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RESUMO:  Este  trabalho  pretende  apresentar  como  determinadas  escolhas  textuais: 
fotografias,  tempos  verbais,  recorrência  de  determinadas  informações,  rubricas, 
contribuíram  para  que  os  jornais  douradenses,  “O  Progresso”  e  “Diário  MS”, 
enfatizassem a situação de abandono e de miséria nas aldeias indígenas do sul do Mato 
Grosso do Sul em reportagens sobre os casos de desnutrição infantil  indígena. Além 
disso, como essas escolhas auxiliaram na construção do simulacro de comprometimento 
do enunciador e na tentativa de despertar para a emoção do enunciatário que, assim, 
atingido pela forma de enunciar passa a querer entrar em conjunção e a acompanhar as 
notícias  sobre  os  casos  de  desnutrição,  ou  seja,  constituem-se  em  estratégias  de 
argumentação e de persuasão.
PALAVRAS-CHAVE: reportagens jornalísticas;  desnutrição indígena; argumentação; 
persuasão.

ABSTRACT: This paper intends to present as certain textual choices: photographs, verb 
tenses, recurrence of certain information, headings that contributed to the newspapers 
douradenses,  "O  Progresso"  and  "Diário  MS",  to  emphasize  the  situation  of 
abandonment and poverty in the indigenous villages in the south of Mato Grosso do Sul 
told by articles about the cases of the infant malnutrition indigenous. Moreover, as these 
choices helped in the construction of the simulacrum of the enunciator and commitment 
in trying to awaken to the thrill of enunciate that thus reached by way of state will want 
to  come  together  and  monitor  the  news  about  the  cases  of  malnutrition,  it  means, 
constitute themselves into strategies of argument and persuasion. 
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1. Considerações iniciais

A  proposta  deste  artigo  é  a  de  apresentar  algumas  reflexões  realizadas  em 

pesquisa de mestrado vinculada ao programa de mestrado em Letras da UFMS/ Câmpus 

de  Três  Lagoas,  desenvolvida  entre  os  anos  de  2006 e  2007.  A pesquisa  procurou 

apresentar a constituição de imagens e de sentidos dos casos de desnutrição, dos índios 

e, conseqüentemente, das aldeias indígenas e das entidades governamentais envolvidas 

nos casos de desnutrição infantil indígena, a partir da análise de reportagens dos jornais 

douradenses “O Progresso” e “Diário MS”, divulgadas entre os anos de 2004 e 2005. O 

aparato teórico utilizado é o da Semiótica greimasiana para a qual o texto é um todo de 

significação no qual é possível verificar dois planos: o plano de conteúdo, estruturado 

na forma de percurso gerativo, em que convergem três níveis – fundamental, narrativo e 

discursivo –, e o plano de expressão, que são as formas de manifestação do conteúdo. 



Nesse sentido, procurou-se, nas análises, seguir os níveis do percurso gerativo de 

sentido  verificou-se,  no  transcorrer  dessa  prática,  que  os  jornais,  com a  ajuda  das 

estratégias textuais mobilizadas, entre elas destacam-se neste momento: as fotografias, 

os tempos verbais, a recorrência de determinadas informações, as rubricas, enfatizaram 

a situação de abandono e de miséria em que se encontram as aldeias indígenas do sul do 

Mato Grosso do Sul e, com isso, direcionam a uma interpretação que vê a situação 

indígena como uma situação-problema. Além disso, essas escolhas revelam o simulacro 

de  comprometimento  do  enunciador  e  a  tentativa  de  despertar  para  a  emoção  do 

enunciatário que, atingido pela forma de enunciar passa a querer entrar em conjunção e 

a  acompanhar  as  notícias  sobre  os  casos  de  desnutrição,  constituem-se,  assim,  em 

estratégias de argumentação e de persuasão como será possível verificar nos exemplos 

apresentados no tópico a seguir.

Cabe  situar  o  contexto  em  que  a  temática  das  reportagens  em  análise  –  a 

desnutrição  infantil  indígena  – veio à  tona.  Ela  integra  uma história  que envolve  o 

relacionamento entre duas culturas que, no Brasil, estiveram desde sempre interligadas: 

a cultura branca e a cultura indígena. Luta que envolve questões vinculadas às relações 

de poder: pela terra, pelos costumes. Na região de Dourados, município localizado ao 

sul do estado de Mato Grosso do Sul, essa relação se mostra por vezes bem demarcada, 

ela é ocupada por quase 200 mil habitantes, sendo mais de 11 mil indígenas, uma das 

maiores  comunidades  indígenas  do  Brasil.  Esta  comunidade  está  dividida  entre  três 

aldeias:  Panambizinho,  Bororó e  Jaguapirú,  sendo estas  duas  últimas  marcadas  pela 

proximidade geográfica com a cidade de Dourados, o que estreita a relação entre índios 

e não-índios que passam a compartilhar as discussões dos problemas enfrentados por 

ambos, problemas esses colocados em evidência, principalmente, pela ação dos jornais 

locais.

No que se refere às três aldeias de Dourados, a aldeia Panambizinho localiza-se 

a 30 quilômetros do centro da cidade e é composta de, aproximadamente, 329 indígenas 

da etnia Kaiowá1. Suas terras foram homologadas em 2004, quando, após 10 anos de 

luta  entre  índios  e  fazendeiros,  a  área  ocupada  passou  de  60  para  1.240  hectares. 

Destaca-se que essa é uma das poucas comunidades Kaiowá que tentam conservar sua 

1  O número de indígenas, em cada aldeia, foi fornecido pelo DSEI/MS (Distrito Sanitário Indígena) da 
FUNASA, sob a responsabilidade do chefe: Nelson Carmelo Olazar, em julho de 2007, de acordo com 
dados internos da instituição.



cultura,  seus  costumes.  Exemplo  disso  é  a  adequação  do  calendário  escolar  às 

cerimônias da comunidade. 

Quanto às outras duas aldeias, Bororó e Jaguapiru, elas compõem a conhecida 

Reserva Indígena de Dourados (RID), foco principal das discussões em torno dos casos 

de desnutrição infantil indígena. Segundo Monteiro (2003), a Reserva foi criada pelo 

Decreto n º 401 de 03/09/1917, recebendo o título em 1965, integra uma área de 3.539 

hectares, localizada entre a Rodovia Dourados-Itaporã (km 05). Ela é composta de uma 

população – mais de 10 mil – mista etnicamente, identificada como: Guarani, Kaiowá e 

Terena,  além  dos  não-indígenas  que  ali  são  integrados,  principalmente  pela  união 

conjugal com os indígenas ou os que vivem no seu entorno, configurando uma rede de 

relações  complexas  que permite  classificá-la  como um “sistema multiétnico”.  Como 

afirma Pereira (2004, p. 274), “o sistema multiétnico pressupõe a existência de redes de 

relações sociais, materiais e simbólicas, que tornam permeáveis as fronteiras étnicas das 

sociedades envolvidas no sistema”.

E foi diante desse contexto que um cenário de miséria e de morte começou a 

erigir  de  acordo  com a  progressão  dos  casos  de  desnutrição  infantil  indígena  e  da 

indicação  dos  possíveis  culpados:  os  poderes  públicos,  a  FUNAI,  a  FUNASA,  os 

próprios indígenas – cenário esse visualizado, sobretudo, pelas lentes dos jornais locais, 

que imprimem em seus textos a constante “preocupação” em divulgar as várias versões, 

opiniões acerca do assunto. 

No tópico a seguir será possível figurar algumas estratégias engendradas, pelos 

jornais  locais,  na construção dos textos divulgadores  da situação de desnutrição nas 

aldeias douradenses. Informa-se que neste trabalho as análises centrar-se-ão apenas em 

exemplos  de  reportagens  divulgadas  em 2005,  período  que  representou  o  ápice  da 

divulgação de reportagens sobre o assunto.

2. Reflexões e análises

Os textos jornalísticos, diariamente, circulam pelas cidades com o compromisso 

de  levar  a  “verdadeira”  informação  aos  leitores.  Sob  o  amparo  da  objetividade,  o 

jornalista procura garantir o compromisso com a imparcialidade, o que lhe imprime uma 

competência própria na seleção dos fatos. No entanto, tendo em vista que: “A palavra é 

fenômeno  ideológico  por  excelência”  (BAKHTIN,  2004,  p.36),  ao  realizar  certa 



seleção, o jornalista não apenas distingue os fatos da realidade social, mas também os 

hierarquiza. 

Nesse  sentido,  o  discurso  jornalístico  articula  saber  e  poder  nas  mãos  do 

jornalista que acaba se submetendo a regras, limitações ou, como aponta Rossi (2005), 

“filtros” internos e externos à textualização, entre eles: escolha da pauta, espaço para 

publicação da notícia, normas de editoração, tempo limitado para elaborar o texto, as 

fontes de informação alcançadas e, principalmente, o enquadramento ao perfil do jornal 

em que atua. 

Nesse  âmbito,  Charaudeau  aponta  para  a  restrita  liberdade  da  instância 

midiática; pois, devido a pressões internas e externas, vive num jogo constante em que 

ela manipula e é manipulada ao mesmo tempo: “Toda manipulação se acompanha então 

de uma enganação cuja vítima é o manipulado” (CHARAUDEAU, 2006, p. 252). O 

autor  entende  a  manipulação  como alguém intencionando fazer-crer  a  outro alguma 

coisa que favoreça o primeiro. 

O poder e a verdade são valores que saltam nas malhas da mídia, por vezes, de 

forma opaca: há necessidade de revelar informações, mas nem tudo deve ser revelado, o 

importante  é  fazer-crer  em  algo,  ou  seja,  a  noção  de  verdade  acaba  se  revelando 

enquanto construção. Diante disso, percebe-se que cada tipo de discurso manipula seus 

efeitos  de  verdade  de  uma  forma,  utilizando  suas  estratégias  próprias.  Estratégias, 

sobretudo enunciativas, que revelam o gesto de saber-fazer do jornalismo, gesto que o 

instaura enquanto lugar do saber e espaço de poder. 

Imbuído  ao  gesto  de  fazer-crer  situam-se  as  habilidades  para  argumentar  e, 

conseqüentemente,  persuadir  sobre  uma  situação,  uma  verdade.  Recorrendo-se  ao 

dicionário Aurélio (2001, p. 59), percebe-se que a noção de argumentação remete a 

definição de argumento, no qual se lê: “Argumento: v. int. 1. Raciocínio pelo qual se 

tira uma conseqüência ou dedução.[...]”, ou seja, envolve a estruturação de uma linha de 

pensamento que tem em vista determinado resultado. E é esse raciocínio que se tentará 

perseguir  neste  trabalho,  a  partir  de  algumas  estratégias  textuais  escolhidas  para  a 

construção  dos  textos.  Tendo  em  vista  que  esse  “raciocínio”  objetiva  determinada 

persuasão: “Persuasão: sf. 1. ato ou efeito de persuadir(-se) . 2. convicção, certeza. 3. 

capacidade ou habilidade para persuadir.”, conceito esse que remete ao de “Persuadir: 

v.t.d.i 1. levar a crer ou a aceitar. 2. induzir, convencer [...]” ( Dicionário Aurélio, 2001, 

p. 530).



Nota-se que é a crença no poder-fazer-crer que domina a lógica midiática e faz 

isso por via  da situação de enunciação onde se efetiva,  onde se exerce a função de 

mediação  na  sociedade.  E  para  poder-fazer-crer  é  preciso  criar  situações,  imagens 

pretendidas, via escolhas textuais que, em conjunto, direcionam ao sentido pretendido. 

Diante  dessas  primeiras  considerações,  observam-se  algumas  dessas  escolhas 

recorrentes nas reportagens sobre os casos de desnutrição infantil indígena. Tendo em 

vista a natureza deste artigo,  tomar-se-á para efeito  de exemplificação a reportagem 

“Desnutrição mata mais um em Dourados” publicada pelo jornal “O Progresso” de 22 

de fevereiro de 2005, em anexo. Esse texto será a base para a retomada de outros que 

possam servir para ancorar as reflexões/ afirmações aqui realizadas.

No  conjunto  de  reportagens  que  tratam  dos  casos  de  desnutrição  infantil 

indígena,  em 2005, é possível  verificar que os jornais, movidos pela  intenção de se 

mostrarem comprometidos com a divulgação e resolução da problemática,  procuram 

oferecer ao leitor, a cada dia, notícias “novas” e “recheadas” de casos de desnutrição, de 

mortes  e  das  possíveis  versões  da  situação.  Nesses  termos,  destaca-se  a  seleção  de 

determinadas informações que são, a todo o momento,  retomadas,  enfaticamente,  ao 

longo  dos  textos  imprimindo  a  eles  um  tom  de  polêmica,  revelando-se  uma  das 

estratégias de argumentação e de persuasão nas reportagens jornalísticas. 

Voltando-se então para a reportagem do jornal “O Progresso”, nota-se que ela 

aborda a morte de uma criança de 7 meses, como se lê no primeiro período do texto: 

“Uma menina indígena de sete meses morreu na madrugada de sábado no Hospital da 

Mulher”.  Logo  no  título  do  texto  é  possível  verificar  que  há  implícito  a  critica  a 

permanência de mortes por desnutrição em Dourados “Desnutrição mata mais um em 

Dourados”,  a expressão “mais  um” marca o pressuposto da continuidade de mortes, 

para lembrar Ducrot ( 1987, p. 20), ao utilizar-se do pressuposto o locutor indica uma 

informação comum a ele e ao interlocutor, imprimindo certa cumplicidade entre eles, 

característica própria desse tipo de recurso, como afirma o autor: “Introduzindo uma 

idéia sob forma de pressuposto, procedo como se meu interlocutor e eu não pudéssemos 

deixar de aceitá-lo.”

Ao longo da leitura do texto outras informações provam a seleção que visa ao 

realce da situação de desnutrição e a tentativa de polemizar. Sendo assim, o subtítulo 

destaca a quantidade de internações por que a vítima havia passado, além da sua idade 

em comparação com o baixo peso: “Criança tinha sete meses de vida, estava na terceira 

internação e pesava três quilos e seiscentos gramas”, informações que são retomadas 



também em outros momentos. Nesse sentido, logo no olho do texto lê-se: “Criança foi 

internada com forte diarréia e pesando a metade do peso normal”, olho do texto que se 

constitui em uma frase disposta em uma abertura no meio da reportagem e serve como 

uma estratégia de chamar a atenção para algum aspecto da informação veiculada.

Ao fim do primeiro parágrafo tem-se, ainda, a confirmação das internações via 

testemunho dos pais da criança, estes funcionam como uma voz de autoridade inserida 

para  ratificar  as  colocações  do  jornal:  “Os  pais  da  criança  [...]  confirmaram  à 

reportagem de O PROGRESSO, que a criança estava passando pela terceira internação” 

e, no segundo parágrafo, mais uma vez, a recorrência das informações sobre a idade e o 

peso, ancorada em afirmações do pai da menina, em discurso indireto: “[...] disse que a 

filha de sete meses estava pesando cerca de três quilos e seiscentos gramas, o mesmo 

que um recém nascido”.

Nesse  contexto,  outra  recorrência  que  se  sobressai  nas  reportagens  sobre  os 

casos de desnutrição indígena é a tendência ao confronto de informações/versões que 

são  trazidas  ao  texto.  Na  reportagem  do  jornal  “O  Progresso”,  por  exemplo,  o 

enunciador, em busca de explicações para o caso de morte, reporta para o texto a voz do 

pai que tenta se mostrar não negligente e que suspeita do atendimento dado à filha, 

como revela esse recorte:

[...] ‘Ela morreu de desnutrição mesmo, mas eu não sei explicar o porquê. 
Aqui em casa não tem comida todos os dias, mas fome ela não passava’, 
disse o pai, que tem uma área de um hectare e meio na aldeia. A reportagem 
constatou que no lote, a família cultiva mandioca, milho e amendoim. ‘Um 
dia antes da menina morrer o médico me disse que ela estava bem de saúde. 
Eu não entendo!’, frisou.

Nota-se que as colocações do pai, selecionadas para essa reportagem, são bem 

incisivas  e  explicitam  a  desconfiança  dele  em  relação  aos  trabalhos  da  FUNASA. 

Entretanto destaca-se, também, que o jornal, ao trazer para o texto a afirmação do pai: 

“Aqui em casa não tem comida todos os dias, mas fome ela não passava”, revela uma 

personagem  que  contradiz  a  si  mesmo.  No  entanto,  observa-se  que  logo  após,  o 

enunciador  afirma  que  o  jornal  foi  ao  sítio  e  confirmou  que:  “a  família  cultiva 

mandioca, milho e amendoim” o que parece mostrar que o jornal quer, de certa forma, 

defender a posição da família, ou tentar manter certa imparcialidade. 

Em relação aos trabalhos da FUNASA, o enunciador “parece” incitar o tom de 

denúncia,  o  que pode negativizar  a  imagem dessa instituição,  observe-se a  seguinte 

afirmação do pai da vítima: “[...] ‘Um dia antes da menina morrer o médico me disse 



que ela  estava  bem de saúde.  Eu não  entendo!’,  frisou”.  Logo após,  a  FUNASA é 

chamada a falar via um de seus funcionários, funcionário que prefere não divulgar o 

nome,  atitude  que  pode  instaurar  a  suspeita  de  omissão:  “[...]  Um dos  médicos  da 

Funasa, que preferiu não ter o nome divulgado, disse que a família resistia em permitir o 

tratamento médico [...]”. É o jogo entre as várias versões, entre as várias vozes que são 

trazidas  ao  texto  para  imprimir  determinada  imagem  aos  sujeitos  envolvidos  e  a 

situação.

E,  diante  do  confronto  de  informações/  versões,  a  primeira  parte  do  texto 

termina com a contra-resposta dos pais, em discurso indireto: “[...] O pai da criança 

confirmou à reportagem que os agentes da Funasa iam constantemente até a residência 

para prestar atendimento, no entanto, não quis dar detalhes sobre a rejeição da família 

ao tratamento [...]”. A informação de que os pais não quiseram dar maiores informações 

a respeito da acusação da FUNASA pode permitir, também, a inferência de que os pais 

tinham algo a esconder.

Cabe observar que a tendência é, por meio da delegação de voz a um ou a outro 

dos envolvidos,  emitir,  mesmo que implicitamente,  juízos de valor sobre a situação, 

sobre  as  mortes  e  sobre os  sujeitos  envolvidos.  No jornal,  a  delegação de voz  tem 

“duplo efeito”: o de objetividade e o de parecer ser o dono da verdade. Como indica 

Barros (2005, p. 58): “Seu discurso transmite, com ‘imparcialidade’, o saber de várias 

‘fontes’,  e  o  jornalista-observador  congrega  o conhecimento  de todas  elas  e  obtém, 

assim, a verdade ilimitada e absoluta”. 

De forma geral, ao longo de todo o texto, há certa intencionalidade em marcar, 

ora a suspeita em torno da FUNASA, ora nas ações dos pais e procurando mostrar que o 

jornal se preocupa em verificar a validade das informações. O enunciador instaura-se 

enquanto fonte investigativa e, após relatar, descrever ou fazer comentários acerca dos 

casos de desnutrição, em discurso indireto, delega voz aos diretamente envolvidos nos 

casos. Além disso, vai até o local para comprovar: “A reportagem constatou que no lote, 

a família cultiva mandioca, milho e amendoim”. Dessa forma, o enunciador consegue 

angariar  mais  veracidade  ao texto  e  alcançar  maior  credibilidade  dos interlocutores-

leitores, constrói, reforça sua imagem, seu ethos de cumplicidade com os atingidos nos 

caos,  é  testemunha e mediador  das informações  divulgadas  por ele  e cabe ao leitor 

julgar e tirar suas conclusões.

Nesse  sentido,  está  em  jogo  o  ethos  do  enunciador,  efeito  que  garante 

materialidade ao texto,  só existindo em uma situação de enunciação.  É por meio da 



construção de determinado ethos que o jornal consegue manter a imagem de confiança, 

de seriedade. Nesses termos, afirma Maingueneau (2004, p. 97-98) que: “[...] por meio 

da enunciação, revela-se a personalidade do enunciador” e, ao retomar Barthes (apud 

Maingueneau, 2004, p. 98) lembra que: “São os traços de caráter que o orador deve 

mostrar ao auditório (pouco importa sua sinceridade) para causar boa impressão: são os 

ares que assume ao se apresentar [...]”.

Cabe  destacar  que  essas  escolhas  –  recorrência  enfática  de  determinadas 

informações,  confronto de  versões  –  marcam a tendência  percebida  nas  reportagens 

sobre as mortes por desnutrição: criar efeitos de continuidade e de acompanhamento dos 

fatos, o que permite a crítica à permanência da situação de desnutrição e auxilia no 

simulacro de comprometimento do enunciador. Reforçando esse efeito destacam-se os 

verbos  que,  juntamente  com  a  constante  referência,  nos  textos,  principalmente  nos 

títulos, de números / dados de mortes,  permite aproximar os fatos do enunciatário e 

instigá-lo a continuar acompanhando as notícias na espera por um futuro final e / ou 

resolução da situação. É a progressão em nome da atualização.

Na reportagem do jornal “O Progresso” é possível verificar essa tendência em 

marcar os casos de desnutrição e/ ou de mortes por desnutrição; no segundo parágrafo, 

por exemplo, a morte da criança em questão é contabilizada pela FUNASA: “A Funasa 

confirmou que essa é a terceira criança índia da Reserva de Dourados que morre por 

desnutrição apenas este ano”. Números que são acentuados no título “casos” que traz 

informações  de outros  dados,  como mostra  esses recortes:  “O caso mais  recente  de 

morte por desnutrição em Dourados foi o de uma criança indígena de três anos e 11 

meses”;  “No ano passado, os casos de mortalidade infantil  nas aldeias de Dourados 

cresceram 29%, segundo a Funasa”.

  De maneira geral, a ancoragem temporal das reportagens em análise é um fator 

que  chama  a  atenção  por  permitir,  o  efeito  de  distanciamento  e  de  aproximação 

contínua. Lembrando que para a semiótica, a temporalização é definida tendo por base o 

presente, o agora, verifica-se que nas reportagens os textos se marcam pela relação do 

pretérito perfeito 1, sobretudo, ao longo da narração: “morreu”, “confirmou” e do tempo 

presente nos títulos, como no título da reportagem em exemplo: “Desnutrição mata mais 

um em Dourados”, em que o tempo do acontecimento narrado, da enunciação, permite a 

inferência de que, a exemplo desse caso, outros continuam acontecendo no momento 

em que esse é divulgado. 



Sobre  o  tempo  Fiorin  (2002)  lembra  que  o  uso  de  verbos  no  presente  e  no 

pretérito perfeito 1, este que “marca uma relação de anterioridade entre o momento do 

acontecimento e o momento de referência presente.”(FIORIN, 2002, p.152) ajudam a 

construir o efeito de proximidade com o que está sendo contado. O enunciador toma 

partido de uma anterioridade que tem como base o momento da enunciação, o agora. O 

efeito  é  de presentificação  dos  casos  a  cada  “nova” reportagem,  como marca  Santo 

Agostinho, retomado por Fiorin (2002, p. 130-131), só o presente pode ser medido, mas 

ele também não tem existência fixa, por isso a importância de se reativar a memória a 

todo o momento. 

Nesse contexto, destaca-se, neste momento, a utilização, freqüente, do presente 

juntamente  com  os  números  de  mortes,  em  títulos,  sobretítulos,  subtítulos2 de 

reportagens divulgadas em 2005. Essa utilização intensifica o efeito de progressão e de 

atualização dos fatos, permitindo aproximar enunciador e enunciatário na discussão de 

um problema comum.Veja-se3:

No jornal “O Progresso”:

Saúde
Fome ainda mata crianças em aldeias
Sem estrutura  adequada,  Funasa  não  consegue  evitar  índices  negativos;  número  de 
óbitos cresce anualmente (21/01/2005)
Saúde
Desnutrição mata mais um em Dourados
Criança tinha sete meses de vida, estava na terceira internação e pesava três quilos e 
seiscentos gramas (22/02/2005)
Miséria
Desnutrição mata a 4ª criança indígena
Menina de 1,3 ano, vítima de desnutrição, morreu a caminho do hospital da Missão, 
Reserva de Dourados (25/02/2005)
Desnutrição
Em 15h, fome mata duas crianças
Entre sábado passado e quinta-feira, três morreram vítimas de desnutrição na aldeia de 
Dourados (26-27/02/2005)

2  Considera-se, neste trabalho, para a noção de sobretítulo e subtítulo a conceituação de Discini (2005, p. 
89), para a qual “Sobretítulo (antetítulo) é a linha que forma uma frase sem ponto usada para introduzir o 
título de uma notícia; na diagramação, fica acima do título. Se a linha for usada para complementar o título, 
será diagramada abaixo dele e se chamará subtítulo”.  

3  Alguns  destaques  nas  fontes  foram  realizados  para  uma  melhor  separação  das  partes:  em  negrito 
encontram-se os títulos das reportagens, o que está acima deles, os sobretítulos,  o que está abaixo, os 
subtítulos e em itálico está a rubrica que são tomadas neste trabalho como a palavra inserida acima do 
título, do lado esquerdo, e abaixo do título da seção, ela ajuda a situar e/ou direcionar a leitura da notícia. 
Nesse sentido o que Discini (2005, p. 89) entende por rubrica “[...] é o título ou entrada que constitui 
indicação  geral  do  assunto  veiculado  ou  do  gênero  textual:  ‘editorial,’  ‘anúncios  classificados’,  entre 
outros”, é tomado como título da seção.



Calamidade
Morre a 6ª criança indígena
Médico  registra  morte  de  causa  desconhecida,  porém a  mãe  da  vítima  diz  que  ela 
passava fome (28/02/2005)
Mais um
Morre a 21ª vítima de desnutrição
Funasa  diz  que  causa  da  morte  é  hidrocefalia,  doença  que produz água  no  cérebro 
(18/04/2005)

No “Diário MS”:

Falta de condições para preparar o alimento é outro problema apontado por médico; 
falta até lenha
Desnutrição faz a quarta vítima (25/02/2005)
Menino índio de três meses de idade morreu quarta-feira à noite em um hospital  de 
Dourados
Desnutrição faz a sexta vítima (04/03/2005)
Funasa diz que apenas duas crianças morreram de desnutrição, mas reconhece que as 
outras estavam desnutridas
Desnutrição mata 20 índios em 3 meses (31/03/2005)

Diante  desses exemplos,  verifica-se que a relação entre  passado e presente  é 

constante.  Além  de  haver  uma  preocupação  em  criar  a  idéia  de  continuidade,  de 

acompanhamento dos casos, como revelam as expressões “ainda”, “mais um”, há ainda 

o propósito em marcar os números de morte: “a 4ª criança”, “a 6ª criança”, “20 índios 

em  3  meses”,  o  que  também  auxilia  nesse  efeito  de  continuidade  e  aumenta  a 

expectativa do leitor. Reforça-se, assim, o ethos do jornal como aquele que se preocupa 

com o assunto divulgado, principalmente porque tem acompanhado os casos. O tempo e 

os números são usados no discurso jornalístico como forma de argumentar, de provocar 

indignação diante das mortes das crianças indígenas, mostrando em que ponto chegou à 

situação. 

Ressalte-se que o jogo entre o tempo, os fatos e a ênfase nos números, ajudam a 

ativar a memória discursiva do leitor. Memória reativada pelo enunciador que recupera 

fatos  já  divulgados pelo jornal.  São retomadas  de fatos,  próximos  ou distantes,  que 

levam  à  reflexão,  como  afirma  Barbosa  (2003,  p.115):  “a  reflexão  sobre  os 

acontecimentos presentes permite fazer com que o passado retorne, seja interpretado e 

novas  significações  sejam  construídas”.  O  discurso  se  caracteriza  por  um  não 

distanciamento do tempo, do acontecimento narrado. O tempo que a história narra está 

em curso, é o presente que se coloca entre o passado e o futuro. Por isso, as reflexões 

realizadas  em  relação  aos  acontecimentos  presentes  podem  permitem  o  retorno  do 

passado, reinterpretado. 



Cabe observar, ainda, a escolha das rubricas por meio das quais as reportagens 

são  divulgadas,  elas  estão  presentes  apenas  no  jornal  “O  Progresso”.  As  rubricas 

acompanham a evolução das notícias sobre a desnutrição infantil indígena e, por isso, 

mudam ao longo do tempo, ao que parece tentam “traduzir” a intensidade do problema, 

vejam-se: “Saúde”, “Miséria”, “Desnutrição”, “Calamidade”, “Mais um”, com destaque 

para  a  rubrica  “Calamidade”,  que  ocorre  em  28  de  fevereiro,  período  em  que  as 

discussões em torno das mortes por desnutrição foram mais intensas, e para a rubrica 

“Mais um” que marca o pressuposto, irônico e crítico, do contínuo número de mortes.

Por fim, cabe examinar o papel desempenhado pelas fotografias que ajudam a 

compor as reportagens e a marcar o sincretismo próprio do suporte jornal e do gênero 

reportagem.  Nesse  tipo  de  texto  convergem  diferentes  linguagens  no  trabalho  de 

construção de determinado efeito  de sentido.  Os caracteres  gráficos  mantêm relação 

entre o plano de conteúdo e o plano de expressão integrando-se à semiótica sincrética 

que Greimas e Courtés (s/d, p. 426) definem como aquelas que: “[...] como a ópera ou o 

cinema – acionam várias linguagens de manifestação; da mesma forma, a comunicação 

verbal não é somente de tipo lingüístico:  inclui  igualmente paralingüísticos (como a 

gestualidade ou a proxêmica), sociolingüísticos, etc”.

Na composição desses textos sincréticos – jornal e reportagem – a fotografia, 

revolução tecnológica que enfrentou algumas resistências  por parte  de desenhistas  e 

pintores,  como aponta Lage (2004, p. 24), mas aos poucos foi  incorporada ao texto 

jornalístico – num primeiro momento para quebrar a monotonia das páginas escritas –, 

logo depois a representar o retrato “fiel” da realidade, fonte de informação. Lembrando 

que informar é saber-fazer-crer, ou seja, assim como os outros elementos que compõem 

a reportagem, a foto também é selecionada tendo em vista a persuasão do outro acerca 

de uma verdade. Como afirma Barros (2005, p. 61), “O papel ancorador da fotografia, 

muitas vezes pouco nítida, é assegurado pela crença ideológico-cultural no seu caráter 

analógico de ‘cópia do real’”, conduzindo, assim, a efeitos de transparência, ancoragem, 

evocação, entre outros. 

Cabe  destacar  ainda  que  algumas  das  fotos  que  acompanham as  reportagens 

ajudam a  estabelecer  o  semi-simbolismo presente  nas  reportagens  analisadas.  Nesse 

contexto, retomando Pietroforte (2004, p.21), o semi-simbólico, conceito desenvolvido 

por J. M. Floch, aparece quando o plano de expressão deixa de ser apenas uma forma de 

veicular o conteúdo e passa a “fazer sentido” a partir da articulação entre a forma de 

expressão e a forma de conteúdo. 



Para analisar essa manifestação do semi-simbolismo na reportagem, sobretudo 

para analisar as fotografias,  recorre-se a dois princípios básicos usados por Algirdas 

Julien Greimas e Jean-Marie Floch para os quais  no plano de expressão podem ser 

reconhecidos: os formantes figurativos – elementos que servem para criar os efeitos de 

realidade dentro do discurso; são as figuras do mundo que se identificam no discurso e 

procura-se dar sentido de acordo com o conhecimento que já se tem – e os formantes 

plásticos – categorias que possibilitaram a atribuição de novos sentidos aos textos, dão 

sentido  ao  plano  de  expressão  e  de  acordo  com  trabalhos  de  Greimas,  Floch  e 

Thürlemann,  foram divididas  nas  categorias:  topológica  (ligada  à  posição),  eidética 

(ligada às formas) e cromática (ligada às cores), como aborda Hernandes (2005 e 2006). 

Nesse sentido, observando a foto da reportagem do jornal “O Progresso”, em 

anexo, nota-se que, em relação aos formantes figurativos, a foto revela um grupo de 

pessoas composto por um homem, uma mulher e uma criança, que pelos traços físicos 

parecem ser indígenas, eles estão em um local cercado de plantações e logo à frente do 

homem vê-se uma cruz, destaca-se o tamanho da fotografia. Essa foto ocupa a maior 

parte do espaço da reportagem – quatro colunas – enquanto o texto escrito ocupa apenas 

duas colunas, intensificando, assim, a importância dada a ela e permitindo chamar a 

atenção do leitor para o texto colocado ao lado. 

No  que  se  refere  aos  formantes  plásticos,  algumas  características  devem ser 

observadas, primeiramente no que se refere à posição dos sujeitos, verifica-se que eles 

foram dispostos em dois planos,  num primeiro plano,  parecendo saltar  para fora do 

enquadramento, está o pai e a sepultura da filha, com realce para o crucifixo colocado 

sobre essa sepultura representando a presença da religião na família e, num segundo 

plano, está a mulher com uma criança no colo. Cabe ressaltar, também, a preocupação 

do fotógrafo em situar, pela imagem, o local do sepultamento, com destaque para as 

plantações ao redor das pessoas e da sepultura, o que permite criar uma sensação de 

realismo, além de constituir-se em um elemento que pode representar a nutrição, a vida 

presente nesse contexto familiar. 

Frente a essas observações, recorrendo às categorias plásticas que direcionam 

sua organização no plano de expressão, nota-se nessa fotografia que a mais notável é a 

categoria plástica topológica, a imagem foi focalizada de baixo para cima, compondo a 

parte inferior tem-se a afirmação da morte no destaque dado à cruz e a sepultura (valor 

com o qual o sujeito não quer entrar em conjunção) e na parte superior o destaque às 

plantas e à família simboliza a vida (valor com o qual o sujeito não quer entrar em 



disjunção). Sendo assim, verifica-se que o semi-simbolismo se manifesta na reportagem 

na  relação  entre  a  categoria  semântica  morte  versus  vida  (plano  de  conteúdo)  e  a 

categoria plástica topológica da foto inferior versus superior (plano de expressão). 

Diante  dos  aspectos  abordados  neste  trabalho,  verifica-se  a  tendência  em 

proporcionar uma aproximação do enunciatário frente aos fatos narrados, em despertar 

suas  emoções,  para  que  atingido  pela  notícia  lida,  passe  a  querer  continuar 

acompanhando  as  reportagens.  Em resumo,  a  intenção  parece  a  de  querer  atingir  o 

“estado de alma” do enunciatário, pela forma de enunciar. Sobre esse aspecto Hernades 

(2005) chama a atenção para a existência  de um tipo de paixão do nível  discursivo 

analisado com ferramenta do nível narrativo: é a paixão da piedade, ligada à estratégia 

de aproximação actancial e espacial; a “empatia”. 

A empatia é destacada por Hernandes (2005, p. 80-85) ao trabalhar as estratégias 

de  persuasão  nos  jornais,  refere-se  a  ela  como  uma estratégia  usada  para  despertar 

“afetos” do público leitor  a partir  da identificação entre actante  da enunciação e do 

enunciado. Por isso, estudar a empatia, como acentua o autor, “[...] não deixa de ser 

uma das muitas  conseqüências  da opção teórica  de um estudo da enunciação  como 

narrativa,  como espetáculo,  já  que expande questões do universo passional  entre  os 

actantes narrativos para os actantes da enunciação” (idem, p. 80).

Nas reportagens, as informações da falta de assistência, das mortes, dispostas ao 

longo do texto,  nas frases que compõem o olho do texto,  nos  títulos,  as  fotos  que, 

normalmente, apresentam imagens de crianças em estado de desnutrição severa, ou das 

sepulturas, do velório das vítimas, são recursos que produzem efeitos de realidade, que 

conduzem ao despertar da piedade. Diante dessas escolhas, o leitor sente-se comovido 

com o caso,  sobretudo, por envolver  vidas de crianças,  e é modalizado a entrar em 

conjunção com a notícia a ser lida.

3. Considerações finais

As  reflexões,  apresentadas  neste  trabalho,  possibilitam  a  visualização  de 

algumas das escolhas textuais utilizadas pelos jornais locais, “O Progresso” e “Diário 

MS”,  na  elaboração  das  reportagens  sobre  a  situação  de  desnutrição  nas  aldeias 

indígenas do sul de Mato Grosso do Sul, sobretudo nas de Dourados.

As  escolhas  textuais  revelam-se  estratégias  de  argumentação  e  de  persuasão, 

enfatizam  a  situação  de  abandono  e  de  miséria  em  que  se  encontram  as  aldeias 



indígenas do sul do Mato Grosso do Sul, sobretudo as de Dourados. Além disso, elas 

servem  ao  simulacro  de  comprometimento  do  enunciador  que,  diante  da  onda  de 

suspeitas em torno das causas das mortes por desnutrição, traz para o texto o confronto 

de  versões  dos  fatos  insere-se  enquanto  “investigador”  da  “verdade”  e  procura 

conquistar o enunciatário a partir da tentativa do despertar da piedade.

De maneira geral nota-se que as pessoas vão “lendo” os indígenas e os demais 

sujeitos envolvidos nas notícias, por meio dos fios que lêem nos jornais. Aos jornais 

cabe,  não  só  enquanto  “meio”  de  comunicação,  mas,  sobretudo,  enquanto  mídia,  a 

responsabilidade de informar, ou seria melhor, a de “enformar”. Intervém a importância 

das escolhas realizadas com o objetivo de saber-fazer-crer, elementos requeridos para a 

construção do dizer verdadeiro, escolhidos para persuadir, ou melhor, como define o 

dicionário Aurélio: “levar a crer ou a aceitar”. 

Do exposto,  cabe retomar a afirmação de Fiorin (2005, p. 75):  “A finalidade 

última de todo ato de comunicação não é informar, mas persuadir o outro a aceitar o que 

está sendo comunicado”. Sendo assim, verifica-se que, nesse jogo, peça essencial é o 

leitor que precisa se auto-identificar com aquele que enuncia, para então, “deixar-se” 

manipular. 
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