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Partindo da premissa de que o discurso é algo que vai muito além da ideia de um texto ‘opaco’, 

faz-se necessário considerar também que não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem 

ideologia. Como ensina Orlandi (2012), o indivíduo é interpelado pela ideologia e é assim que a 

língua faz sentido. Portanto, não há qualquer discurso que não carregue em seu bojo 

determinada intencionalidade do sujeito. E será esse discurso, conforme aponta Foucault (1999), 

o representante de um poder o qual queremos deter – em epítome, o que precisamos apreender a 

fim de transmitirmos alguma carga ideológica. Com base nessas proposições, desenvolveremos 

algumas reflexões acerca do discurso jornalístico televisivo. Alguns autores, como França 

(2009), entendem o jornalismo popular sob a égide de uma imitação do que seria popular: 

representaria o povo e se destinaria a ele por lhe ser característico. Todavia, pensar em 

programas como os famigerados telejornais Aqui Agora e Balanço Geral traz a indagação sobre 

se tais atrações seriam produzidas pelos representantes dessa cultura popular. Por revelarem um 

discurso que norteia paráfrases discursivas algumas características parecem marcantes nessas 

atrações. As imagens dos programas, que compõe a carga discursiva, revelam algo sobre esse 

efeito de real. Recorrendo à atração do SBT (Aqui Agora), um expediente empregado nesse 

propósito é a chamada “câmera nervosa”. Esse recurso mostra o repórter cinematográfico 

acompanhando a cena de perseguição in loco, sem cortes, com a câmera trêmula por sua 

respiração e movimentação. Disso decorre um efeito de real que nos parece atingir a audiência e 

não menos importante são as paráfrases discursivas observadas em ambas as atrações. Ao passo 

em que o Aqui Agora e o Balanço Geral revelam, em reportagens observadas nas edições de 

1995 e 2014 – escolhemos este intervalo de 19 anos para refletirmos sobre a eficácia do discurso 

em uma época recente – paráfrases recorrentes, tais como: Criminosos impunes; conformidade 

com a morte e a ‘justiça’ pela vingança contra o criminoso; a traumatização da população; a 

representação da violência ‘sanguinária’. Todos esses enunciados ajudam a entender como o 

discurso dos programas atua na criação de um efeito de realidade bem peculiar a este tipo de 

programa – que segue firme no ar. 
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