do século XXI.

Se pensarmos em um jornal nos dias de hoje, não teremos di-
ficuldade em localizar o texto que procuramos: todos sabemos onde 
encontrar o editorial,15 o artigo de opinião, a carta do leitor, a notícia 
(nacional ou internacional), o horóscopo, entre outros gêneros. Mas 
nem sempre o editorial teve assegurado um lócus próprio dentro do 
jornal, o que gerou certa dificuldade no início da coleta do corpus. 
Essa falta de precisão fez-nos, então, tomar uma primeira decisão 
metodológica: buscar nos jornais dos séculos XIX e XX textos que 
guardassem características do editorial de hoje e que, além disso, 
mantivessem similaridade com outras cartas do redator, já identifi-
cadas no PHPB.

14 Como bem salienta Ducrot (1987), se uma investigação pretende reconstruir o momento 
e as condições de produção dos textos, há que partir das marcas presentes nos próprios 
textos.

15 Embora na seção Caracterizando a tradição discursiva nos dediquemos a discutir o con-
ceito de editorial, discorremos nesse momento sobre algumas de suas características a 
fim de explicarmos melhor os procedimentos que adotamos para a coleta do corpus.



POR UMA ABORDAGEM DIACRÔNICA DOS GÊNEROS TEXTUAIS: um estudo com editoriais de jornal 23

Reconhecendo a dificuldade que é, muitas vezes, estabelecer a 
distinção entre um gênero e outro, decidimos recorrer à literatura do 
domínio discursivo específico: manuais de redação e estilo de grandes 
jornais brasileiros e estudos de teóricos da área da Comunicação. Ainda 
que o conceito de gênero e consequentemente a caracterização dos gê-
neros do jornal com os quais tanto os manuais quanto os teóricos dessa 
área operam não sejam considerados satisfatórios para os propósitos da 
área da Linguística, como bem adverte Bonini (2003), não podemos 
deixar de recorrer a essas fontes de informação, pois, conforme justifica 
o próprio Bonini, no mesmo texto, os manuais são os documentos que 
“normatizam as práticas discursivas do jornal”, e os estudos da área são 
os que “discutem as práticas jornalísticas em uma perspectiva científi-
ca”. Trata-se, pois, de instâncias legítimas de informação.

Convém esclarecer que Bonini, nesse estudo, seguindo orien-
tação de Bathia (1993) para o levantamento e a determinação de 
gêneros de uma comunidade discursiva, se vale de 4 tipos de docu-
mentos: dicionários de Comunicação (informam sobre as práticas 
discursivas do jornal); manuais de ensino (utilizados como base para 
o ensino do jornalismo); manuais de estilo (normatizam as práticas 
discursivas do jornal); e textos teóricos da área (discutem as práti-
cas jornalísticas sob um enfoque científico). Como nosso propósito 
não é fazer o levantamento de todos os gêneros que circulavam em 
jornais do século XIX, mas o de apenas um – carta do redator –, jul-
gamos os dois últimos tipos de documento suficientes para darmos 
conta do levantamento pretendido. 

Manuais de redação e estilo,16 de um modo geral, concebem o 
editorial como um texto que expressa a opinião de um jornal, aborda 
temas de interesse coletivo, vem publicado na segunda página do 
jornal (em casos excepcionais, na primeira) e não é assinado.17

Estudos da área da Comunicação18 enquadram o editorial na 
categoria “jornalismo opinativo”. Veem-no como um texto predomi-

16 Cf. Folha de S. Paulo (1996); O Estado de S. Paulo (1997); O Globo (1999).
17 A definição de editorial é retomada no quarto capítulo.
18 Cf. Beltrão (1980); Melo (1985).
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nantemente argumentativo, voltado para a persuasão, para o conven-
cimento do leitor sobre o ponto de vista defendido pelo jornal. As-
sim como apontado nos manuais, teóricos da Comunicação também 
reconhecem ser o editorial um texto que expressa a visão, a postura 
e a ideologia da empresa jornalística. O editorial é, pois, “a voz do 
jornal, sua tribuna” (BELTRÃO, 1980, p. 52), ainda que essa voz 
não se identifique publicamente.

Ancorando-nos, então, nas características reconhecidas tanto 
pelos manuais quanto pelos teóricos da Comunicação, decidimos 
coletar textos de caráter opinativo, veiculados nas primeiras pági-
nas do jornal, nos quais claramente se percebia alguém, em nome 
do jornal, falando de um assunto de interesse coletivo, sem, no en-
tanto, se identificar publicamente. Essa caracterização, como se vê, 
pode ser empregada para definir, em linhas gerais, o editorial dos 
nossos dias, o que revela, portanto, particularidades comuns com a 
carta do redator.

No entanto, se nos apoiássemos somente nesses critérios, 
como saberíamos se o texto que estávamos selecionando poderia ser 
mesmo identificado como uma carta de redator? Um dos mecanis-
mos de que hoje podemos lançar mão para confirmar se determina-
do texto constitui exemplar de determinado gênero é, como sugere 
Bhatia (1993), o seu reconhecimento na comunidade discursiva19 
de origem. No caso dos nossos textos, sobretudo os pertencentes 
ao século XIX e mesmo os da primeira metade do século XX, não 
teríamos como atestar tal reconhecimento. Para referendarmos nossa 
seleção, valemo-nos, então, da comparação com exemplares do gê-
nero já catalogados pelo PHPB.

Embora, na maioria das vezes, a carta do redator que coletáva-
mos não apresentasse assinatura (como é esperado em um editorial 

19 Embora reconheçamos ainda não ser pacífica a definição de comunidade discursiva, va-
lemo-nos aqui, por uma questão pontual, do conceito apresentado por Swales em 1990, 
posteriormente revisto e reformulado em artigo de 1992. Segundo Swales, comunidade 
discursiva seria formada por um grupo de pessoas que partilham determinados hábitos 
comunicativos e conhecimentos linguísticos e que se comunicam mediante a utilização 
de gêneros textuais convencionados.
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de nossos dias), não deixamos de encontrar textos que guardavam 
as mesmas características já apontadas e que traziam indicação ex-
plícita do autor. Decidimos, então, incluir textos (cartas do redator) 
com assinatura. Procedemos dessa maneira, pois, ao pretendermos 
levantar vestígios de mudança e traços de permanência no editorial, 
a revelação assumida da autoria,20 à primeira vista, poderia vir a 
constituir uma mudança operada na trajetória desse gênero.21

Nesse sentido, poderíamos pressupor que nem sempre o edi-
torial/carta do redator foi concebido e reconhecido como um texto 
sem autor declarado, isto é, sem assinatura. Se estamos trabalhando 
dentro de uma perspectiva evolutiva do gênero, é natural que consi-
deremos o fato de que pelos menos alguns traços se revelem distin-
tivos hoje, sem que necessariamente revelassem tal distinção antes.

Como passamos a incluir cartas do redator assinadas, depara-
mos com outro problema: como saberíamos se estávamos diante de 
uma carta do redator ou de uma carta do leitor? Se formos levantar 
as características listadas pelos manuais e teóricos, observaremos 
que os critérios que servem para caracterizar um gênero servem para 
caracterizar outro. Exceto um: a autoria. Falamos em autoria, pois, 
como propõe Alves Filho (2005), ainda que haja apagamento de re-
ferência que aponte o autor individual, há no editorial autoria, que 
ele denomina “autoria institucional” (o produtor do texto fala em 
nome da empresa, do veículo onde o texto é publicado, em defesa de 
interesses que julga ser coletivos) diferentemente da autoria da carta 
do leitor, em que não há esse apagamento, designada por “autoria 
individual privada” (o autor do texto fala em seu próprio nome e em 
defesa de interesses particulares).

A fim de que não tomássemos carta do leitor por carta do re-
dator, já que tanto uma quanto outra revela(va)m caráter opinativo 

20 Embora estejamos fazendo considerações sobre autor/autoria, essas noções, bem 
como a pertinência desse critério para a nossa investigação, serão retomadas no ter-
ceiro capítulo, quando apresentaremos as categorias de análise de nossa proposta 
teórico-metodológica.

21 Segundo Beltrão (1980), no século XIX, o editorial nos EUA era assinado pelo editor do 
jornal, que indicava as iniciais do seu nome.
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e manifesta(va)m ponto de vista sobre assunto atual, abordado pelo 
jornal, tivemos o cuidado de selecionar textos cujo autor pudesse ser 
identificado como dono, tipógrafo ou mesmo redator do jornal, uma 
vez que o enunciador da carta do leitor, como sabemos, não pertence 
ao corpo editorial do jornal. Excluímos, assim, a carta do leitor. Tal 
exclusão se deve ao fato de nosso objetivo ser o estudo do editorial, 
ainda que a carta do leitor e a carta do redator possam figurar numa 
constelação de gêneros do jornal, ou numa constelação de gêneros 
opinativos, ou ainda em uma constelação de gêneros originados da 
carta, ou em qualquer outra constelação, dependendo do propósito 
que tenha o pesquisador no agrupamento feito.

Há outras duas particularidades que observamos quando cole-
távamos nossos textos. A primeira diz respeito ao fato de encontrar-
mos mais de um texto (às vezes quatro) do mesmo gênero em uma 
mesma edição de um jornal. Como sabemos, vários jornais contem-
porâneos costumam publicar apenas um texto do gênero editorial, 
diferentemente, então, do que faziam jornais do século XIX. Essa 
constatação sinaliza, pois, para mais uma provável mudança no gê-
nero: a possibilidade de haver mais de uma carta do redator em um 
mesmo número do jornal. A segunda refere-se ao fato de uma mes-
ma carta do redator não se apresentar concluída na edição em que 
foi inicialmente veiculada, e assim ter a continuação de seu texto 
publicada na edição subsequente.22 Nos editoriais de hoje, essa prá-
tica inexiste, pois uma das características do editorial, assim como 
de outros gêneros do jornal, é justamente o acabamento em um único 
texto, em uma única edição. Diante dessas particularidades, resolve-
mos incluir em nosso corpus mais de uma carta de redator de uma 
mesma edição do jornal selecionado e cartas de redator que se esten-
diam de uma edição para outra.

No que diz respeito ao recorte temporal do corpus, a opção 
pelos séculos XIX e XX justifica-se pelo fato de pretendermos cobrir 

22 Convém lembrar que essa particularidade – a continuidade do texto de um número 
para outro(s) – também podia ser observada em outros gêneros em jornais antigos, por 
exemplo, no conto e no romance, publicados em “fatias cotidianas” (MEYER, 2005).
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o período que vai desde a “inauguração” de um gênero como prática 
discursiva na esfera jornalística em nossa sociedade à sua completa 
institucionalização, assegurada por um lugar reservado, próprio e 
particular, que cabe a todo editorial de jornal nos dias de hoje.

Na constituição do corpus, a distribuição cronológica cobriu 
três faixas de tempo dentro de um século, seguindo a divisão gera-
cional de 30 anos, costumeiramente adotada na composição de cor-
pora orais.23 Assim, cada século foi desmembrado em três períodos 
distintos, correspondendo às seguintes fases:

            
Tabela 1 – Distribuição dos períodos geracionais por fase e século 24

Fases Século XIX Século XX
Fase 1 183224 – 1840 1901 – 1940
Fase 2 1841 – 1870 1941 – 1970
Fase 3 1871 – 1900 1971 – 2000

 Fonte: Elaborada pela autora.

Buscando constituir um corpus significativo, que possibilitas-
se uma análise mais exaustiva dos fenômenos investigados, optamos 
por selecionar 20 (vinte) textos representativos de cada fase, com 
exceção da fase 1 do século XIX, para a qual conseguimos coletar 
apenas 4 (quatro) textos. Assim nosso corpus é composto de 104 
(cento e quatro) exemplares do gênero, identificados como carta de 
redator ou editorial, cobrindo os dois séculos para os quais se vol-
ta nosso estudo. Além desses 104 textos, acrescentamos ao corpus 
mais 6 (seis) editoriais do nosso século, sendo todos em versão ele-

23 Cf. Barbosa; Lopes (2002). 
24 Em outros corpora que já compõem o PHPB, a data inicial dessa fase é a de 1808, 

ano de inauguração da imprensa no Brasil, possibilitada com a transferência da Corte 
Portuguesa para o País nesse mesmo ano. Reconhecemos, como atesta Nobre (1974; 
1976), que o ano de publicação do primeiro jornal cearense impresso – Diário do 
Governo do Ceará – é 1824, e que esta data, portanto, representa o marco da imprensa 
no nosso estado. No entanto, os únicos jornais dessa fase a que tivemos acesso (um 
exemplar de cada) foram Semanário Constitucional e Vinte e trez de julho, respectiva-
mente de 1832 e 1840.
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trônica,25 perfazendo, então, um total de 110 (cento e dez) textos, 
retirados de jornais cearenses.

Coletamos nossos textos de jornais do período de 1841 (sé-
culo XIX) a 1985 (século XX) em arquivos microfilmados, e os 
do período compreendido entre 1986 a 2000 em edições originais 
de jornais cearenses, todos, tanto de um quanto de outro período, 
pertencentes à Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel 
(Fortaleza-CE). Todos esses textos foram fotografados em câmera 
digital e posteriormente transcritos, preservando-lhes a grafia ori-
ginal, bem como o sistema de pontuação e as notações encontra-
das no texto original. A transcrição seguiu, como já afirmamos, os 
sinais e as convenções empregados pela equipe nacional do PHPB 
(cf. Anexo A).

Os quatro textos da fase 1 do século XIX (1 de 1832 e 3 de 
1840), também em arquivos microfilmados, foram obtidos jun-
to à Biblioteca Pública Nacional (Rio de Janeiro) e receberam o 
mesmo tratamento de transcrição, assim como os seis textos do 
nosso século.

Para melhor identificarmos os textos, foi atribuído a cada um, 
entre parênteses, logo após o título do jornal, um código de modo a 
indicar o número da edição (n?), o século (s19, s20 ou s21) e a fase 
a que pertencesse (f1, f2 ou f3), e ainda, seguido de barra, o número 
de identificação do texto no corpus (001 a 110). Assim, por exemplo, 
o rótulo “A Constituição (n48s19f2/020)” corresponde à carta do 
redator do jornal A Constituição da edição nº 48, do século XIX, da 
2ª fase (1841-1870), identificado como o 20º texto do total de 110.

Com o corpus constituído, a etapa seguinte voltou-se, então, 
para a definição dos passos metodológicos a fim de que pudéssemos 
empreender a análise com mais segurança e assim tentar controlar 
possíveis percalços.

25 Optamos por incluir a versão eletrônica de editoriais, considerando o já citado estudo 
de Yates e Orlikowski (1992). Dessa forma, estaríamos analisando a possível influência 
que as novas tecnologias podem exercer sobre a reelaboração dos gêneros, uma espécie 
de acomodação à nova ordem social.
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A operacionalização da análise

Nosso primeiro passo, após o corpus constituído, consistiu 
em buscar aporte teórico que desse sustentação à abordagem teóri-
co-metodológica proposta. Recorremos, então, fundamentalmente, 
a Bakhtin – para nos apropriar do conceito de gênero do discurso e 
tomar o de transmutação como nossa categoria maior; e a Kabatek – 
para comungarmos com a historicidade dos gêneros e, desse modo, 
adotarmos a perspectiva de análise diacrônica.

O segundo passo consistiu em proceder ao delineamento da 
proposta de análise. Esses dois passos iniciais – buscar aporte teó-
rico e definir percurso – foram tomados como fundamentais, pois 
seriam eles que nos levariam à análise propriamente dita.

Bem sabemos que a análise de um objeto científico deve par-
tir, necessariamente, de conceituações, teorias, métodos, que se pro-
põem a investigar esse objeto, bem como torná-lo conhecido, des-
critível, empiricamente. Chegamos, dessa forma, à nossa proposta 
teórico-metodológica, tópico do terceiro capítulo.

Os passos seguintes se configuraram como desdobramento 
do modelo que estamos postulando para o estudo do editorial, isto 
é, uma proposta de análise concebida nas dimensões do contexto 
e do texto.26

Como defendemos a ideia de que uma análise de gênero 
que pretenda alcançar uma compreensão mais ampla, e ao mes-
mo tempo detalhada, do fenômeno linguístico investigado deve 
olhar para a trajetória desse gênero no curso das práticas discur-
sivas da língua em que se realiza, planejamos o nosso terceiro 
passo com vistas a dar conta do contexto sócio-histórico em que 
se inserem nossos textos, focalizando especialmente a história da 
imprensa no Ceará, em particular a do jornalismo cearense do pe-

26  Não podemos deixar, nesse momento, de nos reportar a Askehave e Swales (2001) e 
Swales (2004). Ainda que tenham sistematizado essas dimensões de modo distinto e 
as tenham tomado para o estudo sincrônico, esses autores entenderam que contexto e 
texto podem ser categorias que lançam luzes no estudo dos gêneros.
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ríodo oitocentista, e estendendo esse levantamento até os nossos 
dias. Voltar-se para o contexto sócio-histórico significa considerar 
implicações de outra natureza, não estritamente linguísticas, que 
recobrem a manifestação de qualquer gênero do discurso. Tais in-
formações mostram-se relevantes para compreendermos o entor-
no que circunda o surgimento, bem como o estabelecimento, de 
um gênero no interior de uma esfera de comunicação, no nosso 
caso a jornalística.

O quarto passo respondeu pela identificação, quando nos 
é possível, dos interlocutores – redatores e prováveis leitores – 
de nossos editoriais, reconhecendo-lhes o lugar e o papel social, 
conceitos tomados de Maingueneau (2001). Buscamos, assim, 
identificar a profissão, os cargos ou as funções que desempenha-
vam, sobretudo os redatores, na sociedade da época. Tivemos a 
intenção de (re)constituir o perfil de nossos interlocutores por 
acreditarmos que um texto, que emerge das necessidades que 
sentem os indivíduos diante de uma premência comunicativa, 
traz revelações, entre outras, sobre a visão de mundo, a varieda-
de linguística, o conhecimento de estratégias discursivas desses 
atores sociais. É preciso, pois, conhecer os redatores, bem como 
a sua audiência, para melhor avaliarmos os rastros, que recupera-
mos, deixados nos seus textos.

Por outro lado, sabemos que um texto surge motivado por um 
propósito, como primeiramente sinalizou Swales (1990), e poste-
riormente confirmaram, baseados em revisão do conceito, Askeha-
ve e Swales (2001), e modelado por um gênero, quando retoma e 
repete uma configuração já existente, ou inspirado em um, quando 
uma nova tradição insinua se esboçar. Sabemos também que por trás 
desse gênero há um(alguns) sujeito(s), datado(s) e historicizado(s). 
Demos, assim, nosso quinto passo, levantando o propósito comuni-
cativo dos redatores. Para tanto, levamos em consideração o contex-
to que embasava a interação dos interlocutores a fim de depreender-
-lhes o intuito discursivo.

Os três passos seguintes foram empreendidos na intenção de 
levantar dados que cobrissem aspectos de natureza mais estrita-
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mente linguística e discursiva, os quais se somarão aos que antece-
dem a materialização do querer-dizer, elencados acima.

O sexto passo nos permitiu levantar o tópico central dos tex-
tos. Escolhemos Jubran (2006) para, a partir de um traço definidor 
de uma das propriedades do tópico – a pontualização –, chegar a um 
quadro dos tópicos mais produtivos. Esse levantamento nos possibi-
litou conhecer os assuntos que mobilizavam a sociedade da época, 
sobretudo a oitocentista. Saber sobre o assunto de interesse dos re-
datores e leitores de então nos interessava porque pudemos estabe-
lecer relação com a forma como esses assuntos eram apresentados, 
informações que nos interessavam quando nos debruçamos sobre a 
materialidade textual.

Com o sétimo passo, pretendemos cobrir aspectos de na-
tureza textual-discursiva. Assim, buscando analisar uma caracte-
rística que se revelasse proeminente no gênero em estudo, elege-
mos a autoria como categoria analítica. Com base em Alves Filho 
(2005; 2006), procedemos, então, ao levantamento, por um lado, 
de índices que denotam apagamento de marcas que individuali-
zam o produtor do texto e, por outro, de marcas que servem à con-
figuração textual da autoria no gênero editorial, principalmente 
em exemplares de uma sincronia passada.

O oitavo e último passo metodológico foi dado com a inten-
ção de cobrir aspectos de natureza não linguística, estritamente fa-
lando, mas que também compõem o todo discursivo, os elementos 
grafoespaciais. Nesse sentido, procedemos ao levantamento de as-
pectos ligados à diagramação de um modo geral – formato e tama-
nho das letras, extensão e localização do texto, recursos tipográficos, 
entre outros, relacionando-os às orientações dadas por manuais de 
redação e estilo dos jornais.

A fim de melhor visualizarmos os passos metodológicos da 
investigação proposta, apresentamos, a seguir, um quadro com a 
descrição de cada procedimento por etapa.
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Quadro 1 – Descrição dos procedimentos metodológicos por etapa

Passos Procedimentos

Construção da proposta

1º Revisão da literatura/construção da fundamentação teórica

2º Delineamento da proposta

Análise do Contexto/Texto

3º Levantamento do entorno sócio-histórico

4º Identificação dos redatores e interlocutores

5º Reconhecimento do propósito comunicativo

6º Identificação do tópico central

7º Levantamento de índices da autoria

8º Reconhecimento dos elementos grafoespaciais
Fonte: Elaborada pela autora.

A realização dos passos nos permitiu chegar aos resultados, que 
comentamos por faixa de tempo dentro de cada século. Dessa forma, 
as categorias (sobre as quais falamos detalhadamente no terceiro ca-
pítulo) foram analisadas, de modo a estabelecer comparação com os 
resultados obtidos em outras faixas, visando, assim, identificar traços 
de mudança e vestígios de permanência nos editoriais de jornal.

Embora se caracterize como pesquisa de natureza qualitativa, 
nossa análise, quando necessário, recorreu a dados de natureza quan-
titativa. Com a quantificação dos dados, observamos a frequência 
com que determinado fenômeno ocorre e assim procuramos estabele-
cer relação entre ocorrência e recorrência dentro do gênero analisado.

Queremos ressaltar que, com a nossa proposta, não temos a pre-
tensão de cobrir todos os aspectos que podem ser tomados como cate-
gorias em uma análise de gêneros, o que postulamos, tornamos a dizer, 
é que a perspectiva diacrônica possa ser considerada quando se pre-
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tende descrever determinado gênero, pois, como bem lembra Bakhtin 
(2000,27 p. 285), “os gêneros do discurso são as correias de transmissão 
que levam da história da sociedade à história da língua”. E é nesse sen-
tido, buscando uma análise diacrônica de um gênero, e não diretamente 
a análise das mudanças linguísticas, que elegemos categorias para dar 
conta de descrever o fenômeno discursivo (e não estritamente o fenô-
meno linguístico) em sua totalidade, ainda que não tratemos de todas 
as suas particularidades. É, pois, sobre a análise dessas categorias que 
falaremos no capítulo dedicado à exposição de nossa proposta.

27 O ano de publicação da edição original em russo (Estetika slovesnogo tvortchestva) é 
1979. Sobre o ensaio Os gêneros do discurso, incluído na obra em questão, Faraco, 
Castro e Tezza (2001) afirmam ter sido escrito em 1952-1953.
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ESTABELECENDO AS COORDENADAS: 
PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

No caminho de pedras 
andar, andar, andar e descobrir a bússola, 
a própria rota 
   o mapa do tesouro 
as curvas da estrada, a fúria dos ventos, 
os calhaus, o abismo, 
a queda, os cortes, a dor e o sangue. 
Não desistir da palavra por enquanto 
desconhecida 
ou do fio inicial que inutiliza o labirinto.

(Sérgio Bernardo, Celebração)

Uma vez que em nossa pesquisa trabalhamos com um gê-
nero específico, quer o tomemos como carta do redator, quer como 
editorial, julgamos oportuno inicialmente deixar claro o conceito de 
gênero a partir do qual construímos nossa fundamentação teórica. 
Para tanto, revisamos sucintamente a dimensão que tal noção alcan-
çou especificamente no âmbito dos estudos linguísticos, de forma a 
esboçar um cenário e assim melhor nos situarmos diante das impli-
cações teóricas e metodológicas decorrentes da cor das lentes com 
as quais iremos olhar o fenômeno investigado.

Este trabalho busca investigar o percurso histórico do editorial 
de jornal, e para tanto o analisamos sob uma perspectiva teórico-me-
todológica traçada a partir de teorias das quais tomamos empresta-
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das algumas categorias. Nas duas seções que se seguem, discutimos, 
então, alguns pressupostos dessas teorias. Na primeira, revisitamos 
a obra de Mikhail Bakhtin, abordando mais de perto o conceito de 
gênero do discurso, para nos apropriarmos da noção de transmuta-
ção; e, na segunda, o conceito de tradição discursiva e a proposta de 
Johannes Kabatek para realizarmos a análise diacrônica, uma vez 
que pretendemos estabelecer um diálogo mais estreito com pesqui-
sas desenvolvidas pelo linguista alemão nesse âmbito de estudos.

Gênero do discurso e transmutação

A Linguística dominante no século XIX privilegiava, numa 
perspectiva histórica, o estudo comparativo das línguas indo-euro-
peias, buscando encontrar e descrever relações genealógicas. No iní-
cio do século XX, ainda de feição comparativa, a Linguística concebia 
a língua como um objeto homogêneo, caracterizada como um sistema 
estável de formas, sem qualquer referência à enunciação concreta.

Bakhtin (199228, p. 96), contestando essa forma de ver e estu-
dar a língua, argumentava que a comunicação não se dá por orações 
isoladas, mas por enunciados concretos, engendrados em situação 
social de interação. Nesse sentido, não concebia o estudo da língua 
calcado em uma análise de “elementos abstratamente isolados das 
unidades reais da cadeia verbal, das enunciações”, como vinha fa-
zendo a Linguística de então. Bakhtin (2000, p. 282-283) defendia 
que as formas da língua são assimiladas “somente nas formas das 
enunciações [...], as formas típicas dos enunciados, i.e, os gêneros 
do discurso”. No curso dessas formulações, o linguista russo retoma, 
assim, o conceito de gênero, mas atribuindo-lhe outra significação.

A partir, então, da divulgação das obras de Bakhtin nos cír-
culos acadêmicos ocidentais, o conceito de gênero recobrou defini-
tivamente outro sentido, uma vez que o pensador russo subverteu-o 
ao incorporar-lhe uma dimensão sócio-histórica e ideológica e ao 

28  A data indicada refere-se à 6ª edição brasileira; a edição original data de 1929.
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reconhecê-lo como materialidade de uma língua, em uso nas mais 
distintas e diversas esferas da comunicação. É nessas esferas que os 
gêneros circulam, refletindo e refratando as restrições impostas pelo 
contexto em que se dá seu engendramento.

Ao abordar a questão da riqueza e da variedade dos gêneros, 
Bakhtin (2000, p. 279) lembra que cada esfera de comunicação 
“comporta um repertório de gêneros do discurso que vai diferen-
ciando-se e ampliando-se à medida que a própria esfera se desen-
volve e fica mais complexa”. Nesse sentido, o estudioso do romance 
salienta a heterogeneidade que marca a constituição dos gêneros, 
uma vez que é justamente essa heterogeneidade que responde pela 
sua diversificação, ampliação e complexificação. Bakhtin atribui a 
essa característica constitutiva dos gêneros o alcance limitado dos 
estudos linguísticos de até então que se restringiram aos gêneros lite-
rários e retóricos, desprezando a natureza linguística do enunciado.

O conceito de enunciado assume relevante importância no de-
senvolvimento dos estudos de Bakhtin, que o vê estreitamente im-
bricado à própria noção de gênero. Estabelecendo distinção entre 
enunciado, entendido como unidade da comunicação verbal, e ora-
ção, entendida como unidade da língua, Bakhtin trava um diálogo 
com estudos linguísticos hegemônicos da época, com o intuito de 
contribuir para a delimitação de fronteiras de cada um desses concei-
tos. Para tanto, elenca as características da oração, sempre em oposi-
ção ao enunciado, delimitando a natureza de cada um, e afirma que 
a falta de compreensão sobre o alcance dessa distinção tem levado 
muitos linguistas a cometerem equívocos em suas análises.

Defendendo o enunciado como a unidade real da comunica-
ção, Bakhtin (2000, p. 297) lembra que “as pessoas não trocam ora-
ções, assim como não trocam palavras (numa acepção rigorosamente 
linguística), ou combinações de palavras, trocam enunciados cons-
tituídos com a ajuda de unidades da língua”. E mais adiante Bakh-
tin (2000, p. 302) reitera o seu posicionamento acrescentando que 
“aprender a falar é aprender a estruturar enunciados (porque falamos 
por enunciados e não por orações isoladas). Os gêneros do discurso 
organizam nossa fala da mesma maneira que a organizam as formas 
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gramaticais (sintáticas)”. Assim, como se vê, gênero e enunciado es-
tão diretamente correlacionados nos postulados bakhtinianos, tanto 
que, ao conceituar gênero, afirma tratar-se de “tipos relativamente 
estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 2000, p. 279, grifo do autor).

Quando se refere à estabilidade relativa dos enunciados, 
Bakhtin está acenando para a possibilidade de os gêneros serem 
passíveis de variação, uma vez que suas formas são mais maleá-
veis e livres que as formas da língua, mais padronizadas, condi-
cionadas a leis normativas. Por outro lado, mesmo sendo mutá-
veis, os gêneros não são criações individuais, já que, para serem 
reconhecidos, necessitam retomar certas formas que se encon-
tram acordadas nas esferas em que circulam, necessitam ainda se 
submeter a certas condições postas pelo contexto sócio-histórico 
e discursivo em que estão envolvidas as pessoas que interagem 
naquela determinada atividade enunciativa, daí a importância de, 
em nossa análise, como veremos mais adiante, considerarmos o 
entorno enunciativo, que recobrirá tanto o aspecto sócio-históri-
co, quanto o discursivo.

O gênero, consideradas as contribuições de Bakhtin, passa a 
ser pensado, então, a partir de uma visão de discurso que privilegia 
o processo interativo que naturalmente envolve as atividades enun-
ciativas, mediadas pela correlação de posições sociais, pela inten-
ção dos enunciadores e pelas finalidades específicas de cada esfera, 
“como um objeto discursivo ou enunciativo” (ROJO, 2005, p. 196). 
Foi, pois, sob essa ótica que nos referimos à carta do redator e ao 
editorial como gêneros do discurso.

Dependendo de cada uma das mediações referidas acima, e 
de acordo com as transformações por que passam as sociedades, os 
gêneros desaparecem, migram para dentro de outros, intercalam-se, 
transformam-se, num contínuo processo de evolução, tanto dentro 
da esfera em que foi gerado como daquela que o adotou. É o que 
aponta Bronckart (1999, p. 73-74), ao se referir ao caráter tanto his-
tórico, quanto adaptativo das produções textuais: “alguns gêneros 
tendem a desaparecer [...], mas podem, às vezes, reaparecer sob 
formas parcialmente diferentes; alguns gêneros modificam-se [...]; 
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gêneros novos parecem [...]; em suma, os gêneros estão em perpé-
tuo movimento”. Ou, ainda, como afirma Todorov (1980, p. 46), ao 
refletir sobre a origem dos gêneros, “um novo gênero é sempre uma 
transformação de um ou vários gêneros antigos: por inversão, por 
deslocamento, por combinação”.

Como se vê, todos reconhecemos o processo de “reestrutu-
ração e renovação dos gêneros” (BAKHTIN, 2000, p. 286), decor-
rente do processo de contínua transformação a que está submetida 
a sociedade (os sujeitos) e consequentemente a língua, ou melhor, 
“os enunciados constituídos com a ajuda de unidades da língua” 
(BAKHTIN, 2000, p. 287). Mas essas reestruturação e renova-
ção não ocorrem sem deixar rastros. É nesse sentido que Bakhtin 
(200529, p. 106) afirma que “o gênero sempre é e não é o mesmo, 
sempre é novo e velho ao mesmo tempo. [...] O gênero vive do 
presente mas sempre recorda o seu passado, o seu começo” (grifo 
original). Recordar o passado significa, para nós, possibilitar en-
contrar em algum estágio de realização do gênero (ou em vários) 
indícios de seu processo de transformação, isto é, de seu processo 
de transmutação.

Bakhtin, quando emprega o termo transmutar,30 o faz para 
falar da transformação pela qual os gêneros primários passam ao 
serem inseridos nos gêneros secundários. Para o linguista russo, 
os gêneros primários (gêneros simples) são os ligados ao diálo-
go, à comunicação verbal espontânea, às esferas da ideologia do 
cotidiano; e os secundários (gêneros complexos), os que resul-
tam de comunicação cultural mais elaborada, principalmente es-
crita, ligados às esferas dos sistemas ideológicos constituídos.31 
Com base nessa distinção, afirma: “os gêneros secundários ab-

29 A edição original data de 1929, anterior, portanto, à Estética da criação verbal, antes 
citada (2000), que data de 1953, como já informamos.

30 O termo “transmutar” figura na edição traduzida da versão em francês por Maria 
Ermantina Galvão Perreira (1992, 1a. edição); já, na edição traduzida diretamente do 
russo por Paulo Bezerra (2003), o termo empregado é reelaborar.

31 A propósito da distinção entre gêneros primários e gêneros secundários, basilar em 
Bakhtin, cf. FARACO, 2003b.
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sorvem e transmutam os gêneros primários (simples) de todas as 
espécies, que se constituíram em circunstâncias de uma comuni-
cação verbal espontânea” (2000, p. 281).

Ancorando-nos nessa afirmação, entendemos a transmuta-
ção32 como um processo constitutivo dos gêneros, já que nenhum 
gênero, quer seja primário, quer secundário, permanece inalterável 
no curso de suas manifestações. Dessa proposição, decorre outra re-
lação com o pensamento bakhtiniano: o estreito imbricamento entre 
a história da sociedade e a história dos gêneros do discurso. Se a 
sociedade se transforma, transformam-se também os gêneros, não 
importando de que natureza sejam.

Quando um gênero absorve e transmuta outro, está concomitante-
mente transmutando-se também. Assim, o romance (da “esfera dos siste-
mas ideológicos constituídos), ao tomar a carta (da “esfera da ideologia do 
cotidiano”) como componente, para nos valermos do exemplo de Bakh-
tin, reelabora não só a carta, que passa a integrar uma nova realidade, mas 
também a si próprio, que passa a exibir uma nova forma composicional. 
A transmutação (reelaboração) é, pois, se assim podemos dizer, um pro-
cesso auto e heteroconstitutivo dos gêneros. Dessa forma, tanto podemos 
flagrar a transmutação na absorção de um gênero de uma esfera em outro 
de outra esfera, a carta no romance, por exemplo, quanto a transmutação 
no interior do gênero que absorve outro, o romance “inovado”.

No citado exemplo de Bakhtin, a transmutação ocorre entre 
gêneros de esferas33 distintas. Paralelamente, podemos pensar que 

32 Embora comunguemos, assim como Costa (2010), com a ideia de que o termo reelabo-
ração seja mais apropriado que transmutação, por pressupor um processo engendrado 
pela ação de sujeitos (ideia que o termo transmutação não carrega), optamos por, nesta 
obra, manter este último por se tratar de uma versão da tese original, ainda que com 
algumas (pouquíssimas) adaptações (especificamente no que se refere a manter as di-
mensões de análise – contexto e texto – num único nível).

33 Julgamos, neste momento, oportuno esclarecer que, apoiando-nos na voz de Bakhtin, 
estamos concebendo esfera como o espaço onde são engendrados e por onde circulam 
gêneros determinados. Tais gêneros vão se diferenciando e se ampliando “à medida que 
a própria esfera se desenvolve e fica mais complexa” (BAKHTIN, 2000, p. 279). Essa 
mesma concepção está em Marcuschi (2002, p. 23) que emprega a expressão “domínio 
discursivo” para designar a “esfera ou instância de produção discursiva ou de atividade 
humana”, que propicia “o surgimento de discursos bastante específicos”. 
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a transmutação se dê também entre gêneros da mesma esfera, seria 
o caso, por exemplo, de um romance que incorpora um poema, para 
continuarmos dentro da esfera literária.

Aceitando, então, a reestruturação e renovação como um 
processo constitutivo dos gêneros e baseando-nos no que postu-
lamos sobre transmutação, retomamos nossas proposições, sinte-
tizadas em três aspectos, que julgamos inerentes à manifestação 
desse fenômeno:

1º) o gênero incorporado (ou transmutado) é agregado à estru-
tura composicional do gênero incorporante (ou transmutante);

2º) o gênero incorporante transmuta e é transmutado;
3º) o gênero incorporado e o gênero incorporante podem fazer 

parte tanto de esferas diferentes quanto de uma mesma esfera.
Além desses aspectos, acrescentamos outro que, somado aos 

anteriores, nos permitirá vislumbrar uma ampliação da abrangência 
do conceito de transmutação: o gênero conserva, em sua estrutura 
composicional, tema e/ou estilo,34 marcas da transmutação, que po-
dem ser percebidas em sua história, isto é, que podem recordar o seu 
passado, recente ou remoto.

Vista sob essa perspectiva, a transmutação, para nós, respon-
deria pela transformação por que passa um gênero (seja primário 
ou secundário), tanto na absorção de um gênero por outro (quer da 
mesma esfera ou de diferentes esferas), quanto na adaptação a no-
vas contingências (históricas, sociais, entre outras). Dito de outra 
forma, a transmutação seria o fenômeno que regeria a possibilidade 
de transformar e ser transformado a que os gêneros do discurso esta-
riam inexoravelmente submetidos.

Ainda que saibamos o quão complexa é a tarefa de dilata-
ção de um conceito, sobretudo quando esse conceito é tão pouco 
explorado teoricamente, mesmo sendo tão fartamente empregado 
em análises, propomos a ampliação da noção que se tem desse fe-
nômeno, baseando-nos na crença de que a transmutação se dá por 

34 Tomamos aqui o gênero em sua totalidade (tema, composição e estilo), tal como propôs 
Bakhtin (2000).
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processos distintos. Em função dessa distinção, propomos ainda uma 
tipologia operacional.

Nesse sentido, numa primeira instância, a distinção se daria entre 
transmutação criadora e transmutação inovadora. Com a primeira, 
estamos nos referindo ao fato de um gênero surgir de outro(s) (como, a 
mala direta,35 o blog,36 por exemplo); com a segunda, ao fato de todo e 
qualquer gênero, mesmo os mais estandardizados, comportar transfor-
mações, sem que essas o transformem em um novo gênero (os anún-
cios publicitários,37 o artigo de opinião,38 por exemplo). Dessa forma, 
as primeiras manifestações de um gênero que “nasce” seriam sempre 
flagrantes da transmutação criadora, a transmutação resultante da ati-
vidade criadora dos gêneros, a atividade assegurada pela possibilidade 
que, em princípio, todo gênero tem de dar origem a novos gêneros; já 
as transformações que observamos cotidianamente nos gêneros seriam 
reflexos da transmutação inovadora, a transmutação resultante da pos-
sibilidade de que todo gênero tem de passar por recriação de si mesmo, 
com ou sem incorporação de outro.

Numa segunda instância, a distinção seria entre transmuta-
ção externa (transmutação intergenérica) e transmutação interna 
(transmutação intragenérica). O processo é intergenérico quando há 
a inserção de um gênero no outro, resultando na captação ou subver-
são, de que fala Maingueneau (2001). Assim, quando, por exemplo, 
um anúncio publicitário incorpora um cartão-postal, estamos diante 
de uma transmutação externa, isto é, transmutação intergenérica, 
como vemos no exemplo a seguir.

35 Cf. Távora (2003).
36 Cf. Komesu (2004).
37 Cf. Laurindo (2005).
38 Cf. Rodrigues (2001).
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Exemplo 1:

Figura 1 – Anúncio publicitário com incorporação de cartão-postal

 Fonte: 21º Anuário do Clube de Criação. São Paulo, CCSP, 1996.

Neste exemplo, o cartão-postal é levado para dentro da realida-
de criada pelo gênero anúncio publicitário, que imita a realidade do 
gênero incorporado, configurando um exemplo claro de captação.39

Com essa incorporação, o cartão-postal passou a elemento cons-
tituinte desse exemplar do gênero anúncio publicitário (e não de todos), 
fazendo parte da realidade simulada pelo anúncio. Em outras palavras, o 
cartão-postal foi transmutado, pois passou a compor outra cena enuncia-
tiva. Por sua vez, o anúncio publicitário também sofreu transmutação.

O fenômeno da introdução de um gênero na composição de ou-
tro recebeu o olhar de Bakhtin no estudo sobre plurilinguismo a que 
nos referimos anteriormente. O teórico da literatura se reporta a esse 

39 De acordo com Maingueneau (2001, p. 173, grifo do autor), “captar um texto significa 
imitá-lo, tomando a mesma direção [argumentativa] que ele” .
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fenômeno designando-o como intercalação de gêneros e lembra que, 
no caso particular do romance, seu objeto de estudo, há um grupo es-
pecial de gêneros (confissão, diário, relato de viagem, biografia, carta e 
alguns outros) que exercem um papel estrutural tão importante que “às 
vezes chegam a determinar a estrutura do conjunto, criando variantes 
particulares do gênero romanesco” (BAKHTIN, 1988, p. 124). Desse 
modo, a introdução, por exemplo, do gênero carta no romance como 
seu elemento estrutural básico resultaria no gênero romance epistolar. 
Bakhtin ressalta ainda que o papel que gêneros intercalados como esses 
exercem é tão grande que pode parecer que o gênero incorporante 

esteja privado da sua primeira abordagem verbal da realidade e 
precise de uma elaboração preliminar desta realidade por inter-
médio de outros gêneros, ele mesmo [o romance] sendo apenas 
uma unificação sincrética, em segundo grau, desses gêneros ver-
bais primeiros (BAKHTIN, 1988, p. 125).

No caso do nosso exemplo, preferimos falar em sobreposição, 
ou superposição, pois o termo intercalação, por sua natureza etimo-
lógica, sugere algo que se põe “entre, no meio de”. O cartão-postal 
passa a compor a estrutura composicional do anúncio de tal forma 
que a estrutura deste subsume a daquele. O mais interessante é que, 
mesmo que um gênero cubra quase que totalmente a forma compo-
sicional de outro, camuflando-a, ainda assim se reconhece o gênero 
incorporante.40 Esse “assalto”, abonado, não descaracteriza o gênero 
incorporante, não o desautoriza a continuar pertencendo a sua es-
fera, muito menos o faz deixar de existir como tal; apenas revela o 
fenômeno da transmutação, no caso a transmutação intergêneros.41

Nesse sentido, podemos falar em transmutação intergêneros, isto 
é, transmutação externa, quando as transformações que ocorrem no gê-

40 O anúncio continua sendo reconhecido como tal porque o propósito permanece o 
mesmo: vender um produto ou oferecer um serviço.

41 Apresentando variação em sua designação – hibridização, superposição, intertextuali-
dade intergenérica –, o mesmo fenômeno é abordado respectivamente por Marcuschi 
(2002); Alves Filho (2005); Koch, Bentes e Cavalcante (2007), entre outros.
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nero são marcadas pela incorporação de um outro gênero, quer seja da 
mesma esfera ou não (o cartão-postal não é da mesma esfera do anún-
cio). Este não é o caso do que se espera de um editorial, pelo menos no 
estágio de seu desenvolvimento evolucionário que esta análise se pro-
põe investigar, mas o é, por exemplo, do artigo de opinião (da mesma 
esfera do editorial), por já ser mais flexível e aceitar a incorporação de 
outros gêneros,42 como o poema, conforme vemos no exemplo a seguir:

Exemplo 2:

Um novo José
Josias de Souza

São Paulo - Calma, José.
A festa não recomeçou,
a luz não acendeu,
a noite não esquentou,
o Malan não amoleceu.
Mas se voltar a pergunta:
e agora, José?
Diga: ora, Drummond,
agora Camdessus.
Continua sem mulher,
continua sem discurso,
continua sem carinho,
ainda não pode beber,
ainda não pode fumar,
cuspir ainda não pode,
a noite ainda é fria,
o dia ainda não veio,
o riso ainda não veio,
não veio ainda a utopia,
o Malan tem miopia,
mas nem tudo acabou,
nem tudo fugiu,
nem tudo mofou.
Se voltar a pergunta:

42 Sobre gêneros intercalados especificamente no artigo jornalístico, cf. Rodrigues (2001).
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e agora, José?
Diga: ora, Drummond,
agora FMI.
Se você gritasse,
se você gemesse,
se você dormisse,
se você cansasse,
se você morresse...
O Malan nada faria,
mas já há quem faça.
Ainda só, no escuro,
qual bicho-do-mato,
ainda sem teogonia,
ainda sem parede nua,
para se encostar,
ainda sem cavalo preto
que fuja a galope,
você ainda marcha, José!
Se voltar a pergunta:
José, para onde?
Diga: ora, Drummond,
por que tanta dúvida?
Elementar, elementar.
Sigo pra Washington.
E, por favor, poeta,
não me chame de José.
Me chame Joseph.
(Folha de S. Paulo, Caderno 1, Opinião, 04 out. 1999)43

Nesse artigo de opinião, o autor, para fazer valer sua intenção ar-
gumentativa, lançou mão de outro gênero, no caso o conhecido poema de 
Carlos Drummond de Andrade, E agora José?,44 revelando o que Bakh-
tin (1988, p. 125) ressaltou quando afirmou que os gêneros intercalados 

43 Este mesmo exemplo é citado e analisado por Marcuschi (2002).
44 ROSA, Miriam Debieux; VICENTIN, Maria Cristina; CATROLI, Viviani S. C. Viver em 

tempos sombrios: a experiência e os laços com os contemporâneos. Psicol. rev., Belo 
Horizonte. v.15 n.1, abr. 2009. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?s-
cript=sci_arttext&pid=S1677-11682009000100004>. Acesso em: 12 abr. 2014.
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“refrangem em diferentes graus as intenções do autor”. Nesse exemplo, 
assim como em outros que podemos encontrar, a sobreposição é tamanha 
que o reconhecimento do gênero incorporante (artigo de opinião) cabe 
mais ao lócus onde está sendo veiculado e menos ao seu propósito e a sua 
configuração. Esse fenômeno – reconfiguração de um gênero – já tinha 
sido observado por Bakhtin, quando, recorrendo a uma digressão históri-
ca para melhor compreender e analisar a obra de Dostoiévski, identificou, 
na menipeia,45 a capacidade de “mudar sua forma externa (conservando 
sua essência interna de gênero)” (BAKHTIN, 2005, p. 136).

Desse exemplo, podemos deduzir que há certos gêneros mais 
“acolhedores”, mais propícios a incorporações do que outros. Da 
mesma forma, podemos deduzir que os gêneros mais acolhedores 
estariam vinculados a esferas de comunicação verbal menos rígidas, 
isto é, esferas cujos gêneros não são fortemente padronizados e em 
que a criatividade é consentida. Esse fato reforça o que já se conhece 
sobre a plasticidade e a dinamicidade dos gêneros do discurso.46

Retomando a nossa segunda instância de distinção para o 
fenômeno da transmutação, o processo é intragenérico quando as 
transformações operadas dentro do gênero não resultam da inserção 
de um outro gênero, mas de fatores que condicionam e impulsionam 
essa transformação: a mudança de médium,47 de propósito comuni-
cativo, de esfera, de época, de estilo, entre outros (os mesmos fatores 
que também podem condicionar a incorporação de um gênero por 

45 Gênero da Antiguidade Clássica, do campo do sério-cômico, mistura “temas especifica-
mente filosóficos com assuntos de retórica e dialética, salpicados de hilariedade” (REGO, 
1989, p. 32). A denominação sátira menipeia, ou simplesmente menipeia, se deve a Menipo 
de Gádara, filósofo do século III a.C., que se opunha à sátira romana, aquela que condena. O 
autor, que em sua obra deixava em aberto a condenação ou o julgamento, deu ao gênero a 
forma clássica e foi, segundo Bakhtin (2005, p. 91), quem consagrou a sátira, “gênero carna-
valizado, extraordinariamente flexível e mutável [...] capaz de penetrar em outros gêneros”.

46 Sobre a dinamicidade e plasticidade dos gêneros e consequentemente sua maior ou 
menor estabilidade formal, cf. Marcuschi (2002, 2005).

47 Entendido como “o sistema dispositivo-suporte-procedimento de memorização, arti-
culado a uma rede de difusão” (DEBRAY, 1995, p. 218). Ou ainda, “o midium não 
é um simples ‘meio’, um instrumento para transportar uma mensagem estável: uma 
mudança importante do midium modifica o conjunto de um gênero de discurso” 
(MAINGUENEAU, 2001, p. 71-72, grifo do autor).
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outro). Em outras palavras, podemos falar de transmutação inter-
na, isto é, transmutação intragenérica, quando as transformações 
que ocorrem no gênero não se prendem a um outro gênero, da mes-
ma esfera ou não, mas a contingências de seu percurso histórico, isto 
é, a adaptações a novas exigências comunicativas no curso de suas 
manifestações, como podemos observar com o exemplo seguinte.

Exemplo 3:

Figura 2 – Anúncios publicitários de épocas distintas

Fonte: Revista da Semana, abril 1918

Fonte: Revista Corpo a Corpo, outubro 2008.
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Como podemos perceber, não há sobreposição de gêneros, mas 
transformações de um mesmo gênero. Tais transformações, ainda que 
possam, hipoteticamente, ter sido inspiradas em outro gênero, não re-
sultam em uma “configuração híbrida”,48 como acontece no caso do 
cartão-postal inserido no anúncio publicitário, visto anteriormente.

A este processo de transmutação estão submetidos todos os gê-
neros, mesmo os mais inflexíveis, pois a sociedade muda, se transfor-
ma, assume novas configurações, e os gêneros do discurso, por sua 
vez, refletem e refrangem (para empregarmos termos bakhtinianos) 
essas mudanças, como podemos observar em mais um exemplo que se 
segue, este mais ligado ao nosso objeto de estudo – editorial de jornal.

Exemplo 4:

Figura 2 – Anúncios publicitários de épocas distintas

Fonte: A Estrella, abril de 1860.

48 Termo adotado por Marcuschi quando trata da “intertextualidade inter-gêneros”, a ex-
pressão (“configuração híbrida”) é sugerida, segundo o autor, por Ursula Fix (1997), 
para falar de um gênero assumindo a função de outro (MARCUSCHI, 2002, p. 31).

Editorial
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Figura 4 – Editorial do século XXI

Fonte: Folha de Mombaça, agosto de 2006.

Não podemos deixar de reconhecer que, nos dois últimos 
exemplos citados, estamos também diante do mesmo fenômeno – 
transmutação – ainda que sob outras formas de manifestação. Tan-
to no exemplo 3, quanto no exemplo 4, as transformações por que 
passam os gêneros – respectivamente anúncio e editorial – não de-
correm da inserção de um outro gênero, mas revelam flexibilida-

Editorial
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de diante da acomodação a novas demandas. É, pois, concebendo 
a transmutação como um fenômeno mais amplo que postulamos as 
quatro categorias: transmutação criadora, transmutação inovadora, 
transmutação externa e transmutação interna.

A transmutação criadora se distingue da transmutação inova-
dora externa, pois o resultado da primeira (e tão-somente dela) será 
sempre o surgimento de um novo gênero (um gênero surge a partir 
de, pelo menos, um já existente). A transmutação externa produz 
alterações na estrutura do gênero que acolhe o “imigrante”, sem que 
desse processo apareça um novo gênero.

Quanto à transmutação inovadora, as transformações podem 
ser externas ou internas. Serão externas quando houver a “participa-
ção” de outro gênero (como demonstrado acima nos exemplos 1 e 
2); e internas, quando não houver incorporação (total ou parcial) de 
outro gênero (exemplos 3 e 4).

A fim de tornar mais claro e sintetizar, sob outra forma de 
textualização, o que estamos propondo, concebemos o esquema re-
presentado na figura a seguir.

Figura 5 – Categorias da transmutação

Fonte: Elaborada pela autora.
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Assim, todo gênero revelaria inicialmente marcas da transmu-
tação criadora, ou nas palavras de Bakhtin, recordaria o seu passado, e 
no decorrer de seu desenvolvimento, como prática discursiva estabili-
zada numa dada esfera de comunicação, estaria sujeito a novas trans-
mutações, que poderiam ser de natureza criadora, vindo a contribuir 
para o surgimento de novos gêneros, e/ou inovadora, manifestando 
a sua “adaptabilidade” às novas contingências, históricas, políticas, 
sociais ou culturais. A transmutação inovadora seria externa quando 
incorporasse um outro gênero; e interna quando revelasse traços de 
adaptabilidade a novas demandas, sem agregação de outro gênero.

No caso do editorial, gênero por nós analisado, sabemos que, 
no momento de seu surgimento, suas primeiras manifestações tra-
riam marcas do processo da transmutação criadora. No entanto, em 
seu estágio atual, comparando-o com a carta do redator do século 
XIX (século que registra o aparecimento desse gênero em jornais 
brasileiros, mas não o século de seu surgimento), constatamos sinais 
do processo de transmutação inovadora interna. E são esses sinais 
que serão tomados como objeto de nossa análise. Mas antes de par-
tirmos para a apresentação de nossa proposta de análise, vamos dia-
logar com outra abordagem, assunto de nossa próxima seção.

Tradição discursiva, mudança e permanência

Não há como deixar de reconhecer que a noção de gênero, 
na perspectiva sociointeracionista de Bakhtin, iluminou(a) e fertili-
zou(a) os estudos linguísticos contemporâneos. Paralelamente a essa 
noção já consolidada, vemos surgir, a partir da última década de 80, 
o conceito de tradição discursiva, gestado no seio dos estudos da 
Filologia Pragmática alemã. É nosso interesse nesta subseção, além 
de abordar a visão filológica alemã, estabelecer uma possível inter-
locução entre as formulações de Mikhail Bakhtin a respeito dos gê-
neros do discurso e as de Johannes Kabatek, romanista germânico, 
que adota o conceito de tradições discursivas, e levantar possíveis 
conexões a partir de pontos convergentes, a fim de explicar por que 
destacamos as tradições discursivas em nossa investigação.
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Acreditamos não ser preciso aqui tecer mais considerações 
sobre o conceito de gênero para Bakhtin, por já ter sido bastante 
apontado por pesquisadores e estudiosos interessados no desven-
damento das implicações que resultam das relações entre sujeito, 
língua e sociedade, mediadas pelo uso da palavra.49 Por outro lado, 
por ser a noção de tradições discursivas relativamente nova, e conse-
quentemente pouco recorrente nos estudos sobre gêneros, buscamos 
apresentar algumas ideias articuladas em textos que a tomam como 
pressuposto teórico.

O legado coseriano

O conceito de tradição discursiva (TD) nasce no âmbito da 
Linguística Histórica alemã, especificamente dentro da Linguística 
Românica, de feição pragmática. O termo (Diskurstradition), pro-
posto por Peter Koch, em 1997, “para dar uma expressão conceitual 
à fundamentação histórica dos gêneros textuais”50 (ASCHENBERG, 
2002, p. 157), e posteriormente adotado por Wulf Oesterreicher e 
Johannes Kabatek, entre outros romanistas alemães,51 deve sua ins-
piração seminal ao legado teórico de Eugenio Coseriu, mais especi-
ficamente às reflexões e propostas do linguista romeno para a inter-
pretação da linguagem humana.

Apoiando-se em Humboldt, pensador aristotélico, para 
quem os usos infinitos que os falantes podem fazer dos recursos 
linguísticos finitos conferem à linguagem habilidade criadora (em 
Aristóteles, enérgeia - atividade), e não caráter acabado (em Aris-
tóteles, ergon – produto), Coseriu (1980, p. 92) defende que a 
linguagem “não é essencialmente εργον, coisa feita, ‘produto’, e 
sim ένέργεια, atividade criadora (atividade que vai além de sua 

49 Cf. a título de exemplo, Brait (1994), Faraco ( 2003a); Rodrigues (2005) e Rojo (2005).
50 Os textos em língua alemã foram gentilmente traduzidos pelo professor da Universidade 

Estadual do Ceará Hans Peter Wieser, alemão radicado no Brasil. Trecho no original: 
“Um der historischen Fundierung von Textsorten konzeptuell Ausdruck zu verleihen”.

51 A respeito de trabalhos que vêm desenvolvendo-se no âmbito da Filologia Pragmática 
alemã, cf. López Serena, 2006.
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própria δύναμις, ‘potencialidade’, isto é, além da técnica ‘apren-
dida’)”.  Ou, ainda, como reafirma em outra obra: “[...] uma língua 
não é uma ‘coisa feita’, um produto estático, mas um conjunto de 
‘modos de fazer’, um sistema de produção, que, a todo instante, 
somente em parte surge como já realizado historicamente em pro-
dutos linguísticos” (COSERIU, 1982, p. 23).

Ser essencialmente atividade criadora não significa dizer que a 
linguagem não seja considerada também do ponto de vista das com-
petências (o saber) e do produto (o texto falado ou escrito), pois, 
quando produzimos um texto, nós o fazemos guiados pelos saberes 
(linguísticos e discursivos) que internalizamos em decorrência das 
sucessivas interações que mantemos com o outro.

Consoante esse posicionamento, Coseriu (1980, p. 91, grifo 
do autor) propõe que a linguagem seja vista, então, como

[...] uma atividade humana universal que se realiza individual-
mente, mas sempre segundo técnicas historicamente determi-
nadas (“línguas”). Com efeito, todos os seres humanos adultos e 
normais falam e, em certo sentido, falam sempre [...]. Por outro 
lado, todo falante fala individualmente (mesmo no diálogo): a 
linguagem não é nunca atividade “coral”. Por fim, a linguagem 
se apresenta como historicamente determinada, como “língua” 
(italiano, português, francês, alemão, etc.); não há falar que não 
seja falar uma língua .

Dessa concepção que vê a linguagem como atividade criado-
ra, orientada por tradições linguísticas e realizada em textos concre-
tos, decorre a distinção entre os três níveis de linguagem propostos 
pelo linguista romeno: o nível universal, o nível histórico e o nível 
individual, os quais responderiam pela atividade comunicativa reali-
zada por indivíduos nas mais distintas situações de interação verbal. 
A cada um desses níveis corresponderia um plano específico (ponto 
de vista), conforme podemos ver no quadro a seguir:
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Quadro 2 – Estrutura geral da linguagem

Fonte: Coseriu (1980, p. 93).

O nível universal diz respeito à língua, independentemente do 
idioma que se empregue, como dispositivo geral que possibilita ao 
homem se comunicar – a atividade do falar; do ponto de vista do sa-
ber ou competência, refere-se ao saber falar em geral, isto é, ao saber 
elocucional; e do ponto de vista do produto, corresponde à totalidade 
dos enunciados.

O nível histórico, do ponto de vista da atividade, diz respeito à 
língua como sistema de significação historicamente dado – a língua 
histórica particular; do ponto de vista do saber refere-se ao saber 
idiomático, isto é, a língua como saber tradicional de uma dada co-
munidade linguística; e do ponto de vista do produto, corresponde 
à língua abstrata, quer dizer, “a língua extraída do falar e objetivada 
numa gramática ou num dicionário” (COSERIU, 1980, p. 93).

Por sua vez, o nível individual corresponde à língua como 
realização em textos ou discursos concretos – o discurso; ao saber 
expressivo, melhor dizendo, à competência relativa à elaboração dos 
textos/discursos pelo falante; e como produto, refere-se ao texto pro-
priamente dito, quer na modalidade oral, quer na modalidade escrita.

Esses três níveis se fazem presentes sempre que alguém fala, 
isto é, sempre que um interlocutor se dirige a outro, com intenção 
comunicativa determinada. Assim, por exemplo, quando uma pessoa 
fala com outra, podemos perceber nessa ação o nível universal, pois 
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os sujeitos envolvidos no ato comunicativo estão fazendo uso de 
uma atividade comum a todos os homens – falar; o nível histórico, 
pois, se falam, o fazem valendo-se de um idioma, de uma língua atu-
alizada historicamente; e o nível individual, já que o indivíduo que 
fala o faz diante de uma situação concreta e particular, configurada 
por um entorno sócio-histórico. Nesse sentido, falar significa recor-
rer ao tradicionalmente instituído, quer do ponto de vista do idioma, 
quer das sucessivas atualizações de uma mesma forma discursiva.

Coseriu, ao defender que os textos, independentemente dos 
idiomas, podem ter suas próprias tradições, como os provérbios, as 
formas fixas de saudação, afirma:

O fato de que precisamente Gutten Tag! e não outra coisa seja 
utilizada como forma de saudação é uma tradição textual e não 
uma tradição linguística particular, ainda que o normal seja 
que todos os membros da comunidade linguística conheçam 
essa expressão. Por esse motivo, eu tampouco diria que, por 
exemplo, Bon matin! não existe em francês, mas diria que esse 
texto nunca foi formado ou que nunca se converteu em tradição 
na comunidade linguística francesa (COSERIU, 1992, p. 194-
195 apud LAMAS, 2006, p. 5).52

Para Coseriu, há, portanto, certas formas fixas em uma lín-
gua cujo conteúdo não pode ser traduzido literalmente para outra 
língua, embora possuam o mesmo conteúdo, a mesma intenção 
comunicativa. Esta constatação o leva a defender que, indepen-
dentemente da língua, do sistema, com estrutura, gramática e 
léxico específicos, existem tradições textuais definidas. Desse 
modo, a tradição textual, a configuração que assume determinada 
intenção comunicativa realizada por meio de um texto específico, 
pode independer da tradição linguística, das construções ofere-

52 No original: “El hecho de que precisamente Gutten Tag! y no otra cosa se utilice como 
fórmula de saludo es una tradición textual y no una tradición lingüística particular, 
aunque lo normal es que todos los miembros de la comunidad lingüística conozcan esa 
expresión. Por este motivo, yo tampoco diría que, por ejemplo, Bon matin! no existe 
en francés, sino que diría que ese texto nunca fue formado o que nunca se convirtió en 
tradición en la comunidad lingüística francesa”.
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cidas pela língua, e fixar-se em tradições do discurso, dos textos 
constituídos.

Essa distinção coseriana – tradição textual não corresponde 
necessariamente a tradição linguística – é fundamental para a maio-
ria dos romanistas alemães e está, portanto, na base do que tem sido 
proposto pela Linguística Histórica, de feição pragmática.

Buscando articular a teoria de Coseriu com aspectos da So-
ciolinguística e da Pragmática, Brigitte Schlieben-Lange, que fora 
aluna do sociolinguista romeno, lançou, em 1983, um livro em que 
apresenta a proposta de uma Pragmática Histórica, cujas ideias se 
tornariam essenciais para o conceito de tradição discursiva, sendo a 
de maior alcance a que postula existir outra história além da história 
das línguas – a história dos textos (KABATEK, 2005b).

Para Koch (1997), essas duas histórias – a dos textos e a das 
línguas – se encontrariam abrigadas no segundo nível – o histórico 
– de que falou Coseriu. Nesse sentido, na esteira das formulações de 
Coseriu e das reflexões de Schlieben-Lange, Koch propõe, então, a 
bipartição do nível histórico, acrescentando, ao lado da história da 
língua, a história das tradições discursivas:

Considero, então, imprescindível duplicar o modelo de Coseriu 
no nível histórico. Ao lado das tradições ou normas das lín-
guas concretas ou, melhor dito, transversalmente a elas, é pre-
ciso levar em consideração as tradições textuais ou – como eu 
as chamo – as tradições discursivas ou normas discursivas53 
(KOCH, 1997, p. 45).54

53 Convém lembrar, como acentua Aschenberg (2003), que os termos tradição discursiva e 
norma discursiva são, nesse contexto, empregados como sinônimos. Essa equivalência 
ressalta o caráter convencionalizado atribuído às tradições. Vistas sob essa perspectiva, 
as tradições discursivas dizem respeito assim às normas (não tomadas do ponto de vista 
prescritivo, mas descritivo, como propôs Coseriu), às regras de padronização a que 
estão submetidos os textos.

54 No original: “Ich halte es also für unerläßlich, Coserius Modell auf der historischen 
Ebene zu doppeln. Neben oder besser gesagt: quer zu den einszelsprachlichen 
Traditionen bzw. Normen sind hier die Texttraditionen oder – wie ich ES nenne – die 
Diskurstraditionen bzw. Diskursnormen anzusetzen”.
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Assim, o nível histórico, agora bipartido, passaria a responder 
por duas dimensões: a língua como sistema (gramatical e lexical) e 
a tradição discursiva (textual), como ilustrado no quadro a seguir.

Quadro 3 – Níveis e domínios da linguagem

NÍVEL DOMINIO TIPO DE REGLAS
universal actividad del hablar reglas elocucionales

histórico
lengua histórica particular reglas idiomáticas

tradición discursiva reglas discursivas
actual/individual Discurso

Fonte: Koch (2008, p. 54)55.

Como podemos ver, ao esquema concebido originalmente por 
Coseriu (1980), foi acrescentado, no nível histórico, o domínio das 
tradições discursivas. Tal acréscimo, ao reconhecer um lugar distin-
to para as tradições discursivas, visa deixar claro que línguas parti-
culares não devem ser confundidas com tradições discursivas, ainda 
que ambas constituam tradições históricas.

Em seu quadro, Koch não deixou de contemplar o saber (tipo 
de regra) correspondente a essa nova dimensão do nível histórico 
da linguagem. À língua histórica (língua concreta) correspondem 
as regras idiomáticas (ou saber idiomático), como propôs Coseriu; 
à tradição discursiva, as regras discursivas.56 As regras de um nível 
guardam, nesse sentido, certa independência em relação a outras 
do mesmo nível (no caso das idiomáticas e das discursivas) e de 
nível diferente.

Assim quando um indivíduo falante de língua portuguesa 
sabe, por exemplo, que, no idioma português, o artigo vem sempre 

55 Este quadro foi primeiramente apresentado em Koch (1997, p. 45). Por estar em língua 
alemã, optamos por recorrer a essa versão em língua espanhola, ainda que em outro 
texto do mesmo autor.

56 A propósito das regras correspondentes ao domínio do discurso, Koch (2008) lembra 
que não há um tipo específico, pois nesse nível os falantes aplicam os três tipos de 
regras (elocucionais, idiomáticas e discursivas) simultaneamente.
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antes do nome (e não o contrário), como em O jardineiro podava 
as roseiras, ele está se valendo de regras idiomáticas de uma língua 
histórica particular – a portuguesa; já quando esse mesmo falante, ao 
escrever, por exemplo, uma carta, inicia com a fórmula Fortaleza, 
5 de janeiro de 2009, ele está recorrendo a regras discursivas, esta-
belecidas pelas semelhanças com outros textos de mesma finalidade 
– textos epistolares. Tanto um domínio quanto outro são historica-
mente determinados, e um, necessariamente, não pressupõe o outro, 
pois constituem saberes distintos.

Quando se afirma que um domínio pode ser independente em 
relação ao outro, isto é, as tradições linguísticas podem independer 
das tradições discursivas, não se está querendo propor que cada um 
seja regido por normas (regras) e tradições próprias totalmente autô-
nomas. É evidente que um indivíduo, ao falar, não atualiza as regras 
de um só nível. Dessa forma, diante, por exemplo, do emprego da 
fórmula Fortaleza, 5 de janeiro de 2009, o falante faz uso também 
de regras idiomáticas, entre elas a que assegura, por exemplo, a po-
sição da preposição no enunciado. O que se pretende acentuar é que 
as regras idiomáticas por si só não dão conta das formas discur-
sivas. Para proferir uma sentença judicial, elaborar um manual de 
instrução, compor um soneto, escrever um conto de fadas, manter 
uma conversa por telefone ou para fazer uma simples promessa, por 
exemplo, o falante recorre a normas e tradições que ultrapassam as 
regras idiomáticas; ele recorre, sobretudo, a outra dimensão históri-
ca, a dimensão da história dos discursos.

Ao discorrer sobre seu modelo de estrutura da linguagem, Co-
seriu (1980) já salientara a independência entre os três níveis, isto é, a 
relativa autonomia entre um e outro. Cada nível – universal, histórico e 
individual –, além de seguir normas e tradições de outros níveis, produz, 
independentemente, suas próprias normas e tradições, as quais regulam 
as práticas discursivas, ao mesmo tempo em que por elas é regulado.

Partidário da concepção de linguagem proposta por Coseriu 
e convencido de que além da historicidade da língua há a historici-
dade dos textos, Kabatek (2005b), compreendendo a atividade do 
falar como uma ação que, diante de uma finalidade comunicativa 
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concreta, atravessaria dois filtros concomitantes até resultar em um 
enunciado, propõe, então, baseado em Koch e Oesterreicher (1994), 
o seguinte esquema:

Figura 6 – Tradições discursivas

FINALIDAD COMUNICATIVA

LENGUA (SISTEMA Y NORMA) TRADICIÓN DISCURSIVA

ENUNCIADO
Fonte: Kabatek (2005b, p. 155).

A fim de ilustrar o funcionamento desses dois filtros (o da lín-
gua/sistema e norma e o da tradição discursiva) em situação de uso 
da língua, Kabatek (2005b) diz que, quando encontramos alguém 
na rua pela manhã e temos como finalidade comunicativa expres-
sar uma saudação, não tiramos a saudação apenas do acervo lexical 
e gramatical (primeiro filtro), mas também de uma tradição esta-
belecida além das regras da língua (segundo filtro). Se tirássemos 
somente do primeiro filtro, poderíamos dizer, por exemplo, “Saúdo 
você neste dia” ou “Dia bom para você”, no entanto, recorremos 
à expressão “Bom dia!”, uma forma discursiva já historicamente 
construída em nossa comunidade linguística, presente no acervo dos 
textos construídos.

Como vemos, o funcionamento da linguagem compreendido 
de acordo com o quadro proposto por Coseriu deixaria de contem-
plar, pelo menos explicitamente, esse outro saber do qual os falantes 
fazem uso nas situações de interação verbal. É preciso assegurar, nes-
se esquema, um lugar próprio para esse saber. A inclusão do domínio 
das tradições discursivas vem, assim, completar o esquema coseria-
no sobre a estrutura da linguagem, pois, conforme salienta Kabatek 
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(2008), põe ênfase na tradição dos textos, uma historicidade que se 
distingue da historicidade dos sistemas linguísticos por referir-se 
“aos textos já produzidos em uma comunidade, ao acervo cultural, à 
memória textual ou discursiva” (KABATEK, 2008, p. 9).57

Se por um lado, entre os romanistas alemães, há consenso 
quanto à fundamentação teórica que baseia o conceito de tradição 
discursiva, isto é, os níveis de linguagem propostos por Coseriu, por 
outro não há no que se refere ao lugar exato “onde verdadeiramente 
as TD devam ser alocadas” (KABATEK, 2005a, p. 160). A corrente 
mais difundida abriga as TD no nível histórico; outra, na qual se 
inclui Kabatek, as enquadra no nível individual;58 e há ainda uma 
terceira, que propõe a duplicação dos três níveis.

A razão dessa dissensão reside, para Kabatek, na “questão do 
status das manifestações linguísticas com respeito à relação entre 
TD e língua” (2005a, p. 161) e, em decorrência dessa questão, no 
conceito de historicidade. Tentando deixar mais clara a posição que 
as TD devem ocupar na teoria da linguagem, Kabatek (2005a, p. 
161-162) chama atenção para a distinção entre três tipos de histori-
cidade, feita por Coseriu, ao discutir “a questão da historicidade dos 
atos de fala no ano de 1979”: historicidade da língua, historicidade 
das tradições, e historicidade genérica.

A primeira, historicidade da língua, diz respeito à própria histo-
ricidade do homem como um ser histórico, a “história de uma comu-
nidade internalizada no indivíduo”, na medida em que este indivíduo 
falante, ao incorporar durante o processo de aquisição da linguagem 
uma língua particular, a recria como “técnica aberta”, o que lhe per-
mitirá “a ação lingüística criativa” (KABATEK, 2005a, p. 162-163).

A segunda, historicidade das tradições, diz respeito à possibili-
dade que as manifestações culturais (incluindo as linguísticas) têm de se 

57 Tradução do original: “a los textos ya producidos en una comunidad, al acervo cultural, 
la memoria textual o discursiva”.

58 Lamas (2006, p. 7), defendendo, também, que as tradições discursivas devem se situar no 
nível individual, reforça seu posicionamento e lembra que “según Kabatek (2005b), lo tra-
dicional de los discursos pertenece al saber expresivo y al nivel individual del lenguaje”.
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repetirem. No caso específico das manifestações linguísticas, Kabatek 
(2005a, p. 163-164) reporta-se aos “textos que estabelecem uma relação 
de tradição com outros textos”, tanto pela repetição de determinada for-
ma textual ou determinado conteúdo, quanto pela repetição de determi-
nados traços formais. No que se refere às formas textuais, essa relação de 
tradição se realiza numa escala contínua, que vai desde a recorrência de 
tradições mínimas – “uma determinada denominação textual ou uma de-
terminada fórmula em um texto ainda não fixado – passando por uma or-
ganização formal contínua até chegar a uma completa fixidez do texto”.

Essa fixidez, ainda de acordo com o romanista alemão, é relati-
va, pois, como bem sabemos, há textos que estabelecem relação com 
outros textos pela simples denominação textual. O romance, por exem-
plo, se vincula a outros textos dessa mesma tradição literária, embora 
possa apresentar distanciamento em vários elementos que constituem 
essa tradição; a carta, por sua vez, pode demonstrar fixidez na recor-
rência de fórmulas já conhecidas de início e desfecho, e liberdade nas 
demais partes do texto. Por outro lado, há textos que apresentam um 
acentuado grau de fixidez, como uma fórmula de juramento, por exem-
plo. Quer diante de um grau menor de fixidez, quer diante de um grau 
maior, em ambos os casos tem-se repetição do que já foi estabelecido.

Reconhecendo a distinção entre esses dois primeiros tipos de 
historicidade, Kabatek ressalta o fato de uma TD poder estabelecer 
vínculo tanto com o primeiro tipo – a historicidade da língua – na 
medida em que um falante faz parte de uma comunidade idiomática, 
quanto com o segundo – a historicidade das tradições – por estar 
conectado a uma comunidade textual.

Ainda a respeito da distinção entre historicidade das línguas 
históricas e historicidade das tradições discursivas, Koch (2008) 
lembra que os grupos que constituem as línguas (ou suas variedades) 
são as comunidades linguísticas e os grupos que constituem as tra-
dições discursivas são os grupos profissionais, religiosos, literários 
etc. Cada uma, portanto, cobrindo uma especificidade.

O terceiro, e último, conceito de historicidade – “historicida-
de genérica no sentido de uma ‘pertença à história’” – diz respeito 
estritamente a “acontecimentos individuais, irrepetíveis e únicos”, a 
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cada texto situado “como acontecimento em algum lugar historica-
mente” (KABATEK, 2005a, p. 164-165). Esse tipo de historicidade, 
lembra Kabatek, ainda que possa ser desprezado ou abrigado dentro 
do segundo tipo de historicidade, está na base dos estudos filológi-
cos tradicionais, pois as características de um texto individual, quer 
funcionais ou formais, podem ser tomadas como exemplo ou mode-
lo para outros textos, vindo, nesse sentido, se constituir em parte da 
tradição, já que cada tradição discursiva, como afirma Aschenberg 
(2003), corresponde a uma série histórica de discursos individuais.

Não podemos deixar de admitir que Coseriu, em sua teoria da 
linguagem, ao estabelecer distinção entre os conceitos de historicidade, 
acenou, de certa forma, para a possibilidade de estar contempladas tanto 
a história das línguas quanto a história das tradições discursivas. No en-
tanto, o lugar em que as tradições discursivas deveriam ser alocadas cons-
tituiu uma questão sobre a qual os romanistas alemães não se debruçaram. 
A esse respeito, Kabatek (2005b, p. 155) lembra que “independentemente 
do lugar exato que ocupem os dois filtros [língua/sistema – tradição dis-
cursiva] em relação aos três níveis coserianos, devemos reconhecer sua 
existência e sua importância na hora de nos comunicarmos”.59

A definição do conceito

Uma vez reconhecida a importância do legado coseriano para 
a teoria das tradições discursivas, vamos voltar nossa atenção agora 
para a definição desse conceito, que, embora congregue inúmeros 
trabalhos, ainda gera dúvidas quanto a sua precisão terminológica.

Para os romanistas alemães, tradições discursivas dizem res-
peito, então, ao fato de um usuário de uma língua, diante de uma 
finalidade comunicativa, produzir seu discurso em conformidade 
com o já dito na sociedade, isto é, modelando-se por “tradições 

59 Tradução do original: “independientemente del lugar exacto que ocupen los dos filtros 
respecto a los tres niveles coserianos, debemos reconocer su existência y su importância 
a la hora de comunicarnos”. 
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textuais contidas no acervo da memória cultural de sua comunida-
de, nas maneiras tradicionais de dizer ou de escrever” (KABATEK, 
2003, p. 3),60 ou como o autor mesmo diz mais adiante, reprodu-
zindo-se suas próprias palavras, “falar não é somente dizer algo 
a alguém sobre as coisas de acordo com as regras de uma língua 
(seu sistema e norma), mas costuma ser, além disso, a realização 
de uma determinada tradição textual”(KABATEK, 2003, p. 4).61

Em virtude de o conceito de TD vir ganhando cada vez 
mais espaço nos estudos da linguística românica, bem como nos 
da história do espanhol da América e do português do Brasil, 
Kabatek reconhece ser necessário oferecer maiores e mais de-
talhadas explicações sobre esse novo paradigma científico para 
poder melhor precisar seu campo e objeto de pesquisa e, assim, 
minimizar equívocos, teóricos e metodológicos, decorrentes de 
uma possível confusão terminológica. O linguista retoma, en-
tão, o contexto de surgimento do termo, bem como alguns con-
ceitos a ele relacionados, e chega à seguinte definição:

Entendemos por Tradição Discursiva (TD) a repetição de um 
texto ou de uma forma textual ou de uma maneira particular de 
escrever ou de falar que adquire valor de signo próprio (por-
tanto é significável). Pode-se formar em relação a qualquer fi-
nalidade de expressão ou com qualquer elemento de conteúdo 
cuja repetição estabelece um laço de atualização e tradição, 
quer dizer, qualquer relação que se possa estabelecer semioti-
camente entre dois elementos de tradição (atos de enunciação 
ou elementos referenciais) que evocam uma determinada 
forma textual ou determinados elementos linguísticos empre-
gados (KABATEK, 2005b, p. 159).62

60 No original, “tradiciones textuales contenidas en el acervo de la memoria cultural de su 
comunidad, maneras tradicionales de decir o de escribir”.

61 No original: “hablar no es sólo decir algo a alguien sobre las cosas de acuerdo con las 
reglas de una lengua (su sistema y norma), sino que suele ser, además, según una deter-
minada tradición textual de hacerlo”.

62 Antes de apresentarmos o trecho original, julgamos oportuno lembrar que Kabatek, já 
demonstrando preocupação com a definição do termo, apresentara conceituação seme-
lhante a esta em (KABATEK, 2003, 2004). O trecho original, então: “Entendemos por 
Tradicón discursiva (TD) la repetición de um texto o de uma forma textual o de uma 
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Quando chama atenção para o fato de uma TD adquirir valor 
de signo63 próprio, significável, Kabatek (2005b, p. 157) pretende 
deixar claro que, assim como não é qualquer imagem acústica que 
constitui um signo linguístico, nem toda repetição de um elemento 
linguístico forma uma TD, como a simples repetição de itens le-
xicais (artigos, preposições etc.) em vários enunciados; é preciso, 
pois, que haja uma combinação particular de uma série de elemen-
tos ou de uma forma textual, como uma saudação, por exemplo, 
para tornar possível a inserção de um texto na categoria TD. É pre-
ciso, assim, que essa combinação de elementos, uma vez evocada, 
requerida em uma situação concreta de interação verbal, produza 
efetivamente uma repetição e esta concretização produza signifi-
cado. Chega-se, dessa forma, aos dois fatores definidores das TD: 
evocação e repetição.

A respeito da relação entre tradição discursiva e referência, 
Kabatek explica que, além do valor proposicional, uma TD também 
pressupõe uma referência a uma tradição concreta, pois uma TD, 
como “Bom dia!”, por exemplo, não pode ser vista somente como 
saudação; trata-se também de uma referência a uma tradição dessa 
saudação concreta. Nesse sentido, afirma: “uma TD é mais que um 
simples enunciado; é um ato linguístico que relaciona um texto com 
uma realidade, uma situação etc., mas também relaciona esse texto 
com outros textos da mesma tradição” (KABATEK, 2005b, p. 161, 

manera particular de escribir o de hablar que adquire valor de signo próprio (por lo 
tanto es significable). Se puede formar en relación con cualquier finalidad de expresión 
o con cualquier elemento de contenido cuya repetición establece un lazo entre actuali-
zación y tradición, es decir, cualquier relación que se puede establecer semióticamente 
entre dos elementos de tradición (actos de enunciación  o  elementos  referenciales)  
que   evocan  uma  determinada forma textual o determinados elementos lingüísticos 
empleados”.

63 Somos cientes de que a noção de signo para nós, linguistas, dispensa maiores esclareci-
mentos, no entanto, a fim de não comprometermos nossa argumentação, retomamos as 
palavras de Coseriu (1980, p.60), a respeito da função signo: “a uma unidade de língua 
no plano da expressão [ou do significante], deve (em geral) corresponder uma uni-
dade no plano do conteúdo [ou do significado] diferente das outras unidades da mesma 
língua; e a uma unidade de conteúdo deve (em princípio) corresponder uma unidade de 
expressão”.
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grifo do autor).64 Kabatek vê, assim, a formação de uma TD a partir 
de formas textuais já existentes na língua, em um constante diálogo 
entre o que se diz e o que já foi dito.

Concordamos com Aschenberg (2003, p. 8), quando afirma 
que temos a ganhar com o termo tradição discursiva, porque

Primeiramente ele [o termo tradição discursiva] acentua a histo-
ricidade dos textos, uma característica que não se refere à parti-
cularidade histórica do texto concreto, mas à convencionalidade 
e à regularidade que marcam o texto concreto como um produto 
da aplicação de determinados padrões midiáticos e conceituais 
e como pertencente a um gênero histórico e, além disso, a um 
universo discursivo65

Aschenberg (2003, p. 8).66, continuando sua defesa em favor do 
conceito de tradição discursiva, comparado com o de gênero textual, 
lembra, baseada em Wulf Oesterreicher, que com a historicidade, 
acentuada no emprego do termo tradição,

associam-se tarefas como a reconstrução e a recontextualização: 
reconstrução da formação e da mudança de tradições discursivas 
com base, primeiramente, nos fenômenos que se manifestam nos 
textos em questão; recontextualização no sentido de restituição 
dos espaços comunicativos nos quais eles têm sua origem.

64 No original: “una TD es más que un simples enunciado; es un acto lingüístico que re-
laciona un texto con una realidad, una situación, etc., pero también relaciona ese texto 
con otros textos de la misma tradición”.

65 Tradução do original: “In erster Linie akzentuiert er die Historizität Von Texten, wobei 
hier nicht historische Partikularität des Einzeltextex gemeint ist, sondern Konventionalität, 
Regelhaftigkeit, die den Einzeltext als durch bestimmte mediale und konzeptionelle 
Muster geprägt einer historischen Gattung und des weiteren einem Diskursuniversum 
zugehörig kennzeichnen”. 

66 Tradução do original: “verknüpfen sich Aufgaben wie Rekonstruktion und 
Rekontextualisierung: Rekonstruktion der Herausbildung und des Wandels Von 
Diskurstraditionen auf der Grundlage zunächst der in den Texten selbst sich manifestie-
renden Phänomene; Rekontextualisierung im Sinne Von Restitution der ihnen ursprün-
glichen Kommunikationsräume”.
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É reconhecida, portanto, a contribuição que o conceito de TD 
bem como a proposta de Kabatek emprestam a esta nossa investiga-
ção e mais ainda aos estudos diacrônicos dos gêneros, ao resgatar o 
valor da Linguística Histórica, associando-a aos estudos das TD. É 
mérito da Linguística Românica alemã o fato de se passar a compre-
ender a mudança linguística tendo em conta a relação entre tradições 
discursivas e evolução da língua.

Uma vez definidos os conceitos-chave de nossa investigação, 
passamos agora ao caminho teórico-metodológico que propomos 
para dar conta de nosso propósito: a análise diacrônica de gêneros.
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DEFININDO O PERCURSO: UMA PROPOSTA 
TEÓRICO-METODOLÓGICA PARA O 

ESTUDO DIACRÔNICO DOS GÊNEROS

Tenho de saber agora
qual a verdadeira via
entre essas que escancaradas
frente a mim se multiplicam.

(João Cabral de Melo Neto, Morte e vida severina)

Como trabalhamos com a análise de gêneros do ponto de 
vista diacrônico, de modo a dar conta das transformações pelas quais 
um gênero, por nós tomado como tradição discursiva, passa no curso 
de sua história, isto é, das manifestações iniciais ao seu reconhecido 
estabelecimento no curso das práticas discursivas de determinada 
esfera de comunicação, partimos, inicialmente, do que concebemos 
como a categoria maior – a transmutação –, por nós denominada 
arquicategoria.67

67 Ao empregarmos o termo “arquicategoria”, valemo-nos do prefixo grego arch, que sig-
nifica “acima” “superior” (FERREIRA, 1986; CUNHA, 1987), como em arcanjo, arce-
bispo, arquidiocese, arquibancada. Justamente por concebermos a transmutação como 
uma categoria superior, sob a qual outras estariam abrigadas, julgamos pertinente o 
termo. Valemo-nos ainda da semelhança com o termo arquifonema, “entidade mais 
abstrata [...] e resulta da neutralização de um traço [...]” (SCLIAR-CABRAL, 1982, p. 70), 
uma vez que podemos considerar as sucessivas transformações pelas quais um gênero 
passa também como uma espécie de neutralização de traços.
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A transmutação, termo emprestado de Bakhtin, seria, pois, a 
arquicategoria teórica subjacente a toda e qualquer análise que tome 
um gênero em sua trajetória histórica. Em nossa perspectiva, é essa 
categoria que abriga e explica teoricamente as transformações pelas 
quais um gênero, quer tomado como gênero do discurso, quer como 
tradição discursiva, passa no decorrer de suas sucessivas atualiza-
ções no seio da esfera que o engendra ou acolhe.

Em nosso caso, que tomamos o editorial de jornal como ob-
jeto de investigação, a subcategoria da arquicategoria transmutação 
seria a transmutação inovadora interna,68 pois não damos conta de 
capturar o surgimento do gênero (o que configuraria a transmutação 
criadora), senão as modificações observadas por meio da compara-
ção entre diversos exemplares de épocas distintas.

Para chegar à análise diacrônica dos gêneros do discurso, an-
corando-nos na transmutação inovadora interna, concebemos, então, 
duas dimensões, duas categorias teóricas – contexto e texto. A pri-
meira responde pelos aspectos de natureza social, histórica e ideoló-
gica; e a segunda, pelos aspectos de natureza linguística e discursiva 
e ainda aspectos ligados à configuração grafoespacial.

Esses vários aspectos revelam a complexidade do fenôme-
no com o qual estamos trabalhando e sobre a qual há unanimidade. 
Maingueneau (2001, p. 65), por exemplo, referindo-se a gênero de 
discurso, retoma-o como um “ato de linguagem de um nível de com-
plexidade superior”. Considerando, portanto, esse fato, bem como 
pretendendo contemplá-lo, recorremos, para a construção da nossa 
proposta de análise, à abordagem multirreferencial.

A multirreferencialidade, concebida no âmbito da educação, 
foi inicialmente proposta por Jacques Ardoino (1990), antropólogo 
francês, diante do reconhecimento da complexidade e heterogenei-
dade que marcam as práticas sociais. Ao pretender assegurar essa 
complexidade, a abordagem multirreferencial busca conjugar diver-
sas perspectivas teóricas e/ou disciplinas, não redutíveis umas às 

68 Cf., no capítulo anterior, a seção Gênero do discurso e transmutação.
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outras, visando dar conta da pluralidade que envolve o fenômeno 
investigado.69

Aceitar fenômenos sociais como complexos implica, pois, 
reconhecer a existência de uma rede de interdependência em que 
eles estão inseridos. Analisá-los e descrevê-los de forma ade-
quada, portanto, somente é possível se a rede de relações de que 
fazem parte também for considerada. Nesse sentido, buscamos, 
como já sinalizamos no primeiro capítulo ao apontar os passos 
de nossa caminhada, outras perspectivas que possam nos ajudar a 
olhar para o editorial, prática social, em toda a sua extensão (ou 
pelo menos em quase toda).

Conceber o gênero dessa maneira é, em contrapartida, concebê-
-lo bakhtinianamente, pois estamos aceitando que seja composto tanto 
por uma dimensão social, na qual se analisam a situação de interação 
entre os interlocutores bem como o contexto histórico que os circun-
da, quanto por uma dimensão verbal, na qual se analisam mecanismos 
linguísticos e textuais a serviço do intuito discursivo do locutor; e tam-
bém kabatequianamente, pois, na teoria das tradições discursivas, são 
consideradas na descrição tanto informações sobre aspectos sócio-his-
tóricos quanto sobre os sujeitos nelas envolvidos, além da análise de 
elementos linguísticos. Tanto para Bakhtin, quanto para Kabatek, os 
gêneros não podem ser compreendidos fora da situação de produção 
que os engendrou, fora, portanto, da sua intrincada rede de relações.

É justamente diante dessa situação de produção que os gêneros, 
atividades sociais, veem-se submetidos a um conjunto de condições 
de êxito, de que falou Maingueneau (2001, p. 65-69). Para o linguista 
francês, essas condições de êxito dizem respeito a: a) uma finalidade 
reconhecida, o estabelecimento do propósito ao qual determinado “ato 
de linguagem” busca atender; b) o estatuto dos parceiros legítimos, o 
papel que enunciador e co-enunciador assumem nesse ato; c) o lugar e 
o momento legítimos, o espaço onde circula e o tempo em que circula; 
d) um suporte material, o meio de existência material, isto é, a dimensão 

69 A propósito da abordagem multirreferencial, cf. ainda Ardoino (1998) e Barbosa (1998).
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midiológica; e, por fim, e) uma organização textual, os modos de en-
cadeamento dos elementos que constituem linguisticamente o gênero.

Tendo em conta tais condições de êxito, buscamos, assim, 
contemplar, do ponto de vista teórico-metodológico, categorias que 
respondam pelo contexto situacional em que esse gênero surge ou 
se firma (como também pelo contexto que o engendra durante seu 
tempo de circulação), e pela materialidade linguística, incluindo as-
pectos linguísticos e discursivos, uma vez que pretendemos, com 
nossa pesquisa, inaugurar a inserção de tais aspectos no âmbito dos 
estudos filológicos da língua. Ao considerarmos as duas dimensões 
– contexto e texto – constitutivas dos gêneros, pretendemos contem-
plar uma abrangência maior do enunciado, atualizado em um gênero 
do discurso, vale dizer, em uma tradição discursiva. É sobre cada 
uma dessas dimensões que passamos a falar mais detalhadamente.

A dimensão do contexto

Ao propormos o contexto como uma dimensão a ser considerada 
em uma análise diacrônica de gêneros, estamos, como na Linguística 
Românica alemã, incorporando a contribuição que a Pragmática deu 
aos estudos linguísticos, ao sedimentar a ideia de que a descrição de 
fenômenos linguísticos se faz atrelada a seu contexto de atualização. 
Dessa forma, não poderíamos analisar o fenômeno editorial, ou qual-
quer outro, sem levantarmos o contexto em que tais textos foram (são) 
produzidos. Atendemos, assim, à imperiosa necessidade de se analisar 
um gênero considerando o contexto situacional em que é realizado, uma 
vez que sabemos não existir gênero que não seja afetado pelo contexto.

O papel do contexto é tal que as escolhas que um falante faz 
diante de uma intenção comunicativa, como a modalidade e a varie-
dade linguística, o suporte,70 e o próprio gênero, decorrem de con-

70 Ainda que haja, no âmbito da Linguística Textual, fecundas discussões sobre o conceito 
de suporte, uma delas a de Távora (2008), valemo-nos aqui da definição proposta por 
Marcuschi (2003, p. 11), para quem suporte textual é “um lócus físico ou virtual com 
formato específico que serve de base ou ambiente de fixação do gênero materializado 
como texto”.
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dições contextuais. E são essas condições contextuais que vão nos 
fornecer um outro aporte para melhor compreender a constituição 
e a circulação de um gênero em uma dada esfera de comunicação.

Quando empregamos o termo contexto, sabemos, como acen-
tuam Charaudeau e Maingueneau (2004), ao discorrerem sobre as 
distinções que tal vocábulo pode reclamar, que seu conceito envolve 
aspectos tanto de natureza linguística (cotexto), quanto de natureza 
não linguística (situação sócio-histórico-cultural circundante). No 
entanto, nesta nossa dimensão da análise, focalizamos apenas os as-
pectos não linguísticos, uma vez que os linguísticos serão conside-
rados na segunda dimensão, a do texto. Salientamos, por outro lado, 
que essa separação é meramente didática, pois em nenhum momento 
deixamos de considerar a indissociabilidade dessas dimensões, isto 
é, entre contexto e texto.

Dentro dessa primeira categoria teórica – contexto –, preten-
demos nos voltar para “o lugar e o momento legítimos”, o “estatuto 
dos parceiros legítimos” e a “finalidade reconhecida”, de que falou 
Maingueneau (2001) para, então, cobrir informações sobre o tempo, 
relacionado ao aspecto histórico, e sobre o espaço, relacionado ao 
aspecto social, em seguida sobre o perfil social dos interlocutores e 
por último sobre o propósito comunicativo. Ao incluir estas duas ca-
tegorias analíticas – tempo e espaço –, estamos nos apoiando ainda 
no conceito de cronotopo, que se refere à relação entre tempo (cro-
nos) e lugar (topos), tomado por Bakhtin (1988, p. 211) da teoria da 
relatividade de Einstein e transportado para a literatura como uma 
“categoria conteudístico-formal” para analisar a indissolubilidade 
dos aspectos temporais e espaciais na constituição do gênero roma-
nesco. A importância dessa categoria é tamanha que Bahktin chega 
a afirmar que “o gênero e as variedades de gênero são determinados 
justamente pelo cronotopo” (BAKHTIN, 1988, p. 212).

Com as categorias tempo e espaço, pretendemos, então, con-
siderar o contexto sócio-histórico em que os editoriais se inserem, 
focalizando, no caso dos textos do século XIX, especificamente a 
história político-social do Ceará e a história da imprensa cearense, 
por acreditarmos que os acontecimentos históricos se refletem tanto 
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na língua quanto nas características textuais, seja qual for o gênero 
em questão, pois, como bem lembra Maingueneau (1997, p. 36),

a cada gênero associam-se momentos e lugares de enunciação 
específicos e um ritual apropriado. O gênero, como toda ins-
tituição, constrói o tempo-espaço de sua legitimação. Estas 
não são “circunstâncias” exteriores, mas os pressupostos que o 
tornam possível.

Com essa instância de análise – tempo e espaço –, voltamos 
nosso olhar tanto para o cronotopo da enunciação (os aspectos só-
cio-históricos de que falamos acima), quanto para o cronotopo do 
enunciado. Assim, paralelamente, vamos chegar à topografia (lugar 
no suporte material) e à temporalidade (periodicidade) do editorial 
nesses dois últimos séculos.

Buscamos, também, a partir da concepção de língua como fe-
nômeno de interação social (BAKHTIN, 2000), e de texto como o 
lugar dessa interação, no qual os interlocutores se constroem e são 
constituídos (MAINGUENEAU, 1997), identificar o perfil social 
dos redatores prováveis, pois o editorial não traz autoria declarada, 
e dos leitores presumíveis dos textos selecionados, notadamente os 
do século XIX e início do século XX. É nessa etapa que, objeti-
vando situar melhor o momento histórico, social e político em que 
tais textos eram produzidos e consumidos, voltamos nossas lentes 
para os respectivos períodos históricos do País – colonial, imperial 
e republicano – para percorrer a história do editorial, do surgimento 
à completa estabilização na imprensa do Ceará, e ainda para a carac-
terização da população letrada/leitora da época, quando esse dado se 
mostrar relevante para a compreensão da categoria analisada.

Levantando o quadro espaço-temporal, assim como o lugar e 
papel social dos interlocutores – essas outras duas categorias analíti-
cas, dentro dessa mesma dimensão – contexto –, estamos intentando 
“articular o ‘como dizer’ ao conjunto de fatores do ritual enunciati-
vo” (MAINGUENEAU, 1997, p. 36), uma vez que as formas de di-
zer revelam implícitos que instauram a interação como um processo 
de negociações compartilhadas entre enunciador e enunciatário.
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Quando falamos de lugar, estamos nos referindo à posição que 
o sujeito assume no discurso e não a status socioeconômico, ainda 
que a posição, muitas vezes, esteja associada a essa condição. As-
sim, interessa-nos considerar o sujeito na “instância da enunciação”, 
e não “antes que enuncie” (MAINGUENEAU, 1997, p. 33), uma 
vez que é a posição discursiva (e não a condição empírica), associa-
da ao contexto sócio-histórico (analisado através da categoria an-
terior) que nos dirá mais sobre constituição e circulação do gênero 
editorial. Governado por regras que definem o que pode e o que deve 
ser dito, o lugar (por exemplo, a escola, o sindicato) nos diz, então, 
sobre a representação do sujeito no discurso, isto é, a instituição, o 
segmento ou grupo social de onde enuncia.

Por outro lado, quando falamos de papéis, estamos nos referindo 
especificamente aos papéis institucionais (por exemplo, professor numa 
aula; dirigente sindical numa reunião de trabalho) que são associados 
aos diversos gêneros. Como lembra Maingueneau (1998, p. 103), “não 
é necessário ser professor por profissão para se encontrar numa posição 
de ensinamento numa interação”, pois pode acontecer, por exemplo, 
de um professor numa interação com o aluno desempenhar o papel de 
confidente, no entanto ele permanece professor, o que nos leva a dedu-
zir que os papéis são constantemente percebidos em relação aos status 
sociais. Os papéis dizem respeito, portanto, às diferentes posições que 
um sujeito pode assumir e, nesse sentido, dependem da interação que 
os participantes instituem no processo discursivo.

Retomando a distinção que Bakhtin (1992) faz entre esferas 
do cotidiano (familiares, íntimas, comunitárias etc.) e esferas dos 
sistemas ideológicos constituídos (da ciência, da arte, da política, da 
imprensa etc.), Rojo (2005) lembra que, em cada uma dessas esfe-
ras, os parceiros da enunciação podem ocupar determinados lugares 
sociais (e não outros) e instituir determinadas relações hierárquicas e 
interpessoais (e não outras); selecionar certos assuntos para abordar 
(e não outros); adotar determinadas finalidades ou intenções comu-
nicativas (e não outras), a partir de apreciações que fazem sobre o 
tema e a parceria estabelecida no discurso. Rojo ressalta que essas 
relações entre parceiros não acontecem num vácuo social, uma vez 
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que são “estruturadas e determinadas pelas formas de organização e 
de distribuição dos lugares sociais nas diferentes instituições e situ-
ações sociais de produção dos discursos” (p. 197).

Baseando-nos, então, no fato de que “a enunciação é o produ-
to da interação de indivíduos socialmente organizados” e ainda que 
não há interlocutor abstrato, pois, não havendo um interlocutor real, 
“este pode ser substituído pelo representante médio do grupo social” 
(BAKHTIN, 1992, p. 112) ao qual o locutor se vincula, considera-
mos nesta instância analítica, como já anunciamos, o lugar de onde 
o sujeito enuncia, o papel que assume nessa enunciação, bem como 
o lugar e o papel do seu interlocutor, para irmos, assim, montando o 
mosaico que compõe a tradição discursiva em análise.

O lugar e o papel social podem ser capturados a partir de esco-
lhas lexicais, que funcionam como pistas de onde os sujeitos enun-
ciam e da posição que ocupam em seu discurso. Acreditamos, assim 
como Maingueneau (1997, p. 39, grifo do autor), que o “estatuto de 
sujeitos enunciadores e de seus presumíveis destinatários é insepa-
rável dos gêneros de discursos utilizados” e que a relação entre os 
interlocutores deve ser considerada, porquanto “quando se subesti-
ma a relação do locutor com o outro e com os enunciados (existen-
tes ou presumidos), não se pode compreender nem o gênero nem o 
estilo de um discurso” (BAKHTIN, 2000, p. 324, grifo do autor).

Em informações contidas no expediente dos jornais analisa-
dos e em obras que reconstituem a história do jornalismo no Ceará, 
bem como a prática do editorial jornalístico cearense nos dias atuais, 
buscamos identificar o perfil dos redatores e seu público leitor, tendo 
em vista que o gênero garante tanto ao enunciador quanto ao co-
-enunciador a legitimidade que ocupam no processo enunciativo. O 
lugar e o papel estão ligados à identidade discursiva dos participan-
tes do ato de linguagem, já que os sujeitos falam de um lugar (espaço 
de representação social, por exemplo, a igreja, a escola) e desempe-
nham um papel (função instituída no discurso, por exemplo, o padre, 
a professora) intrinsecamente relacionado a esse lugar.

Por outro lado, sabemos ainda que os sujeitos enunciadores 
quando se dirigem aos seus destinatários o fazem movidos por al-
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guma intenção, o fazem movidos por algum propósito. Esse intuito 
discursivo, esse “querer-dizer do locutor se realiza acima de tudo na 
escolha de um gênero do discurso” (BAKHTIN, 2000, p. 301, ênfa-
se do autor), que, em contrapartida, atenda ao seu propósito. Por esse 
motivo, não vemos como deixar de considerar, nesse ponto de nossa 
análise, o propósito comunicativo a que os gêneros atendem. Assim, 
após o levantamento do contexto sócio-histórico – tempo e espaço 
– dos textos, bem como do perfil dos enunciadores e destinatários – 
lugar e papel social –, buscamos a identificação do(s) propósito(s) 
comunicativo(s) dos editoriais de nosso corpus, isto é, a “finalidade 
reconhecida”, mencionada por Maingueneau (2001).

A inclusão do propósito comunicativo, tal como concebido 
por Swales (1990), como uma das categorias da análise proposta, 
se deve ao fato, além do já mencionado acima, de estarmos, pri-
meiramente, postulando uma análise de gêneros. O propósito co-
municativo, ainda que não deva ser tomado como categoria central 
na definição de um gênero, continua sendo, para quem busca com-
preender melhor as ações sociais corporificadas por meio verbal, 
um “critério privilegiado”, “um conceito viável e valioso”, como 
bem acentuam Askehave e Swales (2001). Em segundo lugar, se 
deve ao fato de contexto e propósito comunicativo guardarem uma 
estreita relação de imbricação, como argumenta a própria Askehave 
(1998 apud ASKEHAVE; SWALES, 2001, p. 203): “se desejamos 
descobrir e identificar o propósito de um texto, não podemos evitar 
a investigação do contexto [cultural e situacional] em que o texto é 
utilizado”.71

Assim, se levantássemos o contexto e não nos valêssemos dele 
para chegar ao(s) propósito(s) comunicativo(s), teríamos reduzido a 
extensão da aplicabilidade dos dados levantados. E, por último, o 
fato de ser o propósito uma categoria percebida pelos próprios usu-
ários do gênero, pois, como salienta Swales (1990), os propósitos 
são compartilhados e reconhecidos pelos membros experientes da 

71 Tradução do original: “if we want to discover and identify the purpose of a text, we 
cannot avoid investigating the context in which the text is used”.
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comunidade na qual o gênero é praticado e dessa forma constituem 
o fundamento lógico do gênero.

Nessa primeira dimensão da análise – contexto –, buscamos pro-
ceder, então, à identificação e caracterização dos redatores e dos leitores 
dos textos que compõem nosso corpus; à retomada da história dos jornais 
em que tais textos eram (são) veiculados, estabelecendo relação com os 
fatos sociais, históricos e políticos pelos quais passou o estado do Ceará 
nesses dois últimos séculos, e reconstruindo consequentemente o quadro 
espaço-temporal; e ainda ao reconhecimento do(s) propósito(s) comuni-
cativo(s) dos textos caracterizados como carta do redator ou editorial. Es-
tamos, assim, identificando quem eram os redatores, em que condições e 
circunstâncias interagiam e o que pretendiam nessa interação.

Antes de passarmos à segunda dimensão, ilustramos, com a 
figura a seguir, esta primeira dimensão da análise.

Figura 7 – Contexto: a primeira dimensão da análise

CONTEXTO

AMBIÊNCIA:
TEMPO E ESPAÇO

INTERLOCUTORES:
LUGAR E PAPEL SOCIAL

FINALIDADE:
PROPÓSITO

COMUNICATIVO
Fonte: Elaborada pela autora.

Assim, na primeira dimensão da análise, dentro da categoria 
teórica contexto, temos três instâncias de análise: ambiência, inter-
locutores e finalidade. Cada uma dessas instâncias responde, res-
pectivamente, pelas seguintes categorias analíticas: tempo e espaço; 
lugar e papel social; propósito comunicativo.

A dimensão do texto

Com a segunda dimensão da análise – texto –, pretendemos 
dar conta de aspectos linguísticos e discursivos não contemplados 
na primeira dimensão, tanto no que diz respeito à forma quanto ao 
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conteúdo, por acreditarmos que um não pode ser separado do outro. 
Nesse sentido, nossa análise, nessa dimensão, se vale de três ins-
tâncias – conteúdo, norma e forma – buscando cobrir, assim, outros 
elementos que entram na composição de um gênero.

Antes de passarmos ao detalhamento de cada uma dessas ins-
tâncias de análise, julgamos oportuno lembrar que, como pretende-
mos observar traços de mudança e permanência no editorial, nosso 
trabalho, nesse ponto, revela uma interface também com a Comuni-
cação. Recorremos, como veremos mais adiante em nossa viagem, 
à definição e à caracterização atribuídas, por essa área de estudo, 
ao editorial, buscando informações sobre seu arcabouço textual e 
seu status dentro do jornal, sempre estabelecendo relação com re-
sultados de pesquisas, já citadas, em Linguística que investigaram a 
constituição e a configuração desse gênero. Quando possível, con-
sideramos descrições e definições deste mesmo gênero em outras 
sociedades, como levantaram Melo (1985, 2003) e Chaparro (2008), 
uma vez que a instalação da imprensa no Brasil foi fortemente in-
fluenciada por modelos europeus. É nosso propósito, com esse pro-
cedimento, considerar o que já foi pesquisado sobre esse gênero do 
discurso, de modo a estabelecer comparação, também nesse aspecto, 
entre o editorial dos nossos dias (sincronia) e as manifestações mais 
antigas desse gênero em jornais cearenses (diacronia).

Como dizíamos, voltamos nosso olhar, na primeira instância des-
sa dimensão analítica, para o conteúdo. Quando falamos de conteúdo, 
estamos nos referindo ao tópico, entendido como “o assunto acerca do 
qual se está falando ou escrevendo” (BROWN; YULE, 1983, p. 73).72

Quando entendemos o tópico como uma questão de conteú-
do, o fazemos por vê-lo como um elemento central do discurso, em 
torno do qual os interlocutores envolvidos no ato comunicativo in-
teragem e se manifestam verbalmente. É nesse sentido que o tópico 
é visto, e mais uma vez nos valendo de Brown e Yule (1983), como 
dependente de um processo de colaboração que mobiliza os parti-

72 Tradução do original: “the subject about which one is speaking or writing”.
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cipantes do evento comunicativo. Por outro lado, sabemos também 
que o produtor do texto, como assinala Bakhtin (2000, p. 206), “é 
orientado pelo conteúdo [...] ao qual ele dá forma e acabamento por 
meio de um material determinado”.

Pretendemos, então, identificar, em cada texto do corpus, o 
tópico discursivo. Para tanto, nos apoiamos nos critérios de centra-
ção e de organicidade, apontados por Jubran (2006) como as duas 
propriedades que particularizam o tópico.

A centração, capacidade de focalizar um referente, um assun-
to, abrange a concernência (relação de interdependência semântica 
entre porções do texto), a relevância (proeminência do assunto) e 
a pontualização (localização de enunciado considerado focal). Por 
sua vez, a organicidade diz respeito às relações de interdependência 
entre os assuntos, quer num plano hierárquico, vertical (as relações 
entre um determinado tópico e seus subtópicos), quer num plano 
linear, horizontal (as relações estabelecidas na linha discursiva).

Como em nosso estudo analisamos o editorial, uma tradição 
discursiva em que reconhecidamente um autor defende um ponto 
de vista, o tópico discursivo pode ser mais facilmente apreendido, 
pois não há o desenvolvimento de vários temas e, portanto, vários 
tópicos paralelos, como o que se costuma observar em uma conver-
sação, ou uma entrevista, por exemplo. Em gêneros da natureza do 
editorial, conhecidos por sua acentuada prototipicidade e constante 
linearidade, a centração pode ser mais facilmente percebida, pois é 
justamente essa propriedade que baliza os limites do tópico.

Levantamos, então, em cada texto do corpus, o tópico cen-
tral e um segmento tópico que apresenta um argumento a favor da 
tese defendida pelo autor. Tomamos o segmento tópico justamente 
por ser a unidade que, em termos de centração, conforme Jubran 
(2006), revela concernência e relevância no conjunto de seus ele-
mentos e se localiza num determinado ponto do evento comunica-
tivo (pontualização).

Outro critério de que nos valemos para identificar o tópico 
principal é a atenção ao título atribuído ao texto (quando houver), 
pois, como bem lembram Cavalcante e Brito (2013, p. 33):
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além de definir o tópico discursivo maior, orientando a centra-
lização das diversas informações espargidas no texto, o título 
pode já antecipar a tese a ser defendida, sumarizando a avaliação 
que será desenvolvida. Isso ocorre com relativa freqüência em 
textos opinativos, como editoriais e artigos de opinião, mas 
também em reportagens, [...] e até mesmo em notícias.

Com esse levantamento, não temos a intenção de fazer um 
mapeamento dos tópicos constituintes de cada texto, por não tomar-
mos como objetivo a análise da organização tópica na construção 
de um texto, como o fez, por exemplo, Pinheiro (2003), mas sim 
o de identificar tão-somente o tópico principal, para conhecermos, 
no conjunto de tópicos centrais, os mais recorrentes. Pretendemos 
com esse procedimento estabelecer comparação entre os tópicos 
mais produtivos em cartas de redator com os mais produtivos em 
editoriais dos dias de hoje, a fim de podermos avaliar, então, quais 
tópicos se mantiveram e quais deixaram de (ou passaram a) ser abor-
dados, ao longo de dois séculos dessa tradição discursiva. Pretende-
mos ainda observar que influência(s) essa mudança ou permanência 
de tópicos acarreta à constituição dos textos, pois o assunto (tópico) 
ligado à intenção do produtor do texto (propósito comunicativo) e à 
situação em que o texto é produzido e veiculado (contexto enuncia-
tivo) impõem restrições ao uso dos gêneros.

Com a proposta da segunda instância – a da norma –, pensa-
mos cobrir padrões significativos, isto é, comportamentos linguísti-
cos e discursivos mais previsíveis e recorrentes, no gênero em estudo.

Empregamos o termo norma com o mesmo sentido atribuído 
por Coseriu (1967), no conhecido ensaio Sistema, norma y habla. 
O conceito de norma surgiu da observação de que nas línguas não 
há elementos que sejam únicos ou ocasionais, mas sociais, isto é, 
normais, repetidos na fala dos usuários dentro de uma comunidade 
sócio-linguístico-cultural. A norma, realização coletiva, repetição de 
modelos anteriores, está, portanto, associada à tradição e à cultura. 
Ser vista como tradição social e cultural implica obedecer a certas 
imposições contextuais. Embora represente as obrigações impostas, 
para Coseriu, a norma de que fala não seria a norma prescritiva das 
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gramáticas, mas a norma social, aquela que diz respeito ao que é 
previsível e regular nos usos, ou seja, aquilo que é utilizado pelos 
falantes com regularidade.

É atento a essa regularidade que Kabatek, à frente do projeto 
B14, a que nos referimos no capítulo anterior, analisa, no plano da 
língua (entendida como o idioma em que determinadas TD se rea-
lizam), os elementos linguísticos que respondem pela articulação e 
junção no texto. Os mecanismos de junção como vêm sendo inves-
tigados pelo grupo de pesquisadores de Tübingen, não resta dúvida, 
poderiam ser analisados no âmbito de nossa proposta. No entanto, 
como pretendemos contemplar aspectos discursivos, elegemos outra 
estratégia que também revele produtividade no editorial.

Por sua vez, Bakhtin (1992, p. 137-196), ao apresentar sua 
“tentativa de aplicação do método sociológico aos problemas sintá-
ticos”, elege o discurso citado, um fenômeno linguístico específico 
de sintaxe por ele considerado “altamente produtivo” (em contextos 
narrativos, seu foco de estudo), tanto por servir para a transmissão 
e integração das enunciações de outrem, quanto por, até então, ain-
da não ter sido “apreciado na justa medida”. Mesmo reconhecendo 
que o discurso indireto e, sobretudo, o discurso indireto livre, dois 
dos esquemas linguísticos do discurso citado (o terceiro é o discur-
so direto) também presentes e recorrentes em textos argumentativos 
como os editoriais jornalísticos, poderiam ser tomados como catego-
rias de análise, preferimos buscar outra mais acentuada, e, portanto, 
marcada, no editorial. 

Decidimos, então, tomar como categoria de análise a autoria, 
ainda que seja a não assumida explicitamente. Essa autoria enco-
berta constitui, pois, uma regularidade nessa tradição discursiva e, 
embora não seja declarada, não deixa de permear a materialidade 
linguística com marcas de sua existência. Se pensarmos em outros 
gêneros jornalísticos, que tenham a mesma feição do editorial – ser 
opinativo e tratar de assunto de interesse coletivo – vamos encon-
trar pelo menos mais dois: artigo de opinião e carta do leitor. O que 
distingue esses dois últimos do editorial é justamente a “autoria de-
clarada”, como propõe Alves Filho (2006). Por se tratar, então, de 
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um mecanismo prototípico no editorial, ao mesmo tempo linguístico 
e discursivo, o elegemos como categoria analítica na instância da 
norma, das previsibilidades do gênero.

Com isso, pretendemos reafirmar nosso propósito de não 
olharmos para a materialidade linguística a fim de observarmos a re-
corrência de determinado elemento linguístico, mas sim o seu papel 
na construção do sentido negociado entre os co-enunciadores, a sua 
função discursiva, portanto. Essa intenção revela o que já deixamos 
claro: a nossa concepção de língua é a aquela que a interpreta como 
uma atividade interacional, em que dois ou mais sujeitos, seguin-
do propósitos compartilhados, agem por meio de uma materialidade 
textual-discursiva, isto é, a língua como processo de interação so-
cial, e não somente a língua como sistema, como podemos supor em 
muitos trabalhos que se voltam para um estudo diacrônico da língua.

Com o objetivo de refletir sobre as relações entre autoria e 
gêneros do discurso e assim poder explicar os modos de funciona-
mento da autoria no gênero coluna de opinião assinada, Alves Filho 
(2005) revisa os conceitos de autor e autoria ao longo da história, 
e percebe distintas concepções, desde a que vê o autor como um 
ser poderoso a quem exclusivamente cabe a criação solitária de um 
texto à que o julga como um sujeito inteiramente submetido a co-
erções da sociedade e das instituições. Por outro lado, constata um 
pressuposto que perpassa outras concepções que se interpõem entre 
uma e outra visão, o de que o autor é “uma instância, a um só tempo, 
singular e histórica, individual e social, criada e criadora” (ALVES 
FILHO, 2005, p. 58, grifo do autor).73

Por não encontrar um conceito de autor que atenda ao seu ob-
jetivo, qual seja o de analisar o funcionamento da autoria em um 
gênero jornalístico e a consequente interdependência entre autor e 
gênero do discurso, Alves Filho fundamenta-se nos postulados de 

73 Sobre a função-autor, Foucault (1992, p. 46) afirma que ela não se constrói com a sim-
ples atribuição de um texto a um indivíduo, na verdade, ela se constituiria como uma 
“característica do modo de existência, de circulação e de funcionamento de alguns 
discursos no interior da sociedade”.
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Bakhtin (concepção de autor e gêneros do discurso) e em construtos 
da Linguística do Texto (visão de coerência como atividade intera-
cional) e da Análise do Discurso (associação entre autoria e efeitos 
de singularidade) e apresenta a seguinte definição:

o autor é a instância humana e/ou institucional, designada 
comumente por um nome próprio, sócio-histórica e cultu-
ralmente pré-construída mas, ao mesmo tempo, parcial-
mente reconstruída a cada ato interacional de produção de 
sentidos, presumida nos gêneros do discurso e tomada como 
macro-responsável pelo acabamento, pelo intuito discursivo 
e pelo estilo de um produto simbólico (ALVES FILHO, 2005, 
p. 86, grifo do autor). 

A partir desse conceito, Alves Filho (2005, p. 51), ainda apoia-
do em Bakhtin, para quem a autoria é constitutiva dos gêneros, sus-
tenta a tese de que “todo texto real situado numa prática social possui 
ou admite autoria [...], tomada esta no sentido de responsabilização 
enunciativa”. 

De acordo com essa tese, com a qual comungamos, não existi-
ria texto sem autoria. Mesmo naqueles textos, como advertiu Bakh-
tin (2000) e lembrou Alves Filho, nos quais não se identifica o autor, 
como provérbios, ditados populares, lendas, piadas, entre outros, 
pode-se atribuir autoria, ainda que coletiva anônima.

Em decorrência do conceito formulado e da tese a ele subja-
cente, Alves Filho (2005, p. 157-158) distingue dois tipos de auto-
ria: a institucional, em que o redator fala em nome de uma empresa 
ou instituição e, para tanto, monitora o apagamento de marcas lin-
guístico-textuais que revelariam a sua individualidade e/ou identi-
dade; e a individual, em que o autor fala em seu próprio nome e, por 
esse motivo, assume para si a responsabilidade enunciativa. Esse 
último tipo é dividido em duas subcategorias: a pessoal-privada, 
quando o autor, na posição de indivíduo, “fala em nome de sua 
pessoa privada”; e a pessoal-profissional, quando o autor, mesmo 
falando em seu nome, o faz na condição de representante de deter-
minado grupo profissional.
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Além desses tipos e subtipos, Alves Filho (2005, p. 51) admite 
ainda um terceiro tipo: a “autoria coletiva anônima”, que responde-
ria pelos textos que circulam anonimamente, como as lendas e os 
provérbios,74 aos quais nos referimos anteriormente.

Analisando a relação entre gêneros do discurso e postura da 
autoria, Alves Filho (2005, p. 162-163) chama atenção para o fato de 
haver gêneros mais resistentes à manifestação do trabalho individual 
do autor, como os editoriais, as bulas de remédio, os currículos; e gê-
neros mais flexíveis, que possibilitam ao autor, além de se marcarem 
subjetivamente, o exercício da criatividade na elaboração do texto, 
como ocorre na poesia, nos romances e artigos de opinião.

Diante de gêneros do primeiro grupo, os refratários, há, de um 
lado, um autor que se apaga, e, de outro, um leitor que não se interessa 
em conhecer “a instância humana que produziu empiricamente o texto” 
(ALVES FILHO, 2005, p. 162); já nos gêneros do segundo grupo, os ma-
leáveis, há um autor que se exibe, se mostra, e um leitor que julga impor-
tante conhecer o autor daquele texto, mesmo porque a apreciação que será 
desencadeada dependerá do julgamento que o leitor fizer acerca do autor.

Em trabalho posterior, Alves Filho (2006, p. 82), ao analisar a 
autoria em editoriais de jornais, baseia-se na distinção anteriormente 
estabelecida e consequentemente na instância que assume a “respon-
sabilidade enunciativo-axiológica dos textos”, para apresentar três 
tipos de autoria, agora sem subdivisões. São eles:

a) autoria de caráter individual privado: manifesta em gê-
neros que permitem a expressão da vida privada de um indivíduo, 
como cartas pessoais, crônicas, poemas. Nesses gêneros, o autor 
fala em seu próprio nome, “assumindo em primeira pessoa a res-
ponsabilidade pela conclusibilidade e pela valoração axiológica 
dos enunciados”. Do ponto de vista da materialidade verbal, espe-
ra-se encontrar “pronomes de primeira e de segunda pessoa, moda-
lizadores e recursos de adjetivação” (ALVES FILHO, 2006, p. 81);

b) autoria de caráter socioprofissional: observada em gêneros 
como colunas assinadas e artigos de opinião, entre outros, nos quais 

74 No caso de lendas e provérbios, a função-autor não se faz importante, pois os leitores 
não se interessam por ela. É o que acontecia antes da divulgação de textos impressos.
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o autor, espécie de porta-voz, fala em nome de uma categoria pro-
fissional, desvelando uma “superposição entre a posição-indivíduo 
e a classe sócio-profissional”. Por esse motivo, na dimensão verbal, 
é frequente “a presença de pronomes de primeira pessoa do plural” 
(ALVES FILHO 2006, p. 81);

c) autoria institucional: inferida em gêneros como editoriais, 
editais e bulas de remédio, entre outros, nos quais “a voz que fala e 
assume a conclusibilidade e a posição axiológica é a voz da empre-
sa ou entidade, havendo deliberadamente o apagamento a qualquer 
referência que aponte o redator individual produtor dos textos”. No 
plano linguístico, observa-se o não aparecimento de pronomes em 
primeira pessoa e consequentemente a “preferência por recursos de 
impessoalização” (ALVES FILHO, 2006, p. 81).

Além dessas três modalidades de autoria, Alves Filho (2006, p. 81), 
como no trabalho de 2005, acrescenta outra, a que agora denomina auto-
ria cultural. Essa modalidade, que equivale à antes nomeada “autoria co-
letiva anônima”, contempla os gêneros, como lendas e provérbios, entre 
outros, nos quais “a responsabilidade pelo discurso e pela posição axioló-
gica ultrapassa o indivíduo, as instituições e os agrupamentos classistas e 
somente pode ser referida a todo um universo cultural bem mais amplo”. 

É com essa categorização, especialmente a que define a auto-
ria do editorial como autoria institucional, que procedemos à nossa 
análise. Assim procuramos marcas (a indeterminação linguística ou 
a impessoalização) que revelam o mascaramento do autor, essa “ins-
tância humana e/ou institucional” da qual, na primeira dimensão, 
identificamos o lugar e o papel social.

Evidentemente, não acreditamos que somente com essa cate-
goria analítica no plano da norma estaremos cobrindo todos os ele-
mentos, linguísticos e discursivos, que participam da constituição 
de um gênero; bem sabemos que deixamos de contemplar outros 
fatores, como a incidência de adjetivação, a modalização, a organi-
zação retórico-argumentativa, características também marcantes no 
gênero editorial, mas não só nele. Por outro lado, acreditamos que, 
ao focalizar nossa atenção para a autoria, estamos explorando um 
traço que se mostra bastante relevante particularmente no editorial.
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Não estamos querendo com isso sugerir que nessa instância de 
análise só devam ser consideradas categorias prototípicas do gênero, 
pois há outros recursos que, embora não sejam necessariamente re-
correntes em todos os exemplares do gênero ou mesmo prototípicos 
do gênero, exercem função discursiva preponderante (em se tratando 
de editorial, as anáforas recategorizadoras,75 por exemplo), principal-
mente quando se observa, por exemplo, o tipo textual predominante, 
no nosso caso, as sequências argumentativas.76 Nesse sentido, outras 
categorias podem, e devem, ser contempladas, para que assim se pos-
sa chegar a descrições mais detalhadas de aspectos albergados pela 
norma, tanto que sugerimos, anteriormente, a inclusão de estudos do 
tipo dos que são desenvolvidos no âmbito da linguística românica ale-
mã, ou a incorporação dos resultados a que chegaram pesquisas sobre 
construção composicional em editoriais, anteriormente mencionadas.

Por outro lado, o fato de olharmos para as previsibilidades, a 
norma, não quer dizer que não possamos considerar uma inovação 
em um gênero que estejamos analisando, pois é justamente essa ino-
vação que vai dizer da maleabilidade desse gênero. Com isso quere-
mos reafirmar que não estamos assegurando que qualquer exemplar 
do gênero vai se comportar da maneira como mostram os resultados 
a que nossa proposta permite chegar, mas, sim, que um grande nú-
mero de exemplares estarão contemplados e que por esses resultados 
poderemos distinguir a estabilidade (permanência) da variação (mu-
dança). Além do mais, como afirma Bakhtin (2000, p. 303), “um uso 
criativo livre não significa ainda a recriação de um gênero”.

Por fim, queremos salientar também que nessa instância a(s) ca-
tegoria(s) analítica(s) pode(m) estar em aberto, isto é, pode(m) ser de-
finida(s) em função do gênero que estiver sob análise. O que queremos 
dizer com isso é que, para definir a(s) categoria(s) na instância da nor-
ma, devemos antes entrar em contato com o gênero para tentar observar 

75 Por anáforas recategorizadoras estamos nos referindo, com base em Cavalcante (2004), 
às expressões referenciais anafóricas que recuperam o conteúdo proposicional ou re-
tomam um referente no texto (ZAVAM, 2007). 

76 Sobre sequência argumentativa, relembramos ao nosso leitor a conhecida distinção 
entre tipos de texto proposta por Adam (1992).
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o que lhe é peculiar, os traços que o caracterizam, em função da intuição 
de que o usuário lança mão para reconhecer aquele gênero como tal e/ou 
de traços linguísticos salientes no gênero sob investigação. O objetivo, 
numa perspectiva bakhtiniana é, antes de tudo, como bem ressalta Ro-
drigues (2005), buscar a apreensão das regularidades, articuladas com 
cada etapa da análise; é ir descobrindo que meios utilizados pelo locutor 
com seu intuito discursivo podem servir aos olhos do analista; em outras 
palavras, é, em síntese, partir do gênero (da totalidade do enunciado) 
para a língua (suas partes constitutivas), e não o contrário. Essa mesma 
perspectiva é também observada, de certa forma, pela teoria das tradi-
ções discursivas, como demonstramos anteriormente.

No terceiro e último plano dessa dimensão da análise – o da 
forma –, ainda para cobrir o todo que constitui a escritura de um 
texto, voltamos nossa atenção para o seu suporte material, para a sua 
configuração grafo-espacial, pois, como lembra Debray (1995, p. 
101, grifos do autor), “a escolha de um caractere, o formato, a pagina-
ção, o espaçamento entre as palavras, a qualidade do papel utilizado 
têm também efeitos de sentido, visual e tátil, e essas formas gráficas 
antecipam o estatuto social do que é apresentado para ser lido”. Esses 
“arranjos formais” são, pois, “constitutivos da própria mensagem”.

Reconhecendo, portanto, que a forma como um texto se apre-
senta age sobre os esquemas que o leitor aciona para (re)construir os 
seus sentidos e que essa mesma forma constitui e é constituída pelo 
gênero em que se apresenta, focalizamos elementos abrigados sob o 
rótulo “aspectos formais” (corresponde, na terminologia adotada por 
Maingueneau (2001, p. 81) a “paratexto”), como título, intertítulo e 
a própria rubrica “editorial”, quando houver; diagramação, formato 
e tamanho da letra; presença de travessões, parênteses, destaques 
(itálico, por exemplo); assim como a extensão e a localização (no 
caso a topografia já referida) no corpo do jornal.

Embora Maingueneau inclua título e intertítulo no rol dos ele-
mentos paratextuais, diferentemente do linguista francês optamos 
por incluir essas informações na categoria conteúdo por vê-los mais 
estreitamente relacionados ao tópico, como frisamos acima, apoian-
do-nos na voz de Cavalcante e Brito (2013).
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É nossa intenção, nesse momento da análise, observar os re-
cursos gráficos que entram na constituição do gênero editorial, e 
ainda a sua estabilização, buscando compreender o processo de con-
venção desse gênero do discurso como prática discursiva dentro da 
esfera jornalística.

Ao contemplarmos os aspectos grafoespaciais de um texto, 
estamos, segundo também Maingueneau (2001), reconhecendo que 
a manifestação material do discurso traz implicações tanto para a 
constituição do discurso em si quanto para a (re)construção de sen-
tido. Dessa forma, dirigimos nossa atenção para a interação entre 
esses aspectos, o suporte e o lócus próprio (topografia) do editorial, 
pois bem sabemos que alterações nesses elementos vão necessaria-
mente repercutir no conjunto do gênero.

Ainda que reconheçamos as acentuadas diferenças gráficas 
(ortografia, por exemplo), assim como as de natureza gramatical 
(colocação pronominal, por exemplo), que são percebidas em gêne-
ros quando tomados de uma sincronia passada, não as tomaremos, 
em nossa investigação, como categorias de análise, pois nosso inten-
to maior é estudar a tradição discursiva em si, e não propriamente a 
língua, ainda que o estudo desta não prescinda a consideração por 
aquela. Procedemos dessa forma porque traçamos outros objetivos, 
anteriormente apontados, o que não impede que estudos dessa or-
dem possam ser acrescentados a nossa proposta.

A fim, então, de melhor visualizarmos essa segunda dimen-
são da análise, bem como suas categorias analíticas, apresentamos 
a figura seguinte.

Figura 8 – Texto: a segunda dimensão da análise

TEXTO

CONTEÚDO:
TÓPICO

DISCURSIVO

NORMA:
ÍNDICES DE AUTORIA

FORMA:
ELEMENTOS

GRAFOESPACIAIS

Fonte: Elaborada pela autora.
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Assim, na segunda dimensão da análise, dentro da categoria 
teórica texto, temos, como na primeira dimensão, três instâncias de 
análise – conteúdo, norma e forma. Em cada uma dessas instâncias, 
levantamos, respectivamente, tópico discursivo; índices de autoria; 
elementos grafoespaciais.

Com todas as categorias expostas, apresentamos a seguir um 
quadro esquemático, que sintetiza a abordagem teórico-metodológi-
ca que estamos propondo.

Figura 9 – Proposta teórico-metodológica para análise diacrônica de gêneros

ANÁLISE DIACRÔNICA DE GÊNEROS

CATEGORIAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS

CONTEXTO TEXTO

CATEGORIAS ANALÍTICAS CATEGORIAS ANALÍTICAS

INTER-
LOCUTORES FINALIDADEAMBIÊNCIA NORMA FORMACONTEÚDO

TRANSMUTAÇÃO

Fonte: Elaborada pela autora.

Nossa proposta teórico-metodológica prevê, portanto, duas di-
mensões de análise. A primeira – contexto –, com seus três planos 
– ambiência, interlocutores e finalidade –, cobre aspectos ligados ao 
entorno enunciativo; a segunda – texto –, também com três planos 
– conteúdo, norma e forma –, dá conta de aspectos ligados à mate-
rialidade da enunciação.

Pretendemos com essa proposta, como já apontamos, resgatar 
o percurso histórico de um gênero do discurso, no caso de nosso 
estudo o editorial, com base nos dados que a análise das categorias, 
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assentadas não só na Linguística Textual em si, como também em 
outras áreas convergentes, enseja traçar. Esses dados – do contexto 
e do texto – nos permitirão, então, aportar numa compreensão mais 
ampla sobre o fenômeno discursivo investigado, objetivo maior da 
nossa investida.

Neste ponto de nosso trabalho, não podemos deixar de admi-
tir certa vizinhança com o que postula Adam (1999), quando tenta 
aproximar a Análise do Discurso da Linguística Textual, argumen-
tando em favor da complementaridade entre essas duas áreas. Adam 
propõe que a Linguística Textual, inserida no campo da Análise do 
Discurso, tome o discurso como a união entre contexto (condições 
de produção e de recepção-interpretação) e texto. Mas, se por um 
lado, reconhecemos essa aproximação, por tomarmos da Análise do 
Discurso algumas categorias analíticas e também por concordarmos 
com a proposta do linguista francês, por outro, nos afastamos, por 
não priorizarmos a descrição da estrutura textual, por não analisar-
mos as sequências textuais e, sobretudo, por estudarmos o gênero 
sob uma perspectiva diacrônica, isto é, considerando o seu percurso 
histórico, para nós – ressaltamos novamente –, tomado como tradi-
ção discursiva. Não estamos, porém, descartando o estudo da tipo-
logia textual; a descrição dos elementos da construção composicio-
nal pode, como já salientamos, servir como categoria de análise na 
instância da norma, dependendo dos objetivos do analista e da TD 
que estiver sob investigação. Essa flexibilidade em nossa proposta 
revela nossa sensibilidade à complexidade do fenômeno com o qual 
estamos lidando, tanto que recorremos à multirreferencialidade para 
proceder à análise.

Encerrando este capítulo, queremos ressaltar, ainda, que, com 
a nossa proposta, não temos a pretensão de cobrir todos os aspectos 
que podem ser tomados como categorias em uma análise de gêneros, 
o que postulamos, tornamos a dizer, é que a perspectiva diacrônica 
deve ser considerada quando se pretende descrever e analisar deter-
minado gênero, pois, como bem lembra Bakhtin (2000, p. 285), “os 
gêneros do discurso são as correias de transmissão que levam da 
história da sociedade à história da língua”, ou como afirma Kabatek 
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(2004), “um texto historicamente situado se relaciona com a conste-
lação de entornos sob a qual foi produzido”.77

E é nesse sentido, buscando uma análise diacrônica de um gê-
nero, com o objetivo precípuo de analisar um gênero e seu percur-
so histórico, que elegemos categorias que acreditamos darem conta 
do fenômeno discursivo (e não somente do fenômeno linguístico) 
de forma mais abrangente, ainda que não tratemos de todas as suas 
particularidades. Por outro lado, sabemos que não basta ter as di-
mensões definidas, as categorias eleitas. É preciso tornar executável 
a proposta concebida. É o que passamos a demonstrar no próximo 
capítulo, a nossa fundamentação empírica.

77 No original: “un texto históricamente situado se relaciona con la constelación de en-
tornos bajo la cual ha sido producido”.
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RECONHECENDO AS PISTAS E 
EXPLORANDO OS ACHADOS: A ANÁLISE

Se cada dia cai, dentro de cada noite, 
há um poço 

onde a claridade está presa.
há que sentar-se na beira 

do poço da sombra 
e pescar luz caída 

com paciência. 
(Pablo Neruda, Últimos poemas)

Para uma melhor compreensão do contexto que envolve 
nosso material de análise, é necessário que recorramos a um traba-
lho interdisciplinar, ora nos valendo de contribuições da História, 
ora da Comunicação. É justamente o diálogo com essas áreas que 
nos possibilitará retomar um pouco do universo sociocultural dos 
homens do século XIX (e também do século XX, pelo menos de 
décadas mais afastadas de nossa época), para que possamos, então, 
fundamentar nossa análise, já que a reconstrução daquele universo a 
partir das marcas deixadas nos arquivos é tarefa que exigirá conhe-
cimento que vai além do escopo da Linguística.

O reconhecimento de uma história social, política e cultural 
subjacente à história dos gêneros do discurso, além de nos levar a 
considerar o extralinguístico como constitutivo do linguístico, per-
mite que evitemos percorrer descaminhos possivelmente abertos por 
falsos parâmetros. É preciso, pois, que resgatemos a história de nos-
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sos sujeitos para melhor interpretar as interações que estabeleciam, 
para melhor compreendermos aqueles sujeitos que, de um lado, es-
creviam, e de outro, liam.

Essa digressão histórica, como afirmou Bakhtin (2005, p. 106) 
ao “folhear algumas páginas antigas da história dos gêneros” para 
melhor compreender o romance de Dostoiévski sob sua análise, “nos 
ajudará a entender de modo mais profundo e mais correto as pe-
culiaridades do gênero”, no nosso caso, o editorial, que discutimos 
pontualmente na seção O contexto enunciativo do editorial, neste 
capítulo. Mas antes vamos conversar um pouco sobre a dissemina-
ção dos objetos e das práticas de leitura.

Caracterizando a tradição discursiva

A leitura no século XIX, sobretudo na Europa, motivada pela 
nova ordem social que se configurava desde a Revolução Industrial, 
encontrava-se em plena ascensão. Ainda que tenha se populariza-
do nesse período, desde o século XVI, segundo Chartier (2004), já 
havia livros populares na Europa: os chapbooks (pequenos livros 
comercializados por vendedores ambulantes) na Inglaterra ou os 
pliegos de cordel (textos impressos vendidos por cantadores cegos) 
na Espanha e a Biblioteca Azul (acervo que circulava em regiões re-
motas na França), cujo objetivo era levar textos impressos às cama-
das mais populares da sociedade, em uma época em que a leitura era 
prática que cabia somente às elites. No entanto, é no século XIX que, 
como lembra Lyons (1999), surge um novo contingente de leitores: 
crianças, mulheres e operários, para o qual os editores lançam livros 
escolares, revistas e jornais.

Se hoje não temos dúvida em distinguir esses três suportes – li-
vro, revista e jornal –, isso não quer dizer que essa distinção tenha sido 
sempre tão clara assim. A fim de nos determos com mais propriedade 
no suporte que nos interessa diretamente, vamos, antes, conversar um 
pouco sobre a construção dessa distinção que foi se estabelecendo ao 
longo dos anos, sedimentada em boa parte na História da Leitura.

Segundo Chartier (1998), o livro, cujo surgimento data dos 
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primeiros séculos da era cristã, se diferenciava dos livros escritos 
em rolos de papiro, da época dos romanos e dos gregos. Em seu 
processo de transformação, para facilitar o manuseio e transpor-
te, ocorreu a substituição do rolo pelo livro formado de cadernos 
juntados, chamado códice pelos historiadores. Com o passar dos 
tempos, o livro foi adquirindo, então, o formato pelo qual o distin-
guimos hoje, com folhas dobradas, índice, encadernação. Embo-
ra nossa relação com o livro esteja ligada à técnica desenvolvida 
por Gutenberg, o livro, como se vê, já existia antes da invenção 
do processo de impressão, ainda que na antiguidade o seu forma-
to – rolo – não permitisse que fosse folheado, porque não era feito 
de folhas, paginado, por não ter páginas, muito menos que fossem 
criados índices. Mas essas características – folhas, paginação e ín-
dice – também podem ser atribuídas às outras duas mídias, surgidas 
muito tempo depois: o jornal e a revista. E é justamente sobre essas 
características que repousam as semelhanças.

As primeiras edições periódicas configuradas na forma de jor-
nal, voltadas, sobretudo, para assuntos de cunho religioso, começa-
ram a circular, segundo Martins (2001), episodicamente no século 
XVI, mas foi somente em 1638, século XVII, portanto, com a edição 
na Inglaterra do jornal New Letters, já tratando de assuntos políticos, 
que o jornalismo pôde registrar seu nascimento, impulsionado pela 
criação das técnicas de impressão.

Ainda que tenham sido inicialmente desenvolvidas na China 
no século VIII, as técnicas de impressão somente vieram a ser em-
pregadas na Europa na metade do século XV, quando teve início a 
impressão de livros por meio da utilização de caracteres móveis de 
madeira. O marco desse avanço tecnológico se deu, no entanto, quan-
do Gutenberg, recriando o método dos tipos móveis, desenvolveu um 
processo que se valia da utilização de tipos removíveis, letras reu-
tilizáveis e afixadas juntas, tintadas e prensadas, para compor uma 
página inteira. Em 1455-1456, Gutenberg publica, então, a primeira 
edição da Bíblia produzida por esse novo sistema (LOYN, 1990).

Mesmo não tendo inventado a impressão, que surgiu na China, 
Gutenberg, com sua descoberta, foi, de certa forma, responsável por 
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uma das maiores revoluções na história da comunicação humana, 
pois, em poucas décadas, por toda a Europa, podiam ser encontradas 
prensas em franca operação.

Com o surgimento do jornal, a história da leitura passa neces-
sariamente pela história desse tipo de periódico. A partir do século 
XVIII, a circulação desse suporte, ainda que se assemelhasse aos 
livros, já que era encadernado da mesma maneira, começou a dese-
nhar uma nova feição às práticas sociais de leitura.

Se antes, diante da primazia do livro, de caráter duradouro, 
centrado geralmente em um só assunto, tínhamos uma leitura mais 
restrita aos espaços privados, com o jornal, de caráter efêmero, o 
debate sobre opinião e fatos do cotidiano passou a ocupar espaços 
públicos, dando, por vezes, origem a polêmicas públicas, sem falar 
dos salões que se transformaram em lugar privilegiado de discussão 
de obras literárias que se apresentavam, nos jornais, por capítulos 
– os chamados folhetins, a fórmula mágica de prender o leitor com 
o conhecido mote “continua no próximo número”.78 Entretanto é 
no século XIX que a diferença entre o livro e o jornal se faz mais 
acentuada. Segundo Chartier (2001), dois fatos contribuem para essa 
distinção. O primeiro, por volta de 1840, na França, diz respeito à 
redução no preço do periódico; o segundo é justamente a publicação 
de folhetins. Por outro lado, vale ressaltar que, mesmo com esses 
atrativos, os periódicos ainda não conseguem alcançar um público 
leitor mais abrangente, fato que só vem a acontecer duas décadas 
mais tarde, em 1860, com a venda por número, o que lhes garantiu 
muito maior difusão, graças ao correio e à ferrovia, e com a invenção 
do formato grande. A respeito desta invenção, Sodré (1999, p. 3-4) 
afirma ser “a diferença de formato, de pequeno, semelhante ao do 
livro, para grande, específico do jornal, um dos sinais da distinção 
que se estabelecia entre os dois processos de difusão de idéias”.

Dos libelos que surgiram no início do século XVI, folhas vo-
lantes que alimentavam as polêmicas religiosas (e depois políticas), 

78 A propósito do folhetim, um gênero novo de romance, surgido da necessidade jornalís-
tica de cativar e prender o leitor, cf. Meyer (2005).
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passando pelas pequenas gazetas do início do século XVII, que só 
forneciam áridas notícias, às folhas, que publicavam artigos e co-
mentários a partir de meados do século XIX, os jornais estenderam 
seu campo de informação a todos os aspectos da vida em sociedade, 
para além do religioso e político, o social e o cultural.

Em Portugal, os primeiros jornais a apresentar periodicida-
de e continuidade foram as chamadas Gazetas de Restauração, 
as quais tinham o objetivo de narrar todos os acontecimentos que 
envolviam a política na terra lusa e seus entremeios com os es-
panhóis. As gazetas, segundo Tengarrinha (1965, p. 33), tinham 
circulação restrita devido, principalmente, aos altos preços e ao 
baixíssimo nível de instrução da população, entretanto, somadas 
aos diversos meios de divulgação panfletária, como “coplas, ri-
mances, colóquios, cartas etc.”, superavam as estreitas limitações 
impostas pelo livro, alcançando de forma rápida e fácil uma maior 
parte da população. As gazetas, no entanto, logo foram suspensas 
pelo governo português, e a divulgação das principais notícias fi-
cou a cargo de algumas folhas volantes.

No entanto, apesar do enriquecimento e diversificação do con-
teúdo, bem como do aumento considerável do público leitor, no final 
do século XVIII a imprensa ainda não tinha conquistado, mesmo na 
Europa, em países evoluídos, como Inglaterra e França, o reconheci-
mento que sua importância merecia. Os instrumentos privilegiados 
de expressão de ideias continuavam sendo o livro ou a brochura.

As características, entre outras, que asseguravam ao livro um 
lugar diferenciado do das outras duas mídias eram o caráter perma-
nente, em oposição à efemeridade de jornais e revistas; o alcance 
mais limitado, já que jornais e revistas podem atingir um público 
leitor muito maior; além do custo que está diretamente relacionado 
ao seu alcance.

O êxito dos jornais, lidos em qualquer lugar, dobrados, amas-
sados, rasgados, como diz Chartier (1998), somente vem a acontecer 
a partir da segunda metade do século XIX, com as inovações técni-
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cas, as prensas de grande tiragem e posteriormente a linotipo,79 que 
passam a exercer um papel fundamental na história desse suporte. 
Com alcance maior, os novos diários tomam rumo próprio, tanto no 
que diz respeito ao conteúdo textual, que passam a se vincular às 
questões da atualidade, com assuntos que giram em torno da política 
e da vida cotidiana, quanto ao formato, com folhas grandes. O jornal 
acabou assim por favorecer, por um lado, o surgimento de outras 
formas de leitura e, por outro, a circulação da informação.

Intermediando o jornal e o livro, as primeiras revistas que 
nasceram na Inglaterra e na França foram dadas a conhecer em for-
mato bem parecido ao do jornal. De caráter lúdico, a revista, ao 
longo do século XIX, e mais notadamente no século XX, tornou-se 
moda e ditou moda. Com textos entremeados de imagens, o que 
tornava a leitura mais atraente e acessível, a revista se distinguia 
do livro, objeto sacralizado, pelo custo e número reduzido de fo-
lhas, o que lhe possibilitava maior difusão junto à população leitora 
(MARTINS, 2001).

Se a distinção em relação ao livro era menos difícil de ser 
estabelecida, não podemos dizer o mesmo em relação ao jornal. 
A respeito da falta de critérios nítidos de diferenciação entre esses 
suportes, Buitoni (1990, p. 17) afirma que “na prática, era difí-
cil distingui-la [a revista] dos jornais pelo aspecto visual. Ambos 
eram muito semelhantes, graficamente”. Constatando essa mesma 
imprecisão, Martins, por sua vez, diz ser a revista um periódico de 
difícil definição, pois 

defini-la como gênero de impresso esbarra nas fronteiras quase 
conjugadas às do jornal, periódico que lhe deu origem e do qual, 
no passado se aproximava tanto na forma – folhas soltas e in 
folio – como, por vezes, na disposição do conteúdo, isto é, se-
ções semelhantes (MARTINS, 2001, p. 43).

79 Inventada em 1890, a máquina, composta de um teclado como o da máquina de es-
crever, permitia a composição mecânica dos textos através da fundição de caracteres 
que iam formando as linhas tipográficas. A linotipo substituiu a composição manual por 
tipos móveis, permitindo maior velocidade às atividades de impressão.
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Ainda que tenha origem comum ao jornal, a revista, segundo a 
mesma autora, foi ao longo de sua trajetória se modificando e incor-
porando certos traços específicos, como mostram os hebdomadários 
(publicações de periodicidade semanal, de conteúdo informativo 
técnico e político), que começaram a circular a partir de 1758, e os 
magazines (publicações fartamente ilustradas, de teor marcadamen-
te publicitário), surgidos por volta de 1776.

Mesmo com essas especificidades, a imprecisão na nomencla-
tura persiste e por esse motivo Costa (2007) sugere designar as pu-
blicações dessa época pelo rótulo genérico “periódicos” e os termos 
“jornal” ou “revista” para os impressos surgidos a partir de 1870, 
quando se pôde delimitar o campo das publicações, graças à implan-
tação do telégrafo, do telefone, da fotografia e da prensa a vapor. 
Dessa forma, devido à rapidez propiciada pelos recentes avanços 
tecnológicos, ao jornal, imprensa diária, coube a divulgação dos fa-
tos ocorridos na véspera, o cotidiano; à revista, informação semanal 
ou mensal, a informação mais densa, a crítica e o entretenimento, 
isto é, o conteúdo mais diversificado.

Entretanto, mesmo após 1870, ainda se encontram publica-
ções de conteúdo informativo variado, que, não obstante serem re-
ferenciadas como revistas, como é o caso, por exemplo, da Revista 
da Semana, de 1885, e da Revista Ilustrada, de 1876, ambas do Rio 
de Janeiro, mantêm a aparência de jornal. Em contrapartida, ao lado 
dessas publicações, que ainda se assemelhavam ao jornal, já se pre-
nunciava a evolução na concepção desse periódico: aos poucos, foi 
se desprendendo do formato tabloide, de folhas soltas, e agregando 
uma capa, o que lhe garantia a configuração de brochura e a distin-
ção em relação ao jornal (MARTINS, 2001).

Tanto os jornais quanto as revistas, ao contrário do livro, cos-
tumeiramente de um só autor, ancoravam-se em grupos que queriam 
se impor, política e financeiramente, e por isso tornaram-se instru-
mentos correntes de informação, assegurando-se, então, aos primei-
ros as notícias de teor político e de divulgação imediata; e às revistas 
temas variados, de informação mais elaborada, e a divulgação das 
últimas descobertas sobre as matérias abordadas. Devido à grande 
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aceitação e consumo pelo público leitor, essas mídias passaram a 
constituir espaço alternativo para a divulgação de textos literários de 
escritores reconhecidos (ou em busca de reconhecimento), contrata-
dos pelos donos dos periódicos, com o intuito de agradar uma parce-
la de leitores em ascensão: o segmento feminino. É o caso, entre nós, 
por exemplo, de Machado de Assis, que publicava seus textos em 
jornais e revistas fluminenses, na primeira metade do século XIX.80

A distinção nem sempre fácil entre jornal e revista leva Du-
arte (1972, p. 3), referindo-se ao primeiro periódico voltado para o 
Brasil, o Correio Braziliense,81 editado em Londres, em 1808, por 
Hipólito José da Costa, a nomeá-lo “aquele primeiro jornal, ou me-
lhor, aquela revista mensal”. Mesmo sendo confundido como su-
porte revista, o curioso é que o dito jornal, segundo Lustosa (2003), 
guardava semelhanças com um livro: tamanho, formato e número 
de páginas, cerca de 100. Distinguia-se deste, no entanto, pela mis-
celânea de temas abordados: política, comércio e artes, literatura e 
ciências e ainda correspondência. Essa curiosidade, ainda de acordo 
com a autora, não devia ser tomada como estranha, pois a imprensa, 
na virada do século XIX para o XX, assumia o papel de educador e 
via, como sua, a missão de “suprir a falta de escolas e de livros atra-
vés dos seus escritos jornalísticos” (LUSTOSA, 2003, p. 15).

Sodré (1999, p. 22), questionando a ideia difundida de se acei-
tar o periódico de Hipólito da Costa como o primeiro jornal brasi-
leiro, argumenta que o Correio Braziliense “era brochura de mais 
de cem páginas, geralmente 140, de capa azul escuro, mensal, dou-
trinário muito mais do que informativo, [e] preço muito mais alto”.

Filiando-se ao posicionamento de Sodré, Costa (2007) tam-
bém considera o Correio Braziliense uma revista semanal, pois, 
após seu surgimento em junho de 1808, seguiram-se duas edições, 
respectivamente de julho e agosto do mesmo ano. Tanto para Sodré 
(1999), quanto para Costa (2007), o primeiro jornal brasileiro, de 
fato, foi o Gazeta do Rio de Janeiro, impresso no Brasil, em 10 de 

80 A propósito da relação de Machado de Assis com a imprensa literária, cf. Silveira (2006).
81 Grafado com Z para manter a ortografia da época.
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setembro de 1808 (três meses, portanto, após a publicação em Lon-
dres do Correio Braziliense). A Gazeta contava com poucas folhas, 
quatro páginas em cada edição, tinha periodicidade curta, duas vezes 
por semana, e preço baixo, como era comum aos jornais da época, e 
sua intenção era mais informativa do que doutrinária.

No Ceará, dos jornais pertencentes ao século XIX que com-
põem nosso corpus, a maioria conta com no mínimo uma publicação 
semanal, e quase todos com quatro páginas, à exceção de Semanário 
Constitucional, cujo único exemplar a que tivemos acesso, de 1832, 
conta com três páginas; 23 de Julho e A Constituição, respectiva-
mente de 1840 e 1866, com seis páginas. Esse número reduzido de 
páginas perdurará até o primeiro quartel do século XX; a partir desse 
período, por motivos que comentaremos ainda neste capítulo, os jor-
nais passam a ter maior volume.

A falta de limite distintivo na nomeação do jornal ou da 
revista é revelada, como já apontamos, no uso semântico indis-
criminado de uma e outra forma, o que compromete, por vezes, 
a categorização de alguns periódicos de uma sincronia passada, e 
leva à eleição de outros critérios, além da paginação e do índice, 
tais como a presença de capa, a diversidade temática de seu con-
teúdo e, sobretudo, a periodização mais espaçada, características 
peculiares à revista. O emprego ambíguo da nomenclatura con-
tribuiu, assim, para aproximar ainda mais a história desses dois 
periódicos, marcando a recorrência dessa aparente sinonímia até 
as primeiras décadas do século XX.

Assim como acontece com o jornal, também não há consenso 
quando se trata de apontar a primeira revista de nosso país. Uma 
edição fac-similar de O Patriota, lançada em 2004, numa parceria 
da Casa de Oswaldo Cruz com a Biblioteca Nacional e a Editora 
Fiocruz, revela, pelo teor dessa publicação que circulou no Rio de 
Janeiro nos anos de 1813 e 1814, uma miscelânea temática, aliado à 
periodicidade – mensal no primeiro ano e bimensal no segundo – ca-
racterísticas que a aproximam de uma revista, por esse motivo assim 
nomeada na edição. Convém lembrar que o editor de O Patriota era 
também responsável pela Gazeta do Rio de Janeiro, ambos publi-
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cados pela Impressão Régia, criada em 13 de maio de 1808, com a 
vinda da corte portuguesa para o nosso país.

Por sua vez, Costa (2007) afirma ser As Variedades ou Ensaios 
de Literatura, publicação baiana de 1812, a pioneira, tirando, por-
tanto, de O Patriota o título de primeira revista brasileira. As Varie-
dades, editada pelo mesmo tipógrafo que fundara o segundo jornal 
publicado em nosso país, Idade d’Ouro do Brazil, em maio de 1811, 
teve vida breve, apenas três números.

Já para Martins (2001), a primeira revista brasileira foi Ni-
terói, Revista Brasiliense, Ciências, Letras e Artes, editada na Eu-
ropa, precisamente na França, em 1836. Financiada por um comer-
ciante brasileiro, seu consumo, no Brasil, também foi limitado, pois 
não passou de dois números. A despeito dessa reduzida circulação, 
tem o mérito de ter fomentado o surgimento de outras revistas lite-
rárias, de tendência romântica, tão em voga naqueles tempos, e de 
veicular, pela primeira vez, A ilustre casa de Ramires, obra de Eça 
de Queiroz, especialmente produzida para compor a revista.

A despeito da divergência quanto àquela que seria a primeira 
revista brasileira, interessa-nos aqui o fato de esse suporte ter uma 
história em comum com o jornal e ser, no início de sua circulação, 
com ele confundido. A semelhança gráfica e a consequente falta de 
precisão terminológica levaram-nos a ter maior cuidado na seleção 
dos textos do corpus.

A revista, assim como o jornal, pela escassez de indústria li-
vreira constatada no século XIX e início do século XX, no Brasil, 
transformou-se em suporte adequado para veiculação de valores cul-
turais, devido a seu caráter ligeiro, condensado e de rápido consu-
mo.82 Assim, vemos surgir, entre outras, algumas revistas que mar-
caram a história desse tipo de periódico em nosso país, antes mesmo 
da que foi apontada por Martins (2001), como O Espelho Diaman-
tino, periódico quinzenal, editado no Rio de Janeiro, entre 1827 e 
1828; O Espelho das Brasileiras, publicado em Recife, em 1831; e 

82 A respeito das normas sociais propagadas em revistas dirigidas às mulheres na primeira me-
tade do século XX, em particular a revista feminina Jornal das Moças, cf. Almeida (2008).
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Beija-Flor: Annaes brasileiros de sciencia, politica, litteratura, &c., 
do Rio de Janeiro, a primeira revista brasileira a entreter os leitores 
com a publicação, em 1830, do folhetim O Colar de Pérola, do es-
critor escocês Walter Scott, que já fazia sucesso na Europa com seus 
escritos. Essa prática, iniciada pela Beija-Flor, se tornou comum no 
País a partir de 1840 (COSTA, 2007).

Somente nos anos 40 do século XX, o periodismo passou a 
ter segmentação e projetos definidos, inaugurados com a publica-
ção das revistas Cultura Política e Clima (MARTINS, 2001).83 A 
primeira, do Rio de Janeiro, reconhecida por seu alto grau de orga-
nização e eficiência no trato da informação, e a segunda, criada em 
São Paulo por alunos da Faculdade de Filosofia da USP, ambas de 
1941. Com o passar do tempo, a revista, já com uma nova feição, 
tornou-se, então, periódico de mais prestígio que os jornais, que, 
por sua vez, passaram a oferecer, como encarte à parte aos leitores, 
publicações com características indiscutivelmente de revista, prá-
tica amplamente difundida hoje em dia, que remonta ao início do 
século XIX, conforme apontou Costa (2007), ao identificar aquela 
que para ele seria a primeira revista brasileira, um folheto do jornal 
Idade d’Ouro do Brazil.

Como vimos, a imprensa periódica exerceu um papel relevan-
te no século XIX. Se por um lado foi marcada pelo compromisso 
com o desenvolvimento do hábito de leitura através da divulgação 
de obras literárias, por outro se tornou espaço privilegiado para a 
discussão sobre vida política, social e cultural do País, possibilitado 
pela diversificação dos consumidores letrados e pela propagação de 
ideias liberais e republicanas. Muitos jornais e revistas colocavam 
em pauta nas suas colunas, além de outros assuntos de que tratavam, 
a construção de uma nação livre. Tais publicações afirmavam-se 
como palco de reflexão sobre o Brasil, contando com a participa-
ção de um número significativo de colaboradores e correspondentes. 

83 Na mesma obra, mais adiante (p. 74), a autora reporta-se a uma citação de Lima Barreto, 
que, em 1920, postulava a configuração definitiva de revista para a Revista do Brasil, 
publicação de São Paulo, comprada por Monteiro Lobato em 1918.
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Nesse cenário, textos de teor argumentativo e persuasivo firmam-se 
como gêneros privilegiados, entre eles, o editorial, como o denomi-
namos hoje e sobre o qual passamos a falar.

O contexto enunciativo do editorial

Antes de enveredarmos pelo caminho que nos levará ao entor-
no enunciativo do editorial, vamos inicialmente revisar o conceito 
atribuído a essa tradição discursiva, retomando alguns estudos da 
área da Comunicação e da Linguística e ainda outros materiais que 
possam servir de suporte às nossas reflexões. Com o objetivo de con-
substanciar tais reflexões, recorreremos a exemplos do corpus, pois, 
a partir deste capítulo, começamos a análise dos textos.84

Voltando mais uma vez nosso olhar para o surgimento do jor-
nal, observamos que, antes de ser informativo ou interpretativo, o 
jornalismo nasceu opinativo e fortemente tendencioso. Nesse con-
texto, o jornal se instituiu como veículo usado para destacar e ma-
nipular fatos de acordo com os interesses de seus proprietários ou 
de grupos a cuja causa aderisse. Assim várias de suas poucas folhas 
(quando não, todas) constituíam espaço para a manifestação desses 
interesses, como é o caso do jornal O Cearense, que, na edição de 11 
de outubro de 1847, com 4 páginas, publicou, nas 2 primeiras, três 
editoriais e, na seguinte, um artigo assinado.

Baseando-se no paradigma de que os gêneros jornalísticos po-
deriam ser classificados segundo as categorias “informativo”, “in-
terpretativo” e “opinativo”, Beltrão (1980), considerado o pioneiro 
em estudos dessa natureza, elencou como gêneros pertencentes à 
terceira categoria o editorial, o artigo, a crônica, a opinião ilustrada 
e a opinião do leitor. Melo (1985), cujo objetivo era descrever os 
gêneros presentes no jornal (diferentemente de Beltrão, que tencio-

84 A fim de alcançar uma apresentação mais didática dessa parte de nosso trabalho, desti-
namos a primeira seção deste capítulo à análise e discussão dos dados levantados; e a 
segunda, à sistematização da análise apresentada, associando-a ao quadro teórico-me-
todológico proposto.
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nava dar orientação sobre a elaboração de textos jornalísticos), parte 
de dois critérios por ele definidos – a intencionalidade e a natureza 
estrutural – para chegar a duas categorias de textos (e não três como 
apontara Beltrão), resultantes do segundo critério: o jornalismo opi-
nativo e o jornalismo informativo. No elenco dos gêneros agrupados 
na segunda categoria – opinativo –, Melo inclui o editorial, ao lado 
do comentário, artigo, resenha, coluna, crônica, caricatura e carta.

Bonini (2003), revisando a literatura acadêmica sobre gêneros 
do jornal, tanto manuais de ensino, quanto textos teóricos, com o 
objetivo de chegar a um inventário dos gêneros que circulam nos 
jornais brasileiros, constatou que no meio jornalístico a noção de 
gênero é pouco precisa e os critérios utilizados para as diferentes ti-
pologias, por estarem ancorados na concepção de que os gêneros são 
fixos, não dinâmicos, fazem pressupor que possam ser facilmente 
identificados nos gêneros do jornal. Tanto os manuais quanto os tex-
tos teóricos, principalmente os manuais, quase sempre voltados para 
aspectos superestruturais, não se reportam ao fato de nem sempre a 
fronteira entre um e outro gênero dentro do jornal não ser facilmen-
te identificável, como acontece com a notícia e a reportagem, que 
podem apresentar variação de um caderno para outro dentro de um 
mesmo jornal, além de nem sempre os rótulos coincidirem com os 
textos efetivamente publicados, notadamente aqueles que pertencem 
a gêneros mais maleáveis, como o anúncio publicitário, por exemplo, 
de que falamos no segundo capítulo. A par desses questionamentos, 
Bonini reconhece que a variada quantidade de rótulos apresentados 
nas diferentes tipologias se revela um rico material para o levanta-
mento de um repertório dos gêneros que se materializam nos jornais.

Se no início do jornalismo, essa díade, informativo e opinati-
vo, era critério suficiente para que pudessem ser estabelecidas distin-
ções entre os gêneros jornalísticos, hoje, segundo Chaparro (2008), 
ao tecer críticas a Melo (1985), não se revela mais produtiva para dar 
conta das diversas formas discursivas passíveis de serem encontra-
das em um jornal, pois os gêneros não estão a priori presos a crité-
rios externos que os definiriam em função desses dois eixos – opinar/
informar – os quais, na maioria dos textos empíricos, se imbricam. 



Estudos da Pós-Graduação106

Como exemplo desse imbricamento, Chaparro cita a notícia, que, 
dita objetiva e construída com informação considerada pura, resulta 
de seleções e exclusões deliberadas, controladas pela competência 
jornalística de fazer escolhas por critérios de importância e valor, o 
que configura, portanto, um exercício opinativo.

O editorial é visto, ainda, do ponto de vista de sua macroes-
trutura, como um texto argumentativo. Assim, há estudos na área da 
Linguística, como os de Nascimento (1999), Rebelo (1999) e Sousa 
(2004), que se voltam para as estratégias linguísticas e discursivas 
empregadas pelo redator para alcançar êxito na tarefa de persuadir o 
leitor sobre a verdade da opinião veiculada.

Recorrendo a estudos da área da Linguística, Chaparro (2008) 
defende, então, que os gêneros do jornal podem ser agrupados se-
gundo dois critérios básicos – narrativo e argumentativo – que re-
fletem as duas principais ações que, segundo ele, estão na base de 
todos os textos jornalísticos: o relato e o comentário. Os gêneros são 
distribuídos, assim, em dois grupos, de acordo com o tipo de ação 
e de esquema textual, cada um contendo dois subgrupos (espécies), 
conforme se vê no quadro a seguir:

Quadro 4 – Gêneros do jornal
GÊNERO COMENTÁRIO GÊNERO RELATO

Espécies
Argumentativas

Espécies
Gráfico-Artísticas

Espécies
Narrativas

Espécies
Práticas

Artigo
Carta

Coluna

Caricatura
Charge

Notícia
Reportagem
Entrevista

Coluna

Roteiros
Indicadores
econômicos

Agendamentos
Prev. do tempo

Consultas
Orientações úteis

CRÔNICA: classe de texto livre de classificações

Fonte: Chaparro (2008, p. 178).
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Mesmo ressaltando a contribuição das reflexões que levaram 
Chaparro a chegar a esse quadro tipológico, Bonini, que se valeu 
de uma versão anterior da obra do professor jornalista, adverte que 
a concepção subjacente a essa categorização, de base aristotélica, 
é a de que a linguagem pode ser tratada como fenômeno isolado, 
independentemente do sujeito que a utiliza, opondo-se, portanto, à 
concepção hoje consensual na Linguística, que a vê como fenômeno 
de interação social e considera o aspecto constitutivo da linguagem 
na constituição do sujeito, ser social.

Embora reconheçamos que as características apontadas aci-
ma não sejam suficientes para o estabelecimento da distinção entre 
o editorial e outros gêneros jornalísticos, não podemos deixar de 
admiti-las na definição dessa tradição discursiva, uma vez que a or-
ganização textual argumentativa, captada na superfície discursiva, 
revela a intenção do editorialista em convencer seu interlocutor por 
meio da opinião/manipulação que manifesta.

Por outro lado, ainda que esteja relacionada à manifestação 
verbal, todos sabemos que há outras formas de conotar opinião, 
como a posição que determinada matéria ocupa na página, o tama-
nho de uma foto ou o seu conteúdo, os recursos gráficos (fonte e 
tamanho da letra) usados no título, aspectos que também serão con-
siderados na análise como parte do todo enunciativo.

A respeito do conceito de “opinião da empresa” associado ao 
editorial de jornal, Melo (1985) lembra oportunamente que, desde 
quando o jornalismo virou atividade comercial, fonte de lucro e conse-
quentemente de poder, o editorial deixou de representar a voz do dono 
e passou a representar a defesa de interesses de setores empresariais 
e financeiros. Continua sendo expressão de opinião, mas a opinião 
das forças que os mantêm. Por outro lado, prossegue o autor, ainda é 
possível encontrar editoriais que representem a opinião do dono, mas 
isso só acontece em jornais de pequeno e médio porte, cujo controle 
financeiro está nas mãos de um proprietário ou de sua família.

Dubied e Lits (1997), revelando a impossibilidade de os crité-
rios comumente utilizados para a identificação do editorial poderem 
ser aplicados a todos os exemplares do gênero, levantam a hipótese 
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de se considerar essa prática discursiva do âmbito jornalístico mais 
uma posição discursiva do que um gênero específico. Para sustentar 
a afirmação que fazem, os autores destacam alguns traços particula-
res que se sobressaem nas definições apresentadas na literatura sobre 
o tema e que constituiriam o núcleo do protótipo do gênero, a saber: 

i) a topografia (texto no topo do jornal, em primeira página);
ii) a periodicidade (publicado somente em momentos importantes); 
iii) a autoria (atribuída a responsável pelo jornal ou a persona-

lidade de destaque);
iv) o conteúdo (tema de relevante importância);
v) o teor argumentativo (mescla de envolvimento passional 

com argumentação clássica).

Em seguida, confrontam esses traços com oito jornais france-
ses e belgas. A análise do corpus levantado leva os autores a consta-
tarem que, embora os editoriais, de um modo geral, atendam a esse 
modelo, há consideráveis variações no que diz respeito à topografia 
(nem sempre aparecem na primeira página), à periodicidade (costu-
mam ser diários, e não de intervenção excepcional) e à autoria (al-
guns levam assinatura e outros ainda a foto do enunciador). Os auto-
res ressaltam, também, que as arengas e polêmicas, típicas do século 
XIX e da primeira metade do século XX, deixaram de ser observadas. 
Tais contravenções os levam a defender que o editorial é um gênero 
em evolução. De nossa parte, afirmamos que não só o editorial é um 
gênero em transformação, mas todos os gêneros; desde que estejam 
sendo materializados, estão em constante processo de transmutação, 
pelas razões que já expomos detalhadamente no segundo capítulo.

Embora reconheçamos serem oportunas as reflexões que os 
autores fazem sobre a necessidade de alargamento da noção de 
d êiti co s, apoiados na ocorrência particular que essa categoria revela 
dentro dos editoriais, não temos como levar em conta as restrições 
que fazem quanto aos critérios definidores do editorial. Na prática 
do jornalismo europeu, pelo menos o francês e o belga, o termo edi-
torial, como mostrou o estudo de Dubied e Lits, é empregado tanto 
para o texto cuja autoria cabe ao redator-chefe ou a outro responsá-
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vel quanto para o que é assinado por uma personalidade, a autoria de 
caráter socioprofissional de que fala Alves Filho (2006).

No Brasil, ainda que os critérios elencados para distinguir 
gêneros jornalísticos não sejam satisfatórios, como bem ressaltou 
Bonini (2003), pelo menos um tem se revelado particular para dis-
tinguir o editorial: a autoria. Dessa forma, o editorial de jornal se 
diferencia do artigo de opinião ou de outro gênero afim justamente 
pela ausência de assinatura, o que configura a autoria institucional, 
de que já falamos no capítulo anterior.

Se no início do periodismo, o editorial era também designa-
do artigo de fundo ou introdução e podia vir assinado, com o de-
senvolvimento das práticas jornalísticas e a paulatina segmentação 
das seções, a nomenclatura também foi se especificando. Assim, nos 
grandes jornais brasileiros, os textos assinados foram sendo reco-
nhecidos como artigo de opinião, carta do leitor, comentário, rese-
nha, entre outros, e o texto sem assinatura, como editorial.

Ser reconhecido pela ausência de assinatura não impede, no 
entanto, que possamos vir a encontrar em um jornal um texto assina-
do sob a rubrica editorial, tanto que, em nosso corpus, identificamos 
editoriais assinados ainda que somente até o ano de 1921, mais de 8 
décadas atrás. Quando ressaltamos o critério da ausência de assina-
tura, levamos em conta a regularidade, isto é, o fato de os editoriais 
que circulam nos grandes jornais brasileiros atuais possuírem esta 
característica em comum. Para além das especificações e nomencla-
turas, está, bem sabemos, o uso que se faz dos gêneros.

Convém salientar, ainda, que Dubied e Lits sublinham a im-
portância de uma aproximação diacrônica dentro de uma análise sin-
crônica, em função, sobretudo, do que perceberam a respeito do uso 
particular dos dêiticos, para que se possa chegar a uma observação 
mais coerente com os exemplares do gênero que circulam na atuali-
dade. Nesse sentido, concluem o artigo afirmando:

Importará, portanto, observar os dominantes de um grupo de 
textos, dentro de uma abordagem, simultaneamente, diacrônica 
e sincrônica, mais do que fazer classificações rígidas e imutá-
veis, das quais se conhece a fragilidade, exceto para escolher 
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exemplos que correspondam aos critérios, previamente determi-
nados pelo observador (DUBIED; LITS, 1997, p. 61).85

Assim como Dubied e Lits, não temos a intenção de trabalhar 
com uma classificação rígida, mas necessitamos de um conceito que 
sirva para descrever satisfatoriamente o gênero a fim de que possa-
mos continuar nos referindo aos textos do nosso corpus como edito-
riais (ou carta do redator para aqueles de um passado mais distante).

Derivado do termo em inglês editor, designação atribuída 
não somente àquele que responde pela realização prática do objeto 
impresso, mas também àquele que assume sua concepção e responsa-
bilidade intelectual, o editorial, no dicionário Aurélio, (FERREIRA, 
1986) é definido como “artigo que exprime a opinião do órgão, em 
geral escrito pelo redator-chefe, e publicado com destaque; artigo de 
fundo”; no Dicionário de usos do Português do Brasil, de Francisco 
Borba, como “artigo principal e inicial de um periódico que veicula 
o pensamento da direção do órgão sobre determinado assunto”; e no 
dicionário Houaiss, em sua versão eletrônica,86 é definido como “ar-
tigo em que se discute uma questão, apresentando o ponto de vista do 
jornal, da empresa jornalística ou do redator-chefe; artigo de fundo”.

Referindo-se à data em que foi encontrado pela primeira vez 
em um documento em língua portuguesa, o dicionário Houaiss re-
gistra para o termo “editor” o ano de 1813 e para o termo “editorial” 
o ano de 1890. Contrariando a datação de Houaiss, Callado (2002, p. 
46) afirma ter surgido, por volta de 1877, “o artigo editorial – mais 
tarde denominado apenas editorial”. Diferentemente dos registros 
anteriores, Gomes (2007) reporta-se à década de 30 do mesmo sécu-
lo para a primeira referência ao termo editorial, encontrada em um 

85 Tradução nossa para o original: “Il importera donc davantage d’observer les dominantes 
d’un groupe de textes, dans uneapproche à la fois diachronique e synchronique, plutôt 
que d’opérer des classements rigides et immuables, dont on connaît la fragilité, sauf 
à choisir des exemples qui correspondent aux critères préalablement determines par 
l’observateur”.

86 Disponível em: <http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=editorial&cod=73135>. 
Acesso em: 5 fev. 2014.
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texto do Mensageiro Nietheroyense distribuído por várias publica-
ções do Diario de Pernambuco, fundado em 1825.

Independentemente da divergência apontada, podemos afirmar 
que esse gênero textual só passou a ser reconhecido pelo termo edito-
rial, pelo menos em textos escritos, algumas décadas depois de essa 
prática discursiva já ter, de certa forma, espaço garantido nos jornais 
que circulavam desde a primeira metade do século XIX, ainda que 
viesse a receber outra designação: introdução, artigo, artigo de fundo. 
Esse fato nos ajuda a compreender a nomenclatura flutuante no início 
de sua instauração como prática discursiva em nossa sociedade.

O Manual de Redação do jornal Folha de São Paulo apresen-
ta as seguintes características para esse gênero reconhecido como 
expressão da opinião de um jornal: “os editoriais são publicados na 
segunda página do jornal e, em casos excepcionais, na primeira. Não 
são assinados. [...] não dirigem o noticiário, mas temas que neles 
aparecem com frequência devem ser explorados pela reportagem” 
Em seguida, no mesmo verbete esclarece: “A Folha procura publicar 
artigos assinados que discordem das posições dos seus editoriais”.87

Para nosso objetivo de análise, tomamos, então, como edi-
torial de jornal o texto que, veiculado em lócus próprio, possui 
periodicidade sistemática e destina-se à manifestação de opinião 
ligada a interesses dos segmentos empresariais/institucionais por 
ele representados. Publicado, pelo menos desde um passado re-
cente, sem assinatura,88 volta-se para assuntos, locais, nacionais 
ou internacionais, que estejam na pauta das discussões políticas, 
econômicas ou sociais.

Vale ressaltar que o que tomamos como editorial hoje não sig-
nifica que tenha sido assim percebido pelos produtores originais, pois 
não podemos nos esquecer de que, como a sociedade muda com o pas-

87 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/manual_texto_e.htm>. 
Acesso em: 12 set. 2015.

88 Com já dissemos no primeiro capítulo, embora o editorial hoje não seja assinado, inclu-
ímos em nosso corpus textos com assinatura, pois faziam parte de uma época em que 
essa característica ainda não tinha se firmado completamente.
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sar do tempo, as categorizações também não permanecem as mesmas, 
tanto que, no século XIX, o editorial era reconhecido como artigo de 
fundo ou introdução, como dissemos anteriormente. Nesse sentido, 
relembramos as palavras de Mondada e Dubois (2003, p. 22), que, a 
respeito da instabilidade das entidades no mundo e na língua, afirmam:

As categorias utilizadas para descrever o mundo mudam, por sua 
vez, sincrônica e diacronicamente: quer seja em discursos comuns 
ou em discursos científicos, elas são múltiplas e inconstantes; são 
controversas antes de serem fixadas normativa ou historicamente.

Em nossa pesquisa, recorremos, portanto, a textos de uma sin-
cronia passada e ao contexto – histórico, político e social – em que 
tais textos foram produzidos, para tentar nos aproximar das condi-
ções de produção e circulação à época em que foram veiculados e 
então melhor compreendermos o fenômeno que continua a se mani-
festar, ainda que sob outras circunstâncias.

Da mesma forma, não podemos nos esquecer também de que 
um mesmo texto pode pertencer a gêneros diferentes em países e 
tempos igualmente diferentes. Como exemplo, podemos retomar os 
textos de jornais franceses e belgas: uns seriam tomados, hoje, em 
nossa cultura, como editoriais, por não trazerem assinatura; outros, 
como artigo de opinião (ou comentário), por apresentarem autor, no-
meado e com foto, ainda que para seus produtores e destinatários 
originais sejam todos editoriais.

O que estamos levando em consideração com esse posiciona-
mento é que não se produz um texto fora de suas condições sociais 
e culturais, nem de seu tempo histórico. As condições políticas, eco-
nômicas, sociais e culturais forjam, portanto, o surgimento de um 
gênero, que nasce marcado por contingências. Passemos, então, a 
falar dessas contingências.

Ambiência: o entorno sócio-histórico do jornalismo cearense

A história dos gêneros está indissociavelmente atrelada à his-
tória, em toda a sua dimensão – social, política, econômica, cultural 
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–, conforme já ressaltamos. No entanto, como linguista, não temos 
a pretensão de narrar a história do Ceará, cuja tarefa, por excelên-
cia, cabe aos historiadores, tampouco a de reconstruir a história do 
jornalismo cearense, a cujo empreendimento voltam-se jornalistas, 
quando não historiadores. Nossa intenção é compilar fatos, tanto de 
uma quanto de outra história,89 que possam subsidiar a interpretação 
de acontecimentos que estão por trás, como pano de fundo, da cir-
culação dos textos que tomamos como objeto de análise. Para tanto, 
nos detivemos um pouco mais nesta parte de nossa investigação por 
vermos que esses fatos e acontecimentos históricos nos servirão para 
compreender melhor a análise das outras categorias que virá a seguir.

Até o século XVI, o Ceará foi esquecido pela Coroa Portu-
guesa. O difícil acesso à costa cearense, a presença de índios que 
resistiam à ação do colonizador e a aridez do clima acabaram por 
afastar os portugueses. Além dessas causas, uma mais contundente 
inibia qualquer tentativa de colonização por parte dos portugueses, 
interessados no lucro e no acúmulo de metais preciosos: o Ceará não 
dispunha de ouro nem prata, suas terras não serviam para o plantio da 
cana-de-açúcar e suas riquezas (algodão e sal, por exemplo) não eram 
mercadorias de valor. A capitania, criada em 1534 – Siará Grande –, 
não despertou interesse nem de seu donatário, Antonio Cardoso de 
Barros, que faleceu sem jamais ter posto os pés em solo cearense.

Somente a partir do século XVII, a Coroa passou se preocupar 
com o Siará, mas por uma questão estratégica, pois era necessário 
proteger o território da contínua ação de estrangeiros: os franceses, 
que se estabeleciam no Maranhão, e os holandeses, que chegavam 
a Bahia e Pernambuco. Entretanto as tentativas de ocupação pelos 
portugueses não lograram êxito. Até a primeira metade do século 
XVII, o Ceará foi palco de sucessivas invasões.

Após a expulsão dos estrangeiros e com a submissão à ad-
ministração de Pernambuco, um novo quadro começa a se delinear 

89 Para a retomada da história do Ceará até a proclamação da República (1889), nos 
valemos principalmente das contribuições historiográficas de Girão (1971), Campos 
(1985) e Aragão (1985).
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com a interiorização da colonização, que se volta para a atividade 
pecuária, sobretudo a partir do último quartel do século XVII, facili-
tada, entre outros fatores, pelas abundantes pastagens e pelos custos 
reduzidos no estabelecimento das fazendas, propriedades destinadas 
à exploração pecuarista.

Embora a comercialização do gado tenha possibilitado as pri-
meiras mudanças na economia da capitania, a venda dos rebanhos 
foi-se revelando não muito lucrativa. Além de o gado padecer duran-
te as longas caminhadas entre o fornecedor e o consumidor, o trans-
porte se ressentia dos constantes assaltos e dos ataques de animais 
selvagens. Sem falar dos altos impostos que subtraíam sensivelmen-
te os lucros contabilizados.

Paralelamente ao enfraquecimento da atividade pecuária, co-
meçou a se implantar a cultura do algodão, que, no século seguinte, 
constituiria a base da economia do Ceará. Com o desenvolvimento da 
cotonicultura, Fortaleza foi aos poucos vendo surgir sua importância 
no cenário da economia do Estado, que, em 1799, adquiriu indepen-
dência de Pernambuco e passou a ter governador próprio e a receber 
ordens diretamente da Corte. Iniciou-se, a partir dessa época, o perío-
do de urbanização daquela que viria a ser conhecida como a Terra da 
Luz, que, à margem dessas circunstâncias, continuava a lutar contra a 
precariedade que assolava o estado, vitimado por grandes secas.

Na virada do século XVIII para o XIX, a preocupação maior do 
governador, que era português, convém lembrar, consistia em conse-
guir meios de arrecadar mais tributos e estabelecer o domínio da sede 
governamental sobre as demais vilas cearenses, cuja relativa autono-
mia alcançada pelos senhores de terra perturbava o sono da Corte.

Quando D. João e a Família Real desembarcaram no Brasil, 
fugindo das tropas napoleônicas e visando maiores chances de defesa 
contra os invasores do reino, o Ceará era governado pelo recém-em-
possado Luís Barba Alado de Menezes, outro português. A província 
fazia parte do que se constituía o País na época: “um amontoado de re-
giões mais ou menos autônomas, sem comércio ou qualquer outra for-
ma de relacionamento, que tinham como pontos de referência apenas 
o idioma português e a Coroa portuguesa” (GOMES, 2007, p. 120). 
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Até a expressão para se referir à nacionalidade de quem nascia no Bra-
sil refletia essa falta de coesão: não se sabia se deveria ser designado 
“brasileiro”, “brasiliense” ou “brasiliano”, fato que levou Hipólito da 
Costa a designar seu jornal de Correio Braziliense.

A vinda da Família Real acenou com possibilidades alvissareiras 
para aqueles que padeciam do atraso imposto por anos de colonialismo: 
carência de escolas, precariedade da saúde, debilidade na comunicação 
com o interior, entre outras mazelas sociais. O regozijo inicial provo-
cado pela chegada da Família Real e seus milhares de acompanhantes 
não durou muito, pois, em pouco tempo, o povo viu subirem indiscri-
minadamente as taxas e os impostos, sem que conseguisse avaliar os 
benefícios que teria com tais atos governamentais. Começavam a ser 
plantadas, assim, as primeiras sementes dos ideais revolucionários que 
permearam o nascedouro da imprensa em nosso país.

Por outro lado, não há dúvida de que as condições do meio 
intelectual mudaram com a vinda da Família Real. Com a transfe-
rência para um país marcado pela precariedade, era natural que a 
nobreza quisesse mudar o panorama encontrado para assim garan-
tir uma estadia menos sofrida, já que o centro do poder português 
não mais seria em Lisboa. Em pouco tempo, como para compensar 
tantos anos de negligência, o País passou, então, por um surto de-
senvolvimentista: abertura dos portos, construção de estradas, ins-
talação do Banco do Brasil e da Casa da Moeda, implantação de 
cursos superiores e escolas técnicas, criação de fábricas, entre outras 
benesses. Finalmente, por meio de um decreto assinado no dia 13 de 
maio de 1808, foi criada a Impressão Régia, que tinha como objetivo 
imprimir os atos do governo e divulgar notícias de interesse da Co-
roa. A Gazeta do Rio de Janeiro, primeiro jornal a sair das máquinas 
importadas da Inglaterra, começou a circular em 10 de setembro do 
mesmo ano. Pouco tempo depois, outros tantos jornais, diante da 
liberdade de imprensa, começaram a circular abertamente no País, 
uns impressos, outros manuscritos, como O Paulista. A falta de tipo-
grafia não impediu que São Paulo lançasse um jornal aproveitando 
a liberação concedida. A primeira tipografia na província paulista só 
foi instalada em 1827, três anos depois do Ceará.
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Alquebrada como D. Maria I, a rainha louca de 74 anos da 
Corte Portuguesa, a capitania do Ceará não tardou a se beneficiar 
com o rompimento do isolamento a que estivera relegada. Começou 
seu novo ciclo já na administração de Barba Alado, governador de 
1808 a 1812, que deu início ao comércio direto com a Inglaterra, 
incentivou o plantio de algodão e implantou uma fábrica de lou-
ça vidrada, a primeira unidade de produção organizada do estado. 
Diante desse novo quadro de estímulo à prosperidade, o Ceará foi 
uma das primeiras províncias a lançar-se nas atividades tipográficas, 
ainda que à custa de muito amadorismo, dadas as condições artesa-
nais com que os materiais eram impressos.

Em 1º de abril de 1824, com o país já independente de Por-
tugal desde 1822, e não mais fazendo parte, portanto, do Império 
Português, foi publicado, então, aquele que ficaria conhecido como 
o primeiro jornal cearense, Diário do Governo do Ceará.

Vale lembrar que, a exemplo da controvérsia sobre o primeiro 
jornal brasileiro, também não há consenso sobre o primeiro jornal 
cearense. Tanto Perdigão de Oliveira (1907) quanto Geraldo Nobre, 
em 1974 (edição fac-similar de 2006), dão como certa a existência 
de, pelo menos, uma publicação que teria antecedido o “Diário”, 
uma gazeta que circulou em 1817. Mesmo admitindo a hipótese de, 
além do “Diário”, outros frutos da imprensa cearense terem circu-
lado, não só em 1822, ou antes, mas, sobretudo no período que se 
estendeu até 1839, no qual, segundo Araripe (1983), teriam existido 
mais 15 jornais, restringiremos nossa análise desse lapso temporal 
a duas datas, 1832 e 1840, ano dos jornais que conseguimos coletar 
junto à Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro.

O período compreendido entre 1831, ano em que o imperador, 
D. Pedro I, atacado pela elite, pelo povo e pela imprensa devido à 
decadência que impunha ao País, viu-se sem condições de permane-
cer no cargo e então abdicou do trono em favor de seu filho, e 1840, 
ano em que D. Pedro II, tornou-se imperador do Brasil aos 14 anos 
de idade, foi um dos mais conturbados da nossa história. Governado 
em nome do soberano por regentes provisórios, o Brasil viu a econo-
mia entrar em crise; o poder central, controlado pelos grandes pro-
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prietários rurais do Sudeste, se envolver em permanentes conflitos 
com as províncias; e consequentemente várias revoltas eclodirem de 
norte a sul do País.

No ano de 1831, o jornalista de oposição Libero Badaró foi 
assassinado, como lembra Farias (1997, p. 75), “por pistoleiros a 
mando de um juiz paulista amigo de D. Pedro I”, fato que provocou 
mais agitação, confronto e ataques aos portugueses, que consegui-
ram, diante do caos estabelecido, levar os militares para a oposição. 
O assassinato do jornalista resultou de “um contexto em que políti-
ca e imprensa se confundiram da forma mais radical” (LUSTOSA, 
2003, p. 59).

Nesse clima de insatisfação, a luta pelo controle e pela maior 
autonomia política e econômica das províncias se fez mais acirrada. 
A elite dividida assumiu posições opostas: de um lado, o grupo libe-
ral, representado por grandes proprietários rurais, e, de outro, o gru-
po absolutista, composto por fazendeiros, militares e comerciantes 
portugueses. Os liberais defendiam autonomia para as províncias e 
a limitação dos poderes do imperador; os conservadores, um Estado 
unitário, centralizado nas mãos de D. Pedro. Essa contenda, como 
era de se esperar, também foi travada na imprensa, como podemos 
observar na carta do redator do Semanário Constitucional, na edição 
de 28 de dezembro de 1832.

(1)
PROCLAMAÇAO. || Cearenses! O infame, e anarchista Re- | 
dactor do Clarim infernal do Aracati, naõ | contente de pregar 
tantas vezes a Confede- | raçaõ pelas armas, acaba de proferir 
em | sua immunda folha Nº 51 que hoje he a | Confederaçaõ 
e amanhã sera a Republica; | que atrevimento, que ousadia! 
que grave | offença a Constituiçaõ, e falta de respeito | as leis, 
e as Authoridades! Porem cearenses, ao | criminoso disleixo 
destas he devida tanta in- | solencia do malvado. || Cearenses! 
Não acrediteis em tal mons- | tro, que sò prega doutrinas anar-
chicas, e | subversivas da ordem, e que sò quer per- | turbar a 
Província, e sacrificar os que ti- | verem a disgraça de se dei-
xarem illudir; | ficai certos que o Brasil hade ser Confe- | derado, 
porem a Confederação hade ser | sabiamente Decretada pelos 
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Dignos Repre- | sentantes da Nação, e pela forma marcada | na 
Constituição. || Cearenses! Naõ acrediteis também no | que o 
malvado tem publicado contra a Re- | gencia, pois sò huma penna 
amaldiçoada | como a do Clarim infernal he capaz de di- | zer 
mal de hum Governo, que todo se dis- | vella pela prosperidade 
do Brasil, e que | tem por deviza o mais acrisolado patriotismo | 
e nacionalismo. || Detestai. Cearenses, detestai a tal mons- | tro, 
e votai-lhe eterno odio; e a vòs, Ara- | ca[t]ienses, positivamente 
nos dirigimos, pe- | dindovos (sic) que abandoneis a esse infame 
anar- | chista, que já vos privou da paz, e união | em que sempre 
vivestes, e por fim traba- | lha para vos precipitar, e fazer a dis-
graça | de vossas familias; o malvado quer perder- | se, deixai-o 
perder-se so’ (sic), e naõ vos per- | caes tambem (sic), por illusaõ 
de hum ente taõ | infame, e indigno, e só digno do voso (sic) des- 
| prezo, e indignaçaõ. (n19s19f1/001) 

(Do Redactor)

O Semanário Constitucional, da família Castro, fiel à Coroa 
Portuguesa, foi um jornal semanal, publicado aos sábados, que tinha 
como um dos seus redatores, o advogado Angelo José da Expectação 
Mendonça, vereador e presidente da Câmara Municipal de Fortale-
za, província do Ceará. “Dispostos a fazer quanto couber á prol da 
Constituição e da Lei” e empenhados em fazer conhecer “a excellen-
cia do systema Constitucional-Monarchico-Representativo”, como 
dizia o artigo de fundo do seu primeiro número, datado de 4 de se-
tembro de 1832, o Semanário defendia fervorosamente a monarquia, 
representada na época por um regente, que governava em nome do 
soberano, até então menor de idade. Segundo seus proprietários, re-
presentados na voz do redator, a monarquia era o único sistema po-
lítico capaz de fazer a felicidade do povo.90

No combate que se travava entre liberais e conservadores, os 
grupos rivais faziam uso da palavra de forma contundente, como 
podemos constatar no texto em destaque. O redator, que, apesar de 
não subscrever o texto, assume a sua autoria (ao final do texto, com 

90 Informações obtidas no site do Instituto do Ceará (www.institutodoceara.org.br) e na 
Revista do Instituto Histórico e Geographico Brazileiro, de 1908, volume 1.
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a expressão “Do Redactor” entre parênteses), não poupa adjetivos 
ferinos para dirigir-se ao seu opositor, o redator de um jornal de po-
sicionamento político contrário ao seu. Dessa forma, em tom exor-
tativo e insultante, chama seu opositor, Joaquim Inácio Wanderley, 
que se indispusera com a família Castro e tinha no Clarim da Liber-
dade uma tribuna privilegiada, de “infame”, “anarchista”, “malva-
do”, “monstro”, “indigno”; o jornal Clarim de “infernal”, “immunda 
folha”; e o posicionamento político do adversário de “criminoso dis-
leixo”, “pena amaldiçoada”, entre outras expressões recategorizado-
ras, com acentuado teor axiológico.

Adepto dessa mesma feição argumentativa, o jornal Vinte e 
Trez de Julho, órgão político fundado em Fortaleza em 1840 para 
comemorar a ascensão dos liberais que retornaram ao poder com o 
golpe da maioridade do imperador, tinha como diretor Carlos Eduar-
do Muhlert, português naturalizado, e como redator José Lourenço, 
médico e político, que abandonou seus antigos amigos conservado-
res e filiou-se ao partido liberal.

Na edição de 31 de dezembro de 1840, o redator do Vinte e 
Trez de Julho se dirigia, como era costume no início da imprensa, 
em tom incisivo, ao redator do jornal Pedro II, fundado também em 
1840 e porta-voz da política conservadora, para esbravejar contra o 
ataque que o Pedro II fizera ao governo provincial acusando-o de 
demissões, transferências de servidores e outros desmandos, como 
esvaziamento dos cofres públicos. Para os liberais, as atitudes dos 
conservadores resultavam da resistência que opunham ao governo 
de José Martiniano de Alencar, liberal nomeado, em outubro daque-
le ano, para presidir o Ceará, em seu segundo mandato. Contra es-
sas atitudes oposicionistas, o redator voltou sua pena empunhadora, 
como constatamos no excerto a seguir.

(2) 
O Pedro que à muitos dias nao’ sahia pelo em- | baraço em que 
estava entre o Governo e os anar- | chistas, sahio no dia 30 com 
aquella impuden | cia (sic), e audacia, que tanto caracterisa seus 
redac- | tores. Attribue ao Governo os attentados que se | com-
metterao’ imprudentemente, e que tanto tem | concorrido para a 
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ruina e descredito dessa facçao’, | que tendo-se apossado de todos 
os empregos dos | bons serventuarios publicos, desfructando os 
co- | fres, e as riquesas da Provincia, tirando todos os | meios de 
subsistencia àos seus contrarios, com o | fim de os anniquilar, e 
não poderem, ir ao assou- | gue, atropellando a huns com recru-
tamentos, á | outros com designações e a todos com toda [a sor-] 
| te de vexações, e tirannias, nao’ pode tolerar, que | alguns dos 
seus contrarios sejaõ reintregados em | seus devidos empregos 
nem que as redeas do Go- | verno passassem para as mãos de 
quem tanto olha | para os interesses do Paiz.[...] (n18s19f1/002)

A linguagem, como vemos, constituía meio de descarregar as 
paixões e evitar, assim, as lutas à mão armada. Nesse sentido, “era a 
mais desbragada, semelhante à dos pasquins manuscritos de antanho, 
colocados furtivamente por baixo das portas” (NOBRE, 1974, p.17). 
O redator daquela época não media palavras e não manifestava cons-
trangimento ao atacar deliberadamente a face do seu opositor,91 o que 
nos leva a pressupor que a polidez que hoje percebemos nos editorias 
de jornal (ainda que não estejamos em nossa análise focalizando essa 
categoria) seja uma construção histórica, fruto da mudança que foi 
se estabelecendo na imprensa, sobretudo nos jornais em nosso país.

Não raramente, os jornais da época costumavam estampar mais 
de uma carta do redator. Nessa edição do Vinte e Trez de Julho, a terceira 
carta (publicada após as duas primeiras) trata do mesmo assunto e faz uso 
da mesma linguagem, como podemos verificar neste próximo excerto:

(3) 
[...] Sem receber soldo algum, e sem | esperança de melhora-
mento dos cofres, o Senhor Ma- | jor Jozé Felis Bandeira tem 
ate pedido empresta- | do e se empenhado para supprir a falta do 
Thesou- | ro exaurido por essas 3 ultimas e nefandas ad- | minis-
trações.92 [...] (n18s19f1/004)

91 Sobre as estratégias empregadas para atacar as faces envolvidas numa escrita verbal 
mediada pelo jornal, cf. Barros (2002). 

92 O redator se referia aos três governadores que, em menos de 2 anos, numa disputa 
acirrada pelo poder, antecederam ao senador Alencar:  João Antônio de Miranda 
(15/02/1839 a 03/02/1840), Francisco de Sousa Martins (04/02 a 09/09/1840) e João 
Facundo de Castro Menezes (setembro a outubro de 1840). 
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Desde essa época, segundo Fernandes (2004, p. 32), o jornal 
já “demonstrava ser mecanismo de comunicação, de apresentação 
social, política e partidária, de defesa às críticas da oposição, de as-
sociação e de divergência”.

Sinalizando para uma concepção jornalística diferente da que 
dominara o cenário da imprensa do Ceará nas suas duas primeiras 
décadas, o jornal O Cearense, em sua primeira edição, datada de 04 
de outubro de 1846, em carta de apresentação dirigida aos leitores, 
se propôs a voltar-se para os verdadeiros interesses do público, dei-
xando de lado as ofensas pessoais, bem como a linguagem injurian-
te, conforme ilustramos a seguir.

(4)
O CEARENSE. || A imprensa entre nós. || [...]Muitas veses, 
ella [a imprensa] se tem transviado da | verdadeira senda por 
onde deviria (sic) cami- | nhar, e usando de huma linguagem as- | 
querosa e immunda, tem lançado de si ver- | dadeiros pasquins 
indignos de quem os escreve, e da quelles (sic) para quem saõ 
escri- | tos; outras, abusando do seu poder colos- | sal, chafur-
da-se no putrido lamaçal das ca- | lumnias e injurias, e violando 
com infer- | nal scinismo a moral publica, vomita as | feses as 
mais negras contra a honra e re- | putaçaõ dos mais respeitáveis 
cidadãos... [...] Decididamente dizemos | que naõ; e sem medo 
de errar assegura- | mos que jamais admittiremos em nossas | 
columnas essa linguagem usada por alguns | de nossos collegas, 
que sem o sentirem | tem lançado um borraõ indelevel na nos- | 
sa imprensa: naõ apresentaremos grandes | cousas, é verdade; 
mas tambem naõ firi- | remos (sic) os ouvidos de nossos leitores 
com | essa nomenclatura de expressões injurio- | sas, que outros 
sòem (sic) empregar; e quan- | do naõ nos acreditemos pelas 
nossas pro- | duções, esperamos naõ nos desacreditar- | mos pela 
nossa linguagem. [...] (n01s19f2/005)

O Cearense foi fundado por Frederico Pamplona, Tristão Ara-
ripe e Thomás Pompeu e contava com o apoio dos redatores Miguel 
Ayres, João Brígido, Dr. José Pompeu, Conselheiro Rodrigues Jú-
nior e Dr. Paula Pessoa, personagens influentes no cenário político 
da época. Costumava sair uma ou mais vezes por semana, depen-



Estudos da Pós-Graduação122

dendo das circunstâncias que possibilitariam a sua impressão, já que 
dependiam, por vezes, de material tipográfico trazido do Rio de Ja-
neiro, por exemplo.

Essa carta de O Cearense inaugurou o período de estabilidade 
da imprensa alcançado no decênio 1840-1849, motivado pela situ-
ação política que, de certo modo, se normalizara com a maioridade 
de D. Pedro II.

Por outro lado, data desse período, segundo Nobre (1974, p. 
85), o surgimento de jornais críticos, caricatos e “afeitos a um estilo 
picaresco”, que tinham o objetivo de ridicularizar adversários polí-
ticos, ou desafetos, a exemplo de outros do gênero que circulavam 
na Corte, em Pernambuco e no Maranhão. Desses periódicos, “que 
nada sugeria[m] de jornalismo”, o único que ganhou expressividade 
foi O Periquito, surgido em 1846, cujo redator, Pedro Pereira da 
Silva Guimarães, reconhecido homem de talento, escrevia para os 
jornais Dezesseis de Dezembro, Popular e Pedro II.

Os dois grupos políticos – liberais e conservadores – represen-
tados respectivamente pelos jornais O Cearense e Pedro II, alternan-
do-se no poder, aprenderam, a despeito desses periódicos satíricos, a 
se respeitar, já que cada um mantinha seu próprio órgão de imprensa. 
No entanto, a luta pelo poder impossibilitava a unidade desses gru-
pos, e eles invariavelmente acabavam dividindo-se em várias facções.

A aparente harmonia entre os dois partidos, que atuavam ex-
clusivamente na tribuna parlamentar e na imprensa, não impediu, 
portanto, que surgissem dissidências, mais por interesses pessoais 
do que coletivos, que resultaram, então, na criação de outras pu-
blicações. Assim, quando os partidários de determinada facção se 
desentendiam, era chegado o momento de criar outro periódico, para 
assegurarem um espaço de manifestação das contendas que tal cisão 
teria provocado.

Arrefecendo os ânimos políticos sempre tão exaltados e retra-
tados na imprensa daquela época, como vimos, é lançado, em 1856, 
O Sol, que reunia política partidária com literatura e informação ge-
ral. Publicado em Fortaleza por Pedro Pereira da Silva Guimarães, 
o mesmo que anos antes estivera dedicado a jornais satíricos, tinha 
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periodicidade semanal. Neste semanário, contudo, seu redator reve-
lava um outro lado de sua verve, sensível ao tratamento respeitoso 
que tinha se firmado entre os chefes partidários e que acabou ine-
vitavelmente resvalando para a imprensa, que, naquela época, re-
gistrava franco desenvolvimento, sendo o Ceará considerado “uma 
das Províncias do império onde essa atividade mais se recomendava, 
senão pelo esmero tipográfico ao menos pelo valor intelectual dos 
que redigiam as folhas” (NOBRE, 1974, p. 89). Como exemplo da 
polidez que se instaurava na imprensa, citamos um trecho da edição 
de 04 de dezembro de 1857 do referido semanário.

(5)
[...] O illustrado redactor do — Cearense — pois deve | convir 
comnosco, que semelhante acto praticado | por quem está mais 
que ninguem na obrigaçaõ | de respeitar os direitos dos cidadãos 
brasileiros ou | seja maiores ou menores, he por demais atten- | 
tadoro das liberdades publicas [...] (n50s19f2/015)

Essa trégua nos insultos não impedia, por outro lado, que, vez 
por outra, os redatores dirigissem a seus opositores palavras não 
tão respeitosas, o que assegurava aos detratados direito de resposta, 
como vemos a seguir, na edição de 30 de abril de 1860, do jornal 
A Estrella, jornal político e literário, fundado em 1859 por José de 
Barcellos e Antônio Bezerra, este incumbido da parte poética.

(6)
Uma resposta. || Senhores do “Echo”, em poucas palavras | 
vamos hoje responder ao vosso celebre ar- | tigo intitulado a — 
Estrella — || Principiastes dizendo que máo grado vos- | so res-
pondíeis a “Estrella” pois não podieis | mais supportar as injurias 
que seus redacto- | res vos tem lançado. || Oh senhores! Sois ini-
mitaveis! || Ninguem melhor do vòs de lobo se | transforma em 
cordeiro. | Já que fallastes em caterva de redactores | freneticos 
tende a bondade de nomeal-os. || Usaremos de vossas expres-
sões: — se não | imprimirdes os seos nomes em vosso jornal | não 
passareis de uns — mentirosos. || Fostes mal informados quando 
dissestes | ser da redação o artigo a que alludistes. || Com isso 
temos respondido a essa parte do vosso artigo. || Certificai-vos 
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que só nos responsabelisa- (sic) | mos pelos nossos artigos. || 
Continuai, senhores; a missão é honrosa. || Continuai, que a 
nossa resposta será o — silencio. (n14s19f2/017)

A combatividade dos jornalistas nesse período (1850-1860) 
fomentou vários revides, o que serviu para caracterizar a considerá-
vel liberdade de que desfrutava a imprensa cearense, mesmo porque, 
como acentua Nobre (1974, p. 94), “havendo ardor de ambos os la-
dos, se compreendia que a uma violência se respondesse com outra”.

Dominado pelas oligarquias rurais, organizadas nos já referidos 
partidos liberal e conservador, o Ceará seguia palco da disputa pelo poder. 
Nesse contexto de contida beligerância, resultado do rompimento de Do-
mingos Jaguaribe (grande latifundiário, conhecido pelo título de Visconde 
de Jaguaribe) e Joaquim Freire (rico comerciante de Fortaleza), ambos do 
Pedro II, com os Fernandes Vieira (família de grande prestígio na políti-
ca e consequentemente na imprensa), é criado, em 1863, A Constituição, 
órgão dos “representantes das idéas do partido conservador adiantado, em 
opposição ás idéas pregadas pelo Pedro II, também orgam conservador de 
Fortaleza”. Em sua edição de 13 de março de 1866, o longo editorial, que 
se estende por duas páginas e ainda apresenta oito notas de rodapé,93 ataca 
O Cearense, órgão do partido liberal, como vemos a seguir.

(7) 
[...] O publico deve lembrar-se que o Cea - | rense em seo cons-
tante systema de | embustes tem attribuido ao Sr. Dr. Ja- | guaribe 
a inepta jatancia d’escrever á | seos amigos do interior, disendo-
-lhes que gosa da privança do presidente da | provincia o Exm. 
Sr. Dr. Homem de | Mello, que dispõe dos favores do go- | verno 
&c. [...] (n49s19f2/021)

A par desses periódicos cujos editoriais constituíam, na ver-
dade, diálogo entre pares, havia, por outro lado, periódicos literários 

93 Outros dois jornais já citados, Vinte e Trez de Julho e O Cearense, também apresen-
tavam notas de rodapé, sobre as quais falaremos na seção Forma: a configuração grafo-
espacial e sua semiotização, mais adiante.
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e críticos que, ao passarem ao largo das arengas político-partidá-
rias, voltavam suas publicações para fins específicos, como mostra a 
próxima carta do redator do jornal A Consciência, de 4 de julho de 
1867, um semanário publicado em Sobral, interior do estado:

(8)
[...] Não nos desviaremos do cami- | nho que tomaremos; nosso 
trabalho | é excessivamente sublime, por isso | occuparemo-nos 
singularmente de | negocios que se encaminham ás | lettras (sic), 
e d’ahi seguiremos por | uma vereda semeada de flôres, que | é 
por onde seguem os grandes lit- | teratos do mundo civilisado. 
(n19s19f2/024)94

Além das questões partidárias (e as literárias como acabamos 
de sublinhar), os redatores também devotavam fervor a outras causas 
políticas que afetavam a sociedade. Uma delas era a Guerra do Para-
guai, deflagrada em 1864. O Brasil, aliado ao Uruguai e à Argentina, 
enfrentou o Paraguai numa batalha sangrenta que se estendeu até 
1870. Como o exército brasileiro era pequeno e o serviço militar não 
era obrigatório, o governo federal determinou que as províncias or-
ganizassem corpos de voluntários para reforçar o Exército. O então 
presidente da província do Ceará, o liberal Lafayette Rodrigues Pe-
reira, cumprindo determinações, impôs às câmaras municipais que 
dessem início aos trabalhos de arregimentação de tropas. O editorial 
do jornal A Constituição, de 28 de abril de 1866, coadunado com o 
momento político que o País atravessava, enalteceu o trabalho da 
Companhia de Aprendizes Marinheiros do Ceará, como percebemos 
no texto seguinte.

94  Quase 25 anos depois, a imprensa literária no Ceará atingiu seu momento de maior 
expressividade com a publicação, em maio de 1892, do jornal O Pão, fruto de um mo-
vimento de cunho intelectual, Padaria Espiritual, cuja notoriedade foi alcançada com 
a transcrição do programa de lançamento em um jornal da capital federal da época, 
Rio de Janeiro. O movimento tinha por lema “alimentar com pão o espírito dos sócios 
e da população em geral” e reunia um grupo de escritores, artistas plásticos, músicos 
e amantes das artes em geral. O Pão, publicação semanal que fomentava a literatura 
brasileira, deixou de circular em 1898 (AZEVEDO, 1976).
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(9)
[...] Com as longas costas, que temos, | e com os grandes rios 
que nos divi- | dem de visinhos rixosos, he de pri- | meira in-
tuição a necessidade que temos | de uma respeitavel marinha de 
guer- | ra. Para conseguir-se este fim nem | um meio mais efficaz 
podem empre- | gar os altos poderes do Estado do que | instituir 
em todas as provincias ma- | ritimas e nas merginaes (sic) dos 
grandes | rios identicas companhias, que sirvam | de viveiro a 
armada nacional. (n79s19f2/023)

No último quartel do século XIX, a imprensa panfletária, im-
plantada desde a vinda de D. João VI para o Brasil, ainda tinha fôle-
go e material suficiente para suas bravatas verborrágicas, a despeito 
dos ventos de modernidade que, segundo Farias (1997), já sopravam 
no Ceará: sistema de canalização d’água, melhoria da iluminação 
pública, criação da Biblioteca Pública e de bons educandários, entre 
outros benefícios, que contribuíam para que Fortaleza se consoli-
dasse como o centro político e econômico do estado. O poder, no 
entanto, seguia nas mãos dos já conhecidos grupos dominantes, que 
continuavam com as altercações mediadas pela imprensa, como ve-
mos no excerto extraído do editorial de O Cearense, na edição de 19 
de abril de 1874.

(10)
[...] Vendem a consciencia por migalhas do | orçamento, obri-
gam-se a ter duas caras, | uma para o amo outra para o seu ami- | 
go, aprendem um idyllio para o encontro, | proferem uma praga, 
quando se tem des- | pedido! || Que lição util para a mocidade! 
Que ex- | emplo para os que aprendem na pratica | dos grandes. 
|| A tratantice precipita-se de cimo das | montanhas para inundar 
as planícies. || Do alto d’essas piramides, quanto redi- | culo nos 
contempla! [...] (n32s19f3/025)

Em linguagem irônica, o redator teceu críticas ao caráter dos 
que faziam o jornal/partido adversário. Quase meio século depois de 
ter se implantado no estado, a imprensa ainda se mostrava panfletá-
ria, característica revelada nos editoriais da época que analisamos.
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Ainda nesse período, precisamente em 1877, teve início a mais 
prolongada seca da história cearense que se arrastou até 1879 e, atin-
gindo o sertão de forma implacável, levou milhares de pessoas à mor-
te, além de causar graves consequências demográficas, com o êxodo 
de milhares de indivíduos. O flagelo foi tanto que, pela primeira vez, 
chamou atenção do governo central. Muitos redatores, em meio às 
contendas partidárias de costume, dedicaram várias folhas à descri-
ção do cenário calamitoso, à cobrança de ações governamentais, a de-
núncias do mau uso do dinheiro público, à exortação do povo. Como 
exemplo, citamos o jornal O Retirante, que, em seu segundo número, 
datado de 1º de julho de 1877, dos 4 artigos de fundo dedicou 3 a esse 
flagelo que, mesmo no início, já deixava o Ceará combalido.

(11)
[...] Agora nós, senhores do governo: || O que pretendeis fazer 
do povo que de vosso | apoio necessita? || Quereis acaso deixal-o 
morrer á fome por | vossa, já não dizemos maldade, mas incúria 
e | inacção? || A iniciativa particular trabalha continuamen- | te, é 
incançavel (sic), haja visto os esforços da distinc- | ta directoria 
do Gabinete de Leitura. || E vós dormis por essa indifferença dos 
Cresos; | por essa immobilidade da mulher de Loth. || Pouco vos 
importa o soffrimento do povo, | d’esse inditoso povo que, em 
bons tempos, enche | com o producto do suor de sua fronte, os 
vossos | vorazes cofres. || Porque fazei-vos surdos aos gemidos 
angus- | tiosos e dilacerantes das victimas que se debatem | n’um 
leito de horrores? || Vampiros do suor do povo cumpri o vosso | 
dever. (n02s19f3/030) 

No artigo seguinte, a pena de Luiz Miranda, redator do semaná-
rio que saía aos domingos, não é menos lancinante e incita o povo a 
exigir providências governamentais, como mostra o próximo exemplo.

(12)
[...] Representantes do povo! Cobardes! conscien- | cias podres, 
almas rebaixadas — a varrer com os labios as salivas dos de-
gráos do throno, por uma | migalha de ouro; não almejam outro 
fim: bajular | e receber o salario. Que a voz da historia pode- | 
rosa de maldição peze sobre a cabeça anathema | dos tyrannos 
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do povo. [...] || Povo, acordai d’esse torpor! || E’ tempo de sa-
cudirdes a face dos que vos | ludibriam os trapos de escravos. || 
Creiam-vos captivos, sede livres; creiam- | vos pequenos, mise-
raveis, sede orgulhosos de um | nome que tereis, se nos ouvirdes. 
|| Longa vai a divagação. || [...] || Especuladores, vendilhões da 
caridade publi- | ca, da generosidade d’outrem, acautelai-vos. 
(n02s19f3/031)

No 3º editorial da mesma edição, continua o redator vocife-
rando ainda a respeito da seca:

(13) 
[...] Que espectaculo triste e doloroso. || Percorra-se os arre-
baldes d’esta capital, com | especialidade as estradas, e ahi se en-
contrará a | miseria entrelaçada com a fome!… || E o governo, de 
braços crusado, conserva-se | inabalavel: nada vê e nada ouve; ao 
passo que | faria por certo um acto de verdadeira caridade, | man-
dando dar abrigo á essa legião de moribun- | dos e soccorrendo-
-lhes com o necessário para lhes | mitigar a fome. || Infelizmente, 
porém, bradamos no desesto (sic): | em quanto esses infelizes 
perecem á fome, o go- | vernador d’esta desventurada provincia 
offerece | uma chavena de chá á seus satellites, e a com- | missão 
que se chama — de soccorros publicos — des- | tribue a cada 
um dos indigentes que batem á sua | porta — duas bolachas mo-
fadas! || Que caridade evangelica! [...] (n02s19f3/032)

Nesse mesmo artigo, o redator, na abertura do seu texto, se 
reporta ao jornal O Cearense, que tivera dedicado um editorial (a 
que se refere explicitamente) aos problemas da seca que afligiam a 
população, sobretudo a que padecia diretamente desse flagelo, como 
vemos a seguir.

(14)
Continuamos hoje na ardua e melindrosa ta- | refa que ence-
tamos. || Felizmente, já não somos nós os unicos que | levamos 
a Cruz ao Calvario. || No Cearense de 24 do passado appareceu 
tam- | bem uma voz, que se ergue em prol dos indigen- | tes, re-
latando factos que, a serem verdadeiros | como reputamos, muito 
depõem contra quem os | praticou. [...] (n02s19f3/032) 
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Segundo Nobre (1974), o decênio 1870-1879 foi de pro-
gresso para a imprensa no Ceará. A par do enfrentamento entre os 
veteranos órgãos políticos Cearense, A Constituição e Pedro II, o 
público viu surgir jornais de linha noticiosa, além dos literários, 
com o aumento das publicações editadas em cidades do interior da 
Província. Com iniciativas anteriores, esse período viu frutificarem 
publicações com objetivos variados que, a exemplo de O Retirante, 
órgão das vítimas da seca e de combate à administração estadual, 
editavam suas próprias folhas.

Esse surto jornalístico continuou nas décadas seguintes. Em 
1890, surge A Verdade, com circulação aos domingos. De orienta-
ção católica, mantinha na linha de frente de sua redação os padres 
Francisco Pinheiro e Valdevino Nogueira, entre outras personalida-
des religiosas, ligadas ao Partido Catholico. Também esse periódico 
recorre ao mesmo expediente de outros seus contemporâneos, qual 
seja o de se defender (e atacar) de acusações feitas por adversários, 
como constatamos em excerto extraído do primeiro dos dois artigos 
de fundo da edição de 15 de março de 1891.

(15)
[...] Se o Cearense julga conveniente a | exibição da accusação 
e defesa feita | ao partido catholico, muito facil se- | ria estam-
padas em suas columnas di- | arias, sem ser preciso ao que julga- 
| mos, pedir-nos autorisação (sic), mas se | por ventura d’ella 
necessita, damo-la | em toda plenitude, || Contestamos uma pro-
posição do | mesmo artigo que diz — ter a redação | d’A Verdade 
se recuzado (sic) a ampla | discussão para a qual foi convidada | 
pelo Cearense, d’esde que estamos | sempre promptos para ella, 
resul- | tando algum proveito, ou havendo | necessidade de des-
faser (sic) accusações | que se nos faça em terreno dos prin- | 
cipios. [...] (n33s19f3/039) 

A imprensa partidária só viria a dar sinais de abatimento no 
fim do regime imperial, em 1889, com a proclamação da Repúbli-
ca. Entrava em cena a imprensa empresarial, motivada também pelo 
grande avanço mundial da tecnologia (CHAGAS, p. 203). Nesse 
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mesmo ano, deixaram de circular A Constituição e Pedro II; O Ce-
arense ainda continuou com suas edições (uma ou mais por sema-
na) até 1891, com a epígrafe “órgão democrático” que substituía a 
anterior, “órgão liberal”, motivada pelos ventos da República que 
se instaurara. Os idealizadores de O Cearense seguiram na política, 
e na imprensa, e quatro anos depois, em 1895, fundaram O Ceará, 
órgão do Partido Republicano Democrata, considerado exemplo de 
jornalismo crítico e consequente.

Os ideais abolicionistas, que culminaram com a abolição dos 
escravos em 1884, quatro anos antes, portanto, de o Brasil declarar 
extinta a escravidão, com a assinatura da Lei Áurea, e os ideais re-
publicanos, consolidados na elite intelectual que almejava sair da 
monarquia para assim se aproximar dos povos do Novo Mundo que 
já viviam sob esse novo regime, encontraram espaço assegurado na 
imprensa, notadamente nos editoriais e artigos assinados, como ilus-
tramos com o exemplo a seguir.

(16)
[...] Nossos intuitos são de paz, mas | são republicanos. Mais 
do que a nos- | sa posição, qualquer que ella seja, | presamos 
(sic) o partido, a que servimos. || E si, apellando para o nossos 
| concidadãos, offerecemos abrigo a | todos em nossa tenda de 
trabalho, é | que estamos convencido[...] de que deste | modo 
melhor servimos ao partido e | ao Estado. || Victor Hugo, o genio 
que escre- | veu os Chatiments, deixou a todos | os republicanos 
este conselho de | mestre:| | C’est par la fraternité qu’on sauve | 
la liberté. (O Norte – n10s19f3/043)

Muitos desses jornais, tanto do interior quanto da capital, que 
já não centravam o foco de sua atenção somente nas arengas polí-
tico-partidárias e se voltavam também para o jornalismo noticioso, 
não sobreviveram à virada do século. Segundo Nobre (1974, p. 126), 
naquela época ainda não havia condições para se manter por muito 
tempo “órgãos que se preocupassem principalmente com a trans-
missão de informações ao público, pois a população de Fortaleza, 
reduzida ainda, vivia em relativo isolamento, sem se preocupar com 
os acontecimentos do exterior e, mesmo, de outros Estados”.
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Na contramão dessa tendência, o jornal Oitenta e Nove, de 
Baturité, que fora fundado em 1892, chegou ao século XX, sendo 
editado até o ano de 1903. Em sua edição de 20 de junho do último 
ano em que circulou, revelou os critérios que os governantes usavam 
para distribuir cargos políticos e, indiretamente, a relação que a im-
prensa, já daquela época, mantinha com seus (e)leitores.

(17)
[...] Entre os que alli se nomeião (sic) | como velhos correli-
gionarios, | manda a verdade excluir os senhores | zé-pinto e 
Agapito  Sampaio. || O primeiro sempre se mani- | festou malo-
queiro e  nunca ao | menos procurou se qualificar | eleitor. | Vivia 
de chatinação de | seu balcão a menoscabar da Re- | publica de 
seus homens. [...] O segundo pertence a uma | illustre família 
que, com efeito, | no regimen decahido, esteve | sempre ao lado 
do venerando | doutor Accioly.|| [...] Até então não era siquer 
elei- | tor, nem jamais procurou alis- | tar-se. [...] (n17s20f1/046)

Os jornais chegaram ao novo século ainda com quatro páginas 
e com a notícia como complemento do debate político, que se esten-
dia da Assembleia para as suas folhas. A imprensa interiorana, por sua 
vez, registrou, na primeira década do século XX, uma fase bastante 
próspera, com a criação de vários periódicos, em sua maioria sema-
nários, embora a existência de quase todos tenha sido relativamente 
breve, em média menos de dois anos. Um exemplo dessa fase áurea 
é o jornal Pátria, fundado em 1910, em Sobral. O periódico, que 
teve vida mais longa (cinco anos), apoiava o grupo político liderado 
pelo comendador Nogueira Accioly, figura autoritária e corrupta, que 
dominou o Ceará entre 1896 e 1912. Em sua edição de 23 de abril de 
1913, o jornal, deixando de lado as questões políticas que sacudiam 
o estado, como o enfraquecimento do governo de Franco Rabelo, que 
sucedeu ao de Accioly, e a crescente popularidade de Padre Cícero, 
influente religioso do interior do estado, abriu espaço em seu editorial 
para homenagear Tiradentes, o mártir da Independência.
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(18)
[...] Em 21 de Abril de 1792, foi | executado Tiradentes, no Rio 
| de Janeiro, mas já a idéa de | liberdade havia ganhado o terre- | 
no na alma nacional, e o desap- | parecimento do ousado mi-
neiro, | não era sufficiente para abafar | a ancia de liberdade no 
coração | do povo. || Hoje commemora-se esta | data percursora 
de nossa In- | dependencia e que relembra a | ousadia forte de um 
intemerato | filho desta grande Patria. (n154s20f1/053)

Abrir espaço para se voltar para datas comemorativas não é 
um expediente de que lançavam mão apenas os jornais do século 
passado; em datas bem mais recentes também encontramos edito-
riais que tomam como tópico a comemoração de uma data especial, 
como é o caso, por exemplo, da edição de 1º de maio de 1996, do 
jornal O Povo, que se valeu das homenagens do Dia do Trabalho, 
e da edição eletrônica do jornal A Folha Digital, que, tomado pelo 
espírito natalino, incitou seus leitores a uma reflexão sobre suas 
atitudes durante o ano que está por terminar (cf. respectivamente 
n23280s20f3/102 e n70s21f1/105).

No período seguinte, compreendido entre 1920 e 1930, as pu-
blicações se tornam menos numerosas, e as inovações tecnológicas 
na composição e na impressão gráficas, que reclamavam majoração 
dos custos, levaram à inanição muitos periódicos independentes que 
ainda resistiam. Ao lado dos que desapareciam, outros surgiam; al-
guns voltados para objetivos específicos, como o jornal interiorano 
Terra do Brasil, elaborado por uma comissão de seminaristas, que, 
no desabrochar de suas aspirações religiosas, levantava as causas da 
escassez de vocações sacerdotais no Brasil, em editorial de 30 de 
junho de 1927, como vemos no fragmento seguinte.

(19)
[...] quaes | os entraves que an- | nualmente obstam á | nossa terra 
o con- | correr com uma le- | gião numerosa de | novos levitas do 
Se- | nhor? || No pensar dos ex- | poentes do catholi- | cismo no 
Brasil são | dois esses obstacu- | los: 1º. Não se com- | preende 
a essencia | do sacerdócio; 2º. Há | falta de cooperado- | res na 
obra das Vo- | cações Sacerdotaes || É muito para no- | tar, com 
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effeito, o | afan com que o pais | apenasmente visam | como 
carreiras futu- | rosas para seus filhos | a medicina, o direito, | a 
engenharia, e ou- | tras, menosprezando | como desairoso para | 
um moço o palmi- | lhar a senda do sa- | cerdocio. || Preconceito 
da é- | poca ! [...] (n03s20f1/057)

Nesse período, o Ceará ainda permanecia dominado pelas tra-
dicionais oligarquias agrárias, reunidas em partidos que se opunham 
e se revezavam no poder. Paralelamente a esses grupos constituídos, 
surgiram outros, impulsionados pela ascensão do movimento operário 
cearense, que se expandia em função de fábricas e tipografias que se 
instalavam no estado desde o fim do século XIX. Nesse contexto, a 
imprensa operária viu multiplicarem-se suas folhas, que tinham, em 
sua maioria, os dirigentes dos partidos da classe trabalhadora como 
fundadores e redatores, os quais usavam o jornal como instrumento de 
luta em defesa do fortalecimento do movimento sindical e dos ideais 
socialistas,95 como podemos constatar com o próximo exemplo, extra-
ído do jornal Trabalhador Graphico, da edição de 5 de julho de 1930.

(20) 
[...] Se é que os camaradas da “Reac- | ção” desejam, verdadeira-
mente a com- | quista dos direitos proletarios, unamo- | nos todos 
os explorados, façamos um | trabalho bem feito, afastemo-nos 
de | todos os mystificadores e opportunistas | e filiemo-nos ao 
unico partido politico | existente no Brasil, com programma | 
avançado, e que não transige com os | oppressores de qualquer 
especie – o | Bloco Operario e Camponez. || Dentro dessa organi-
zação política | é que esperamos dar um “shake-hand” | nos col-
legas e na hora precisa mar- | charemos hombro a hombro, sob 
um | mesmo commando, para fazermos a | verdadeira revolução 
contra os senho- | res feudaes dos sertões e contra os | Cezares 
políticos. || Faremos, nessa occasião, a revo - | lução agraria  e 
anti-imperialista que é | a unica  desejada e preconizada por | 
Luiz Carlos Prestes. (n12s20f1/060)

95 A respeito da relação entre imprensa e movimentos operários do final do século XIX à 
primeira metade do século XX no Ceará, cf. Gonçalves e Bruno (2002).
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O Trabalhador Graphico bem como outros periódicos operários 
da época96 representavam “os núcleos militantes de origem sócio-pro-
fissional diversa”, que construíam seus sindicatos e associações e edita-
vam suas folhas (GONÇALVES; BRUNO, 2002). A linguagem do edi-
torial, como podemos ver, guardava estreita relação com a linguagem e 
a estratégia utilizadas nos discursos sindicalistas em que seus dirigentes 
conclamavam a massa trabalhadora a se insurgir contra o regime vigen-
te e se aliar àqueles que verdadeiramente poderiam fazer valer a voz do 
proletariado, no caso o BOC (Bloco Operário e Camponês).

No parágrafo de abertura deste mesmo texto, o redator emprega 
o termo “editorial” para se referir a essa tradição discursiva já então 
consolidada no jornalismo, paralelamente aos termos suelto (pequena 
análise sobre um fato da realidade) e artigo, como vemos a seguir:

(21)
Os companheiros da “Reacção” (se nos permittem o tratamento) 
tenta- | ram, sabbado passado, em suelto re - | plicar ao nosso 
primo-editorial de 21 do corrente, sob o título “Estudem a verda-
deira questão”. || Longe, porem de definirem-se, clã - | ramente, 
os da “Redacção” reaffirma- | ram, simplesmente, o que haviam 
dito no artigo “O Grande Apedrejado”. [...] (n12s20f1/059)

O emprego do termo editorial pode ser observado mais adian-
te em outro texto do corpus, no jornal A Verdade, edição de 15 de 
março de 1891 (cf. n33s19f3/039), embora essa designação remonte 
à primeira metade do século XIX como apontam registros aos quais 
nos referimos anteriormente.

O movimento operário que ganhava força, a despeito da lei 
que, desde 1907, reprimia o anarquismo e o sindicalismo,97 foi prati-

96 Vale ressaltar que as mulheres também se reuniam na luta por seus interesses profissio-
nais e, das suas associações, editavam suas folhas, como podemos perceber no texto 
veiculado pelo jornal Trabalhador Graphico, de 5 de julho de 1930 (página 4) em que 
se noticia e elogia a edição (número 1) do jornal O Lábaro, “brilhante orgam defensor 
dos interesses do ‘Syndicato das Operarias Domesticas’ o qual é dirigido e redactoriado 
respectivamente pelas companheiras Maria do Carmo e Lydia Alves”.

97 A lei de repressão aos movimentos operários foi proposta pelo deputado paulista 
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camente extinto pela ditadura implantada por Getúlio Vargas, perío-
do conhecido por Estado Novo (1937-1945). Vargas impôs a censura 
aos meios de comunicação, reprimiu a atividade política, perseguiu 
e prendeu inimigos políticos. Em seu governo, eclodiu a II Guerra 
Mundial (1939-1945), e os jornais, cerceados em sua liberdade e 
transformados em serviço de utilidade pública, voltaram-se para no-
tícias sobre os atos do governo, enviadas pela Agência Nacional,98 
sobre a guerra ou para assuntos mais ligados ao cotidiano das cida-
des, como verificamos no excerto extraído da edição de 06 de agosto 
de 1942 do Correio do Ceará, jornal integrado aos Diários Associa-
dos, a maior cadeia de imprensa do País, sob o comando do lendário 
Assis Chateaubriand:99

(22)
A FALTA D’ÁGUA || A cidade, que há vários | dias anda sem 
água, foi ba- | nhada esta manhã por uma | chuva prolongada e 
refres- | cante. || Salvo engano, estamos nos | primórdios da safra 
do caju’, | da qual as quédas pluviome- | tricas, em pleno verão 

Adolpho Gordo, em 1907, e dispunha sobre a expulsão de estrangeiros envolvidos em 
greves. Como a maioria dos operários era constituída de imigrantes europeus, a Lei 
Adolfo Gordo, como ficou conhecida, foi um duro golpe contra a crescente organização 
da massa trabalhadora.

98 A Agência Nacional era uma subdivisão do Departamento de Imprensa e Propaganda 
(DIP), criado por Vargas, com as funções, segundo a própria cartilha interna explica, de 
“centralizar, coordenar, orientar e superintender a propaganda nacional, interna ou ex-
terna [...] fazer a censura do Teatro, do Cinema, de funções recreativas e esportivas [...] 
da radiodifusão, da literatura [...] e da imprensa [...] promover, organizar, patrocinar ou 
auxiliar manifestações cívicas ou exposições demonstrativas das atividades do Governo” 
(grifos nossos). A respeito do controle sobre o exercício das atividades de imprensa no go-
verno Vargas, cf. Decreto-lei, de 30 de dezembro de 1939, disponível em: <http://www.
jusbrasil.com.br/legislacao/35449/decreto-lei-n-1949-de-30-de-dezembro-de-1939>. 

99 Assis Chateaubriand, ou Chatô como ficou conhecido, foi um homem de reconhecido 
sucesso empresarial, graças ao império da comunicação que começou a construir já nas 
duas primeiras décadas do século XX. Sua rede de imprensa, iniciada com a compra 
de um jornal, contava com inúmeros jornais espalhados pelo País, emissoras de rádio, 
estações de televisão, uma agência de notícias, uma revista semanal e outra mensal, vá-
rias revistas infantis e uma editora. Devido ao poder de que usufruía por ter a imprensa 
em suas mãos, transformou-se num dos homens mais influentes do Brasil durante as 
décadas de 40 e 50 em vários campos da sociedade brasileira. Parte de seu sucesso 
empresarial é creditada à proximidade com Getúlio Vargas, com quem manteve uma 
relação tumultuada, mas inegavelmente rendosa (MORAIS, 1994).
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de A- | gosto, são a segura anuncia- | ção. || Mas a chuva que 
hoje inun- | dou a cidade pela manhã, fa- | sendo a água correr 
pelas co- | xias, representou também um | contraste em meio ao 
“verão” | que igualmente se verifica no | fornecimento publico 
do pre- | cioso liquido a capital. (n8328s20f2/065)

O jornal, por meio do seu editorialista, fez coro às demandas 
da população de Fortaleza, que, segundo Souza (2007), aumentava 
consideravelmente nessa época, e cobrava equipamentos urbanos, 
como moradia, postos de saúde, escolas, luz, água, calçamentos de 
ruas e avenidas, entre outros.

A mesma imprensa, que, embora esperneasse, teve de suportar 
os longos oito anos de incompatibilidade com o governo Vargas, 
provocada pela falta de liberdade de expressão que imperava, ajudou 
a urdir, como era de se esperar, a trama que culminaria, em outubro 
de 1945, com a queda de Vargas e o fim do Estado Novo. Os jornais, 
vitoriosos em sua campanha, tanto os mais diretamente envolvidos, 
quanto os que exerceram papel de torcedores, dedicaram várias pá-
ginas em diferentes colunas a exultar a derrocada do ditador (que 
voltaria ao poder, por voto popular, seis anos mais tarde), bem como 
a exorcizar a época em que estiveram sob seu jugo, como observa-
mos nestes fragmentos de editoriais do jornal O Povo, datados res-
pectivamente de 16 de julho de 1945 e 10 de maio de 1946.

(23) 
[...] Quem curtiu oito anos bem vividos de dita- | dura totalitaria, 
sem curvaturas na espinha, quem teve | animo para arrostar, 
de fronte erguida, os primeiros anos | da guerra, sem tecer di-
tirambos á Alemanha nazista, não | vai ficar alarmado com a 
pressão exercida pelo oficialis- | mo sobre o eleitorado do in-
terior. Tudo o que se está pas- | sando nós já esperávamos, mas 
nem assim deixámos de | entrar na luta com decisão e firmeza de 
propósitos. [...] (n5598s20f2/066)

(24)
MENOS HISTORIA FIADA || Durante os ominosos tempos em 
que o impresso | perdeu o uso da palavra e o direito de critica, 
era hábito | bastante desenvolvido, para não dizer vício invete-
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rado, da | maioria dos chefes de serviço da ditadura focalizar, 
tanto | nos jornais do governo como em alguns orgãos inde-
penden- | tes, as “grandes iniciativas” de sua gestão, “as obras 
de | vulto” realizadas por suas repartições ou autarquias e, so- | 
bretudo, a sua “augusta pessôa”. || Edições especiais de certas 
folhas se faziam quase | sempre á custa de reportagens pagos 
por Prefeituras e De- | partamentos federais e estaduais. O ma-
terial encomendado | com a devida antecedencia era escrito por 
altos funcioná- | rios do governo, que se não pejavam de grafar 
elogios a si | mesmos, de pôr-se nas nuvens e impingir-se como 
gênios | administrativos. [...] (n5833s20f2/068)

Não eram só os operários e grandes empresários que lançavam 
mão da arena jornalística para fazer proselitismo, a Igreja também 
recorria ao mesmo expediente e buscava, por meio de seus órgãos, 
arregimentar eleitores como constatamos no trecho do editorial de O 
Nordeste, jornal de orientação católica e orientador de votos de elei-
tores católicos segundo a Liga Eleitoral Católica (LEC), em edição 
de 02 de outubro de 1950.

(25) 
O PLEITO DE AMANHÃ || VEM a Nação se prepa- | rando, 
desde longo tempo, | para o pleito de 3 de Ou- | tubro, com tanto 
sacrifi- | cio e tanto esforço. || E’ a oportunidade feliz | de os bons 
brasileiros con- | correrem, com a sua cola- | boração direta, para 
o me- | lhoramento do nível poli- | tico de nossa Pátria. [...]|| O 
manifesto soviético, | que Luis Carlos Prestes | fez circular em 
nosso País, | é um desafio à dignidade | nacional. || Temos que 
responder à | provocação, derrotando | nas urnas os adeptos do 
| nazismo marxista. || E’ nossa obrigação es- | trita defender os 
direitos | da Igreja, todas as vezes | que possam ser conspur- | 
cados. || Os comunistas outra | coisa não intentam que | com-
bater, por todos os | modos e com todas as ar- | mas, os arautos 
do Direi- | to, da Justiça e da Paz. [...] (n8450s20f2/069)

Depois de 1950, as dificuldades que a atividade jornalística 
enfrentava para a sua expansão acentuaram-se devido aos custos que 
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a modernização da imprensa exigia e à inflação que subia naquele 
período, fato que contribuiu para que, depois de 1957, pouquíssimos 
órgãos propriamente jornalísticos surgissem. Segundo Nobre (1974, 
p. 153), dos jornais existentes na década de 50 quase todos eram in-
dependentes e seguiam uma linha democrática, “influindo conside-
ravelmente na opinião pública”. Data desse período e contexto o sur-
gimento do jornal carioca Última Hora, que, com a sua renovação 
gráfica e visual, impôs novos rumos ao jornalismo, influenciando a 
diagramação e o uso da fotografia.

De volta à ditadura militar, instaurada a partir do golpe de 
1964, os setores populares e progressistas sofreram implacável re-
pressão, os partidos políticos foram extintos e a grande imprensa 
voltou a se ver novamente amordaçada pela rigorosíssima censura, 
mais uma vez decretada. Nessa década, a figura mais influente, no 
cenário político cearense, era, como lembra Farias (1997), o proprie-
tário do jornal O Povo, ex-governador e então deputado federal pela 
Arena,100 Paulo Sarasate, ardoroso defensor da “revolução” e amigo 
pessoal do então presidente. Impedidos de abordar temas políticos 
que viessem ameaçar a segurança nacional, o que resultaria indubi-
tavelmente em prisão, tortura e, em alguns casos, morte, os editoria-
listas, como na ditadura anterior, voltaram a comentar, elogiosamen-
te, atos do governo, como podemos ver no excerto a seguir, parte do 
editorial de 12 de maio de 1971, do jornal Tribuna do Ceará.

(26) 
A VIAGEM DO GOVERNADOR || O Governador César Cals 
acaba de realizar proveitosa viagem | ao sul do país, onde tratou 
de interesses de nosso Estado. Em | S. Paulo e na Guanabara, de-
senvolveu intensa atividade, pro- | curando difundir uma imagem 
autêntica do Ceará. Apareceu | em programas de televisão, man-
teve encontros cordiais com a | imprensa, entrou em contato com 
líderes empresariais, objeti- | vando criar ambiente propício à 
drenagem de recursos para nossa | terra. [...] (n9754s20f3/085)

100 Após a extinção do sistema multipartidário imposta pela ditadura, no Brasil só havia dois 
partidos, que aglutinavam diversos setores da sociedade: a Arena (Aliança Renovadora 
Nacional), partido governista, e o MDB (Movimento Democrático Brasileiro), de oposição.
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Afora as proezas governamentais, os editoriais dedicavam-se, 
ainda nesse período, a trivialidades da vida cotidiana, que pudessem 
estar incomodando a população, como revela trecho do primeiro edi-
torial do jornal O Povo, de 02 de outubro de 1974.

(27)
SOLUÇÃO INADEQUADA || As críticas que têm surgido 
com relação ao | fechamento da Rua Doutor João Moreira 
ao | tráfego de veículos, no trecho entre General | Sampaio e 
Senador Pompeu, não deixam de ter | sua razão de ser, ante o 
temor de que se crie | mais um grave problema de tráfego no 
centro | da cidade. [...] (n14444s20f3/092)

De ânimos refreados, a imprensa seguiu contida até os idos de 
1980, quando os ventos revolucionários, que, até então, só sopravam 
na clandestinidade, voltaram a bafejar. Já se podia acenar com um 
novo tempo, antes mesmo de a ditadura sair definitivamente de cena, 
como percebemos neste trecho do editorial do jornal Diário do Nor-
deste, de 27 de dezembro de 1981.

(28)
[...] Estas considerações vêm a propó- | sito da situação nacional, 
em que re- | nascem esperanças quanto a um me- | lhor desem-
penho da economia, em | 1982, e crescem os receios com rela- | 
ção a um retrocesso no quadro politi- | co. || O Governo e as 
lideranças empre- | sariais vêm-se mostrando otimistas, | em re-
lação à performance de nossa | economia, no próximo ano, ad-
mitindo | uma inflação em torno de 80 por cento, | crescimento 
do saldo favorável na ba- | lança comercial, redução de deficit da 
| produção interna do petróleo e, como | coroamento, elevação 
da taxa de em- | prego, expansão do PIB + crescimento | das 
vendas. [...] (n08s20f3/096)

O jornal Diário do Nordeste junto com O Povo, seguindo 
tendência do jornalismo empresarial formado por grandes grupos 
econômicos que monopolizaram a imprensa a partir do último 
quartel do século XX, são os únicos grandes jornais a circular no 
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Ceará depois da falência, decretada em 2001, do Tribuna do Cea-
rá, que, durante alguns anos, chegou a ser o terceiro maior jornal 
do estado.

Na última década do século XX, com o advento da internet, as 
empresas jornalísticas passaram a adotar e implementar um sistema 
eletrônico de disponibilização da informação. A nova mídia, que a 
priori exigiria a criação de um modelo novo, na verdade, no que diz 
respeito aos editoriais, fez uma transposição do modelo impresso 
para a tela do computador, como constatamos nos seis exemplares 
digitalizados que compõem o nosso corpus. O editorial entrou, as-
sim, na era da imprensa eletrônica, com as mesmas características 
da versão impressa.

Ao retomarmos o contexto histórico, político e social que engen-
drou o editorial nesses dois últimos séculos, pudemos perceber que, 
atrelada à dinâmica do embate político travado na imprensa, convertida 
em arena, estava a história de vida dos atores sociais que dela tomaram 
parte. É sobre esses personagens e sua história que passamos a falar.

Interlocutores: os redatores e seu auditório social

Como prática social, a produção de um enunciado requer 
sempre, no mínimo, dois sujeitos: o que enuncia e o que é alvo da 
enunciação, isto é, enunciador e co-enunciador. Nesta seção, vamos 
considerar de onde vem o enunciado, ou melhor, vamos nos voltar 
para o lugar que ocupam e o papel que desempenham os sujeitos, 
atores sociais, envolvidos na interação mediada pelo gênero, no 
nosso caso o editorial.

Para esse levantamento, como salientamos no terceiro capítu-
lo, não nos interessam diretamente, como salienta Orlandi (2002, p. 
40), “os sujeitos físicos nem os seu lugares empíricos como tal, isto 
é, como estão inscritos na sociedade, e que poderiam ser sociologica-
mente descritos”, mas sim o que representavam em relação ao contex-
to sócio-histórico que subjazia à enunciação da qual tomaram parte.

Nesse sentido, não vamos nos ocupar aqui de nomear os re-
datores, nem de estar sempre lhes apontando a profissão, mesmo 
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porque esse levantamento já se encontra feito no livro em que o pro-
fessor e pesquisador Geraldo Nobre dedicou-se criteriosamente à 
tarefa de resgatar a história do jornalismo cearense, das origens até 
1969, o qual emprestou grande contribuição a esta nossa pesquisa. 
Não queremos dizer com isso que descartamos a identificação civil 
dos sujeitos, mas que, quando nos valemos de informações dessa 
natureza, o fazemos, por se tratar de dado relevante para a sua repre-
sentação como sujeito discursivo, com o intuito de contribuir com a 
sustentação do fio argumentativo que estamos tecendo.

Nas primeiras décadas do século XIX, sobretudo na época do 
seu surgimento, o jornalismo brasileiro era acentuadamente mono-
lítico: uma única pessoa assumia todo o quadro da empresa. Melo 
(1985), referindo-se a essa característica, cita, entre outros exem-
plos, o jornal Correio Braziliense, que contava apenas com Hipólito 
da Costa, que o escrevia e o imprimia, assumindo, dessa forma, a 
unidade do periódico, que se limitava a noticiar atos dos governo e 
sobre eles emitir opinião.

No curso de sua evolução, a imprensa, antes empresa indi-
vidual, passa à familiar e chega à instituição complexa, formada 
por uma equipe de assalariados e colaboradores contratada para 
atender as mais distintas instâncias de produção, como a que per-
cebemos atualmente.

Da iniciativa solitária de um arauto empreendedor, ilustrado 
com o exemplo do Correio Braziliense, a imprensa passa a feudo fa-
miliar, como é o caso do Semanário Constitucional (cf. exemplo 1), 
jornal da primeira fase do século XIX. Era comum no período mo-
nárquico (quase todo o século XIX), os políticos, comerciantes e fa-
zendeiros terem sua própria imprensa para poder lutar por interesses 
restritos aos grupos sociais, ou, na maioria das vezes, às agremiações 
políticas, a que pertenciam e, em contrapartida, atacar seus opositores.

Os redatores, em sua maioria, pertenciam às cúpulas parti-
dárias, ou exerciam mandatos; eram, pois, quase sempre represen-
tantes das oligarquias e falavam, desse lugar, para (ou contra) seus 
pares. Era, já naquela época, um diálogo entre elites; a diferença é 
que hoje esse diálogo sustenta-se numa linguagem contida, refreada 
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pelos ventos civilizatórios da modernidade, ao contrário da lingua-
gem ferina, ofensiva e difamatória de outrora.

Por sua vez, os interlocutores, que ocupavam o mesmo lugar 
e papel social dos locutores, quando atacados (ou quando queriam 
atacar), recorriam ao mesmo expediente dos adversários: lançavam 
mão das folhas contrárias para ridicularizar, denegrir seus oposito-
res, descambando para a linguagem desenfreada, sem manifestar o 
menor constrangimento ao procurar atingir a honra dos detratores, 
ainda que não houvesse como comprovar as acusações feitas. Os 
ataques verbais não eram desferidos somente contra desafetos, mas 
também contra ações do governo, quando os redatores viam seus 
interesses contrariados, o que comprova que seus interlocutores em 
potencial seriam os governantes, legítimos representantes da elite.

Além dos desafetos e representantes do governo, um outro 
grupo compunha o auditório social daqueles locutores: os eleitores, 
como constatamos no excerto a seguir, retirado do jornal O Cearen-
se, de 7 de outubro de 1847.

(29) 
Eleiçaõ para Senadores. || […] Talen- | tos, e virtudes saõ os re-
quisitos, a que | deveis attender, senhores Eleitores, e atten- | dei 
bem, que a eleiçaõ de senadores e | de muito maior importancia 
do que a | de deputados; porque o mandato de uns| é vitalicio, e 
o de outros é temporario; | o de uns podeis dentro de quatro an- | 
nos revogar, o de outros naõ o podeis. […] (n89s19f2/008)

Mais adiante, no mesmo texto, o redator, não satisfeito em 
chamar a atenção para a responsabilidade necessária ao exercício 
do voto, apontou nominalmente um candidato a quem os eleitores 
deveriam acolher, como vemos abaixo.

(30)
[…] Por isso julgamos, que tendo os srs. | eleitores cearenses de 
apresentar uma | lista de 6 cidadãos para a escolha de 2 | sena-
dores, será a par dos nomes dos senhores | Peixoto de Alencar, 
Paula Pessoa, e ou - | tros bem aceito o nome do Exímio Senhor. 



POR UMA ABORDAGEM DIACRÔNICA DOS GÊNEROS TEXTUAIS: um estudo com editoriais de jornal 143

| Candido Baptista d’Oliveira, cidadão que | tantos serviços há 
prestado a sua patria | já como escriptor, já como embaixador na 
| Europa, e já como ministro de estado. (n89s19f2/008)

As eleições para deputados e senadores da Assembleia Geral 
e membros das províncias eram indiretas. Nem todos podiam votar 
ou candidatar-se a cargos eletivos: tudo dependia da condição finan-
ceira. O eleitorado era dividido em dois grupos distintos: votantes e 
eleitores. A renda é que definia o lugar de cada cidadão nas eleições. 
Os que tinham renda líquida a partir de 100 mil réis anuais (valor que 
correspondia, em média, ao salário de 3 meses de um trabalhador das 
plantações de café) compunham o corpo dos votantes. Muitos podiam 
ser votantes, inclusive analfabetos, pois a comprovação da renda ca-
bia a um simples testemunho de uma pessoa de prestígio. Nas regiões 
urbanas, os votantes eram alfaiates, pescadores, sapateiros, canoei-
ros, jornaleiros, marceneiros e pedreiros, que formavam metade do 
eleitorado; nas regiões rurais, os votantes mais modestos saíam das 
fileiras de agregados dos engenhos e fazendas. Os votantes elegiam 
os Eleitores de Província (médicos, oficiais militares, jornalistas, co-
merciantes prósperos, entre outros homens de prestígio e poder) que, 
por sua vez, elegiam os representantes (deputados e senadores). Para 
ser Eleitor de Província era necessária, entre outras exigências, renda 
líquida anual de duzentos mil réis, comprovada por certidões de pa-
gamento de impostos. Não podiam ser deputados os que não tivessem 
quatrocentos mil réis de renda líquida e os que não professassem a 
religião do Estado (Católica Apostólica Romana). Para o cargo de 
senador, era necessário ter rendimento anual por bens, indústria, co-
mércio ou emprego e a soma de oitocentos mil réis. Os príncipes da 
Casa Imperial eram senadores por direito e tinham assento no Senado 
logo que chegavam à idade de vinte e cinco anos (idade mínima do 
eleitorado). Deputados e senadores podiam ser eleitos por qualquer 
Província, não sendo levado em consideração seu domicílio, residên-
cia ou naturalidade (SALGADO, 2003; CAVANI, 2007).

Como podemos perceber, o editorial era dirigido aos elei-
tores diretamente e aos votantes, indiretamente, pois a eleição 
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de senadores cabia àqueles que exibiam maior poder econômico. 
Fernandes (2004, p. 130) sustenta essa tese ao afirmar que o elei-
torado daquela época “permanecia restrito aos mais afortunados 
e, dentre esses, os escolhidos pelos juízes de paz101 que faziam, 
antes do pleito, o alistamento dos homens aptos a votar”, tanto os 
votantes quanto os eleitores.

A inclusão nessa lista gerava inúmeros e graves conflitos, e 
o descontentamento resultante, já que não havia conciliação entre 
os dois únicos partidos que se revezavam no poder, Conservador e 
Liberal, contribuía para transformar a eleição em palco de pelejas 
físicas e a imprensa em arena da palavra. Os descontentes iam para 
seus jornais e dirigiam críticas ferrenhas aos seus adversários, como 
ilustramos com esse fragmento do editorial de O Cearense, de 11 de 
outubro de 1847.

(31)
As eleições. || No Brasil foi sempre fatal, e de des- | própositos 
(sic), e locuras (sic) a epocha das eleições. | As perseguições, 
e a immoralidade surgi - | aõ entaõ, e apresentavaõ-se contris-
tando | o coraçaõ do homem sizudo, do homem | honrado, que 
presava sua patria, e via | como agentes de tantas iniqüidades os 
| entes mais ignobeis, e despresiveis, e se- | nhores do campo 
eleitoral conquistado | pelo seo espirito desordeiro, e tur-
bulen- | to. O cidadaõ honesto deixava o lugar, | onde em vez 
de exercer um sacrosanto | ministerio, ia mesclar-se com a turba 
| d’esses homens depravados cobertos de | indignidades. […] 
(n91s19f2/009, grifo nosso)

No mesmo texto, após hostilizar seus opositores (correligio-
nários do partido rival), o redator se viu no direito de pedir a cabeça 
daqueles que hostilizaram o governo, que no caso era formado por 
representantes do seu grupo político.

101 Os juízes de paz eram eleitos como os vereadores (eleição direta), e, para exercer o 
cargo, eram exigidos os mesmos requisitos dos eleitores.
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(32) 
[…] quando um empregado despresando essas | considerações 
hostiliza o governo, collo- | ca este na dura necessidade de o 
dimit- | tir, sem que se possa queixar de injusti- | ça; pois se 
o empregado julga dever em | sua consciencia fazer todos os 
exforços | para ver o triumpho de suas opiniões naõ | deve estra-
nhar que o governo afaste de | si quem o estrova em seos fins, e 
cha- | me quem o coadjuve na empresa, de q’ | se acha encarre-
gado, e que elle tem por | dever levar a effeito. (n91s19f2/009)

No meio dessa peleja, estava outra parcela do eleitorado, que, 
muitas vezes, se manifestava por meio de cartas dirigidas aos jornais. As 
cartas enviadas por correligionários e colaboradores, segundo Fernan-
des (2004, p. 133), ao expressarem as arbitrariedades e negligência do 
poder público, serviam para conter “os excessos da paixão partidária” 
entre jornais rivais. Entretanto, para fazerem chegar seu descontenta-
mento ao destinatário, os (e)leitores tinham de pagar, pois as corres-
pondências eram pagas. Essa cobrança, que devia ser adiantada, não 
chegava a constituir empecilho para esses outros redatores, uma vez 
que só os mais aquinhoados participavam da arena jornalística de então.

Outra estratégia para o reconhecimento do auditório social 
dos redatores é voltar o olhar para as cartas dos leitores. Essas 
cartas, assinadas, revelam, por sua vez, o lugar de onde enuncia-
vam os interlocutores: igreja, instâncias militares, agremiações 
políticas, associações literárias, entre outros (os mesmos lugares 
de onde enunciam os redatores). Esses redatores ad hoc também 
usavam do espaço da folha, e de seu poder econômico (não nos 
esqueçamos de que a publicação era paga), para execrar seu opo-
sitor, ou para contra-atacar um desafeto, como nos dá a entender o 
fragmento da carta de um leitor, publicada no jornal O Cearense, 
na edição de 15 de março de 1856:

(33)
Sr. Redactor – Já uma vez, a mais de | annos fui caluniado, por 
um communi- | cante anonimo do periódico Pedro 2º | [...] || 
Trouxe esse infame correspondente | em abono de seu libello 
difamatório o tes- | temunho de dois defuntos, que afirmo, se 
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| fossem vivos não serião capazes de argüir | huma semelhante 
calumnia. [...] Rogolhe Sr. Redactor de | mandar enserir em sua 
folha estas linhas, | com o que muito obrigará ao seo assignan- | 
te. || Miguel Francisco do Monte 

Fora as contendas que faziam aflorar a sanha dos interlocuto-
res, outros motivos, menos instigadores, os levavam a pagar para ter 
sua voz publicizada, como é o interessante caso de uma carta de lei-
tor que encontramos no acervo do PHBB em que o autor, em nome 
de alguns representantes da associação dos tipógrafos, escreve ao 
Diario de Pernambuco para enaltecer a generosidade de um homem 
que socorreu financeiramente um de seus associados, empregado e 
sócio do benemérito senhor.

(34)
Senhores redactores : - Levados pelo dever de | fraternisação, 
dever que nos é imposto pelas leis | que nos regem, fomos visitar 
ao nosso irmão o Senhor | Carlos Eduardo Muhlert, por occasião 
de se achar o | mesmo Senhor bastante doente de uma grande in-
flam- | mação nos rins: e ao mesmo tempo indagamos se | o nosso 
irmão precisaria de algum recurso, que | quasi sempre, mão grado 
nosso, soe faltar aos que | professam a classe artistica. || Porém 
qual não foi a nossa admiração quando | ouvimos a narração feita 
pelo mesmo Senhor Muhlert, | de nada precisar, não porque ti-
vesse feito alguma | reserva á força de economia, porque a isto 
não lhe | dava lugar a sua pesada família; mas pela grande | phi-
lantropia e generosidade de seu patrão e sócio | honorario da as-
sociação a que pertencemos, o Senhor | Ilustríssino (sic): Edwin 
Roberts, que se havia então empenha- | do para o seu completo 
restabelecimento, fornecen- | do-lhe de seu moto proprio todo o 
preciso para o | seu curativo! || Desde logo nutrimos em nós um 
sentimento im- | posto pela gratidão, de em nome de nossa mão, 
a | associação Typographica Pernambuca, e de nos- | so irmão o 
Senhor Carlos, tomarmos a liberdade de | agradecermos cordial-
mente ao Senhor Roberts, esse acto grandioso de beneficiencia, 
pelo qual somente | o homem póde chegar ao lado do Creador, 
e por | outro lado vemos no Senhor Roberts um cavalheiro dig- | 
no remunerador dos serviços prestados por aquelle | que se ha 
esforçado tão bem em prol dos seus ser- | viços. Deos o recom-
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pensará. || Queiram, senhores redactores, por mais esta vez, | ter 
a summa bondade, que sempre lhes assistio, de | dar publicidade 
a estas linhas em honra de um ac- | to virtuoso, com o que lhes fi-
carão grato. || Alguns typographos. || Recife, 10 de julho de 1859 
(BARBOSA; LOPES, 2002 – Carta nº 287).

Convém lembrar que o senhor Carlos Eduardo Muhlert era o 
diretor do jornal Vinte e Trez de Julho, periódico cearense simpati-
zante do partido Liberal, fundado em 1840, ao qual nos referimos no 
exemplo (2). Essa carta não nos revela diretamente que a classe traba-
lhadora lia os editoriais dos jornais, pelo menos esses voltados para a 
parcela da população economicamente privilegiada, mas que reconhe-
cia no jornal um espaço para a manifestação de opinião e interesses.

Até a primeira metade do século XIX, a imprensa cearense se-
guiu eminentemente partidária e consequentemente movida a aren-
gas políticas e linguagem cáustica. O fato de os principais órgãos 
da imprensa serem políticos implicava a manutenção praticamen-
te do mesmo quadro de redatores, que eram geralmente deputados. 
Ainda que os dirigentes partidários, em muitos casos eleitos para a 
Assembleia Geral, se deslocassem para a Corte, no Rio de Janei-
ro, deixavam os jornais, em Fortaleza, confiados a auxiliares, seus 
fiéis representantes. Nesses jornais políticos, as informações e os 
anúncios ocupavam lugar muito restrito, pois o objetivo continuava 
sendo o embate em defesa de interesses dos proprietários (políticos, 
fazendeiros, comerciantes).

A partir de 1850, com a “paz” promovida pela maioridade de 
D. Pedro II e com o jornalismo já mais desenvolvido (melhores con-
dições tipográficas, maior número de periódicos e maior tiragem), os 
jornais continuavam a contar com redatores, políticos de profissão, 
mas os embates políticos foram revelando uma linguagem menos 
mordaz. Nessa época, passou a ser esperado dos políticos o domínio 
da oratória, com rasgos de literariedade, tão em gosto dos (e)leito-
res. O fragmento do editorial de O Cearense, de 11 de novembro de 
1856, além do exemplo (5), ilustra essa nova imagem dos redatores, 
de linguagem mais contida.
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(35)
[…] O partido liberal foi victima de sua boa | fé. Sedusido pelas 
promessas do governo de | garantias de voto livre, confiou de-
masia- | damente contando que seos adversarios, parti- | darios e 
agentes do governo observarião as | suas ordens. Engano fatal! 
[…] (n973s19f2/013)

Nesse contexto de pacificação, começaram a entrar em cena 
outras instâncias de enunciação: igreja, associações literárias e pro-
fissionais, representações feminina e estudantil. Dispostos a conquis-
tar outros segmentos da sociedade, vários jornais nas décadas de 50 
e 60, cada um com redatores e auditório social específicos, passaram 
a direcionar as seções de suas folhas de modo a contemplar distintos 
interesses. Data dessa época o florescimento de folhetins em jornais 
brasileiros, o que refletia a estreita relação que passou a haver entre 
jornalismo e literatura, como podemos observar no jornal A Estrella 
(edição de 30 de abril de 1860), que, importando moda da Europa, 
estampava, já na primeira folha, logo abaixo do editorial, capítulos 
sequenciados do romance Parisina, de Lord Byron, voltado para o 
emergente público de leitoras.102

Embora A Estrella, de 30 de abril de 1860, com a publicação 
de um folhetim, pretendesse atingir o público feminino, não é às mu-
lheres que o redator se dirige em seu editorial, (cf. exemplo 6), o que 
nos leva a deduzir que, mesmo lançando mão de expedientes como 
divulgação de obras literárias para atrair mais leitores, o diálogo que 
o gênero estabelecia continuava sendo entre pares que ocupavam o 
mesmo lugar e papel social.

Essa simetria que observamos na relação entre redator e in-
terlocutor não era ameaçada mesmo quando os próprios redatores 
assumiam não ter habilidade para uma escrita mais elaborada, como 

102 Embora em nosso corpus não tenhamos coletado nenhum periódico voltado especifi-
camente para o público feminino, não podemos deixar de registrar o variado número 
de publicações destinadas a essa parcela da sociedade, que, contrariamente à incorpo-
ração subliminar dos papéis impostos à mulher – “mãe-esposa-dona-de-casa”, defendia, 
através de seus escritos, causas femininas, como direito à educação, à profissão, à pa-
lavra (BUITONI, 1990; ALMEIDA, 2008).
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observamos no trecho do editorial, da edição de 04 de julho de 1867, 
do jornal A Consciência, semanário de Sobral que se dizia literário, 
crítico e noticioso.

(36)
[...] É verdade que nos faltam lu- | zes, que não temos habilita-
ções | necessarias para escrevermos e | corrigirmos um jornal, 
que não | obstante ser pequeno, todavia | sempre percorrera 
algum espaço | tropeçando entre habeis pennas; | porém não im-
porta, o amor às le- | tras é que nos incita: baldos de | conheci-
mentos intellectuaes como | somos, com tudo (sic) não havemos 
de | desamparar a nossa tarefa; levan- | do ella sempre avante 
como pre- | tendemos. Iremos paulatinamente | saboriando os 
seus deliciosos fruc- | tos. || Fallaremos sempre, como nos | dicta 
nossa fraca intelligencia. […]  (n19s19f2/024)

A Consciência era um dos muitos periódicos criados para que 
se pudessem ver publicados outros interesses, uma vez que os órgãos 
político-partidários controlavam a sua imprensa, tanto rejeitando 
assuntos que não lhe chamavam atenção quanto impedindo que as 
publicações fossem feitas em suas máquinas, o que levava os proprie-
tários de novos periódicos a montar oficina própria. Muitos novos re-
datores desempenhavam a função como “oportunidade de atenderem 
a sua vocação para o jornalismo” (NOBRE, 1974, p. 101). Eram as-
pirantes a escritores, missionários das letras, falando para um público 
que gostava de literatura e consumia. Já dessa época, vários escritores 
faziam carreira em periódicos brasileiros ao mesmo tempo em que se 
inscreviam na vida política, como José de Alencar, cearense, redator-
-chefe do jornal Diário do Rio de Janeiro, em 1855, e senador pelo 
Rio de Janeiro, filiado ao Partido Conservador.

Ampliando o horizonte de interlocução e apostando na reper-
cussão que a conquista de novos ouvidos alcançaria, alguns periódi-
cos, como O Retirante e Echo do Povo, tomando “a defesa dos di-
reitos do povo e dos legitimos  interesses da provincia, sem indagar 
se [seus] juisos agradam a – gregos ou troyanos” (n01s19f3/036), e 
motivados pela situação de calamidade que a seca de 1877 impusera 
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ao Ceará, passaram a denunciar insistentemente o mau uso da verba 
pública destinada a socorrer os flagelados, como vemos a seguir.

(37)
[...] O furto publicamente tolerado em favor | d’esse bando de 
hyenaas que, abisma na gar- | ganta insaciavel as migalhas sac-
cudidas á | indigencia. |[…] A administração provincial coacta, 
sob a | tutela humilhante de um agente do fisco, | que como o 
carrasco nos aperta o ultimo | laço; || Os commissarios, como 
Thenardier, re- | colhendo no campo dos desastres os ulti- | mos 
despojos das victimas, e, peior ainda, abafando-lhes os gritos 
agonisantes com | festejos estrondosos ao poder publico; || A 
propria miseria inconsciente e embru- | tecida pelo martyrio, ar-
rastada em procis- | são para a praça publica, afim de servir de 
| instrumento e protagonista obrigada d’es- | ses festejos sacri-
legos. […] (n01s19f3/036)

A campanha deflagrada nesses jornais, que, por trás da “vac-
cina innoculada com o fim de obstar á que se desenvolva a variola 
do corpo social” (n02s19f3/033), tinha também seus interesses par-
tidários, resultou, como atesta Nobre (1974), na demissão do fiscal 
da prefeitura, num claro exemplo de influência que a imprensa con-
tinuava a exercer na política. Evidentemente que o auditório social, 
ao atender às reclamações contumazes dos defensores dos fracos e 
oprimidos, tinha a intenção de se manter no poder que dava sinais de 
mudança de regime: vários órgãos da imprensa assumiam ostensiva-
mente a propaganda republicana.

Os jornais de outros estratos da sociedade também se manifes-
tavam contra a arbitrariedade e o descaso do governo e abriam, em 
folhas próprias, diálogo com as autoridades constituídas (ainda que 
o tom da crítica fosse parcimonioso) com apelo mais voltado à clas-
se socioprofissional que representavam, como O Colossal, jornal de 
uma associação tipográfica, na edição de 15 de junho de 1879.

(38)
[..] Nós, como cearenses, lavramos do al- | to da imprensa, o 
nosso vivo pretexto, e | concitamos a todas as classes para nos 
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| acompanhar, fazendo chegal-o a presen- | ça do governo, que 
ao tempo, que decre- | ta a morte de uma immensidade de bra- | 
zileiros a fome, por falta de recursos de | thesouro, gasta 30.000$ 
rs, em louva- | minhas nos seus desatinos. […] (n25s19f3/035)

A virada do século marca, segundo Sodré (1999, p. 275), a 
transição da pequena à grande imprensa. “Os pequenos jornais, de 
estrutura simples, as folhas tipográficas, cedem lugar às empresas 
jornalísticas, com estrutura específica, dotadas de equipamento grá-
fico necessário ao exercício da função”.

Essa transformação no plano da produção afetou o plano da 
circulação, alterando as relações do jornal com a política, com os 
anunciantes, e, evidentemente, com os leitores. A ascensão burguesa 
e o avanço das relações capitalistas produziriam novos atores so-
ciais, outras interlocuções. O jornal como empreendimento indivi-
dual ou de pequenos grupos desapareceu e assumiu o proscênio a 
empresa jornalística capitalista. Em função desse novo quadro, os 
periódicos noticiosos que foram aparecendo no fim do século XIX 
não sobreviveram a essa mudança, independentemente da experi-
ência dos seus tipógrafos e redatores. Por outro lado, alguns jornais 
interioranos, apesar das limitações, começaram a circular e alguns 
alcançaram relevância, como o Camocim-Jornal, que em seu edi-
torial de lançamento, no dia 1º maio de 1921, comprometeu-se a 
assumir o papel da educação (dar instrução ao povo), que aos poucos 
foi sendo atribuído à imprensa.

(39)
[…] A Imprensa, esta grande | fenda de trabalho em que, prazei-
rosamente, vamos en- | tregar uma bôa somma das | nossas ener-
gias: a Imprensa | bem entendida, é um verda- | deiro apostolado, 
uma pode- | rosa alavanca com que muito | se póde fazer em pról 
da col- | lectividade humana. Com ella, | com este vehiculo ma-
ximo de | divulgação de idéas e conhe- | cimentos, que leva luz 
aos | mais obscuros recantos do | globo, se póde instruir e ori- | 
entar um povo, fazer uma | verdadeira obra de regenera- | ção 
social. […] (n01s20f1/055)
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Essa incumbência de assumir a instrução do povo também foi 
incorporada por periódicos operários, como o Trabalhador Graphico 
(exemplo 20), que costumava em suas edições lançar apelo para a doação 
de livros de forma a aumentar o acervo da biblioteca do Sindicato dos 
Trabalhadores Gráficos de Fortaleza e assim contribuir com o desenvol-
vimento do hábito de leitura entre o proletariado. O auditório social desse 
periódico era constituído não só por trabalhadores gráficos, mas também 
por “pedreiros, padeiros, carpinteiros, alfaiates, caixeiros, metallurgicos, 
trabalhadores ruraes, domesticas, e varias outras classes trabalhadoras” 
(trecho do segundo editorial da mesma edição de 5 de julho de 1930).

Com o retorno do País à democracia, alcançado com a queda 
de Getúlio Vargas, os jornais de cunho religioso, sobretudo os do 
interior, retomaram a atenção que dirigiam às eleições visando dire-
cionar o voto dos seus (e)leitores a fim de garantir sua representativi-
dade no novo cenário político, e os editoriais, mais acentuadamente, 
revelam esse posicionamento. São autoridades religiosas, ou seus 
representantes, que falavam em nome das ligas católicas, aos prati-
cantes do catolicismo, como é o caso do jornal O Nordeste, edição 
de 02 de outubro de 1950.

(40)
Vai ser amanhã a gran- | de parada das urnas. To- | dos devemos 
ir votar cons- | cientemente, com os olhos | fitos na grandeza, 
na hon- | ra e na segurança da Pa- | tria. || […]Gra- | cas a 
Deus, candidatos a- | provados pela Igreja exis- | tem muitos 
na grande | maioria de partidos. De | modo que, por esse lado, | 
tão grave para nós, cató- | licos, não haverá dificulda- | de […]
(n8450s20f2/070)

A partir da segunda metade do século XX, começou a se deli-
near um jornalismo mais informativo e objetivo, embora a editoria 
de Política – mais preocupada com a qualidade e com credibilidade 
das informações – ainda fosse “muito influenciada, não só pela mão 
pesada da opção partidária e editorial dos donos de jornais, mas tam-
bém pela promiscuidade financeira e empresarial dos jornais com a 
elite governamental” (RODRIGUES, 2002, p. 86).
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O golpe militar de 1964, que se estendeu até 1985, atingiu de 
forma certeira a liberdade de expressão e fez surgir de um lado uma im-
prensa submissa, e de outro uma imprensa alternativa, esta capitaneada 
por jornalistas combativos identificados com a luta pela democracia. Os 
editoriais dessa época “dialogavam” com o governo militar e a elite que 
ocupava os cargos políticos. Nesse diálogo, cujo assunto era determi-
nado somente por um dos interlocutores, no caso o Governo, cabia ao 
outro, a parte frágil, cumprir as regras para assegurar sua sobrevivência. 
Os redatores falavam em nome de uma empresa que compactuava com 
a ordem vigente ou a ela se submetia, desempenhando o papel de guar-
diães, no primeiro caso, ou de ordeiros, no segundo, para um auditório 
que se locupletava com o papel de cúmplice. Sobressaíram nesse lapso 
temporal editoriais que davam notícias de atos governamentais, ações 
ufanistas, ou problemas menos importantes, mas que afetavam a vida 
do brasileiro, como vemos no excerto a seguir transcrito do segundo 
editorial do jornal O Povo, da edição de 4 de setembro de 1972.

(41)
Orgulhemo-nos de ser um país onde os | preconceitos, que geram 
conflitos e frus- | trações, não encontram vez. Aceitamos a | mis-
cigenação como fato irreversível e ja- | mais admitimos que a cor 
seja empecilho no | relacionamento social e econômico. Somos, 
| portanto, uma gente de mente aberta, que | cultiva a solidarie-
dade e o respeito huma- | no. […] (n13819s20f3/088)

A partir dos anos 80, com o abrandamento da censura mili-
tar, e posteriormente com a retomada da democracia, os editoriais 
ganharam novo fôlego e voltaram a se debruçar sobre questões po-
líticas, num diálogo cada vez mais direto com o Governo e com os 
representantes da elite. Para Melo (1985, p. 80) não há dúvida de 
que os editoriais, “embora se dirijam formalmente à opinião públi-
ca, na verdade encerram uma relação de diálogo com o Estado”, 
sobretudo no caso da sociedade brasileira, que não possui uma opi-
nião pública autônoma.

O lugar de onde fala (instituição de prestígio), bem como o 
papel a que se atribui (autoridade legitimidade pelo lugar) fica tão 
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evidente que em vários editoriais o redator assume-se conselheiro e 
fala como se estivesse ensinando aos governantes como agir a fim de 
conduzir melhor o País, como podemos constatar no próximo excer-
to, retirado do jornal O Povo, de 06 de março de 1992.

(42) 
[…] Estivéssemos regidos por | mecanismos próprios de um sis- 
| tema parlamentarista, tal temor | não poderia configurar-se, já | 
que Chefia de Governo e Che- | fia de Estado são funções assu- | 
midas por pessoas distintas, e | não reunidas num único dirigen- | 
te, como acontece no Presiden-| cialismo. Ao perder a confian- | 
ça da nação, por algum ato | comprometedor, o governo é | res-
ponsabilizado politicamente e | cai, sem comprometer as insti-| 
tuições, no regime de Gabinete. || A maneira de o Chefe do Exe- | 
cutivo presidencialista não pro- | vocar a erosão do sistema que o 
| sustenta é deixar enfaticamente | explicita a sua dissociação de | 
qualquer ato desabonador pra- | ticado por seus auxiliares dire- | 
tos. […] (n20822s20f3/101)

O aconselhamento não se restringe ao regime de governo e à 
conduta adequada a um chefe de governo, mas se estende a todos os 
ramos da política e da economia, como nos revela esse outro excerto 
do editorial, agora do outro jornal de grande circulação no Ceará, 
Diário do Nordeste, da edição de 9 de setembro de 1998.

(43) 
[…] A turbulência internacional está afe- | tando a dívida in-
terna, elevando os ju- | ros, sacrificando as empresas tomadoras 
| de empréstimos externos e alimentando | riscos à estabilidade 
da moeda, com a fu- | ga de mais de R$ 15 bilhões de capitais 
| voláteis. Aceitando que a forte tendência | de saída de capitais 
significa ataque es- | peculativo, os especialistas reconhecem | 
que a crise é o produto da grande vulne- | rabilidade brasileira. 
|| A América Latina, para não repetir a | União Soviética, de-
pende da ação conju- | gada dos países desenvolvidos, começan- 
| do pela redução dos juros no mercado | norte-americano. Se 
houver interesse | por parte dos governos, o pior será evi- | tado. 
(n5933s20f3/103)
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Não se trata, pois, de uma atitude voltada para acolher as reivindi-
cações da coletividade e expressá-las a quem de direito. Significa, ainda 
segundo Melo (1985), um trabalho de “coação” ao Estado em defesa de 
interesses dos segmentos empresariais e financeiros que representam.

O Povo e Diário do Nordeste, assim como outros grandes jor-
nais brasileiros, mantêm, em seu quadro de funcionários, jornalistas 
que ocupam o cargo de editor sênior (ou equivalente, dependendo 
da designação empregada pela empresa jornalística) e se revezam, 
de acordo com a especialidade e experiência de cada um, na tarefa 
de escrever em nome da empresa. Os grandes jornais, no caso bra-
sileiro, como constatou Chaparro (2008, p. 105), pertencem a “con-
glomerados familiares”, que, por sua vez, “comandam empresas, pó-
los econômicos com força própria, estruturas complexas, cada uma 
delas com milhares de empregados e segmentação de multimídia”. 
Com tão grande poder econômico é natural, num sistema capitalista, 
que a ele esteja arraigado o poder político e é justamente esse poder 
que assegura o lugar e o papel dos enunciadores do editorial e con-
comitante de seus interlocutores.

A versão eletrônica desses jornais mantém o mesmo diálogo 
com o Governo num âmbito de circulação mais restrito, pois, diferen-
temente da versão impressa a que, a priori, qualquer cidadão poderia 
ter acesso, sua audiência, pelas condições econômicas da população, 
circunscreve-se predominantemente às classes média e alta, de onde 
saem os dirigentes do País, exceto em casos muito excepcionais.

O diálogo que os jornais/editoriais mantêm com seus interlo-
cutores tem seus propósitos, que se submetem, invariavelmente, às 
imposições do gênero. Falemos, agora, desses propósitos.

Finalidade: o propósito do gênero

Tomado como um dos conceitos centrais tanto no uso quanto 
na análise de gêneros, o propósito comunicativo exerce, indiscuti-
velmente, um papel fundamental na constituição e circulação de um 
gênero. A relevância reside fundamentalmente no fato de o propósito 
comunicativo ser, como apontou Swales (1990), o motivo que faz 
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surgir o gênero. Por outro lado, mesmo reconhecendo essa inegável 
relevância, sabemos que, na abordagem de um gênero, esse conceito 
não deve ser considerado aprioristicamente, pois, como acentuaram 
Askehave e Swales (2001, p. 197), os propósitos comunicativos são 
“mais evasivos, múltiplos, intricados e complexos do que foi origi-
nalmente imaginado”,103 além de poder ser mais de um em um único 
gênero (SWALES, 1990). Nesse sentido, em nossa proposta, ainda 
que tenhamos utilizado o propósito comunicativo de representar o 
posicionamento crítico do jornal para a identificação a priori dos 
exemplares do gênero editorial, nos valemos também dos desdobra-
mentos desse propósito para nos possibilitar uma melhor compreen-
são sobre as finalidades do editorial, reveladas em cada exemplar ao 
longo de um período histórico da imprensa cearense.

Para identificar o propósito comunicativo dos editoriais que 
compõem o corpus de nossa pesquisa, consideramos primeiramente 
o contexto que serviu à interação dos interlocutores para, a partir 
dele, chegar às intenções comunicativas que moviam os atores so-
ciais que interagiam por meio do gênero nos séculos XIX e XX. 
Identificadas essas intenções, estabelecemos uma comparação entre 
os propósitos dos editoriais dos dois séculos e ainda com os do sé-
culo XXI. Nesse sentido, procedemos ao levantamento do propósito 
principal de cada texto, com o objetivo de verificar a relação com 
o conteúdo (próxima categoria analisada), bem como as possíveis 
variações por que passou o propósito comunicativo do editorial ao 
longo dos últimos séculos. Baseando-nos ainda em Swales (1990), 
a relação com o conteúdo se justifica porque a determinação do pro-
pósito influencia a escolha do conteúdo; e as variações no propósito, 
por sua vez, podem nos dizer sobre a prototipicidade do gênero.

Na definição de um gênero como uma classe de eventos co-
municativos, Swales (1990) concebe um evento como uma situação 
constituída do discurso, dos participantes, da função do discurso e 
do ambiente onde o discurso é produzido e recebido. Para o autor, 

103 No original: “are more evasive, multiple, layered, and complex than originally envisaged.”
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a característica mais importante, nessa concepção, é a de que os 
eventos comunicativos partilham um ou mais propósitos comuni-
cativos.104 Biasi-Rodrigues (2007), por sua vez, evidencia que os 
propósitos podem não estar manifestados explicitamente ou podem 
não ser facilmente identificados.

Com o levantamento dos propósitos que foram se evidencian-
do nos exemplares do corpus, não tivemos a pretensão de inventariar 
o conjunto de propósitos comunicativos possíveis do editorial, nem 
de nos ater a propósitos específicos de redatores em particular, uma 
vez que concebemos essa categoria como um processo de constru-
ção social, e não como algo imanente ao texto ou ao seu produtor. 
Nossa intenção, na verdade, foi comparar o propósito comunicativo 
socialmente reconhecido do editorial de hoje em dia com os propó-
sitos identificados em uma sincronia passada, e é para essa sincronia 
que inicialmente nos voltamos.

O início do jornalismo cearense foi fortemente marcado por 
uma imprensa panfletária, voltada a interesses político-partidários. 
Naquele tempo, os redatores lançavam mão da pena para atacar 
abertamente seus adversários ou defender-se de ataques e o editorial 
atendia a esse propósito, como podemos verificar com o excerto a 
seguir, em que o redator do jornal O Cearense, órgão do partido libe-
ral, em 1847, se valeu do editorial para defender-se de acusação que 
o jornal Pedro II, do partido conservador, fizera aos liberais.

(44)
Cada um diz o que quer. || Quem ler o Pedro II numero 657, | e 
naõ tiver presenciado, o que se passou | aqui na capital, durante 
esses dias da | eleiçaõ de certo acreditará, que alguma | cousa 
de real haverá em suas declama- | ções. [...] || Nenhuma expli-
caçaõ podemos dar do | arrojo, com que diz o Pedro Segundo, | 
que no dia 2 do corrente as espadas, e os | cacetes soaõ nas cal-
çadas d’esta capital, | e que piquetes estavaõ postados nas es- | 

104 Askehave (1998, apud ASKEHAVE; SWALES, 2001), reconhecendo a existência de 
mais de um propósito comunicativo dos gêneros, fala em propósito geral e propósitos 
subjacentes.
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tradas! Cesse tanta imp[...]udencia, e re- | corraõ a outros meios. 
(n91s19f2/010)

Em outros editoriais desse mesmo período (segunda fase do 
século XIX105), podemos observar que esse propósito comunicativo 
– defender-se de e/ou criticar o adversário político – era compar-
tilhado por redatores de outros jornais, o que demonstra ser esse 
propósito reconhecido pelos produtores e seus interlocutores, como 
constatamos com o excerto a seguir, extraído do editorial do jornal A 
Constituição,106 de 6 de janeiro de 1866.

(45) 
Os homens do Cearense estremece - | ram, quando viram que o 
egoísmo do | chefe de seu partido, tornando-se dia- || fano, co-
meçou a deixar intrever que | esse chefe em vez de agrupar seus 
cor- | religionarios em torno de alguma ideia | política, encami-
nhando-se para fazel-a | triumphar, ao contrario preocupava- | se 
com arranjos pessoaes para si e | seus parentes, trocando visivel-
mente o | titulo honroso de chefe de um partido | pelo de chefe 
de uma olygarchia ca- | ricata. [...] (n04s19f2/018)

A crítica feita nos editoriais, além de se dirigir a adversários 
políticos, se estendia também à atuação do governo (se este não 
fosse do mesmo partido dos redatores/proprietários do jornal), que 
invariavelmente era visto como incompetente para tratar dos pro-
blemas que afligiriam a população e levariam a província à situação 
desoladora em que se encontrava, como podemos observar neste tre-
cho do editorial do jornal O Cearense, de abril de 1858.

(46) 
[...] Vê-se por isso que o governo é por sua | má administração 
uma das cauzas dessa cri- | se que soffremos, e que mais grave 

105 A segunda fase do século XIX corresponde ao período entre 1841 e 1870.
106 O jornal A Constituição representava as ideias do partido conservador, que se opunha 

ao partido liberal, representado pelo jornal O Cearense.
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se nos | ameaça. [...] || Se houvesse quem tomasse contas da ad- | 
ministração do sr. João de Souza, era im- | possivel que a sorte 
desta provincia conti- | nuasse á mercer do instincto e do patro-
nato. (n1115s19f2/016)

Esse mesmo propósito – crítica à atuação do governo – é iden-
tificado também em vários outros editoriais do corpus, independente-
mente do século em que o texto foi produzido. A título de ilustração, 
reproduzimos o excerto de um editorial do jornal O Povo, de 1º de 
maio de 1996, em que o editorialista, valendo-se das comemorações 
do Dia do Trabalho, teceu críticas à forma como o governo vinha 
lidando com uma situação que preocupava não só a classe trabalha-
dora, mas a população em geral: o desemprego. Vejamos a seguir.

(47) 
[...] O País não criou uma | estrutura de assistência ao desem- 
| pregado, capaz de lhe permitir o | mínimo de condições de 
subsis- | tência, enquanto está parado, co- | mo acontece nas 
nações mais de- | senvolvidas. [...] O Esta- | do tem a obriga- | 
ção de intervir para garantir condi- | ções mínimas de sobrevi-
vência ao | cidadão. Não pode simplesmente | cruzar os braços.
[...] Cabe às autoridades emitir | sinais mais visíveis de reação 
ao | quadro desolador na área do Tra- | balho. (n23280s20f3/102)

Se por um lado o editorial atendia ao propósito de criticar o 
governo ou governantes, por outro também se prestava a enaltecer 
ações do governo ou de seus administradores, quando assim con-
vinha aos redatores ou proprietários do jornal, como podemos per-
ceber nos dois fragmentos a seguir, extraídos respectivamente do 
jornal O Cearense, de 1846, e do jornal O Povo, de 1972.

(48)
Se é da obrigaçaõ do escriptor pu- | blico censurar aquelles, que 
revestidos | dos cargos do estado, naõ cumprem | bem com os 
deveres, que lhe saõ in- | herentes; pensamos que naõ é menos | 
de sua rigorosa obrigaçaõ apresentar ao | paiz os que desempe-
nhando como de- | viaõ as funcções, que lhe éraõ conne- | xas, 
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tornaraõ-se  por isto credores da es- | tima e concideraçaõ (sic) 
de seus concida- | daõs. [...] a | deputaçaõ cearense fez quanto 
pôde, | e por isto é credora de nosso reconhe- | cimento; receba 
pois os nossos agrade- | cimentos, e continuando como princi- | 
piou merecerá as bençaos desta patria | querida. (n02s19f2/006)

(49) 
[...] Por espaço de quinze | minutos, calculadamente, o estadista 
brasileiro ocupou câmeras e microfones | para dar ao povo uma 
ótima notícia das mais gratas, [...] Foi, não há dúvida, uma fala 
alvissareira, a última feita pelo Presidente da | República [...] 
(n13648s20f3/086)

Os editoriais costumavam também atender ao propósito comu-
nicativo de defender um posicionamento a favor dos interesses do gru-
po político-econômico a que redatores/proprietários do jornal estives-
sem filiados, como podemos verificar a seguir com o fragmento (50), 
em que o redator apontou os benefícios da monarquia, e com o frag-
mento (51), em que o editorialista elencou as distorções que o voto 
distrital poderia causar à representatividade dos candidatos eleitos.

(50) 
[...] A monarchia no Brasil tem por norma | principal, e condiçaõ 
de sua existencia | o desenvolvimento da civilisaçaõ, e as | lutas, 
de que ha sahido victoriosa con- | tra o espirito de destruição, 
teem-nos | mostrado sua força, seo poder superior | aos partidos 
[...] (n91s19f2/011)

(51) 
[...] O voto distrital começa por distorcer a | natureza da repre-
sentatividade, tornando | os deputados federais e estaduais re-
presen- | tantes de distritos e não, dos Estados. || [...] || Mas não 
é só isso que desaconselha o | sistema, e sim a possibilidade da 
concentra- | ção de recursos de candidatos em áreas res- | tritas, 
facilitando o trabalho de aliciamen- | to, [...] (n1720s20f3/098)

A defesa de interesses podia ser também de determinado seg-
mento/classe social, que reconhecia no editorial o espaço propício 



POR UMA ABORDAGEM DIACRÔNICA DOS GÊNEROS TEXTUAIS: um estudo com editoriais de jornal 161

para difundir suas ideias e ainda influir na opinião dos interlocuto-
res, por meio de linguagem panfletária, como mostram os trechos do 
editorial respectivamente do jornal O Retirante, “Orgam das Victi-
mas da Secca”, de 1877, e do jornal Trabalhador Graphico, de 1930.

(52) 
[...] Que o povo, essa massa que os governos cor- | rompidos 
olham com desdem, mas que resume | em si o verdadeiro poder; 
que elle reaja contra | esse indifferentismo que ameaça pros-
tral-o. || faz-se necessario o vosso esforço para que | surjam, er-
gam-se bem alto os sãos principios da | justiça, escudando os 
vossos direitos. [...] (n03s19f3/034)

(53) 
[...] os collegas || poderão collaborar na obra de redemp- | ção 
das massas opprimidas sem que | seja necessario abdicar dos 
seus sen- | timentos particulares, exigindo-se uni- | camente, 
que reconheçam a existencia | de duas classes, uma que nada 
produz | e tudo tem, consequentemente, explora | e outra que 
tudo produz e nada tem, | da qual fazemos parte, e é a explorada; 
[...] (n12s20f1/060)

Não só o proselitismo político movia os jornais de menor cir-
culação, a diligência em fazer seguidores ou adeptos também im-
pulsionava os editoriais/editorialistas de jornais religiosos a levar 
seus interlocutores a aderir à causa que defendiam, como vemos no 
próximo excerto extraído do editorial do Terra do Brasil, de 1927.

(54) 
[...] Na Europa há, todos | os annos, muitas or- | denações de 
sacer- | dotes; no Brasil, tor- | nam-se tão raras... | E surge logo 
a dolo- | rosa interrogação : | Porque as vocações | no Brasil não 
corres- | pondem em numero | ás da Europa? [...] (n03s20f1/057)

O propósito de denunciar ações do poder público também 
deu origem à publicação de vários editoriais, desde o século XIX, 
como é possível perceber nos fragmentos abaixo, respectivamente 
de 1866, 1937 e 2008.
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(55) 
[...] Já são muito conhecidos diversos | casos de violencias 
inauditas de au- | toridades locaes, contra as quaes as | victimas 
trazem suas queixas ao Exm. | Sr. Presidente da provincia, e este 
man- | dando ouvil-as, fica nisto todo o effei- | to da queixa, e 
ainda são felizes os | queixosos, si a autoridade contra quem | se 
queixam não os faz soffrer algu- | ma nova serie de martyrios em 
puni- | ção de terem tido a ousadia de [g]ozar de | um direito ga-
rantido pela lei funda- | mental do Império. [...] (n59s19f2/022)

(56) 
[...] des | vendámos perante o publico a situação angustio | sa e 
alarmante das finanças municipais, mostran | do que as mesmas 
não estão sendo conduzidas e | orientadas com o devido aprumo. 
[...] o “deficit” | de 1.331:448$500 com que a proposta orçamenta 
| ria foi remetida á Camara [...] agravando consideravelmente a 
| despesa do municipio com a criação de novos car- | gos, desti-
nados a premiar amigos e afeiçoados.[...] (n7418s20f1/064)

(57) 
[...] No ano de 2007, passando | por cima da Lei e menos- | pre-
zando pessoas que pas- | saram no concurso público, | a Prefeitura 
de Crateús teve | 2.231 empregados e essa | verdade tem que ser 
levada | ao conhecimento da socie- | dade e dos Poderes Públicos 
| Constituídos. [...] (n256s21f1/110)

Afora a finalidade de criticar ou denunciar ações do adver-
sário/poder público, outra também se revelou recorrente, mais 
acentuadamente nos editoriais da metade do século XX em diante: 
opinar sobre assuntos que estejam na pauta das discussões não só 
políticas e econômicas como também sociais, e assim cobrar ações 
do governo. Como exemplo, destacamos quatro excertos: (58), do 
editorial do jornal O Cearense, de 1846, que reivindicou o envio 
de patrulhamento para uma região do estado; (59), do jornal So-
bralense, que, em 1875, apelou ao governo para o uso de recursos 
a fim de prover melhorias à cidade; (60), do jornal A Liça (1903), 
que solicitou a implantação de açudes pelo governo federal; e (51), 
do jornal O Povo, que, em 1972, argumentou a favor de pedido de 
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financiamento para aquisição de novos equipamentos de coleta de 
lixo, conforme vemos a seguir.

(58)
È doloroso o estado em que actual- | mente se acha a comarca 
de Baturite; | e se o governo naõ tomar promptas pro- | videncias 
mandando para ali um des- | tacamento de linha, muito tememos 
pe- | la sorte daquelles comarcas. [...] Chamamos pois a attençaõ 
da presi- | dencia sobre Baturité, e esperamos q’ | Sua Excelência 
acuda aquella comarca pra naõ | vermos nella as desgraças, que 
a a- | meaçaõ (n07s19f2/007)

(59)
A Camara Municipal desta Cidade, | que antes de tudo, deve 
curar do bem | estar de seus municipes, permittirá, | que cha-
memos a sua attenção, para | os estragos que ha feito o rio em di- 
| recção a cidade, tornando mais fa- | cil o transbordamento das 
aguas para | este lado. Não lhe pedimos um sacrificio | maior em 
seus cofres; mas porven- | tura não seria facil com pouco dis- | 
pendio, restabelecer a ordem antiga, | dando sahida as águas pelo 
lado do sul? [...] (n04s19f3/029)

(60) 
[...] Seria uma medida de gran- | de alcance se o nosso gover- | 
no, imitando o inglez, resol- | vesse melhorar as nossas con- | di-
ções por meio da acuda- | gem. Viria elle, com espan- | to, que o 
Ceará que hoje pe- | de esmolas, em pouco tempo | teria viveres 
para recompen- | sar áquelles que lhe dão o | minguado pão [...] 
(n08s20f1/050)

(61) 
[...] Entendemos até que a Prefeitura já pode- | ria pensar em 
adquirir equipamento exis- | tente no Sul para picar galhos, fa-
cilitando | sumamente a remoção desse lixo verde re- | sultante 
de podação ou de queda de árvo- | res. [...] Com a aquisição 
dos novos equipamen- | tos, acreditamos que a campanha da 
limpe- | za pública será menos boa vontade e mais | eficiência 
[...] (n13835s20f3/090)
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O propósito comunicativo, assim como o contexto sócio-his-
tórico e o lugar/papel social dos interlocutores, como vimos, dei-
xa marcas na materialidade textual. Essa materialidade é, portanto, 
atravessada por intenções de sujeitos datados e situados historica-
mente e por propósito(s) do gênero que estejam sendo realizados. 
Falemos, pois, mais detidamente sobre a materialidade.

A materialização do querer-dizer do editorialista

Até aqui nos voltamos para os aspectos de natureza social, 
histórica e ideológica do editorial, agora vamos nos debruçar sobre 
outros aspectos que também podem ser apreendidos na materialida-
de textual, os de natureza verbal e não verbal.

Os aspectos de natureza verbal e não verbal revelam a concre-
tização de um projeto de dizer que, quando bem-sucedido, atende, 
por um lado, a finalidade comunicativa do enunciador e, por outro, 
a expectativa do interlocutor, no gênero por meio do qual ambos os 
sujeitos interagem. Essa finalidade comunicativa, realizada na esco-
lha do gênero, tem sua ancoragem no conteúdo, isto é, no objeto do 
discurso, assunto sobre o qual falamos a seguir.

Conteúdo: o objeto do discurso

Sendo decisivo na escolha de um gênero, o intuito discursivo 
molda tanto a forma como o conteúdo e é constituído na interação 
discursiva que se estabelece entre os interlocutores. Enunciador e 
interlocutor, nessa interação, negociam sentidos que vão sendo cons-
truídos no desenvolvimento do conteúdo sobre o qual dialogam. 
Nessa perspectiva, o conteúdo, isto é, o objeto do discurso, é visto 
como o assunto gestado nas e pelas condições que subjazem às ma-
nifestações verbais.

Em nossa proposta teórico-metodológica, incluímos, então, a 
categoria conteúdo, que diz respeito ao assunto do editorial. Essa 
categoria está estreitamente relacionada ao propósito comunicativo. 
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Considerando que, de acordo com a análise que apresentamos na 
seção anterior, os propósitos se evidenciaram praticamente os mes-
mos durante os dois séculos de circulação do editorial,107 é natural 
que encontremos também conteúdos semelhantes nos exemplares do 
corpus, já que essas duas categorias estabelecem relação de interde-
pendência. Antes de falarmos sobre essas evidências, vamos reto-
mar o que estamos concebemos como conteúdo e explicitar a forma 
como levantamos essa categoria.

Tomamos por conteúdo o foco da interação verbal, mais espe-
cificamente o tópico discursivo central do editorial. Para levantar-
mos essa categoria, baseamo-nos particularmente em um dos traços 
apontados por Jubran (2006) como definidor de uma das proprieda-
des do tópico – a pontualização.108 É a pontualização que possibilita 
a localização do assunto focal em determinado trecho do texto.

Assim, em cada texto do corpus, foi identificado, ao lado do 
propósito comunicativo, o tópico discursivo, isto é, o assunto proe-
minente que o editorial comportava, com base em trecho(s) que da-
va(m) sustentação a esse tópico central (cf. Apêndice A). Esse levan-
tamento nos permitiu chegar às considerações que fazemos a seguir.

Como o propósito comunicativo central do editorial é defender 
o posicionamento crítico do jornal, o conteúdo vai sempre estar a ser-
viço desse propósito. Assim, vários editoriais tiveram como objeto do 
discurso a manifestação de opinião acerca de um tema que estivesse 
mobilizando a atenção dos leitores, sobre o qual o editorialista firma-
va seu posicionamento. A título de exemplo podemos citar o editorial 
do jornal O Cearense, de 1858, que, adotando um posicionamento 
crítico em relação à administração da província, manifestou-se con-
trariamente à decisão que possibilitou o destacamento de soldados 
para fazer policiamento em outras províncias, quando estes poderiam 

107 De certa forma, esse resultado era esperado já que estamos trabalhando com um mesmo 
gênero; caso encontrássemos propósitos bastante diferentes, conforme pontuou Bhatia 
(1993), estaríamos, diante de gêneros também diferentes.

108 Segundo Jubran (2006), são duas as propriedades particularizadoras do tópico discur-
sivo: centração e organicidade, sobre as quais falamos na seção A dimensão do texto.
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prestar serviço na agricultura e evitar a fome e a carestia, decorrentes 
de problemas com a produção de alimentos (certamente um assunto 
que mobilizaria a atenção dos interlocutores naquela época).

(62)
[...] Numa terra, como a nossa, onde não ha | quasi escravatura, 
onde todo trabalho é feito | por braços livres , é facil de com-
prehender | quanto deve ser pesado e prejudicial para es- | ses 
pobres homens chamados guardas, o ser- | viço militar; e para a 
sociedade em geral, que | perde o trabalho que elles deixão de 
empre- | gar na agricultura, e industria, de que são | destrahidos. 
|| Daqui procede que muitos roçados não | se plantão; outros não 
se limpão, e a fi- | nal a perda de serviços começados, a falta | de 
viveres, a caristia, e a fome. [...] (n1115s19f2/016)

Um século depois, um assunto que preocuparia a população 
da época (acidentes fatais em uma avenida da capital) também fun-
cionou como argumento para o posicionamento crítico do jornal em 
relação à administração municipal, como podemos observar no edi-
torial do O Povo, de 1959, cujo fragmento transcrevemos a seguir.

(63)
A tragédia ocorrida ao meio-dia de ontem na | Volta da Jurema, 
na qual três crianças perderam | a vida, esmagadas por um carro-
-pipa do Corpo | de Bombeiros, causou comoção na cidade [...] 
O índice de acidentes está | em aumento constante e a Inspetoria 
tem-se li- | mitado a fazer exposição macabra de veículos | des-
truídos, em busca de um problemático efeito | psicológico sôbre 
os motoristas. Mas no caso da | avenida ao porto o que ocorre 
é uma completa | omissão, uma ausência injustificável. [...] 
(n9824s20f2/076)

Para além desse propósito e conteúdo mais geral que caracte-
rizam o editorial, outros propósitos foram identificados e subjacen-
tes a eles também foram identificados outros conteúdos.

Como comentamos, os jornais do século XIX e dos primeiros 
anos do século XX, em sua maioria, eram movidos por questões políti-
co-partidárias, e os editoriais, nesse contexto, serviam aos redatores para 
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atacar os adversários e deles se defender. Prestando-se a esse propósito, 
o conteúdo invariavelmente era construído no sentido de apontar atitudes 
reprováveis atribuídas ao opositor ou defender-se dos ataques desferidos 
pelo rival, como é o caso do editorial do jornal A Verdade, de 1891.

(64) 
[...] Jamais se deprehenderá de nos- | sos artigos que desejamos 
o absolu- | tismo, quer dentro quer fóra da re- | publica, que 
preoccupasse-nos mes- | mo de forma de governo; quando a | 
nossa questão principal é que o paiz | seja governado por ho-
mens que tim- | brem em professar sentimentos ca- | tholicos [...] 
(n33s19f3/040)

Outro conteúdo recorrente no século XIX era a denúncia de im-
probidade dos órgãos da administração, associada ao propósito de de-
negrir a imagem do governo da província, ao qual o jornal se opunha, 
como verificamos neste excerto do jornal Echo do Povo, de 1879.

(65) 
[...] Não correm mui regulares os negocios da | thesouraria, onde 
[...] commettem-se todos os | desmandos, todas as arbitrarie-
dades sem | lei, e sem justiça, não se paga aos credo- | res preju-
dica-se-os, corta-se ou glosa-se [...] (n01s19f3/038)

Enquanto os editoriais do século XIX voltavam-se mais para 
a denúncia, os do século XX, quando as condições políticas eram 
favoráveis à liberdade de imprensa, dirigiam sua atenção à cobrança 
de ações e atitudes do poder público para problemas que afetavam 
a sociedade civil, como percebemos nos dois excertos a seguir do 
jornal O Povo, respectivamente de 1945 e 2000.

(66) 
A GRIPE [...] E’ tempo, portanto, de evitar-se o surto epidêmico. 
| Já devia achar-se em campo a Saude Pública, porque, de- | pois 
do fato consumado, as suas atividades se tornam li- | liputianas, 
para não dizer ridículas. [...] (n5613s20f2/067)
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(67) 
Medicamentos e monopólios [...] O Brasil tem a obrigação 
de debruçar-se | sobre essa questão de forma mais responsá- | 
vel e consciente. Não deve ter pruridos de | enfrentar lobbies 
poderosos que lançam mão | da cortina de fumaça ideológica 
para impe- | dir qualquer controle de sua atividade pelo | poder 
público, sob o pretexto da liberdade de | iniciativa. [...] O País 
não | pode ficar refém de grupos de interesses res- | tritos quando 
está em jogo a necessidade | mais geral da sociedade. [...] 
(n24765s20f3/104)

Nestes editoriais, destacamos intencionalmente o título para 
fazer algumas considerações a respeito desse constituinte textual. 
“Usado para exprimir ou inferir o tema ou tópico do texto” (VAN 
DIJK, 1992, p. 134), o título constitui uma estratégia a serviço das 
intenções do autor, pois funciona, por meio de uma relação catafóri-
ca, como uma espécie de anúncio da avaliação que vai ser desenvol-
vida. Ao nomear o texto, o autor pretende orientar a interpretação, 
ativando os esquemas cognitivos do leitor, a fim de alcançar êxito 
em sua intenção.

Essa estratégia se revelou indispensável nos editoriais do sé-
culo XX aos dias atuais; assim em todos os exemplares do gênero 
desse período, o título figurou como elemento constitutivo dessa 
tradição discursiva, exceto no editorial de um jornal eletrônico do 
interior do estado, Folha de Mombaça (cf. n60s21f1/108). Por ou-
tro lado, até a última década do século XIX, encontramos editorial 
sem título. Mesmo jornais que, em determinada edição, exibiam um 
editorial com título, em outra edição o texto aparecia encabeçado so-
mente pela data, como é o caso, por exemplo, de editoriais do jornal 
A Constituição, de 1866 (cf. n49s19f2/021 e n59s19f2/022).109

Em relação ao propósito de defender interesses de gru-
pos (políticos, profissionais, religiosos, entre outros), o lugar 
de onde emana a voz do editorial (partido político, sindicato 

109 A respeito do título e da ruptura de sua canonicidade em notícias jornalísticas, cf. Van 
Dijk (1992).
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ou igreja, por exemplo) é que vai determinar o seu conteúdo. 
Assim, por exemplo, no jornal O Cearense, fundado em 1846 
para comemorar a ascensão liberal à presidência da província 
cearense, o conteúdo de vários de seus editoriais refletia o ape-
go aos ideais liberais que pregava (n91s19f2/011); já no jornal 
Trabalhador Graphico, “Orgam do Syndicato dos Trabalhado-
res Graphicos”, fundado em 1930, os editoriais comportavam 
conteúdo que expressasse temores e anseios da classe trabalha-
dora (cfn12s20f1/060).

Paralelamente a esse propósito de defender interesses de 
grupos há o de defender interesses da população. Esse propósito 
é assumido explicitamente em vários editoriais, desde o século 
XIX, e tomado como função da imprensa, como ilustramos a se-
guir, com trechos de três editoriais, respectivamente dos jornais 
O Retirante, de 1877, Camocim-Jornal, de 1921, e Correio do 
Ceará, de 1976.

(68) 
[...] Incontestavelmente a imprensa, por si só um | dos mais ad-
miraveis inventos do homem, attinge | á sublimidade de seus 
destinos, quando se faz | echo da caridade christã, deffendendo 
o mais na- | tural como o mais sagrado direito do homem — | a 
sua conservação [...] (n02s19f3/033)

(69) 
[...] A Imprensa, esta grande | fenda de trabalho em que, prazei-
rosamente, vamos en- | tregar uma bôa somma das | nossas ener-
gias: a Imprensa | bem entendida, é um verda- | deiro apostolado, 
uma pode- | rosa alavanca com que muito | se póde fazer em pról 
da col- | lectividade humana. Com ella, | com este vehiculo ma-
ximo de | divulgação de idéas e conhe- | cimentos, que leva luz 
aos | mais obscuros recantos do | globo, se póde instruir e ori- | 
entar um povo, fazer uma | verdadeira obra de regenera- | ção 
social. [...] (n01s20f1/055).
(70) 
[...] grandes campanhas empreen- | didas na Imprensa em favor 
do desenvolvimento da avia- | cão, logo identificada em um país 
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das dimensões do nos- | so como sendo o meio mais rápido e 
mais eficaz de conso- | lidar a sua unidade política, social e eco-
nômica. [...] (n18073s20f3/094).

Como vimos, assim como no propósito comunicativo, há tam-
bém certa regularidade no conteúdo admitido nessa tradição discur-
siva, que circula na esfera jornalística, no Brasil, há dois séculos. 
Além desses aspectos, há outros que também revelam comporta-
mento previsível, sobre os quais continuamos a falar.

Norma: a regularidade no discurso

O editorial, como dissemos anteriormente, ocupa um lugar 
discursivo assegurado para a manifestação axiológica da empresa 
jornalística. Essa manifestação é realizada por um autor que não se 
revela como indivíduo na sua enunciação, pois a própria tradição 
discursiva, instituída sócio-historicamente, lhe confere deliberada-
mente o ocultamento de sua identidade. Por outro lado, ter encober-
tas as referências a uma autoria individual não significa dizer que 
não haja autor, pois, como sabemos, a todo gênero subjaz uma con-
cepção de autoria, entretanto, no caso do editorial, estamos diante de 
uma autoria institucional.

Segundo Alves Filho (2006, p. 84), a autoria institucional, 
aquela cuja responsabilidade discursiva cabe a empresas ou insti-
tuições, em editoriais de jornal, é “pré-configurada sócio-historica-
mente e materializada textualmente”. Embora tenha focalizado edi-
toriais deste século, Alves Filho admite que essa função passou por 
mudanças significativas ao longo de seu percurso histórico, tanto 
quanto ao fato de já ter sido assinado (uso das iniciais do nome do 
autor, no século XIX) quanto ao de expressar opinião pessoal. Com 
base no corpus levantado, o autor destaca, então, sete aspectos que 
caracterizam esse tipo de autoria em editoriais de jornal: impesso-
alização, institucionalização, ausência de assinatura e de elementos 
biografizantes, uso da variedade padrão, interação entre instituição 
e indivíduos-leitores, busca e cobrança por uma coerência enuncia-
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tiva, e ineditismo textual. Falaremos a seguir sobre cada um desses 
aspectos, ilustrando com exemplos do nosso corpus, e em alguns 
casos trazendo mais luz aos resultados encontrados por Alves Filho.

i) A impessoalização manifesta-se na preferência pela tercei-
ra pessoa do singular, o que garante impessoalidade e objetividade 
na abordagem do objeto do discurso, bem como nas estratégias de 
argumentação.

Dos 104 editoriais impressos que compõem o corpus, em so-
mente 14 observamos a preferência pela terceira pessoa; nos 90 de-
mais, o que corresponde a 86,53%, evidencia-se o uso da primeira 
pessoa do plural, como nos revela o editorial de 06 de julho de 2000, 
do jornal O Povo.

(71)
[…] Os medicamentos bási- | cos precisam ficar sob o controle 
direto do | Estado, inclusive para dar meios de nego- | ciação ao 
governo frente aos monopólios | estrangeiros. Sem essa margem 
mínima | para manobrar assistiremos cada vez mais | à desmo-
ralização imposta pelos laborató- | rios aos centros de poder na-
cional. (n24765s20f3/104)

O primeiro editorial do corpus a fazer uso da terceira pessoa 
foi editado em 1912 pelo jornal Pátria, de Sobral, uma das cidades 
interioranas de maior relevância política do estado. Dos 4 editoriais 
que coletamos desse periódico que circulou de 1910 a 1915, em 3 há 
o emprego da terceira pessoa. Devemos ressaltar que os textos em que 
se observa esse emprego tomam como objeto do discurso a exaltação 
a personagens da História (Cristóvão Colombo, na edição de 12 de 
outubro – data do descobrimento da América – e Tiradentes (cf. exem-
plo 18), em comemoração ao aniversário de morte do mártir da Inde-
pendência) e a personagem de prestígio político na época (General 
Pinheiro Machado, senador do Rio Grande do Sul), não tão próximos 
da realidade cotidiana. Por outro lado, no editorial cujo assunto é a 
chegada à cidade de um político que viria reforçar a eleição do partido 
que o jornal apoiava, observamos o uso da primeira pessoa do plural, 
como estratégia de cooptação do (e)leitor, como ilustramos a seguir.
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(72)
[…] Por telegramma transmittido | de Fortaleza, para distincto 
ca- | valheiro desta cidade, sabemos | que no dia 30 partirá do 
Rio, | com destino a este Estado, esse | intrepido e valoroso sol-
dado do | nosso Exercito. || É esta uma noticia que com | certeza 
irá despertar satisfação | e animo no seio do nosso gran- | de par-
tido, pois a palavra e a | energia de Thomaz Cavalcanti | tem para 
nós outros o prestigio | de uma força libertadora. || Esperemos a 
vinda do homem | que pela sua coragem physica | e acção civica, 
pos-se no mais | elevado destaque no scenario | politico do Ceará 
(n128s20f1/051)

A recorrência à primeira pessoa do plural pelo redator diante da 
intenção de influenciar a opinião do leitor, a mesma intenção observada 
nos editoriais mais atuais, revela-nos, a despeito da menor ocorrência 
nos 4 textos, a produtividade desse mecanismo que permite maior apro-
ximação do leitor. Assim, se considerarmos que os textos com o uso 
da terceira pessoa (n129s20f1/052, n154s20f1/053 e n165s20f1/054) 
não se revelariam textos prototípicos de manifestação axiológica sobre 
acontecimentos da vida política, o percentual de editoriais com o em-
prego da primeira pessoa do plural subiria um pouco mais (89,10%).

A outra ocorrência de terceira pessoa é verificada no edi-
torial do jornal O Povo, de 14 de junho de 1929. Entretanto, em 
outro editorial, do mesmo mês e ano, observamos o emprego, cor-
rente na época, da primeira pessoa. Convém lembrar que O Povo, 
fundado em 1928, quando o jornalismo já era empreendimento 
empresarial, contava com dois redatores (seus fundadores): De-
mócrito Rocha (redator principal) e Paulo Sarasate (redator se-
cretário). Esse dado nos leva a pressupor que o uso de uma ou 
outra forma pronominal pudesse ser atribuído ao estilo do autor, 
já que não conseguimos saber se os dois textos foram redigidos 
pela mesma pessoa. Salientamos, ainda, o fato de em outro ano 
(1972), como aconteceu em 1929, encontrarmos, em dias dife-
rentes, editoriais tanto em terceira pessoa do singular quanto em 
primeira pessoa do plural, dessa vez em uma mesma edição, de 04 
e 23 de setembro (cf. respectivamente os textos n13819s20f3/087 
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e n13819s20f3/088; n13835s20f3/089 e n13835s20f3/090). Esse 
fato poderia reforçar nossa hipótese de que a opção pela forma 
pronominal poderia ser mais uma questão de estilo do que de res-
trição da autoria no gênero. O que, de fato, podemos afirmar se-
guramente é que no século XIX houve predomínio absoluto da 
primeira pessoa do plural e que essa forma discursiva ainda per-
maneceu recorrente até o final do século XX, no jornal impresso.

Nos 6 editoriais eletrônicos do corpus, 2 são dos dois 
grandes jornais do Ceará – Diário do Nordeste e O Povo – que 
publicam na web os mesmos textos da versão impressa, e em 
ambos (o primeiro de 12 de setembro de 2001 e o segundo de 
15 de janeiro de 2003) se observa o emprego da terceira pes-
soa (n5933s21f1/103 e n24765s21f1/104, respectivamente). Os 
outros 4 também são versões eletrônicas da versão impressa, 
de jornais de cidades do interior do Estado. Desses, em 3 há 
emprego da primeira pessoa do plural (cf. textos n70s21f1/105, 
n60s21f1/108, s/ns21f1/109) e apenas em 1, a terceira pessoa 
do singular (n256s21f1/110). Na versão on-line as duas formas 
pronominais apresentaram, como percebemos, o mesmo número 
de ocorrências.

Ao mostrarmos que a primeira pessoa do plural é bem mais 
recorrente (ou foi pelo menos até o fim do século XX) que a 
terceira pessoa do singular, a impessoalização como traço ca-
racterístico do editorial, conforme acentuou Alves Filho (2006), 
não está ameaçada. De fato, deixamos de constatar em nosso 
corpus a supremacia da terceira pessoa do singular; poderíamos 
pensar, então, que esse traço poderia ser uma tendência que tem 
se revelado mais proeminente neste início do século XXI, já que 
Alves Filho trabalhou com editoriais de 2002 a 2006, de grandes 
capitais brasileiras.

Essa evidência nos remete a Beltrão (1980), para quem a im-
pessoalidade, um dos quatro atributos fundamentais do editorial,110 

110 Os outros atributos são: topicalidade (assunto abordado), condensabilidade (focalização 
em um só tópico) e plasticidade (inconclusibilidade dos enunciados).
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manifesta-se pelo fato de esse gênero não ser assinado e usar-se a 
terceira pessoa do singular ou a primeira do plural. Como os estudos 
de Beltrão sobre o editorial foram até 1980 e grande parte de nossos 
textos situam-se no mesmo período, os dados que levantamos apon-
tam para a mesma conclusão sobre a manifestação da impessoalida-
de no que toca ao emprego da pessoa do discurso.

O uso da terceira pessoa do singular está ligado ainda a outros 
aspectos comumente associados ao editorial: a imparcialidade e a 
não subjetividade, cujo controle acaba escapando ao editorialista. Se 
quem escreve o editorial é um sujeito (entidade física, e não a insti-
tuição, entidade abstrata), que tem a tarefa de tomar partido sobre um 
fato da atualidade político-econômica e assim “aconselhar e dirigir 
a opinião dos leitores” (BELTRÃO, 1980, p. 60), inevitavelmente 
seu discurso será atravessado pela subjetividade e parcialidade, quer 
esteja na terceira pessoa, como mostra o exemplo (73), quer esteja 
na primeira pessoa (exemplo 74), como vemos a seguir.

(73)
[…] O problema é de extrema gravidade e | deverá suscitar de-
bates e preocupações na | próxima Constituinte, cuja formação 
será | o retrato da representatividade espúria ge- | rada pela 
eleição mercantilizada de 15 de | novembro próximo. || É pos-
sível que os constituintes encon- | trem remédios eficazes para 
combater esse | terrível mal que ameaça a sanidade de nos- | sa 
democracia nascente, ora ameaçada de | transformar-se em plu-
tocracia. […] (n1720s20f3/098)

(74)
[…] Desde logo, não podemos dei- | xar de ressaltar a forma 
anima- | dora como as instituições demo- | cráticas têm resis-
tido aos abalos | verificados na área política. Os | sucessivos “af-
faires”, envolvendo pessoas do Governo, em ou- | tros tempos 
já teriam provoca- | do resultados funestos para as | instituições. 
Felizmente temos | amadurecido bastante nesse as- | pecto, em-
bora os atuais meca- | nismos institucionais do presi- | dencia-
lismo não dêem seguran- | ça à cidadania de que já estamos | 
completamente imunizados con- | tra qualquer surpresa nesse | 
terreno. […] (n20822s20f3/101)
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Como vemos, há outros mecanismos, flagrados na materia-
lidade textual, que marcam a subjetividade e a parcialidade, a des-
peito da opção pela pessoa do discurso, ainda que a intenção possa 
ser “não dar a entender a existência de uma subjetividade” (ALVES 
FILHO, 2006, p. 85, grifo do autor).111 Para além da primeira ou 
terceira pessoa empregada, outros aspectos acentuam no editorial 
a autoria institucional, como apontou Alves Filho, e sobre os quais 
continuamos a falar.

ii) A institucionalização diz respeito à assunção da “responsa-
bilidade pelo tratamento do objeto de sentido e pelas posições axioló-
gicas” (ALVES FILHO, 2006, p. 85) defendidas pelo editorialista por 
parte da empresa. Como ancoragem textual desse aspecto caracteri-
zador, Alves Filho aponta o “uso de verbos de terceira pessoa e [n]a 
ausência de elementos que se refiram à primeira pessoa ou ao redator 
empírico do texto” (ALVES FILHO, 2006, p. 85). O autor destaca, 
ainda, a proeminência que tal aspecto adquire quando o redator cita 
explicitamente no corpo do texto o nome da empresa jornalística a 
que está vinculado. Em nosso corpus também encontramos a institu-
cionalização marcada dessa forma, como mostramos a seguir:

(75)
[…] O POVO, na edição de on- | tem, reproduziu, na íntegra, a | 
entrevista do Chefe do Executi- | vo, não apenas com o intuito de 
| manter os seus leitores a par das | sinalizações oferecidas pelas 
| considerações presidenciais, | diante da presente conjuntura, | 
mas motivado, principalmente, | pela nova postura governamen- | 
tal, baseada na convicção de que | “a saída para a crise brasi-
leira | passa obrigatoriamente por um | amplo acordo político”. || 
Freqüentemente este jornal |tem emitido a mesma opinião | des-
tacada pelo Presidente da Re- | pública, quanto a imprenscindi- | 

111 Ao apresentar a definição do verbete “objetividade’, o Manual da Redação da Folha 
é categórico ao afirmar que “não existe objetividade em jornalismo. Ao escolher um 
assunto, redigir um texto e editá-lo, o jornalista toma decisões em larga medida sub-
jetivas, influenciadas por suas posições pessoais, hábitos e emoções”. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/manual_projeto_o.htm>. Acesso em: 06 
mar. 2009.
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bilidade de um entendimento de | alto nível, entre as diversas cor- 
| rentes políticas para encontrar | uma base mínima de suporte às | 
medidas requeridas pela Nação. […] (n20463s20f3/100)

Por outro lado, a institucionalização foi observada associada 
ao uso da primeira pessoa do plural, como mostramos com os pró-
ximos exemplos.

(76)
O Echo do Povo cumpre o dever de justi- | ficar sua apparição, 
e desenrolar a bandei- | ra de seu programma: || — Nem anar-
chistas nem escravos — será | a nossa legenda; e, guardando ri-
gorosa | neutralidade entre os partidos, to- | mamos a defesa dos 
direitos do povo e dos | legitimos interesses da provincia, sem 
in- | dagar se nossos juisos agradam a — gregos | ou troyanos. 
|| Atravessamos n’este momento a hora | mais sombria porque 
haja passado o sol | cearense. [...] (n01s19f3/036)

(77)
[…] Mas é sintomático que | numa longa entrevista concedida 
a O POVO, | sobre os problemas de trânsito em Fortaleza e | 
outras cidades, o Diretor do Departamento, Senhor | Jesus de 
Brito Pinheiro, não tenha dito uma | palavra sobre um assunto 
da ordem do dia, que | interesse a milhares de motoristas. […] 
Julgamos que o DETRAN deve superar sua | pelo menos apa-
rente omissão no caso e estudar | solução melhor do que a que 
está sendo | adotada. Como a interdição afigura-se | irrever-
sível – já estão em andamento obras no | trecho fechado – há 
que buscar uma fórmula | técnica que evite os congestiona-
mentos naquela | área possivelmente a inversão da mão da 
Castro | e Silva. (n14444s20f3/092)

O que para nós caracteriza acentuadamente a institucionaliza-
ção é o fato de o autor, ainda que exponha impressões pessoais e que 
se manifeste subjetivamente (como nos 2 exemplos acima), ser en-
coberto pelo manto da não responsabilidade discursiva, assegurado 
por um gênero que emana de uma esfera social que o reconhece e o 
legitima nesse papel. Vale dizer que o editorialista possivelmente es-
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teja na função que ocupa justamente por adotar as mesmas opiniões, 
ou posicionamentos ideológicos, da empresa para a qual trabalha. 
Então nada mais natural do que externar opiniões e manifestar-se 
subjetivamente, já que suas opiniões e posicionamentos coincidi-
riam com os da instituição.

O manto de que falamos pode ser constatado no caso de um 
leitor que, em 2004, escreveu para o jornal O Povo querendo saber 
se a posição externada em dois editoriais, publicados no espaço de 
uma semana, seria do jornal, oficialmente, ou se, conforme chegou 
a sugerir, tratar-se-ia de uma visão pessoal do editorialista.112 A res-
posta é dada pelo ombudsman113 que, dizendo ter consultado a dire-
ção do jornal, ouvido o editorialista, sai em defesa da tese apresen-
tada e sustentada por argumentos dados pelo editorialista. Ainda que 
tenha recorrido ao editorialista para colher os argumentos cabíveis 
e deles faça uso em sua argumentação, o ombudsman chamou a res-
ponsabilidade discursiva para a instituição e justificou a opção pela 
tese defendida (cf. Anexo B).

O editorialista, que não responde diretamente às intervenções 
dos leitores e é contratado para manifestar opiniões que a empresa 
espera que sejam manifestadas, goza de prestígio. O reconhecimen-
to, político e social, que advém do cargo é tanto que alguns edi-
torialistas assumem publicamente essa função, seja em entrevistas 
concedidas, em participação em eventos da área da comunicação ou 
quando figuram como articulistas em outros jornais, como é o caso, 
por exemplo, do editorialista do Jornal O Estado de São Paulo, José 
Nêumanne, que se apresenta como jornalista, escritor e editorialis-

112 Convém ressaltar que o leitor se dirige ao jornal motivado pelo estranhamento que lhe 
causa uma tese que ele não associa à empresa jornalística. Isso quer dizer que o leitor 
reconhece e legitima o papel que um editorialista assume, diante da situação de inte-
ração social materializada no editorial, que é falar em nome do jornal.

113 Palavra de origem sueca que significa aquele que representa. É o profissional pago 
por órgão oficial ou empresa privada para representar os interesses do público. Em 
jornalismo, é o advogado do leitor (Novo Manual da Redação da Folha de São Paulo. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/manual_projeto_o.htm>. 
Acesso em: 06 mar. 2009.
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ta,114 e de Valdemar Menezes, que participou, como  editorialista do 
jornal O Povo (CE), do V Simpósio OBSERVANORDESTE, evento 
voltado para discutir os resultados das eleições de 2004 dessa região, 
ao lado do cientista político Jawdat Abu--el-Haj, professor da Uni-
versidade Estadual do Ceará.115 

Ser coberto pelo manto da não responsabilidade discursiva 
não implica anonimato, como vemos. Ainda que possa ser reconhe-
cido por escrever os editoriais de um jornal e muitos leitores saibam 
a quem atribuir a verdadeira autoria daquele texto, esta continuará a 
emanar da empresa jornalística.

iii) A ausência de assinatura e de elementos biografizan-
tes diz respeito ao fato de o editorial de jornal não vir assinado por 
nenhum autor individual e consequentemente não apresentar pé bio-
gráfico. A ausência de assinatura deve estar aliada ao lócus em que o 
editorial é veiculado para que possa ser reconhecido como tal, geral-
mente nas primeiras páginas do jornal.

O fato de não ser assinado, como já sabemos, foi uma caracte-
rística que se estabeleceu historicamente, tanto que, no levantamento 
que fizemos, encontramos textos que revelavam a autoria. Já no primei-
ro editorial que coletamos, de 1832, logo após a última linha do texto, 
consta a informação “Do Redactor” entre parênteses (cf. n19s19f1/001); 
em outros dois, de uma mesma edição do jornal A Verdade, de 1891, 
mais de meio século depois, encontramos o mesmo tipo de identificação 
(cf. n33s19f3/039 e n33s19f3/040). Neste ano ainda, no jornal, O Norte, 
Justiniano de Serpa, um dos redatores, bastante atuante em seu tempo, 
encerrou o texto registrando seu nome de forma abreviada (J. de Serpa), 
como mostra a carta nº 041 (n0819f3/041), e, no jornal A Ordem, o re-
dator limitou-se a escrever “E.”116 (n05s19f3/044). No ano de 1921, em 

114 <http://neumanne.com/novosite/categoria/biobibliografia/dados-do-autor/>. Acesso em: 
23 fev. 2017.

115 <http://www.fundaj.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=487:>. 
Acesso em: 23 fev. 2017.

116 Não tivemos condições de saber se se trata da abreviatura da palavra “editor” ou do nome 
de algum possível redator, pois, nem os registros da Biblioteca Nacional e os da Biblioteca 
Pública do Ceará, nem o trabalho historiográfico do professor Geraldo Nobre (1974) nos 
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O Clarim, “orgam dedicado aos interesses de Barbalha”, interior do es-
tado, encontramos a abreviatura do nome do tipógrafo e redator do jor-
nal – “J. DUARTE” (cf.n04s20f1/056). Todos esses dados nos mostram 
que, no Ceará, pelo menos no interior, essa prática se estendeu até as 
duas primeiras décadas do século XX, o que fez com que a ausência de 
assinatura só se consolidasse depois do primeiro quartel do século XX.

iv) O uso da variedade padrão da língua assegura que en-
contremos no editorial formas e estruturas linguísticas da modali-
dade padrão, bem como a ausência de “marcas linguísticas, traços 
culturais, psicológicos ou sociais que possam remeter para algum 
traço identitário dos redatores” (ALVES FILHO, 2006, p. 86).

Muitos são os exemplos que podem ser encontrados no corpus 
para atestar esse aspecto caracterizador da autoria institucional. O 
que salientamos, no entanto, é que preferimos trabalhar com o con-
ceito de variedade culta, para que não possamos pressupor que nos 
editoriais encontraríamos a norma padrão.117 Todos sabemos que, 
mesmo em jornais de grande circulação, é comum encontrarmos 
formas que, embora se distanciem das prescrições gramaticais asso-
ciadas à norma padrão, são amplamente empregadas por indivíduos 
que pertencem aos segmentos mais favorecidos da sociedade, isto é, 
os indivíduos considerados cultos, entre eles os editorialistas. Dentre 
os vários exemplos que podemos citar em que o redator não segue a 
norma padrão, destacamos dois, reproduzidos a seguir.

(78)
[…] Dizendo melhor: a política salarial so- | mente admite a 
“livre negociação” a nível | de entendimento entre técnicos, 

ajudaram a chegar a uma conclusão. A informação precisa que temos é fornecida pelas 
bibliotecas, segundo as quais o diretor e redator responsável (até 1903) era José Vicente 
Franca Cavalcante. Por outro lado, independentemente de saber a que(m) se refere essa 
abreviatura, o fato relevante é que, como nos outros textos dados como exemplo, não era 
raro encontrar inicial como indício de uma possível assinatura nos editoriais.

117 Norma padrão refere-se à língua, de tradição lusitanizante, usada como verdadeiro 
instrumento de repressão e policiamento dos usos linguísticos; variedade(s) culta(s) diz 
respeito aos usos reais da língua por parte dos usuários dos segmentos socialmente 
favorecidos, isto é, aqueles que têm mais familiaridade com a modalidade escrita. A 
propósito dessa distinção, cf. Bagno (2000); Almeida e Zavam (2004).
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especialis- | tas e empresários, ficando para as catego- | rias 
organizadas — metalúrgicos, eletricitá- | rios e outras — o re-
curso à greve, um direi- | to pendente de regulamentação […] 
(n2735s20f3/099)

(79) 
[…] O uso da carta-bomba, o emprego do | carro-bomba por con-
trole remoto e a | adesão de fanáticos às ações em que | imolam 
suas próprias vidas, para des- | truição de seus semelhantes, se 
trans- | formaram em armas banalizadas no | dia-a-dia. Pela fé 
cega na qual acredi- | tam ou pela ideologia política que de- | 
fendem, o terrorista nega o | humanismo e a civilização. […] 
(n7020s21f1/106)

Nos exemplos citados por Alves Filho para ilustrar esse aspecto, 
também identificamos um caso do que se aceita como variedade culta, 
sem que encontre abrigo nos preceitos gramaticais, como vemos a seguir:

(80) 
O Fundo Monetário Internacional (FMI) está preocupado que o 
Brasil não controle seus gastos em ano eleitoral. A dúvida foi co-
locada ao ministro da Fazenda, Guido Mantega, anteontem, em 
Washington (O Dia, 25 abr. 2006 – ALVES FILHO, 2006, p. 86).

Como podemos perceber, a esfera de onde o redator enuncia 
(jornalística) e o papel que desempenha (editorialista) induziriam o 
interlocutor não só a tomar como verdade o que é dito, como tam-
bém a aceitar, como modelo a ser seguido, a variedade linguística 
exibida nos textos, ainda que nem sempre a forma empregada esteja 
de acordo com as regras rígidas impostas pela gramática normativa.

v) A interação entre uma instituição e indivíduos leitores se 
estabelece nos editoriais sem deixar marcas na materialidade textual. 
Dessa forma, “o leitor se apresenta nos editoriais como uma posição 
axiológica presumida pelo editorial, mas não como uma instância de 
diálogo direta” (ALVES FILHO, 2006, p. 87).

Em vários exemplos de nosso corpus, pudemos, de fato, consta-
tar que “a figura do leitor não é trazida para a materialidade do texto, 
sendo apenas presumida” (ALVES FILHO, 2006, p. 87). No entanto, 
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acreditamos que essa afirmação esteja estreitamente relacionada aos 
textos analisados por Alves Filho, nos quais o pesquisador constatou o 
emprego recorrente da terceira pessoa do singular. Em nosso corpus, 
encontramos, por outro lado, vários exemplos em que o editorialista 
dialoga diretamente com o leitor, deixando marcas na superfície tex-
tual, desde uma época mais distante (1954 e 1972), como mostram os 
exemplos a seguir, até datas mais próximas dos nossos dias, como ve-
mos nos dois exemplos subsequentes, respectivamente de 1980 e 2000.

(81)
[…] Enquanto não chega a vez de votarmos no presi- | dente da 
República, procuremos votar com conciência (sic) | para gover-
nador do Estado, para governador da cidade em que moramos, 
para representantes do povo no Le- | gislativo. || Atentai, cea-
renses, para o nome de Paulo Sarasate.118 || Tudo indica que êle 
fará um grande governo. (n8200s20f2/072)

(82)
[…] Que campanha | será esta, porém, em que o que se co-
loca | em questão não é propriamente a capaci- | dade de cada 
candidato para, se eleito, le- | var a comunidade aos destinos 
que mere- | ce, de integrar municípios e regiões no tra- | balho 
comum pelo desenvolvimento, mas, | sim, a sua capacidade de 
inserir-se num | mundo de fofocas, de intrigas, de disse- | que-
-disse comadresco? Por favor retirem | a campanha desse 
plano. […] (n13819s20f3/087)

(83)
[…] Nós brasileiros somos extremamente | passionais, incli-
nados a dramatizar | acontecimentos que, noutras nações, | cons-
tituem fatos normais, com os quais se tem | de contar, quando se 
pretende viver sob um | regime democrático, onde é inevitável o 
| choque de opiniões que caracteriza | exatamente a convivência 
pacífica dos | contrários. […] (n4259s20f3/095)

118 Paulo Sarasate, à época, era diretor do jornal O Povo e candidato, vitorioso, ao governo 
do estado.



Estudos da Pós-Graduação182

(84)
[…] Os medicamentos bási- | cos precisam ficar sob o controle 
direto do | Estado, inclusive para dar meios de nego- | ciação ao 
governo frente aos monopólios | estrangeiros. Sem essa margem 
mínima | para manobrar assistiremos cada vez mais | à desmo-
ralização imposta pelos laborató- | rios aos centros de poder na-
cional. (n24765s20f3/104)

Ressaltamos, ainda, o fato de, no texto de 1972 (exemplo 82), o 
editorialista ter feito uso da terceira pessoa do singular e, ainda assim, 
dirigir-se diretamente a seu interlocutor, no caso, os candidatos à eleição.

De acordo com o que mostram os resultados, o leitor nem sem-
pre é só uma “posição axiológica” (ALVES FILHO, 2006, p. 87) as-
sumida pelo editorial, muitas vezes as marcas da interpelação estão 
presentes no cotexto. Essa estratégia – buscar adesão do leitor pela 
interpelação imediata – também se presta à intenção apontada por 
Alves Filho em relação à falta de diálogo direto entre instituição e 
indivíduos-leitores, qual seja, fazer com que o interlocutor “aceite a 
orientação argumentativa apresentada e, consequentemente, alinhe-
-se à posição enunciativa defendida pelo jornal” (ALVES FILHO , 
2006, p. 87). Queremos dizer com isso que mesmo que o editorial 
traga para a sua materialidade textual a figura do leitor ainda há, e a 
nosso ver mais acentuadamente, a intenção de levá-lo a alinhar-se ao 
posicionamento da instituição.

Por outro lado, podemos pressupor, ainda com base nos dados 
levantados, que, se no editorial a interação entre a instituição e indi-
víduo-leitor somente se desse sem que a figura do leitor fosse levada 
para a materialidade do texto, como propõe Alves Filho, esse aspec-
to ter-se-ia revelado caracterizador só muito recentemente.

vi) A busca de cobrança por uma coerência enunciativa diz 
respeito ao fato de os leitores esperarem da instituição jornalística a 
manutenção de seus posicionamentos. É justamente essa coerência 
nas posições enunciativas que vai permitir ao leitor o enquadre ide-
ológico da instituição. Um exemplo claro da expectativa que o leitor 
cria em relação à imagem que faz da instituição jornalística e con-
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sequentemente do estranhamento que causa uma possível ruptura 
nessa coerência é a cobrança que um leitor faz diante de um editorial 
cujas posições enunciativas não reconhece como sendo do jornal, ao 
qual nos referimos anteriormente quando tratamos da institucionali-
zação (cf. Anexo B).

vii) O ineditismo textual resulta do fato de um exemplar de 
editorial “ser publicado uma única vez e em um único jornal” (AL-
VES FILHO, 2006, p. 87). Disso não temos dúvida quando nos re-
ferimos a editoriais de uma época mais recente. De fato, “como ten-
dência geral de funcionamento” (ALVES FILHO, 2006, p. 87), um 
editorial não é enviado a outros jornais, como acontece com a notícia 
e o artigo de opinião, por exemplo. No entanto, se lançarmos nosso 
olhar para uma época mais distante, vamos encontrar um mesmo 
editorial de jornal, por exemplo, A Constituição, de 11 de feverei-
ro de 1866 (n29s19f2/019), sendo novamente publicado em edições 
posteriores, dos dias 22 e 24 de fevereiro do mesmo ano.

O editorial denunciava o fato de um parente de um senador 
ocupar dois cargos públicos simultaneamente (professor e oficial 
da secretaria do governo). Vale ressaltar que esta prerrogativa fora 
negada ao fundador e redator do jornal Araripe, João Brígido, que 
militava, assim como o jornal A Constituição, pelo partido Conser-
vador. Com motivos para atacar o partido opositor – Liberal –, que 
desrespeitou “o preceito de que a lei he igual para todos e não faça 
excepção alguma em favor dos parentes de senadores”, o jornal, 
querendo assegurar que a denúncia se tornaria pública,119 reeditou 
seu editorial 11 dias depois. Prosseguindo com a crítica, na edição 
do dia 24 (terceira vez em que o texto era reproduzido), o jornal fez 
constar na primeira página, a mesma do editorial, na seção “Noticiá-
rio”, sob o título “Mais Privilégios da Olygarchia”, a notícia de que 
“um outro olygarca proximo parente [...] de novo se prescinde das 
leis” e também acumula cargos no governo para seguir denunciando 
“o pai de todo esse filhotismo que constitue na provincia o exclusi-

119 Devemos lembrar as limitações, próprias da época, que os jornais enfrentavam para 
fazer chegar cada edição às mãos dos leitores.
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vismo da epocha”. Motivações e circunstâncias à parte, o fato é que 
não podemos afirmar que o ineditismo constituía característica do 
editorial no século XIX.

Dos aspectos apresentados, embora, no que se refere ao pre-
domínio da terceira pessoa do singular e à interação com o leitor, 
nossos dados tenham apontado resultados diferentes, não podemos 
deixar de admitir, com Alves Filho (2006, p. 77), que “a autoria tem 
uma função enunciativa essencial para o funcionamento e circulação 
dos gêneros” e que, no editorial, essa função é institucionalizada.

Além dessa categoria constitutiva do editorial – a autoria ins-
titucional –, há outros elementos, ainda mais presos à materialidade 
textual, que também contribuem para a sua constituição e circula-
ção. Vamos falar agora da configuração do gênero no suporte físico, 
particularmente da diagramação do editorial no jornal.

Forma: a configuração grafoespacial e sua semiotização

O editorial de jornal, atualmente, é um gênero de topografia 
bastante regular, uma vez que tem lugar determinado para a sua an-
coragem – uma coluna à esquerda ou ao centro em uma das páginas 
iniciais do 1º caderno. Aliados à topografia, outros elementos contri-
buem para a composição do discurso gráfico120 do editorial, isto é, 
para a sua diagramação na página impressa.

A diagramação, segundo Silva (1985), diz respeito à ativida-
de de coordenar a disposição de todos os elementos (títulos, textos, 
fotografias, anúncios etc.) que integram cada página impressa, com 
o objetivo de facilitar a legibilidade do texto e persuadir o leitor. 
As técnicas de diagramação tão evoluídas de que a imprensa pode 
lançar mão nos nossos dias são, evidentemente, bastante diferentes 

120 Discurso gráfico, segundo Prado (apud SILVA, 1985, p. 39), “é um conjunto de ele-
mentos visuais de um jornal, revista, livro ou tudo que é impresso. Como discurso, 
ele possui a qualidade de ser significável; [...] O discurso gráfico tem como objetivo 
ordenar nossa percepção. É ele que nos dá o fio da leitura [...] é fundamentalmente 
subliminar”.



POR UMA ABORDAGEM DIACRÔNICA DOS GÊNEROS TEXTUAIS: um estudo com editoriais de jornal 185

das que podemos observar nos jornais de épocas passadas. O discur-
so gráfico de então atendia aos propósitos da imprensa panfletária 
e partidária e às precárias condições de impressão de uma época 
em que o jornal existia basicamente para que integrantes de gru-
pos oligárquicos tivessem um espaço de divulgação e defesa de seus 
interesses. Muitas dessas condições eram bastante adversas, como 
mostrou Sodré (1999, p. 226), ao descrever uma tipografia adquiri-
da, em 1875, por um desses grupos que, com a aquisição, ensaiava 
os primeiros passos da mercantilização da imprensa121 no País:

A oficina era um “compartimento de chão batido, com portas 
para o quintal. Alguns cavaletes com caixas de tipos, a mesa da 
paginação coberta de zinco e um prelo Alauzet movido a braços 
por negros forros recrutados ali perto [...] A composição era 
feita à luz de sebo, metidas em cartuchos de papel e espetadas 
na parte de cima das caixas. “Na hora de imprimir, Euclides 
Saturnino Siqueira ia bater à porta do gerente, que lhe entregava 
outras duas velas de sebo, para alumiar a tiragem”122

Essas condições, embora pouco favoráveis, não impediam que 
diversas folhas circulassem nem que redatores (e tipógrafos) levassem 
a termo a opinião que queriam manifestar, a despeito de toda sorte de 
limitação que a atividade de impressão enfrentava naquela época. Até 
a primeira fase do século XX, a grande maioria dos jornais tinha 4 
páginas. Pelo exame de jornais desse período, podemos pressupor que 
cada um procurava adotar uma estrutura gráfica padrão de forma que 
o jornal, na medida do possível, pudesse ser identificado por seu estilo 
de apresentação visual (como acontece ainda hoje). Atendendo a essa 
padronização gráfica, o jornal O Cearense, nosso exemplo a seguir, 
recorria ao logotipo e à divisão das páginas em 3 colunas, separadas 

121 Data dessa época o nascimento de uma imprensa que passa a viver de anúncios e de 
assinaturas.

122 Convém lembrar que o uso corrente da eletricidade no Brasil somente aconteceu, assim 
como na Europa e nos EUA, em 1879, logo após a invenção do dínamo e da lâmpada 
elétrica.
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por fio,123 e assim investia na sua identidade visual.

Figura 10 – Primeira página do jornal O Cearense

Logotipo

Editorial

Fio

Fonte: Jornal O Cearense , de 11 de outubro de 1847.

O arranjo gráfico adotado nem sempre era fielmente seguido 
como mostra a primeira página do jornal O Cearense, de 15 de mar-
ço de 1856, a seguir.

123 O uso do fio separando as colunas foi empregado pelos jornais até 1958, quando o 
Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, lançando um novo projeto gráfico, reestruturou os 
conceitos e padrões visuais durante muito tempo adotados na imprensa brasileira e 
aboliu esse recurso (SILVA, 1985, p. 51).
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Figura 11 – Primeira página do jornal O Cearense

Tratamento de
cholera pelo
dr. Peixoto
(conselhos/

procedimentos
para evitar a

doença)

Notícia

Condições e
valores da
assinatura

O CEARENSE é
destinado a
sustentar as
idéas do partido
liberal [...]

Fonte: Jornal O Cearense, de 15 de março de 1856.

A princípio poderíamos supor que se tratasse de uma reformula-
ção no arranjo gráfico, como os jornais costumam fazer, mas a edição 
de 04 de abril do mesmo ano (cf. Figura 12) não nos ajuda a reforçar 
tal hipótese. A variação na apresentação visual possivelmente estivesse 
associada tanto à organização do texto na página quanto ao tipógrafo 
(que poderia não ser o mesmo da edição anterior), pois era comum na-
quela época um mesmo grupo de conhecidos tipógrafos se revezarem 
nas tipografias de onde saíam os jornais (NOBRE, 1974). Ou ainda à 
necessidade de divulgar uma informação importante, impressa logo na 
primeira página, lócus do editorial, como sugere a publicação dos cui-
dados a serem tomados para evitar uma iminente epidemia (de cólera). 
Nesse último caso, a prática de deslocar um texto (gênero) no jornal 
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ainda é comum nos nossos dias, quando, mesmo que muito eventu-
almente, um editorial deixa de ocupar o lócus que lhe é habitual para 
figurar em outro espaço, como admite o já citado Manual de Redação 
da Folha de São Paulo, ao afirmar que “os editoriais são publicados na 
segunda página do jornal e, em casos excepcionais, na primeira”.124

Figura 12 – Primeira página do jornal O Cearense.

Tratamento de
cholera pelo
dr. Peixoto
(conselhos/

procedimentos
para evitar a

doença)

Notícia

Condições e
valores da
assinatura

O CEARENSE é
destinado a
sustentar as
idéas do partido
liberal [...]

Fonte:  Jornal O Cearense, de 04 de abril de 1856.

124 Folha On line. Circulo folha. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/cir-
culo/manual_texto_e.htm>. Acesso em: 03 fev. 2015.
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Mesmo diante dessa variação no arranjo gráfico, a identidade 
de O Cearense estava preservada: mantinham-se, em todas as edi-
ções, o logotipo, a divisão em 3 colunas e o editorial, o texto que 
motivava a produção e circulação do jornal. O discurso gráfico con-
tinuava, assim, a sustentar-lhe os propósitos.

Cada jornal adotava um arranjo gráfico próprio. Em um mesmo 
período, encontramos jornais cujas páginas eram divididas em 2, 3, 4 
ou 5 colunas, a depender da proposta de seus tipógrafos ou proprietá-
rios. O editorial, independentemente da padronização gráfica, costu-
mava figurar na primeira página, como mostram os exemplos a seguir.

Figura 13 – Primeira página do jornal O Retirante

Editorial
(Parte I)

Fonte: Jornal O Retirante, de 1º de julho de 1877.
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Figura 14 – Primeira página do jornal A Ordem

Editorial

Indenti�cação
do autor

Fonte: Jornal A Ordem, de 1º de novembro de 1891.

O editorial, nesses exemplares, figurava, como vimos, na pri-
meira página. No entanto, até a primeira metade do século XIX, 
costumava ser apresentado nas páginas internas do jornal, havendo 
casos, como na edição de O Cearense, de 15 de novembro de 1846, 
em que chegou a figurar na última página, pois as anteriores foram 
ocupadas com outras seções (Governo da Província – notícias so-
bre o expediente governamental – e Repertório de Leis – publicação 
das últimas leis proclamadas). A mobilidade do editorial, neste caso, 

Identificação
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pode ser justificada pelo fato de O Cearense, órgão do partido que 
na época estava no poder (Liberal), ter dado prioridade aos atos do 
governo em detrimento de possíveis contendas, acalmadas pela fa-
vorável situação política de que desfrutava. Esse fato nos mostra que 
o grau de relevância do conteúdo seria, na época, um dos critérios do 
arranjo gráfico a ser adotado na edição do jornal.

A característica do jornalismo partidário de ter como interesse 
maior a utilização da imprensa como espaço de disputa política mar-
cou a definição da topografia do editorial durante quase um século 
(de 1850 a 1940), levando-o a ser divulgado, não mais no interior 
do jornal, mas preferencialmente, na primeira página (cf. Apêndice 
B). Esse fato nos permite afirmar que a topografia do editorial está 
associada às circunstâncias históricas que envolvem a produção e 
circulação dessa tradição discursiva na esfera jornalística.

Como podemos constatar pela reprodução das páginas acima, 
a concepção de diagramação no século XIX se revela diferente nas 
primeiras décadas do século XX e muito mais ainda quando a com-
paramos com a concepção que norteia o trabalho dos diagramadores 
e editores125 do último quartel do século XX aos nossos dias. Aos 
nossos olhos do século XXI, a suposta ausência na sistematização, 
a aparente desordem na composição gráfica, poderia dificultar a le-
gibilidade dos textos. Por outro lado, ela nos dá pistas sobre o com-
portamento desse leitor do passado, que deveria estar habituado (ou 
pelo menos se habituaria) àquela segmentação (para nós inusitada), 
assim como sobre a concepção de diagramação dos tipógrafos e edi-
tores de então. A página reproduzida a seguir, da mesma edição do 
jornal A Ordem (Figura 13), traz outro exemplo dessa perspectiva de 
configuração grafoespacial do século XIX.

125 Desde o século XIX, quando surgiu, a designação editor estava associada à institucio-
nalização de lugares no mercado editorial e à oficialização de práticas de publicação 
(SALGADO, 2008, p. 84).
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Figura 15 – Última página do jornal A Ordem

Annuncios

Fonte: Jornal A Ordem, de 1º de novembro de 1891.

Essa forma de dispor os textos sobre a página parece sugerir 
que os anúncios (numa época em que a imprensa ainda não era uma 
atividade empresarial) eram gêneros destinados às últimas páginas do 
jornal e deveriam ser publicados, não importava de que forma, naquela 
edição, conforme contratado pelo anunciante. Por outro lado, no que se 
refere ao editorial, a sua diagramação não estava sujeita a esse arranjo 
gráfico. Esse gênero textual atravessou dois séculos mantendo pratica-
mente as mesmas características: um ou mais textos, dependendo do 
jornal e da edição, publicado(s) nas primeiras páginas do jornal (salvo 
raras exceções, como na edição de O Cearense, de 15 de novembro de 
1846, citada anteriormente), tomando uma ou mais colunas, conforme 
sua extensão, que variava de acordo com o conteúdo e o propósito do 
autor, submetido às condições históricas de seu tempo. 
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Esta estabilidade não impediu, entretanto, que, em relação a 
outros aspectos, o editorial fosse incorporando algumas modifica-
ções, justificadas pela transmutação inovadora interna, de que fala-
mos no segundo capítulo, conforme destacamos a seguir.

a) Título:126 elemento antes facultativo, o título tornou-se im-
prescindível a partir da última década do século XIX. Quase sempre 
destacado do texto por recurso tipográfico (em negrito, com fon-
te127 maior que a do texto), aparecia recorrentemente centralizado, 
cumprindo a função de sinalizar para o conteúdo (tópico discursi-
vo), além de despertar o interesse e induzir à leitura, características 
que perduram até hoje. Até o final do século XIX, costumava ter seu 
limite demarcado por ponto final, sinal que desaparece no século 
seguinte. Os exemplos seguintes ilustram a presença desse elemen-
to que se tornou parte constitutiva do gênero editorial.

Figura 16 – O título em editoriais de épocas distintas

Jornal O Sol, de 4 de agosto de 1857 Jornal O Povo, de 1º de dezembro de 1975

Editorial com título Editorial com título

Fonte: Jornal O Sol, de 4 de agosto de 1857 e Jornal O Povo, de 1º de dezembro de 1975.

126 Incluímos aqui o título para acentuar-lhe os aspectos gráficos, pois o concebemos preso 
ao conteúdo como salientamos no terceiro capítulo, ao definirmos nossa proposta me-
todológica, e no capítulo subsequente, na seção Da primeira dimensão, ao analisarmos 
o tópico discursivo.

127 O termo fonte é empregado para fazer referência a um alfabeto completo com letras 
maiúsculas e minúsculas, números e sinais de pontuação, todos com um mesmo tipo de 
desenho (SILVA, 1985, p. 72).
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b) Extensão: até o final do século XIX, não era raro encontrar 
um editorial que se estendesse por mais de uma página, distribuído em 
várias colunas, conforme a padronização gráfica do jornal. O jornal 
A Constituição, de 13 de março de 1866, por exemplo, estampou um 
longo editorial, já na primeira folha, dividindo o nobre espaço com a 
publicação de mais um capítulo do folhetim Iracema, escrito por José 
de Alencar, reconhecido escritor cearense, como vemos abaixo.

Figura 17 – Primeira página do jornal A Constituição, de 13 de março de 1866

Editorial

Folhetim

Fonte: Jornal A Constituição, de 13 de março de 1866.
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Essa longa extensão, que muitas vezes levava o editorial a se 
estender de uma página para outra, deixou de ser observada com a pas-
sagem da pequena à grande imprensa, que se firmou no início do sé-
culo XX, marcando uma nova era no jornalismo. Com essa mudança, 
segundo Sodré (1999, p. 275), “o jornal como empreendimento indi-
vidual, como aventura isolada, desaparece, nas grandes cidades. Será 
relegado ao interior, onde sobreviverá, como tal, até os nossos dias”.

As novas empresas jornalísticas, dotadas de equipamentos gráfi-
cos adquiridos para o exercício de sua função, iriam imprimir ao plano 
da produção, e também ao da circulação, uma nova feição ao jornalis-
mo (e consequentemente à atividade de diagramação), a qual afetaria 
as relações do jornal com o anunciante, com a política e com os leito-
res. Convém lembrar que essa mudança estava ligada às transforma-
ções pelas quais o País passava com o avanço das relações capitalistas 
e com a consequente ascensão da burguesia. Essa preocupação com 
formato e diagramação modernos, condizentes com o novo cenário que 
se esboçava, foi traduzida em uma justificativa que o Jornal do Ceará, 
em seu segundo número, deu aos leitores para a apresentação daquela 
sua edição ainda não adaptada à nova era, como vemos a seguir.

Figura 18 – Primeira página do Jornal do Ceará, de 18 de março de 1904
página do Jornal do Ceará, de 18 de março de 1904

Logo que todo serviço da Empresa
Typographica Cearense esteja
organizado augmentaremos o
formato de nossa folha e si a
confiança do publico bafejar essa
publicação daremos o JORNAL
com uma feição toda moderna e
variado texto, dispondo à leitura
aos mais exigentes ledores

 

Fonte: Jornal do Ceará, de 18 de março de 1904.
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Outro aspecto que merece destaque em relação à extensão do 
editorial no século XIX diz respeito a sua completude em uma úni-
ca edição. Alguns editoriais continuavam de uma edição para outra, 
ainda que o próximo número só saísse uma semana depois, como é 
o caso do jornal O Retirante, que publicou, na edição de 1º de julho 
de 1877, a primeira parte de uma das três cartas de redator (O direito 
do povo I) e a continuação (O direito do povo II) na edição seguinte, 
do dia 8 de julho do mesmo ano (cf. n02s19f3/031 e n03s19f3/034). 
Essa prática também foi observada, já no início do século XX, em 
outro jornal de uma cidade do interior do estado (Crato), A Liça, 
cujo editorial teve a primeira parte publicada na edição de 12 agosto 
de 1903, a segunda na de 19 de agosto e a conclusão somente duas 
semanas depois na edição de 26 de agosto de 1903 (cf. respectiva-
mente n06s20f1/048, n06s20f1/049 e n06s20f1/050). Os editoriais 
de jornais da primeira metade do século XX, por sua vez, carac-
terizavam-se tanto pela finitude em uma única edição, quanto pela 
extensão mais reduzida, em relação ao século XIX.

c) Localização: a topografia também registra marcas das trans-
formações que se operaram no editorial ao longo desses dois sé-
culos. Da fase inicial, quando as folhas circulavam mais para dar 
notícia dos atos do governo, o editorial ocupava as páginas internas, 
sem grande destaque; quando passou a atender interesses dos pro-
prietários e a servir de espaço para contendas político-partidárias, o 
editorial foi alçado às suas primeiras páginas e continuou a ocupar 
essa posição mesmo quando a imprensa passou a empresa jornalís-
tica. Não obstante ter o editorial seu lócus assegurado nas primeiras 
páginas, o jornal O Povo, já no final do século XX, com um número 
bem maior de páginas (em torno de sessenta), passou a estampá-lo 
na sexta página, embora nas quatro primeiras décadas do mesmo sé-
culo, tenha, como outros jornais do interior do estado, publicado seu 
editorial logo na primeira página (de um total de oito).

No século XIX, o editorial era incluído ou em uma seção sem 
denominação específica ou em uma que, geralmente, recebia o mes-
mo nome do jornal (cf., a título de exemplo, a figura 13 e a figu-
ra 15). Na primeira metade do século XX, podemos localizá-lo em 
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seções intituladas “Problemas da cidade”, como no caso do jornal 
Correio do Ceará, de 1942, ou “Comentários do Dia”, no caso de 
algumas edições, dessa mesma época, do jornal O Povo.

A partir do último quartel do século XX, o editorial passou, 
então, a ser publicado em uma seção própria (“Opinião”), dividindo 
espaço em uma mesma página com outros gêneros também de natu-
reza argumentativa, como o artigo de opinião e a charge.

e) Outros aspectos: em nosso corpus, identificamos ainda ou-
tros elementos paratextuais constitutivos do editorial – nota de ro-
dapé, abertura e “olho”, que nos chamaram a atenção, sobretudo os 
dois últimos por constituírem práticas que se revelaram recorrentes.

O primeiro desses elementos – a nota de rodapé – foi encon-
trado em dois editoriais do século XIX, em dois jornais diferentes 
– O Cearense, de 11 de novembro de 1856, e A Constituição, de 13 
de março de 1866 (cf. n 973s19f2/014 e n49s19f2/021, respectiva-
mente). Essa prática, no entanto, parece não ter sido incorporada por 
outros jornais, nem ter alcançado o século seguinte, pelo menos nos 
jornais dos quais coletamos os editoriais.

A abertura – pequeno resumo do texto apresentado antes do 
título para sumariar o conteúdo – foi um recurso que começou a ser 
empregado, no Ceará, pelo jornal O Povo, no fim do século XX, 
com a função de chamar a atenção do leitor para o conteúdo do edi-
torial (cf. n20463s20f3/100 e n20822s20f3/101), uma espécie de 
lead.128 Embora nem sempre tenha figurado em edições posterio-
res (cf. n23280s20f3/102), ainda pode ser observado em editoriais 
que circularam depois do período de nossa observação. A título de 
ilustração, reproduzimos a parte do editorial de 1991 em que esse 
recurso foi empregado.

128 Parágrafo que apresenta um relato sucinto dos aspectos essenciais da notícia.
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Figura 19 – Abertura do editorial do jornal O Povo, de 06 de março de 1991

Abertura

Fonte:  Jornal O Povo, de 06 de março de 1991.

Quanto ao “olho” – pequeno trecho selecionado disposto no meio 
do texto, utilizado para ressaltar o que se considera importante no con-
teúdo – foi empregado também pelo jornal O Povo no final do século 
passado e no início deste século. Este recurso (cf. Figura 20) parece ter 
sido descartado, pois não tem sido observado em editoriais que circula-
ram depois do período de nossa observação, diferentemente da abertura, 
que foi introduzida, relegada e depois novamente incorporada.

Figura 20 – Editorial do jornal O Povo, de 15 de janeiro de 2003

Olho

Fonte: Jornal O Povo, de 15 de janeiro de 2003.
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Há algumas considerações a respeito da fixação (ou não) desses 
elementos que merecem destaque. A primeira, já esperada, diz respeito 
ao fato de uma inovação no gênero precisar ser avalizada e consequen-
temente adotada pela comunidade que dele faz uso para ser incorporada 
e passar a ser constitutiva desse gênero. Parece ter sido o que aconteceu 
com a nota de rodapé, que figurou em alguns poucos exemplares do 
gênero, mas não chegou a ser agregada ao editorial. Por algum motivo, 
que não nos foi possível observar, essa inovação foi rejeitada. A segunda 
(texto de abertura) e a terceira (“olho”) – mesmo se circunscrevendo ao 
editorial de somente um dos jornais do corpus – parecem quebrar a ri-
gidez estrutural dessa tradição discursiva, reconhecida por se apresentar 
constituída de um texto inteiro sem outros elementos a interromper-lhe 
o “fio do texto”. E o mais interessante: esses recursos – abertura e olho 
–, prototípicos de outros gêneros do jornalismo impresso, a entrevista e 
a reportagem, parecem ter sido usados para imprimir uma configuração 
própria ao editorial de um dos dois grandes jornais do Ceará e, ao que 
tudo indica, têm sido revalidados pelos redatores, assim como pelo seu 
auditório social, que parece não contestar essa inovação. Poderíamos 
estar, assim, diante de uma possível incorporação de um elemento cons-
titutivo de outra tradição discursiva (entrevista, reportagem) no edito-
rial, sem falar na possibilidade de também vermos essa inovação como 
um flagrante exemplo do editor de texto129 funcionando como co-enun-
ciador a penetrar a autoria e dela fazer parte.

A seleção de recursos de diagramação, ou melhor, o conjunto de 
elementos paratextuais acionados na materialização do gênero no su-
porte, funciona também, como vimos, como estratégia para a constru-
ção de sentidos, agindo como fio condutor da argumentação pretendida.

Encerramos, aqui, a análise proposta. Por sabermos que é 
justamente a análise que nos possibilita chegar a descobertas, isto 
é, a uma outra compreensão sobre o fenômeno investigado, dedi-
camos a próxima seção à sistematização de nossos achados.

129 Estamos nos referindo, não ao editorialista, que escreve o editorial, mas ao profissional 
que responde pela edição do texto na página e pelo enfoque a ser dado.
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Sumariando a análise

Vencidas as etapas de reconhecimento e análise das pistas 
encontradas, nos dedicamos agora a inventariar as descobertas. 
Esse inventário vai orientar-se pelo desenho metodológico que tra-
çamos para empreender nossa pesquisa.130

Para a constituição do corpus, recorremos a vários jornais, so-
bretudo do período em que o jornalismo no Ceará registrou um acen-
tuado número de publicações. Como observaram Nobre (1974) e Sodré 
(1999), o Ceará foi uma das primeiras províncias a conhecer a imprensa. 
Essa vocação para o jornalismo contribuiu para que diversos periódicos 
surgissem no século XIX, e também na primeira década do século XX, 
embora muitos não tivessem conseguido garantir sua sobrevivência. Os 
jornais que coletamos para a constituição do corpus indicam uma peque-
na mostra dessa diversidade, como podemos verificar no quadro a seguir. 

Quadro 5 – Distribuição dos jornais por século e fase

FASE SÉCULO XIX SÉCULO XX SÉCULO XXI

1ª

Semanário 
Constitucional [1832]
Vinte e Trez de Julho 
[1840]

Oitenta e Nove [1902-1903]
A Liça [1903]
Pátria [1912-1913]
Camocim-Jornal [1921]
O Clarim [1921]
Terra do Brasil [1927]
Trabalhador Graphico [1930]
O Estado [1936]
O Povo [1929-1937]

A Folha Digital [s.d.]
Diário do Nordeste 
[2001]
O Povo [2003]
Folha de Mombaça 
[2006]
Jornal do Cariri 
[2007]
Gazeta do Centro-
Oeste [2008]

2ª

O Cearense [1846-1858]
O Sol [1857]
A Estrella [1860]
A Constituição [1866-
1867]
A Consciência [1867]

Correio do Ceará [1942130]
O Povo [1945-1970]
O Nordeste [1950]
Gazeta de Notícias [1962]
Tribuna do Ceará [1966]

130 Embora tenha começado a circular em 1915, só conseguimos coletar edições que cir-
cularam depois de 1940.
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FASE SÉCULO XIX SÉCULO XX SÉCULO XXI

3

O Cearense [1874]
Sobralense [1875]
O Retirante [1877]
O Colossal [1879]
Echo do Povo [1879]
A Verdade [1891]
O Norte [1891]
A Ordem [1891]

Tribuna do Ceará [1971-
1980]
O Povo [1972-2000]
Correio do Ceará [1976]
Diário do Nordeste [1981-
1998]

Fonte: Elaborada pela autora.

Do total de 32 jornais pesquisados, contamos, no século XIX, 
na primeira fase (1832-1840), com somente 2 jornais; na segunda 
fase (1841-1870), com 5 jornais diferentes; e na terceira fase (1871-
1900), com 7, além de O Cearense, que foi incluído na fase anterior. 
No século XX, na primeira fase (1901-1940), contamos com 9 jor-
nais; na segunda fase (1941-1970), com 4, já que O Povo consta na 
primeira fase; e na terceira (1971-2000), apenas 2, pois os outros 
2 (Tribuna do Ceará e O Povo) foram anteriormente inseridos. O 
século XXI (2001-2008) parece acenar para um novo florescimento 
de jornais, ainda que impulsionado por motivos distintos dos que fo-
mentaram a diversidade nos séculos anteriores. No entanto, como o 
período dos exemplares coletados nesse século assim como o núme-
ro de editoriais é pequeno, não nos permitimos conjeturar justificati-
vas para essa evidência. Nosso objetivo com a inclusão de editoriais 
desse século foi reunir dados mais atuais para que pudéssemos con-
trapor aos resultados dos séculos anteriores tendo em mãos manifes-
tações mais recentes dessa tradição discursiva.

A fim de sistematizar os resultados encontrados, apresenta-
mos, para cada categoria de análise de cada uma das dimensões, 
um quadro em que apontamos as principais diferenças percebidas. 
Desse modo, mostramos a forma como determinada categoria se 
manifestava na materialidade textual no século XIX contrapondo-a 
a sua manifestação no século XX. Como pano de fundo a constituir 
o editorial, o contexto sócio-histórico esteve na base de toda a aná-
lise que fizemos, por isso voltamos a ele para melhor compreender 
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os vestígios de mudança e traços de permanência identificados no 
editorial no percurso desses dois séculos.

Da primeira dimensão de análise

A política, mola propulsora do século XIX, fez do editorial a 
arena das divergências e disputas acirradas, que não se circunscre-
viam ao plano das ideias e princípios e quase sempre se encaminha-
vam para o terreno pessoal. Nesse cenário, o editorial fazia uso de 
linguagem ferina, como já ressaltamos anteriormente, e ocupava logo 
a primeira das poucas páginas dos jornais da época (mais de 50% 
dos jornais pesquisados publicavam o editorial na primeira página) e 
alguns se prolongavam para a página seguinte, devido a sua extensão. 
A topografia do editorial no século XIX reflete, portanto, esse estágio 
no percurso de produção e circulação dessa tradição discursiva.

Nessa fase em que os jornais cearenses existiam eminente-
mente em função de partidos políticos, praticamente não se desen-
volveram o caráter noticioso nem o comercial da imprensa. Os re-
datores eram geralmente chefes partidários e/ou representantes das 
oligarquias que dialogavam com seus pares. Comentando o alcance 
das folhas na fase da imprensa partidária, Nobre (1974, p. 17) afirma 
que, devido ao seu caráter político, os jornais eram lidos “nos recan-
tos extremos da Província, onde quer que houvesse um liberal ou um 
conservador, conforme o caso”.

Ancorado na política partidária, o editorial desse período ti-
nha um propósito comunicativo principal: defender interesses de um 
grupo político e/ou oligárquico. Decorrentes desse propósito maior, 
pudemos identificar outros: atacar ou defender-se do adversário e 
enaltecer ou criticar a atuação do governo, segundo o ponto de vista 
do enunciador.

Por outro lado, a partir da segunda metade do século XIX, 
uma nova feição do jornalismo começou a ser desenhada. Disputa-
vam espaço com as folhas partidárias (O Cearense, A Constituição, 
O Norte, A Ordem), outros jornais cujos interesses não se limitavam 
à esfera política. Assim, vimos surgir periódicos movidos por outras 



POR UMA ABORDAGEM DIACRÔNICA DOS GÊNEROS TEXTUAIS: um estudo com editoriais de jornal 203

causas, como a literária (A Estrella, A Consciência, Sobralense, O 
Colossal), a religiosa (A Verdade), e ainda aqueles que aliavam a 
defesa de interesses da parcela marginalizada da população à moti-
vação política (O Retirante, Echo do Povo).

Contudo esse novo desenho cenográfico, não chegou a amea-
çar a soberania dos jornais políticos. A crise e a consequente deca-
dência dessa tradição do jornalismo cearense vieram com a mudança 
de regime, ocorrida em 1889, resultado da instauração da República. 
Com a queda da monarquia, desapareceu, em 1891, um dos mais 
antigos jornais políticos, que circulou durante todo o Império: O Ce-
arense.131 Seu arqui-inimigo, por ser órgão do partido adversário, A 
Constituição, desaparecera antes, em 1876. O jornalismo cearense 
entrou, assim, no século XX desfalcado, sem a presença dos jornais 
que surgiram e circularam no século XIX, com exceção do Oitenta e 
Nove, que, tendo iniciado suas atividades já no novo regime, prolon-
gou sua existência até 1903.

A entrada no novo século marcou uma nova fase no jorna-
lismo: a imprensa, antes sustentada por partidos políticos ou pelo 
envolvimento de alguns empreendedores particulares, passou a em-
presa. Com essa mudança de paradigma, o noticiário, impulsionado 
pelos acontecimentos mundiais em torno da Primeira Guerra Mun-
dial, (1914-1918) e a publicidade, indispensável à necessidade de 
cobrir despesas com a produção e circulação do jornal, conquistaram 
o espaço jornalístico. O editorial, nesse novo quadro, deixa as pri-
meiras páginas, ocupadas por notícias, e se fixa definitivamente nas 
páginas internas, de lá só saindo em situação muito excepcional.

Muitos periódicos surgiram nas três primeiras décadas do sé-
culo XX, entretanto, devido a dificuldades iniciais na implantação e 
manutenção de uma empresa, poucos circularam por muito tempo. 
Alguns jornais que surgiram com publicação diária, como a Gazeta 
de Noticias, em 1927, passaram a semanais. A periodicidade do jor-
nal atrelava-se, não só à frequência de circulação da publicação, mas 

131 Nessa mesma época, também deixou de circular outro grande e antigo jornal – Pedro II –, 
ao qual O Cearense se opunha.
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também às condições financeiras da empresa que o produzia.
A recente industrialização da imprensa associada ao grande 

avanço mundial da tecnologia na época impôs um novo padrão ao 
jornalismo. Copiando o modelo de imprensa dos Estados Unidos e 
da Europa, as novas empresas jornalísticas, segundo Chagas (2005), 
começaram a importar modernos equipamentos para os seus parques 
gráficos, e os jornais passaram a ser impressos em folhas de tamanho 
grande, abandonando o formato tabloide. Os redatores, por sua vez, 
que, até o início do século XX, escreviam à mão, começaram a dispor 
de máquinas de escrever. Toda essa revolução implicou inevitavel-
mente algumas mudanças no editorial, principalmente as que se re-
velaram no propósito comunicativo, no conteúdo e na diagramação.

Se, por um lado, o sucesso empresarial de alguns empreendi-
mentos jornalísticos alavancou mais ainda a imprensa industrial, por 
outro levou à inanição alguns jornais que ainda resistiam aos fortes 
ventos da modernização. Afora essas dificuldades, os jornais passa-
ram a enfrentar outras, de natureza política, com a implantação do 
Estado Novo e a consequente censura à imprensa. Em 1945, com a 
volta da democracia e o fim da Segunda Guerra Mundial, cujas no-
tícias despertavam o interesse dos leitores, alguns diários ganharam 
novo sopro de vida, que logo veio a se extinguir.

A partir da segunda metade do século XX, a atividade jorna-
lística cearense voltou a enfrentar acentuadas dificuldades e vários 
jornais deixaram de circular, uma vez que os progressos técnicos 
na composição e na impressão gráficas resultaram em majoração de 
custos, com os quais os pequenos jornais, quase todos independen-
tes, não puderam arcar.

A consequência direta desse avanço empresarial foi a “despo-
litização” dos jornais, o que provocou a diminuição de jornais inte-
rioranos. Sem os chefes políticos que assinavam e assim mantinham 
os órgãos dos respectivos partidos, a imprensa viu-se reduzida. Os 
jornais religiosos e literários praticamente desaparecem e sobrevi-
vem apenas os noticiosos; por sua vez, as notícias sobre as ativida-
des do governo passaram a ser divulgadas por órgãos específicos 
vinculados ao poder estadual ou municipal, conforme o caso.
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Uma vez situado o contexto em que foi produzido e circulou o 
editorial, bem como apontadas as transformações dele decorrentes, 
passamos agora aos quadros esquemáticos, com o objetivo de sinte-
tizar as observações mais pontuais.

a) ambiência

Quadro 6 – Aspectos da categoria ambiência por século

AMBIÊNCIA SÉCULO XIX SÉCULO XX

Topografia
Ocupava preferencialmente a 
primeira página.

Entrou no século XX mantendo 
essa posição, entretanto, a 
partir da segunda metade do 
século, passou a ocupar as 
páginas internas do jornal 
(2ª ou 3ª página). A exceção 
acontece no jornal O Povo, 
que, desde 1991, publica 
o editorial na 6ª página do 
caderno principal.

Temporalidade

O editorial é uma tradição discursiva que sempre foi veiculada 
em cada edição do jornal, salvo raras exceções. Assim, se o 
jornal era semanário, o editorial saía uma vez por semana; 
quando diário, um único exemplar por dia. Embora haja jornais 
brasileiros que publiquem mais de um editorial por edição, 
como é o caso do jornal Folha de São Paulo, por exemplo, essa 
prática não se verifica no jornalismo cearense.

Fonte: Elaborada pela autora.
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b) interlocutores

Quadro 7 – Aspectos da categoria interlocutores por século

Interlocutores Século XIX Século XX

Lugar

Com a imprensa política, 
os partidos políticos e as 
instâncias oligárquicas

Com a industrialização da 
imprensa, a empresa (grupos 
econômicos)  

Tanto em um quanto em outro século, paralelamente a esses 
lugares reconhecidos, a voz é enunciada de outras instâncias 
que representam outros estratos da sociedade: grupos literários, 
religiosos, profissionais, dependendo do perfil do jornal. No 
entanto, a partir da segunda metade do século XX, em função da 
nova feição do jornalismo e da drástica redução no número de 
jornais, a voz que emana do editorial passou a ser, acentuadamente, 
a da empresa, isto é, do(s) grupo(s) que manté(ê)m o jornal

Papel social
Dirigentes políticos e chefes 
oligárquicos 

Representantes dos grupos 
econômicos

Fonte: Elaborada pela autora.

c) finalidade

Quadro 8 – Aspectos da categoria finalidade por século
Propósito 

comunicativo Século XIX Século XX

Geral Defender interesses de gru-
pos políticos 

Defender interesses de 
grupos empresariais ou 
institucionais

Subjacentes

Atacar e defender-se de 
opositores

Posicionar-se sobre assuntos da atualidade
Criticar ou enaltecer atos do governo

Defender interesses de grupos da sociedade civil

Denunciar ou cobrar ações do poder público 

Fonte: Elaborada pela autora.
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Da segunda dimensão de análise

As condições histórico-sociais perpassam ainda outros aspectos do 
gênero. Nesta seção, focalizamos a materialização do projeto de querer-
-dizer e as transformações que a materialidade textual permitiu apreender.

a) conteúdo 

Quadro 9 – Aspectos da categoria conteúdo por século

Tópico discursivo Século XIX Século XX

Central 

Questões político-partidárias (mais acentuado no 
século XIX)

Manifestação de opinião acerca de tema da atualidade 
(no século XIX só local e nacional; no século XX, 
também internacional)

Fonte: Elaborada pela autora.

b) norma
Quadro 10 – Aspectos da categoria norma por século

Autoria Século XIX Século XX

Impessoalização (pessoa do 
discurso) Primeira pessoa do plural

Primeira pessoa do plural

Terceira pessoa do singular 
(menor ocorrência)

Institucionalização
Responsabilidade discursi-
va atribuída à instância que 
responde pelo jornal

Responsabilidade discursiva 
atribuída à instância que res-
ponde pela empresa

Ausência de assinatura Raras vezes, com identifica-
ção do autor (iniciais)

A partir da terceira década, 
desaparecem traços biografi-
zantes

Uso da variedade culta A esfera a que pertence e o papel que desempenha o edito-
rialista condicionam a variedade linguística 

Interação instituição/leitor Formas linguísticas que subentendem a presença do leitor
Coerência enunciativa Enquadramento ideológico do jornal/instituição pelo leitor

Ineditismo textual
Registro de um mesmo 
editorial publicado em mais 
de uma edição do mesmo 
jornal, ainda que raro

Publicação única

Fonte: Elaborada pela autora.
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c) forma

Quadro 11 – Aspectos da categoria forma por século

Elementos 
paratextuais Século XIX Século XX

Título De facultativo passa a impres-
cindível no fim do século XIX Parte constitutiva do gênero

Extensão/Disposição 
na página

Texto distribuído em mais de 
uma coluna, passando de uma 
página para outra

Em uma única coluna de uma 
única página

Completude Não raro, continuava de uma 
edição para outra

Texto concluído em uma única 
edição

Nome da seção Seção sem denominação espe-
cífica

A partir do último quartel, em 
seção própria, nomeada e defi-
nida (“Opinião”)

Outros elementos Presença, ainda que rara, de 
nota de rodapé

Na última década, presença irre-
gular de abertura e olho

Fonte: Elaborada pela autora.

A sistematização dos resultados, favorecida pela disposição 
em quadros, nos permitiu apresentar objetivamente as transforma-
ções pelas quais o editorial passou no curso de sua história. Os resul-
tados, possibilitados pelo estudo diacrônico, nos ajudaram a lançar 
um novo olhar para essa tradição discursiva.

Nossa análise permitiu evidenciar alguns aspectos que conti-
nuam a caracterizar o editorial dos jornais de grande circulação: as 
instâncias onde é produzido (instituições/grupos políticos e econômi-
cos), o produtor (personagens com poder e/ou prestígio na socieda-
de), o interlocutor/leitor (políticos/classe social privilegiada), o pro-
pósito comunicativo geral (manifestar publicamente posicionamento 
crítico), o conteúdo (assuntos de reconhecida relevância), a topogra-
fia (lugar de destaque, mesmo tendo migrado da primeira página para 
páginas internas do jornal) e o tipo de autoria (institucional).

Esses aspectos caracterizadores, evidentemente, não se mani-
festaram sempre da mesma forma ao longo desses dois séculos. O 
estudo diacrônico contribuiu justamente para mostrar as transfor-
mações que se deram no interior de cada um desses aspectos, como 
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as que observamos e apontamos na última seção do quarto capítulo. 
Contribuiu também para mostrar que uma característica, que hoje se 
apresenta tão marcada em um gênero, é resultado de uma construção 
histórica. E, mais ainda, para evidenciar que um aspecto caracteri-
zador de um gênero nem sempre pode ter se manifestado da forma 
como o apreendemos em nosso tempo.

Além das transformações, o estudo evidenciou uma inovação: 
o emprego de elementos constitutivos de outras tradições discursi-
vas da esfera jornalística. Como observamos em nossa análise, des-
de o fim do século passado, pudemos encontrar, em editoriais de um 
mesmo jornal cearense, a abertura e o olho, elementos característi-
cos da notícia e da entrevista.

Esperamos, na verdade, que a proposta e os resultados aqui 
apresentados possam suscitar reflexões, fazer surgir novas ideias, e 
assim poder expandir o que aqui se apresentou, ou mesmo dar início 
a novos percursos, que irão resultar em outras investigações, num 
constante e dinâmico jogo que move a aventura maior e atrai os que 
nela estão envolvidos: a língua e suas formas de manifestação.
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ANEXOS

ANEXO A – Normas de edição do PHPB

ANEXO B – Resposta de ombudsman a leitor (Jornal O Povo, de 2004)
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ANEXO A

NORMAS DE EDIÇÃO132

Na digitação dos textos, manteve-se a grafia original, bem 
como seu sistema de pontuação. As normas utilizadas estão conso-
antes àquelas já assumidas pela equipe nacional do PHPB. Apesar 
de não ter sido mantido o layout dos jornais, foram conservadas as 
notações que apareciam no texto original. Observe-se, a seguir, o 
significado dos sinais e convenções empregados. 

Grafemas

[em itálico]

Indica que os grafemas em itálico entre colchetes foram 
deduzidos. Ex. : (...) pois [v]á  aprendendo, que muito tem que 
aprender; (...) annuncia-se | logo um des[a]s[t]re casual

[...]

Indica a ausência de uma letra/sílaba, palavra  ou trecho. Ex.: a 
[c]eita-se pedidos; para poder continua [.] vender, para o verão e 
arti[..] s de modas. (...)victoriosamente justifica-lo || [...] || actos 
que analysados

[[ ]] Indica que a letra/sílaba/palavra estão repetidas. Ex.: que não re 
[[re]]cusem a ajunctar lhes essas correspondencias

[ilegível],
[furo]
[corroído],
[espaço]

Indica essas situações no original da transcrição. Ex.: (...) acha no 
porto da [corroído] de Santos

| Indica mudança de linha.
|| Indica mudança de parágrafo.
Grafemas
em itálico

Indica desenvolvimento de abreviaturas. Ex.: Senhor, réis, 
número, Excelentíssimo.

(sic) Indica que a forma escrita imediatamente anterior encontra-se 
com erro no original

132 Cf. BARBOSA, Afrânio; LOPES, Célia (Org.). Críticas, queixumes e bajulações na im-
prensa brasileira do séc. XIX: cartas de leitores e cartas de redatores. Rio de Janeiro: 
Projeto para a História do Português Brasileiro/Universidade Feral do Rio de Janeiro, 
CD-ROM, 2002.
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ANEXO B

OMBUDSMAN (Jornal O Povo – Disponível em: <http://www.opovo.com.
br/opovo/ombudsman/gualtergeorge/394065.html>. Acesso: 13 mar. 09

O modelo esgotado e o leitor espantado

Guálter George
21 Ago 2004 - 17h23min

Dois editoriais recentes do O POVO, publicados nos dias 10 e 
17 últimos, incomodaram ao leitor Gustavo Menescal. O problema 
estaria no fato de o jornal considerar, nos dois textos, ‘’esgotada’’ a 
experiência da democracia representativa. No primeiro, sob o título 
‘’Rombo nos municípios’’, dentro de um contexto onde se preten-
dia discutir desvios em administrações municipais e as dificuldades 
que a sociedade enfrenta para coibi-los devido à falta de mecanis-
mos de controle eficientes. No segundo - ‘’As lições da Venezuela’’ 
-, a abordagem é mais direta, partindo-se do exemplo do que ora 
acontece na Venezuela, com a aplicação do referendo revogatório do 
mandato do Presidente da República, para reafirmar a defesa de que 
nosso modelo de democracia precisa ser revisto. O leitor reclama da 
falta de clareza da tese defendida e, para ele, o honesto seria o jornal 
aprofundar mais o debate sobre assunto, até, se for o caso, liderando 
uma campanha pelo voto nulo, considerado o pressuposto de que o 
modelo hoje em vigência no País já deu o que tinha de dar. O seu 
interesse, manifestado através de e-mail e em contato telefônico pos-
terior, é saber até onde a posição externada é do jornal, oficialmente, 
ou se, conforme chega a sugerir, trata-se de uma visão pessoal do 
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editorialista, abraçada pela empresa. Foi esta dúvida que levei ao 
comando do O POVO, que indicou o jornalista Valdemar Menezes, 
o editorialista em questão, para apresentar os argumentos cabíveis.

JORNAL CONSIDERA POSIÇÃO TRANSPARENTE 

Para Valdemar Menezes, o posicionamento do O POVO quan-
to ao assunto é claro e está manifestado em vários outros editoriais 
publicados antes dos dois que chamaram a atenção do leitor. ‘’O 
jornal defende, faz algum tempo, um avanço do que temos hoje em 
direção à democracia participativa’’, esclarece, adiantando que não 
há qualquer incoerência. A idéia nunca foi, assegura, negar o que há 
hoje. ‘’Na verdade, a tese é de importantes e respeitados constitucio-
nalistas brasileiros, a começar pelo cearense Paulo Bonavides, autor 
de várias obras acerca do tema. O que se defende é uma junção entre 
o que há de melhor nas democracias representativa e direta, resultan-
do num modelo que daria muito mais possibilidades de participação 
à sociedade e, em especial, lhe garantiria mecanismos de controle 
sobre os agentes públicos muito mais eficientes’’, diz Valdemar. O 
editorialista considera normal que o leitor questione se a posição é 
do jornal, oficial, ou dele, particular, lembrando que na coluna se-
manal que assina aos domingos - Concidadania - reforça convicções 
pessoais acerca do assunto. Neste caso, o que não é uma regra, nem 
poderia ser, as opiniões do jornal e de quem as editorializa conver-
gem e, como mostra o caso, até confundem-se. 

A grande questão que se coloca é se a defesa da tese de uma de-
mocracia diferente da que temos hoje contamina a cobertura do jornal 
no campo político. Parece evidente que as falhas que o nosso noticiário 
político apresenta, em nível acima do que gostaríamos, com certeza, 
nada têm a ver com as teses que os editoriais de vez em quando mani-
festam. Portanto, há espaço para uma convivência harmônica entre a 
visão que tem O POVO do que seja uma democracia ideal e o acompa-
nhamento cotidiano dos fatos relacionados à democracia que a realida-
de nos permite ter. Por mais justificada que pareça a apreensão que o 
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leitor Gustavo Menescal torna pública, a partir do que lê no espaço de 
posicionamento institucional do jornal, inexistem elementos capazes de 
configurar má-fé ou algo mais que pareça resultar de qualquer intenção 
de impor uma idéia aos leitores. Até hoje, pelo menos, foi assim.
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