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Resumo  

A pesquisa aqui apresentada tem como objetivo analisar comparativamente o 

discurso presente em notícias publicadas pelo Jornal de Angola On-line e o Portal de 

Notícias Club-K, que foram vinculadas no entorno da visita da Navi Pillay, 

representante da ONU para os Direitos Humanos, a Angola. Tem-se como respaldo 

teórico a Análise do Discurso de Linha Francesa para observação das marcas 

linguístico-discursivas que caracterizam as notícias, especialmente em relação à 

construção das Cenas da Enunciação e do Ethos Discursivo. Assim, procurar-se-á 

estabelecer as diferenças entre os èthé discursivos apresentados pelos dois portais 

de notícias. 

Palavras-chave: Análise do Discurso - Cenas da enunciação - Ethos - Angola - 

Direitos Humanos. 

 

Considerações Iniciais 

Este artigo debruça-se na análise comparativa de textos jornalísticos 

publicados, pelo Jornal de Angola On-line e pelo Portal de Notícias Club-K sobre 

Direitos Humanos, no entorno da visita da representante da ONU para os Direitos 

Humanos, Navi Pillay, em Angola no período de 22 a 24 do mês de abril. O Jornal de 

Angola (JA) é um jornal diário nacional sob o controle do estado e o Portal Club-K 

(CK) é um portal informativo angolano sem afiliações políticas e sem fins lucrativos.  

Em sua essência, o jornalismo precisa dar informação de forma justa e 

responsável, o jornalista, como promotor e formador da sociedade, é o responsável 

principal desta prática jornalística. Também, o jornal (impresso ou virtual), como 

qualquer outro meio de comunicação, exerce uma posição social importante, pois 

além de noticiar, ele influencia a opinião pública. Se o discurso carrega em si uma 

posição ideológica, ao propormos como objeto de estudo o discurso jornalístico 

precisamos relacioná-los aos aspetos sócio-históricos que o constituem. 
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Objetivos 

 Ampliar os conhecimentos sobre Análise do Discurso de forma a contribuir para 

futuras pesquisas na área, especialmente as que se referem ao Discurso 

Jornalístico Angolano.  

 Relacionar convergências e/ou divergências nos discursos jornalísticos 

representativos de uma instância política (Jornal Angola On-line) e de uma 

instância cidadã (Portal de Notícias Club-K). 

 

   Metodologia 

 O presente artigo seguirá os passos metodológicos sugeridos por Orlandi 

(2011), isto é, buscará por meio da análise do discurso de linha francesa estabelecer 

a relação entre a contextualização do corpus e a formação discursiva, especialmente 

as Cenas da Enunciação e o Ethos, para identificar o embate entre as posições 

ideológicas conflitantes ou complementares.  

 

1. Análise do Discurso – em foco 

 Segundo o dicionário de língua portuguesa Houaiss (2009, p. 1182), língua é 

definida como “um conjunto de palavras e das regras que as combinam em frases 

que os indivíduos de uma comunidade linguística usam como principal meio de 

comunicação e de expressão, falado ou escrito”.  

Neste caso, o ser humano baseia sua comunicação em signos linguísticos 

mediante os quais, compartilham suas experiências de vida pela necessidade de 

comunicação para manter um fenômeno de interação social. A linguagem propicia 

que o homem possua a capacidade de significar e significar-se.  

 Desta forma, a prática da linguagem depende da atividade do pensar, 

mediado por um sujeito que signifique o objeto e que o fundamente por meio da 

língua, sendo esta língua um elemento abstrato. Segundo Fiorin (1988, p. 11), a 

língua é um sistema virtual com uma realização concreta. Esse sistema é social no 
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sentido de que ele é comum a todos os falantes de uma dada comunidade 

linguística. 

 Nesse sentido, ressalta-se a ideia de Charaudeau quando afirma que se 

existe um fenômeno humano social que depende essencialmente da linguagem é o 

da informação. Para o autor, a informação é a transmissão de um saber, com a 

ajuda determinada da linguagem por alguém que o possui, a alguém que se 

pressupõe não possuí-la.  

 Isto porque o resultado do sistema produtivo de informação pode ter várias 

interpretações e significados, se referindo as mensagens transmitidas para massa, 

tendo em conta que a divulgação em grande escala é absorvida a uma amplitude 

que atinge todo tipo de público, e que este mesmo público é livre de discernir o que 

dela vai absorver ou não. Sobre esta questão, Charaudeau afirma: 

O processo de transação consiste, para o sujeito que produz um ato 
de linguagem, em dar uma significação psicossocial a seu ato, isto é, 
atribuir-lhe um objetivo em função de um certo número de 
parâmetros: as hipóteses sobre a identidade do outro, o destinatário-
receptor, quanto ao seu saber, sua posição social, seu estado 
psicológico, suas aptidões, seus interesses etc.(...). O ato de informar 
participa desse processo de transação, fazendo circular entre os 
parceiros um objeto de saber que, em princípio um possui e o outro 
não, estando um deles encarregado de transmitir e o outro de 
receber, compreender, interpretar, sofrendo ao mesmo tempo uma 
modificação com relação a seu estado inicial de conhecimento. 
(CHARAUDEAU, 2010, p. 41). 

 Se há uma combinação circunstancial da maneira como se fala e se escreve, 

existe uma intencionalidade que se dirige a pessoa para quem falamos ou 

escrevemos, além de regras e condições extradiscursivas que produzem um 

sentindo de discurso para dar um efeito esperado por quem a produz.  Neste 

processo está impressa a construção do sentido. 

Existem textos que querem dizer praticamente a mesma coisa. Um 
de forma mais abstrata, expõe ideias que explicam um fato 
observável ao mundo. Outro é mais concreto, ao expor o fato, utiliza-
se de conteúdos que indicam elementos do mundo natural. (FIORIN, 
1988, p. 23). 

 Cada tipo de discurso articula seus efeitos de verdade de maneira diferente, 

cada um tem sua particularidade. O discurso modula a informação segundo 

supostas razões. A informação é transmitida empregando os traços psicológicos e 
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sociais daquele que informa e os meios pelos quais o informador vai utilizar para 

provar sua veracidade. 

 Tratando-se de notícia, devemos ter em mente que ela deve gerar uma 

reflexão, deve servir para alguma coisa e não simplesmente para gerar concorrência 

entre veículos. Deve-se refletir sobre o tipo de informação e que ganho trará as 

pessoas que vão ler e como apresentá-la ao público.  

 Assim, o mesmo discurso pode ser manifestado por diferentes meios de 

expressão, isto é, um mesmo fato, uma mesma notícia pode ter várias formas de 

tratamento e ser divulgado de maneira totalmente diferente. Interessa-nos muito 

esse aspecto, pois os portais de notícias Jornal Angola On-line e o Club-K, 

preliminarmente, nos parecem ter posições distintas a respeito dos fatos que 

noticiam, posições que imprimem marcas das instâncias que representam.  

 O padrão proveniente da transmissão cultural dos meios de comunicação de 

massa (MCM) forma o consenso dominante na sociedade contemporânea. Os MCM 

trabalham, na maioria das vezes, como uma instância que dita e controla as regras 

de funcionamento social, eles impõem valores que condicionam sobre o modo como 

se deve viver, assim sendo, os indivíduos abdicam de sua liberdade e passam a ser 

controlados. 

 Todo discurso seja ele qual for e quem o profere, tende a ocultar a verdadeira 

intenção da linguagem, as formações ideológicas ganham existência nas formações 

discursivas que se materializam nos discursos proferidos pelas mídias, fazendo 

parte das escolhas editoriais, das construções narrativas e dos textos jornalísticos. 

 Assim como as formações ideológicas e as formações discursivas, um 

conceito fundamental para analisar o discurso é o de condição de produção de um 

discurso: o contexto histórico-social, os interlocutores, o lugar onde falam, a imagem 

que fazem de si, do outro e do assunto que estão tratando. Todos estes aspectos 

devem ser levados em conta quando procuramos entender o sentido de um 

discurso. (cf. BRANDÃO, 1996). Ainda, 

(...) O que define o conteúdo da consciência são os fatores sociais, 
que determinam a vida concreta dos indivíduos nas condições do 
meio social. O homem aprende como ver o mundo pelos discursos 
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que assimila, e na maior parte das vezes, reproduz esses discursos 
em sua fala. (FIORIN, 1988, p. 35). 

Por sua vez, Orlandi (2011), nos coloca a questão da interdependência que 

existe entre a língua e a ideologia, refletindo sobre a maneira como a linguagem está 

materializada na ideologia e como a ideologia se manifesta na língua.  

Para este trabalho, acreditamos que observar a construção do ethos 

discursivo e das cenas enunciativas corroborará para a percepção dos embates 

entre as formações ideológicas existentes nas práticas discursivas realizadas no 

discurso jornalístico realizado sobre/em Angola. Para isso, consideramos as noções 

de Cenas da Enunciação e de Ethos propostas por Maingueneau.  

 Em relação às Cenas da Enunciação, Maingueneau (2011, p. 75) aponta para 

o fato de que “A ‘Cena de Enunciação’ integra de fato três cenas, que propõe 

chamar de ‘Cena Englobante’, ‘Cena Genérica’ e ‘Cenografia’”.  

 Em relação ao conceito de Ethos, de uma forma geral, podemos afirmar que 

diz respeito ao caráter, comportamento, modo de ser, costumes de um povo ou 

grupo dentro de uma sociedade. E, de maneira específica, é a construção da 

imagem, o modo de ser, a impressão moral que o locutor produz para merecer a 

atenção do seu auditório por meio do discurso.  

O discurso é, então, entendido como o conjunto ordenado de frases que se 

pronunciam em público por meio de signos linguísticos com o objetivo de alcançar 

um alvo. Todo modo de se exprimir é resultado de uma escolha entre diversas 

possibilidades linguísticas e estilísticas. 

 Neste caso, o ethos agrega um papel fundamental no desempenho da 

linguagem, pois ele busca a valorização externa nos seus atos discursivos de modo 

a se apresentar por meio do que diz, atribuindo-se valores ou até mesmo perdendo. 

É o que nos assinala Amossy, frisando a ideia de que as apresentações de si não se 

limitam a uma técnica apreendida: 

Todo ato de tomar a palavra implica a construção de uma imagem de 
si. Para tanto, não é necessário que o locutor faça seu auto-retrato, 
detalhe suas qualidades nem mesmo que fale explicitamente de si. 
Seu estilo, suas competências linguísticas e enciclopédicas, suas 
crenças implícitas são suficientes para construir uma representação 
de sua pessoa. Assim, deliberadamente ou não, o locutor efetua em 
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seu discurso uma apresentação de si. Que a maneira de dizer induz 
a uma imagem que facilita, ou mesmo condiciona a boa realização 
do projeto, é algo que ninguém pode ignorar sem arcar com as 
consequências.(...) A apresentação de si não se limita a uma técnica 
apreendida, a um artifício: ela se efetua, frequentemente, a revelia 
dos parceiro, nas trocas verbais mais corriqueiras e mais pessoais. 
Parte central do debate público ou da negociação comercial, ela 
também participa dos diálogos entre professor e alunos, das reuniões 
de condôminos, da conversa entre amigos, da relação amorosa.  
(AMOSSY, p. 9). 

 Maingueneau (2011) ao tratar do Ethos Retórico, diz que para dar essa 

imagem positiva de si mesmo ao outro, o orador pode se valer de três qualidades 

fundamentais: a phronesis ou prudência, a areté ou virtude e a eunoia ou 

benevolência. Tratam-se de traços característicos que o orador mostra ao auditório 

para dar boa impressão, sem nem se interessar com sua sinceridade, o que importa 

é a enunciação que faz para atribuir julgamento de valores.  

 Segundo Amossy (2011), o discurso oferece os elementos que o auditório 

precisa para compor um retrato do locutor, porém apresenta de forma indireta, 

dispersa, com lacunas. Isto porque no discorrer de nossas apresentações 

desejamos causar boa impressão. 

 

2. Direitos Humanos em cena  

2.1. Jornal de Angola 

A notícia “Direitos humanos avançam”, publicada no dia 25/04/2013, mostra 

que a Comissária da ONU registrou, sublinhou grandes avanços no ponto de vista 

econômico e da proteção e garantia dos direitos humanos. 

Na abertura deste texto, várias vozes são simultaneamente percebidas no 

âmbito da produção discursiva. Destaca-se um enunciador o jornalista, que realça os 

feitos do presidente da República José Eduardo dos Santos com citações da 

representante da ONU para os Direitos Humanos Navy Pillay: “A alta-comissária da 

ONU para os Direitos Humanos felicitou o Presidente José Eduardo dos Santos 

pela determinação no reforço dos mecanismos de defesa e garantia dos direitos 

humanos em Angola”. Kumuênho da Rosa - Escritor e jornalista do Jornal de Angola 

(JA / K.R).  
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Sendo a cenografia a fonte do discurso e tudo o que ela engendra, nesta 

situação de enunciação percebe-se a cena englobante do discurso jornalístico, em 

que sua característica é fortemente marcada pela persuasão e convencimento. Por 

sua própria enunciação e produção jornalística este trecho nos apresenta uma cena 

genérica da notícia política, em que a cenografia se constrói no percurso da 

produção textual instituindo a cena que o legitima como instância política 

governamental buscando a valorização externa dos seus atos por meio do ethos.   

Em seguida, apresentamos um enunciado em que o enunciador cita um 

discurso direto, de forma a mostrar que não é o responsável por aquela fala e, com 

isso, nos conduz as caraterísticas do ethos que são produzidas nesta enunciação: 

“Devo expressar as minhas felicitações pela afirmação do Presidente sobre o seu 

compromisso (...)”.  

Neste caso, destacamos a impressão moral produzida no ato de sua fala, a 

construção de sua imagem como pessoa digna e que goza de autoridade, também 

da pessoa que ela cita, neste caso o Presidente da República, que é tomado como 

elemento facilitador para adquirir a confiança do seu coenunciador. Vale ressaltar 

que três vozes são verificadas neste ato de enunciação, a de Kumuênho da Rosa, o 

jornalista que produz o enunciado, a de Navy Pillay a pessoa que constituí a cena da 

enunciação e se apropria deste espaço par revelar sua identidade e a do Presidente 

da República com estatuto de líder. Destas vozes, decorrem as condições da 

escolha da abordagem que causam os efeitos presumidos, no caso o poder do 

estado angolano sobre o teor das notícias. 

Segundo Maingueneau, o poder de persuasão de um discurso consiste em 

levar o coenunciador a se identificar com a movimentação de um corpo investido de 

valores, em que a qualidade do ethos remete com efeito a uma identidade 

compatível com o mundo que ele deverá construir em seu enunciado. Em sua 

exposição, Navy expressa seu reconhecimento “devo expressar as minhas 

felicitações pela afirmação (...)”, enuncia “eu sou isso”, “sou digna de confiança”, ao 

mesmo tempo em que joga para o outro a responsabilidade da enunciação o seu 

compromisso. “Ela pode ser ou não isso, ela pode ser ou não digna de confiança”. 
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A cenografia é constituída por intermédio da construção jornalística, que 

tende a persuadir o coenunciador e causar efeito desejado do universo no qual ele 

participa, vejamos: “A Alta Comissária das Nações Unidas sugeriu a criação de um 

Instituto Nacional de Direitos Humanos, para monitorar e melhorar as leis relativas 

aos direitos dos cidadãos angolanos”. Nota-se um demonstrativo de autoridade que 

goza o enunciador sobre a competência do ethos, não se pode dissociar a figura 

deste falante do meio institucional ao qual ele está ligado.  

Maior é o poder de persuasão de um discurso e a sua aceitação quando 

relacionado aos valores históricos e sociais específicos do receptor. É por meio da 

palavra que o ethos garante a identificação desses valores. Assim, a Comissária das 

Nações Unidas nos demostra ser alguém que possui autoridade, capacidade de 

liderança, causando com isso a aceitação de si pelos outros. Essa situação se 

mostra em: “para monitorar e melhorar as leis relativas aos direitos dos cidadãos 

angolanos”, percebe-se pela enunciação a preocupação em legitimar o que é dito, 

instigando a sociedade a aderir ao universo deste discurso. Acentua-se a presença 

do ethos do enunciador pela maneira como ele se apresentou e exprimiu sua 

informação, trata-se de alguém que possuí poder, autoridade que, se percebe que 

há problemas com Direitos Humanos, apenas sugere o seu monitoramento e 

melhoria das leis, não afirma categoricamente que não há Direitos Humanos no 

país, mas que eles precisam ser melhorados e monitorados. 

 

Neste outro trecho, “A responsável da ONU também enalteceu o facto de 

Angola possuir uma Constituição forte em matéria de direitos humanos (...)”, vemos 

que a escolha dos verbos apela à credibilidade, sua maneira sintética e organizada 

de tratar a informação e emiti-la, descreve sua posição ideológica, as marcas 

linguísticas reforçam o seu caráter de aproximação do estado, é preferível dizer 

sobre mais monitoramento e melhoria nas leis a apresentar que há problemas com 

os Direitos Humanos. 
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2.2. Club K       
 

A notícia “Violações de direitos humanos ameaçam democracia em Angola-

ONG”, publicada em 17/04/2013, apontou supostas mortes e agressões de cidadãos 

presos nas cadeias do país, a corrupção, as demolições de casa e deslocamento 

forçado de famílias, por outro, buscou esclarecimentos do executivo pelo 

desaparecimento consecutivo de ativistas cívicos e o descumprimento das leis, 

inclusive, do direto a manifestação e a reunião que o portal aponta ter sido 

“constantemente atropelado”. 

Segundo Maingueneau, no processo de construção do discurso político, um 

dos constituintes do círculo comunicativo corresponde à construção, por um lado, de 

sua imagem pessoal e institucional como governante e, portanto, de sua imagem 

como enunciador coletivo. 

O enunciador, neste caso, assume uma posição de distanciamento do estado, 

um ethos que esta a par dos códigos dominantes da enunciação e que facilita a 

incorporação de um público heterogêneo, sem se importar em perder ou ganhar 

valores; vejamos: “Supostas mortes de cidadãos no Cacuaco, agressões a cidadãos 

presos na cadeia de Viana, a corrupção, as demolições de casas e deslocamento 

forcados de famílias" são algumas das violações mencionadas pelo conselho. 

O enunciador do orador faz com que seus coenunciadores aceitem o que está 

sendo dito, com um ethos que demostra o seu caráter persuasivo bem acentuado e 

expressivo:  

“Outra preocupação colocada às autoridades do estado prende-se com o 

direito à manifestação e de reunião, garantido na Constituição angolana, artigo 47 e 

que, segundo disseram, é constantemente atropelado pelo executivo”. Mesmo que o 

efeito de tomar a palavra, emitir uma informação, que é o que nos apresenta o 

enunciador implique em assumir um risco, a cenografia apresenta-se como 

questionamento da real situação angolana, como dúvida do cumprimento 

constitucional. 

A enunciação busca dar legitimidade ao que é dito, mostrando um julgamento 

do executivo como descumpridor das leis, levando-nos a perceber um ethos que se 
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posiciona na oposição do Estado angolano. A preferência pelo verbo “atropelar” 

identifica sua narração dramática e enfatiza seu estilo sensacionalista. 

O caráter do locutor advém de representações sociais que o veículo valoriza, 

sendo não governamental trata com clareza dos assuntos políticos e sociais que 

julga ser relevantes para a população: "Pesa-nos quando assistimos as realidades 

sobre violações de direitos humanos acontecerem mas acreditamos que é um 

processo contínuo”. 

Neste trecho, a modalidade enunciativa ou funcionamento discursivo que é o 

estilo usado para transmitir a informação apresenta-nos um ethos solidário, 

preocupado com a situação do seu país, assim fala do sujeito que enuncia e o modo 

como o diz, conota sua identidade jornalística. 

 

Resultados  

Reconhecendo que a linguagem é por natureza ideológica, nota-se que duas 

instâncias divergentes - política e cidadã - apresentam imagens contraditórias nos 

seus discursos. Reforça-se que nenhum texto está isento de subjetividade; a 

maneira como cada palavra é empregada no texto, a escolha dos verbos, 

substantivos, adjetivos, entre outros, mostra-nos que se trata de um processo 

intencional de construção da imagem do enunciador/ desconstrução da imagem do 

opositor. 

 

Considerações finais 

Os estudos linguísticos e a análise do discurso reforçam que nenhum 

discurso está isento de subjetividade. Como vimos, na comparação das notícias 

publicadas pelos portais JA e CK, verificamos marcas linguístico-discursivas 

conflitantes de posições ideológicas. Os dois veículos estão à mercê de um contexto 

histórico-social comum, mas o processo de produção da informação referencia um 

tipo de reconhecimento institucional, o Jornal de Angola tem um caráter que o 

legitima como representante do poder estatal e o Portal Club-K se posiciona 

ideologicamente como uma instância cidadã.   
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Dessa forma, acreditamos ser importante a exploração do discurso para 

possibilitar uma maior clareza do processo intencional das instâncias enunciativas. 
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