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A teoria da enunciação aponta a posição de diferentes sujeitos presentes na 

produção textual.  Cada texto que circula cria efeitos de sentido oriundos das 

posições ideológicas dos sujeitos que ocupam os espaços da produção textual. 

Segundo Milton José Pinto (1999), os campos de constituição dos sujeitos 

discursivos são decisivos no ato da enunciação, ou seja, no momento anterior 

da materialidade do texto propriamente dito é quando se apresenta o sujeito da 

enunciação. Cabe a ele conduzir os trajetos discursivos e provocar as 

instâncias que negociam os sentidos: sejam eles os sujeitos  do enunciado ou 

os receptores ideais (co-enunciadores). Compreender a dinâmica dos sujeitos 

que atuam no campo discursivo permite visualizar os engendramentos da 

rotina midiática, além de provocar a discussão acerca das instituições 

midiáticas.  

Reconverter o olhar para as práticas jornalísticas mediante o pacto 

estabelecido entre as instâncias de produção do dispositivo jornalístico altera 

as condições de recepção e de circulação dos sentidos da informação. O valor 

de notícia é negociado mediante operações enunciativas que, através do lugar 

ocupado pelos sujeitos aponta para o valor da instituição jornalística sobre o 

fazer jornalismo. Dessa forma, a instituição midiática supera as rotinas 

produtivas impostas pela dinâmica das redações e introduz o olhar estratégico 

do campo mercadológico.  
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Nesse momento, observa-se que o sujeito da enunciação apera segundo uma 

escolha interessada para o rendimento de capital e para o lucro simbólico. A 

instituição jornalística confronta os sentidos ao colocar em disputa em um 

‘campo de forças’ a lógica organizacional e a lógica informacional. Há um 

engajamento entre os sujeitos que são colocados em campo, além da 

pactualização nos lugares de fala ocupados pelos sujeitos. Essas posições 

ideológicas e discursivas são percebidas através das análises dos textos 

produzidos pelas instituições midiáticas “A Platéia” (Santana do 

Livramento/RS), “Gazeta do Sul” (Santa Cruz do Sul/RS), “Pioneiro” (Caxias do 

Sul/RS) e “Diário de Santa Maria” (Santa Maria/RS). 

As marcas textuais que apontam qual competência será assumida pelos 

sujeitos no jogo discursivo geralmente indicam que a instituição midiática 

“representa a sociedade como um todo”, que a principal característica do grupo 

midiático é “o empreendedorismo: o grupo junto”, ou ainda quando o sujeito 

referencia que o principal valor da instituição midiática é “a proximidade com a 

realidade da cidade”. Os sujeitos, portanto, são conduzidos pela ação da 

enunciação das instâncias midiáticas que compartilham os sentidos da 

organização no tratamento e na produção da informação.  
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