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ABSTRACT: This article analyzes the discourse of “counterfeeting”, shown on Jornal  
Nacional and O Clone soap opera, broadcasted by Rede Globo, based in the methods  
of the French school of Discourse Analysis . The objective is to identify in the corpus a 
transposition of factual and fictional themes.  
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0. Introdução 
 
 Os programas de televisão, em especial o telejornalismo, simulam a exibição do 
cotidiano, com a proposta de apresentação ao telespect ador de uma sucessão de fatos do dia-
a-dia, expostos tais e quais acontecem. Para a escola francesa da Análise do Discurso, a 
apreensão de um discurso depende da consideração das condições de produção que o 
determinam. Segundo Orlandi (2001), as condições de produção de um discurso 
compreendem tanto os elementos restritos à enunciação, como os sujeitos e a situação, 
quanto as ci rcunstâncias mais amplas de sua produção, que correspondem aos contextos  
sociohistórico e ideológico. 

Como em toda produção discursiva, o texto para a televisão, nos diferent es  
programas , é produzido a partir da sel eção de elementos apropri ados para o  discurso 
pretendido. Em oposição às histórias fi ctícias e repletas de traços da realidade apresent adas  
pelas telenovelas, o t elejornalismo reúne características da imprensa em geral, que incluem 
o “ relato objetivo” dos fatos, por meio da produção de um discurso com a proposta de 
transformar em sujeito o próprio fato rel atado. O real jornalístico e a ficção das novel as, 
entretanto, aos  poucos  interagem e adqui rem caract erísticas comuns.  
 O objetivo deste trabalho é analisar o  discurso sobre a falsi ficação de produtos , 
apresentado no telejornalismo e na telenovela, programas que se propõem a apresentar, 
respectivamente, fatos e ficção na TV. Para isso, serão identi ficadas as di ferenças e 
semelhanças entre os programas analisados , tanto com relação à constituição dos discursos, 
quanto à textualidade. A análise t ambém pret ende explicitar como um mesmo tema é 
trabalhado em ambos os  programas e estudar as  relações  de intertextualidade entre o  
telejornal e a tel enovela observados. 
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1. Fundamentação teóri ca e metodologia 
 
 Para a delimitação do tema, adotamos a definição de Maldidier e Guilhaumou 
(1997, p .165), que consideram o conceito como “ a distinção entre ‘o horizonte de 
expect ativas’ – o conjunto de possibilidades atestadas em uma situação histórica dada -  e o  
acontecimento discursivo que realiza uma dessas possibilidades”. Não pressupomos a 
existência de um referencial fi xo, mas de um acontecimento discursivo produzido em um 
determinado momento histórico. Segundo os autores, “ o acontecimento discursivo não se 
confunde com o fato designado pelo poder, nem mesmo com o acontecimento construído 
pelo historiador. Ele é apresent ado na consistência de enunciados que se entrecruzam em um 
momento dado”. 
 A análise pressupõe a passagem do texto, uma parte do discurso selecionado, às  
formações ideológicas . Essa passagem não é feita de forma subjetiva, mas de acordo com o 
estabelecido pelo dispositivo analítico, eleito pelo analista. Segundo Orlandi (2001, p.66), 
“o objeto discursivo não é dado, ele supõe um trabalho do analista”. Neste trabalho, o  
dispositivo analítico é constituído pela observação das condições de produção do discurso 
televisivo, da presença de heterogeneidades discursivas e da relação entre o sujeito, a língua 
e a sua história. 

Os procedimentos metodológicos incluem a passagem da superfíci e lingüística para 
o objeto discursivo por meio do percurso de arquivo e do agrupamento temático das  
seqüências  que configuram a repetição de t emas nos  enunciados.  

O texto jornalístico, por ser paut ado pel a objetividade, pret ende ser uma narração 
fi el dos fatos ocorridos, sem a emissão de opiniões ou a formação de juízos de valores. 
Orlandi (2001) afi rma, entretanto, que o discurso de forma geral e, portanto, t ambém o 
discurso jornalístico não passa de uma intermediação entre o homem e a realidade. De 
acordo com Mariani (1993, p.35), “ ao assumir-se como transparente, o discurso jornalístico 
encontra uma forma de escapar ao control e político (...) sob a alegação de estar informando, 
o jornal permanece opinativo e interpret ativo...”. 
 O jornalismo se propõe a apresent ar aos seus telespectadores o rel ato de fatos  
ocorridos, relatados a partir do contato do jornalista com os acontecimentos. Por outro lado, 
a telenovela é elaborada com a proposta de apresentar histórias fictíci as. Gradativamente, 
entretanto, fatos noticiados pelo jornalismo passam a integrar as histórias fictícias , que 
reciprocamente também constituem fontes para as  matéri as jornalísticas. 

 
 

2. Corpus Discursivo 
  
 Como materiais de análise foram escolhidos a telenovela O Clone, de Glória Perez, 
transmitida entre 1o de outubro de 2001 e 15 de junho de 2002, no horário das 20 horas, pela 
Rede Globo de Tel evisão, com 222 capítulos, e o Jornal Nacional, transmitido de segunda-
feira a sábado pel a mesma emissora.  
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 O Jornal Nacional é assistido diari amente por mais  de 40 milhões de pessoas , de 
acordo com estimativas  da própri a emissora. Já a t elenovela O Clone foi  elaborada com a 
proposta de trazer para o entretenimento as discussões comuns  nos noticiários  do período. 
Com a união entre ficção e telejornalismo, a telenovela é permeada por discussões atuais. 
Além da clonagem humana, que dá nome à obra, a autora apresenta ao público a cultura 
islâmica e uma campanha contra o uso de drogas . Outros temas, presentes no telejornalismo 
da época, como a falsi ficação e o contrabando de mercadorias, são incluídos na trama, 
dando continuidade aos assuntos veiculados  pelo notici ário da emissora. 
 Os trechos dos programas para análise foram selecionados após um 
acompanhamento diário de 15 dias de programação, gravados sucessivamente. As gravações  
foram feitas entre 28 de março e 12 de abril de 2002, compostas sempre pelo tel ejornal  
diário e o capítulo da telenovela. Como os capítulos da telenovela são gravados  
previamente, geralmente os t emas tratados pelo telejornal em uma de suas transmissões  
encontram refl exo na fi cção apenas alguns dias depois. Da mesma forma, os temas e as  
discussões iniciados com os personagens da fi cção podem se transformar em pauta para 
matérias jornalísticas transmitidas  pelo notici ário nos  dias seguintes .  
 
 
3. A falsi ficação no telejornalismo e na t elenovela 
 
 O tema falsi ficação é abordado pelo Jornal Nacional em duas séries especiais de 
reportagens, compostas por cinco matérias  jornalísticas  cada, e duas  notícias independentes. 
 A transposição temática ent re tel ejornalismo e t elenovela acontece quando o tema  
abordado pelo telejornal adquire repercussão na telenovela em duas cenas protagonizadas  
pelos personagens interpretados pelos atores Cristiana Kalache, Eri Johnson e Guilherme 
Karam. Os personagens , residentes na peri feria do Rio de Janeiro, são apresentados pela 
telenovela como cidadãos que passam a se dedicar à falsi ficação de mercadorias , em busca 
de lucro. O tema exibido como fato nas reportagens ganha espaço na telenovela com a 
abordagem informal do assunto, dando continuidade à discussão e ilustrando os casos  
mostrados  pelo t elejornal . 
 Os trechos sel ecionados abaixo exempli ficam as di ferenças entre  uma conversa 
entre os personagens da ficção e uma narração jornalística. Enquanto na notícia a narração é 
marcada pela formalidade, com a presença de relações de subordinação e causalidade, no 
diálogo apresentado pela t elenovela, a presença de marcadores conversacionais exempli fi ca 
a espontaneidade. 
  

Edvaldo - ... Porque pirataria é crime, vocês não sabem disso não? Dá cadeia! Qual  
é, rapaz, isso é coisa de crime organizado, isso é coisa muito perigosa. Não l êem 
jornal? Todo dia tá saindo aí que tão falsi ficando CD, tão falsi ficando roupa, até 
programa de computador (...) Agora, são intermediários como vocês é que são 
extorquidos por eles , entendeu, extorquidos pel a máfi a...  O Clone (03.04.2002) 

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 1024-1029, 2004. [ 1026 / 1029 ]



Apresentador - A políci a paulista apreendeu hoje 8 mil CDs falsi ficados . Os CDs 
estavam em um carro, no trecho da vi a Dutra que corta a cidade de Guarulhos, na 
grande São Paulo. Havia também dois gravadores e material para imprimir capa de 
discos. Dois homens foram presos. Vendedores ambulant es deram as pistas para 
que a polícia chegasse aos falsi ficadores .   Jornal Nacional (04.04.2002) 

 
 Outra di ferença entre as reportagens e as cenas de ficção selecionadas está na 
presença do Discurso Relatado no telejornal. Caract erística comum aos textos jornalísticos, 
o Discurso Relatado, segundo Authier-Revuz (1998), pode ser definido como um “ modo de 
representação no discurso de um discurso outro”. No material de análise, os enunciados  
elaborados  pelos jornalistas são constituídos de forma a apresentar fatos (exibidos pelas  
câmeras como ilustração da matéria) ou rel atar declarações feitas por terceiros . O jornalista 
relata o que teria sido dito a ele durante a apuração da matéri a, seja pelas autoridades  
ouvidas ou pela população local.  
 A primeira reportagem da série sobre falsi ficação e contrabando de produtos nas  
fronteiras  brasileiras exempli fica a apropriação, pelo jornalista, do discurso do outro. O 
anúncio da reportagem, feito pelo repórter, se restringe a uma apresentação do local em que 
foi  elaborada a matéria.  
 

Repórter: Os est ados que compõem a Amazônia legal fazem fronteira com set e 
países. Na área de cinco milhões de quilômetros quadrados, onde cabem 32 países  
da Europa, existem apenas três  rodovias  que saem do Brasil. Para a Guiana 
Francesa, para a Guiana e para a Venezuela. A linha de fronteira é traçada por rios  
e mato.    
S.F., delegado da Polícia Federal: E todo tipo de criminalidade. Tráfico de armas , 
entorpecentes, crime contra o meio ambiente, aí você inclui biopirataria, extração 
ilegal de madeira.        Jornal  Nacional ( 01.04.02) 
 
Mantendo o distanciamento buscado pelos textos jornalísticos, as denúncias de que 

no local ocorreri am crimes são feitas pelo delegado, entrevistado pelo repórter. Desta forma, 
não é o jornalista quem elege as designações utilizadas para a apresentação dos crimes e dos 
responsáveis por ele, mas o próprio policial, que afirma existirem na fronteira “ tráfico de 
armas, entorpecentes, crime contra o meio ambiente”. 

Os termos utilizados pelo policial são incorporados à fal a do jornalista, que passa a 
utilizar vários sinônimos para a definição do contrabando e dos responsáveis por ele. Ent re 
os mais usados estão os termos jurídicos, que designam os responsáveis pelas ações  
cometidas nas front eiras, como “ contrabandista”, “ bandidos”, “ quadrilhas”, “ organizações  
criminosas” e “ trafi cantes de armas e drogas”. Segundo Guimarães (2002, p . 91), “ designar 
é constituir significação como uma apreensão do real, que signifi ca na linguagem na medida 
em que o dizer identi fica este real para sujeitos”.  
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 A partir da segunda reportagem, os termos apresent ados pelas autoridades durant e a 
primeira matéria passam a ser usados desde o início das reportagens , em fal as do jornalista, 
como exempli fi ca o trecho abaixo. Embora sejam matéri as diferent es, elas constituem um 
todo, o que remete à idéia de continuidade do discurso. 
 

Repórter: Foram 4.000 quilômetros de carro. Quinze dias de viagem entre as  
cidades de Coronel Sapucaia e Porto Esperidião. Enfrentando os perigos de uma 
fronteira dominada por traficantes.        Jornal Nacional (02.04.02) 

 
 Mesmo utilizando-se de uma estrutura narrativa di ferente da empregada no 
telejornal, a telenovela adota as mesmas designações presentes no telejornal durante as  
discussões sobre a falsifi cação de mercadorias entre os personagens da fi cção. A concepção 
expost a na telenovela, que di ferenci a o  responsável pela falsi ficação das  pessoas  que 
comerci alizam os produtos adulterados como forma de subsistênci a aparecem 
posteriormente nas séries  de reportagens . 
  

Edvaldo - ...Agora são intermediários como vocês é que são extorquidos por eles , 
entendeu, extorquidos pela máfi a.         O Clone (03.04.02) 

 
Vendedor - Eu trabalho nesse ramo porque eu não tenho opção, eu mesmo já 
procurei trabalho faz tempo e não consegui arrumar serviço, então minha opção foi  
entrar para o mercado informal . 
Repórter - A venda de produtos pirat eados virou a úni ca forma de subsistência 
para muitos. Bons lucros, a falsi ficação só garante a poucos . Prejuízos, ela traz a 
todos nós.          Jornal Nacional (09.04.02) 

  
 Embora apresentem propostas di ferenci adas e formato especí fi co, telejornal e 
telenovela se constituem em uma mesma formação discursiva, definida por Foucault (2000) 
como uma séri e de enunciados com semelhante sistema de dispersão, com a definição de 
regularidade entre os objetos, tipos de enunciação, conceitos e escolhas temáticas. 
Telejornal e t elenovela abordam a falsifi cação de mercadorias constituindo um mesmo 
sentido. 
 
 
4. Considerações  finais 
 
 Embora apresentem propostas di ferenci adas e formato especí fi co, telenovela e 
telejornal abordam um mesmo tema, com o uso de designações semelhantes e a constituição 
de discursos em uma mesma formação discursiva. A falsi ficação de produtos, inicialmente 
tratada como fato jornalístico, é incorporada às cenas da tel enovela, dando continuidade ao 
discurso sobre o crime, apresentado pelas  autoridades e apropriado pelos  jornalistas.  
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 Com isso, as discussões envolvendo um personagem da telenovela “ vítima” da 
falsi ficação das camisas que produzia, é antecedida pelas informações sobre a entrada de 
produtos contrabandeados no País, relatada no telejornal. As cenas são seguidas da 
associação com a ilegalidade, expressa também no noticiário com uma reportagem sobre a 
apreensão de produtos falsifi cados  e a prisão dos  responsáveis.  
 A telenovela é utilizada como uma forma de ilustração das notíci as exibidas pelo 
telejornal. Os diálogos informais e fictícios entre os personagens da t elenovela adquirem a 
importância de um fato jornalístico, exempli ficando as descrições de apreensão de produtos  
e prisão dos responsáveis relatadas no telejornal. Telejornalismo e telenovela apresentam 
simultaneamente o real das notícias e a fi cção das histórias seriadas, a partir da transposição 
temática.   
 
 
RESUMO: Com base nos métodos da escola francesa da Análise do Discurso, est e trabalho 
analisa o discurso da “ falsi ficação de produtos”, apresent ado no Jornal Nacional e na 
telenovela O Clone, exibidos pela Rede Globo. O corpus permite identi ficar uma 
transposição t emática entre os  programas de gêneros di ferent es.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Análise do discurso; televisão; telejornalismo; t elenovela. 
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