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Resumo: O objetivo deste artigo é o de analisar e compreender, com base em Maingueneau 
(2008), Brandão (2002) e Orlandi (2000), como foi construído o ethos jornalístico discursivo 
do time brasileiro Corinthians no decorrer do ano de 2015. O estudo almeja verificar a 
transformação do ethos, através da observação das estratégias argumentativas de dois textos 
opinativos de autoria de Chico Lang, publicados no blog: E Tenho Dito!, divulgado no Portal 
online da Gazeta Esportiva. O primeiro texto a ser analisado é do dia 14 de maio de 2015 e 
discorre sobre a eliminação do time paulista da copa Libertadores para o desconhecido time 
paraguaio Guarani. Já o segundo, pondera sobre a conquista do Campeonato Brasileiro de 
2015, que foi consagrada após empate com o Vasco da Gama, publicado no dia 20 de 
novembro de 2015. Para entender essas estratégias e a formação do ethos, serão utilizadas as 
pesquisas que compõem os estudos da Análise de Discurso da linha francesa. 
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Introdução  

Chico Lang, 61, é um dos jornalistas mais polêmicos dos debates esportivos da TV 

brasileira. Começou a carreira no jornalismo impresso, na Folha de S.Paulo e no Notícias 

Populares,  mas é funcionário da Gazeta há 25 anos. Atualmente, Lang escreve colunas para 

as páginas eletrônicas da Gazeta Esportiva e para o jornal Expresso Popular.  

A internet inaugurou uma nova forma de se fazer jornalismo, nesse sentido, Ferrari 

(2008) afirma que a Web introduziu aos jornalistas novas formas de escrever. Lang pode ser 

considerado uma referência desse novo jeito de se fazer jornalismo porque na coluna a ser 

analisada, percebe-se claramente sua autonomia para opinar nos acontecimentos do mundo 

esportivo.  

																																																													
1 Trabalho apresentado como exigência parcial para a aprovação na disciplina de Jornalismo Opinativo do curso 
de Comunicação Social: habilitação em Jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, sob orientação do 
Prof. Marcelo Marques Araújo 
2 Graduando do 4º semestre do Curso de Comunicação Social, e-mail: bruno.rafael.prado@gmail.com 
3 Graduanda do 4º semestre do Curso de Comunicação Social, e-mail: ellen-fm@hotmail.com	
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Para melhor entendimento, será exposto brevemente o conceito básico da Análise de 

Discurso da linha francesa e o conteúdo acerca de ethos Discursivo. Em seguida, serão 

reproduzidos os dois objetos de estudo dessa pesquisa, com suas respectivas análises. 

Análise de Discurso Francesa 

A Análise do Discurso de linha francesa foi à pioneira em uma nova forma de se 

estudar as linguagens textuais. A grande diferença dessa forma de análise com as outras 

formas de estudos, é que os pesquisadores: 

Passam a buscar uma compreensão do fenômeno da linguagem não mais 
centrado apenas na língua, sistema ideologicamente neutro, mas num nível 
situado fora desse polo da dicotomia saussureana. E essa instância da 
linguagem é a do discurso (…) Dessa forma, a linguagem passa a ser um 
fenômeno que deve ser estudado não só em relação a seu sistema interno, 
enquanto formação linguística a exigir de seus usuários uma competência 
específica, mas também enquanto formação ideológica, que se manifesta 
através de uma competência sócio-ideológica. (BRANDÃO, 2002, p.18)	

	

Nessa linha de estudo, a linguagem não é somente as palavras e seus significados. O 

foco não é apenas o discurso, porque além dele, existe a interação e uma articulação social 

que é capaz de expressar opiniões e valores. Para Brandão (2002), o sujeito que produz tal 

discurso também tem um papel relevante com suas marcas de pessoalidade. Estabelecem-se, 

então, três dimensões a serem analisadas: o locutor, seu enunciado e o mundo. Gregolin 

(1995) considera que:	

Empreender a análise do discurso significa tentar entender e explicar como 
se constrói o sentido de um texto e como esse texto se articula com a história 
e a sociedade que o produziu. O discurso é um objeto, ao mesmo tempo, 
linguístico e histórico; entendê-lo requer a análise desses dois elementos 
simultaneamente. (GREGOLIN, 1995, p.13)	

	

Para Orlandi (2000), as palavras mudam de sentido segundo as posições daqueles que 

a empregam:	

A noção de formação discursiva, ainda que polêmica, é básica na Análise de 
Discurso, pois permite compreender o processo de produção de sentidos, a 
sua relação com a ideologia e também dá ao analista a possibilidade de 
estabelecer regularidades no funcionamento do discurso. (ORLANDI, 2000, 
p.43) 
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Dessa forma, investigar os sentidos que atravessam as construções discursivas 

perpassa pelo estudo de algumas categorias extremamente relevantes, como o ethos 

Discursivo, tema de pesquisa deste artigo, que diz respeito à construção de sequências 

discursivas que identificam a imagem de um locutor, fato ou ator social.	

Ethos 
 

Por meio da obra “Gênese dos Discursos”, Dominique Maingueneau (1985) 

reorganiza seus estudos e nos oferece as principais ideias do que seria o ethos, conceito que 

remonta às tradições dos oradores da Antiguidade Clássica, muito debatida pela Retórica de 

Aristóteles. Nesse contexto, o ethos diz respeito à necessidade do enunciador de criar e 

transmitir uma imagem positiva de si mesmo no momento em que tomava a palavra e 

enunciava, visando persuadir seu público. Essa imagem não era, necessariamente, fiel à 

realidade, mas apenas uma impressão passada pela retórica. De acordo com Maingueneau 

(2008), “a prova pelo ethos consiste em causar boa impressão pela forma como se constrói o 

discurso, a dar uma imagem de si capaz de convencer o auditório, ganhando sua confiança”. 

Considerando o papel ativo do público na construção da imagem do enunciador e na 

compreensão do discurso, Maingueneau (2008) defende a presença de dois ethos, o pré-

discursivo e o discursivo. No primeiro deles, o destinatário cria representações do locutor 

antes que o mesmo veicule seu discurso, enquanto que, no segundo, não há expectativas 

prévias, as construções ocorrem simultaneamente. Na obra “Ethos Discursivo”, o autor 

acrescenta ainda outras problemáticas na concepção do conceito. Segundo ele, o fato de ser 

um efeito de discurso faz com que suponhamos que é possível delimitar esse discurso, algo 

mais evidente para um texto escrito do que numa situação de comunicação oral. Na oralidade, 

há diversos elementos que podem fugir ao discurso, mas que influenciam a construção do 

ethos. 

É, em última instância, uma decisão teórica: saber se deve relacionar o ethos ao 
material propriamente verbal, atribuir poder às palavras, ou se se devem integrar 
a ele – e em quais proporções – elementos como as roupas do locutor, seus 
gestos, ou seja, o conjunto do quadro da comunicação. O problema é por demais 
delicado, posto que o ethos, por natureza, é um comportamento que, como tal, 
articula verbal e, provocando nos destinatários efeitos multi-sensoriais. 
(MAINGUENEAU, 2008, p.16) 

 

Além disso, aponta que a noção de ethos pode variar de acordo com o ponto de vista 

do locutor ou do destinatário, pois 
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O ethos visado não é necessariamente o ethos produzido. Um professor que 
queira passar uma imagem de sério pode ser percebido como monótono; um 
político que queira suscitar a imagem de um indivíduo aberto e simpático pode 
ser percebido como um demagogo. Os fracassos em matéria de ethos são moeda 
corrente. (MAINGUENEAU, 2008, p.16) 
 

 Por fim, em resumo, o autor propõe três generalizações que norteiam o estudo sobre o 

tema. 1 - o ethos é uma noção discursiva, que se estabelece através do discurso, e que não é 

uma “imagem” do locutor exterior a sua fala; 2 - o ethos é fundamentalmente um processo 

interativo de influência sobre o outro; 3 – o ethos é uma noção fundamentalmente híbrida 

(sócio-discursiva), um comportamento socialmente avaliado, que não pode ser apreendido 

fora de uma situação de comunicação precisa, integrada em um determinado contexto sócio-

histórico. 

Na análise a ser explorada neste artigo, toma-se como base a aplicação do conceito de 

ethos aliado à Análise de Discurso da Escola Francesa. Tal como Maingueneau,  

 
Para além da persuasão por meio de argumentos, essa noção de ethos permite 
refletir sobre o processo mais geral de adesão dos sujeitos a um certo discurso. 
Fenômeno particularmente evidente quando se trata de discursos como a 
publicidade, a filosofia, a política etc., que – diferentemente dos discursos que 
relevam de gêneros “funcionais”, como os formulários administrativos e os 
manuais de instrução – devem ganhar um público que está no direito de ignorá-
los ou recusá-los. (MAINGUENEAU, 2008, p.17) 
 
 

Trata-se, portanto, da concepção de ethos incorporado ao universo do discurso, 

atuando nos processos de produção de sentido. 

 
Objetos de análise 
 
 O primeiro texto, chamado “Um minuto de silêncio em homenagem ao falecido 

Corinthians”, foi escrito por Chico Lang para o seu blog E Tenho Dito! no dia 14 de maio de 

2015. Nele há comentários e projeções para o Sport Club Corinthians Paulista após a 

eliminação nas oitavas de final da Taça Libertadores da América 2015, frente ao Guarani-

PAR. O texto na íntegra é: 

O que dizer lá em casa, perguntaria o conselheiro Acássio depois da derrota para o 

Guarani paraguaio, 1 a 0, do Corinthians em plena Arena de Itaquera, caindo fora de forma 

vexatória da Libertadores? Em poucas palavras, uma vergonha histórica. Alvinegro morreu e 

esqueceu de deitar. Há muito tempo não acontecia uma tragédia tão grande assim com a 
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equipe alvinegra. De quem é a culpa? Da diretoria sem dúvida. Incompetente para pagar 

salários atrasados e negociar com jogadores insatisfeitos pela situação. 

Depois, o técnico Tite. O rapaz aceita dar uma entrevista para uma emissora de TV e 

revela, por meio de computação gráfica, como atua o Timão. Vaidade pura. Tipo, “estão 

vendo como eu me desenvolvi, cresci como profissional, como sou o gostosão. Estudei um 

ano na Europa”. Daí para frente, até um Asa de Arapiraca tem como bolar um esquema para 

neutralizar as principais jogadas corintianas. Ficou uma equipe previsível demais, com 

futebol óbvio demais. 

Em terceiro, os jogadores. Teria sido um boicote de quem está com salários 

atrasados? Não duvido. Seria melhor o Timão ter arrumado dinheiro com agiotas do que 

deixar de pagar os atletas. Desanimados, encostaram o corpo, perderam o pique, relaxaram 

de vez. O grupo rachou e a vaca foi para o devido brejo logo depois da goleada sobre o 

Danúbio. De lá para cá, fecharam-se as cortinas e terminou o espetáculo. 

Hora de reavaliar a situação. Será Tite o treinador ideal mesmo? Guerrero, pedindo 

os tubos, já deveria ser dispensado? O retorno de Tite foi um desastre. Roberto Andrade 

como presidente é gozação. Em 2011, quando eliminado pelo Tolima na Pré Libertadores, 

nasceu uma equipe campeã do mundo. Tomara que a história se repita. Vamos torcer. É o 

que resta para o pobre futebol paulista. 

E assim caminha a mediocridade… 

O segundo texto, “Salve o Corinthians, hexacampeão digno, honrado e legítimo”, foi 

veiculado no dia 20 de novembro de 2015, um dia após o Corinthians conquistar o título 

brasileiro com três rodadas de antecedência. O texto na íntegra é: 

O Corinthians empatou com o Vasco da Gama em 1 a 1, em São Januário. O São 

Paulo humilhou o Atlético MG por 4 a 2. Resultados casados e finalmente o Timão sagrou-se 

HEXACAMPEÃO brasileiro. Curiosamente, igualou-se ao “ajudante” Tricolor em número 

de títulos do Brasileirão. Festa começou antes mesmo de o Alvinegro empatar, com gol de 

Vágner Love de cabeça (passe do iluminado Lucca). Resultado do Morumbi consagrava uma 

campanha impecável dos comandados do técnico Tite, o maior responsável por essa façanha. 

Ano começou com um time. O esquema era 4-1-4-1. Timão empolgou o País e chegou 

a ser comparado ao Bayern de Munique, dado o toque de bola e a velocidade de jogo. E veio 

a eliminação da Libertadores para o Guarany do Paraguai. Elenco caiu em descrédito. Nem 

Tite acreditava mais. Saíram Guerrero, Emerson Sheik, Fábio Santos e o incansável Petros. 

O que fazer? E veio uma limonada sem limões: Tite armou-se com uma zaga fechada (Felipe 
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e Gil), meio-campo forte (Elias, Renato Augusto e Jadson) e apostou no veterano Vágner 

Love ao lado do jovem Malcom, revelação da equipe de base. 

Equipe reestruturada, renovada, passou a fazer das triangulações a principal arma e 

perdeu apenas 4 jogos. Foram 23 vitórias. Algumas na raça (contra o Santos) e outras na 

categoria (diante do Galo, em Minas). Última derrota havia sido para o Inter Gaúcho. 

Depois, sete vitórias e dois empates. Equipe coesa, compactada, fraterna, combativa e 

raçuda. Sem estrelas, é verdade. Futebol solidário e coletivo imperou. 

Contra o Vasco administrou o resultado de olho no Morumbi. Poderia ter partido 

para cima e buscado uma goleada? Talvez. Mas na humildade, no respeito ao tradicional 

Vasco da Gama de tantas glórias passadas, a grandeza de um hexacampeão, digno, honrado 

e legítimo. 

E tenho dito! 

 

Análise dos textos 

No primeiro texto, já no título, por meio das expressões um minuto de silêncio e 

falecido, denota-se o efeito de sentido de fracasso do clube. A derrota é elevada ao patamar de 

uma morte, acentuando a negatividade do resultado. Em seguida, antes do início do texto, 

propriamente dito, Chico Lang estampa uma imagem toda preta com a palavra Luto escrita 

em caixa alta e cor branca, contrastando com o fundo. A construção gráfica corrobora com o 

sentimento de tristeza que o texto pretende transmitir. 

 

Figura 1 – O luto pela eliminação corinthiana 
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       Imagem veiculada no texto de Chico Lang 

	
Ao longo do texto, por meio de construções como “vergonha histórica”, “caindo de 

forma vexatória”, “o Alvinegro morreu e esqueceu de deitar” e “uma tragédia”, o autor 

transmite o mesmo efeito de sentido de fracasso, impotência e o ethos de incompetência do 

time do Corinthians. Trata-se de uma equipe que foi destruída pelo adversário de maneira 

incontestável e que deixa para os torcedores o sentimento de vergonha. 

O mesmo ethos de incompetência é retratado por Chico Lang para se referir à diretoria 

corinthiana na quinta linha do texto: “De quem é a culpa? Da diretoria sem dúvida. 

Incompetente para pagar salários atrasados e negociar com jogadores insatisfeitos pela 

situação”. Esse sentido de insatisfação dos jogadores é caracterizado pela noticia de que o 

clube teria atrasado o pagamento de salários e direitos de imagem a atletas e funcionários em 

função da quitação de uma dívida fiscal em agosto de 2014, que teria custado R$ 15 milhões, 

tendo como motivação livrar o ex-presidente Andrés Sanchez de uma ação criminal movida 

pelo Ministério Público Federal. A redução na folha salarial e o corte de despesas fez com que 

a equipe chegasse à crise financeira debatida pelo autor do texto em análise. 

No parágrafo seguinte, o autor revela a vaidade e incompetência do treinador Tite. 

Segundo Chico Lang, Tite deu uma entrevista mostrando, graficamente, a forma de atuação 

de sua equipe, o que facilitaria o trabalho dos adversários. O autor supõe palavras que 

resumem a vaidade do treinador: “estão vendo como eu me desenvolvi, cresci como 

profissional, como sou o gostosão. Estudei um ano na Europa”. Essa construção, 

principalmente o uso da palavra “gostosão” denota a superioridade e a prepotência do 

treinador ao expor seu conhecimento de tal maneira. Daí em diante, a incompetência fica 
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evidente quando Chico Lang defende que “até um Asa de Arapiraca tem como bolar um 

esquema para neutralizar as principais jogadas corintianas. Ficou uma equipe previsível 

demais, com futebol óbvio demais”. O Asa de Arapiraca é uma equipe alagoana que, 

atualmente, ocupa a 35ª posição no ranking nacional de clubes. É notável, por ser uma equipe 

fraca em relação aos principais adversários do Corinthians, há anos a mesma não atinge 

patamares superiores à segunda divisão do futebol brasileiro. 

No parágrafo seguinte, o autor se volta aos jogadores, destacando a mesma fraqueza e 

falta de compromisso com o time, diante do atraso de salários. Segundo ele, teria ocorrido um 

possível boicote. Os jogadores teriam sido fracos e preguiçosos, o que justificava, inclusive, 

nas palavras de Chico Lang, ter buscado um empréstimo com agiotas ao invés de atrasar os 

salários. A situação fez com que, “desanimados, encostassem o corpo, perdessem o pique, 

relaxassem de vez”. 

No último parágrafo, o autor faz suas considerações finais reafirmando o ethos de 

incompetência do treinador Tite e da diretoria corinthiana, evidente no trecho “O retorno de 

Tite foi um desastre. Roberto Andrade como presidente é gozação”. No final, termina 

levantando a torcida por um futuro promissor, tal como ocorreu após uma eliminação do clube 

no ano de 2011. Em “nasceu uma equipe campeã do mundo. Tomara que a história se repita. 

Vamos torcer. É o que resta para o pobre futebol paulista”, Chico Lang destaca a 

superioridade da equipe naquela época.  

A última frase resume o que foi o Corinthians em meados de maio de 2015, após a 

eliminação na Libertadores. O efeito de sentido de mediocridade do time fica evidente para o 

autor do texto analisado. 

 A partir do título do segundo texto, é nítida a construção de um ethos de Competência, 

através da citação do trecho principal do hino do Corinthians “Salve o Corinthians”, e dos 

adjetivos: digno, honrado e legítimo. Para exaltar mais ainda o mérito do time, Chico Lang 

reproduz uma imagem na qual aparece Vágner Love, como destaque, juntamente com os 

outros jogadores do time, comemorando o título antecipado em pleno São Januário, estádio do 

Vasco da Gama.  

 
Figura 2 – Veterano Vágner Love comemora título 
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Imagem veiculada no texto de Chico Lang 

 
 No primeiro parágrafo, o autor opta por apresentar ao leitor um panorama geral da 35º 

rodada do Campeonato Brasileiro, que fez com que o time conquistasse o sexto título da 

competição. Apesar do empate, a derrota do Atlético MG, único time que teria chance de 

impedir a festa corinthiana, tornou possível a comemoração antecipada. Neste mesmo trecho, 

o advérbio “finalmente” e a o atributo “campanha impecável” revelam que para Lang, a 

conquista do título era algo que já se esperava. Deve-se atentar também para o atributo dado a 

Tite, “o maior responsável por essa façanha”. 

Em seguida, para auxiliar ainda mais a construção do ethos de Competência e do 

efeito de sentido de evolução, progresso, Lang faz uma retrospectiva com todos os fracassos 

que o Corinthians teve no decorrer do ano: “a eliminação da Libertadores; elenco caiu em 

descrédito. Nem Tite acreditava mais. Saíram Guerrero, Emerson Sheik, Fábio Santos e o 

incansável Petros”.  

No próximo parágrafo, Lang faz uma construção textual antagônica à do trecho 

anterior, onde os adjetivos são utilizados constantemente: “equipe reestrutura, renovada, 

coesa, compactada, fraterna, combativa, raçuda, solidária”. É abordada também a campanha 

do time como um todo, e Lang evidencia alguns jogos marcantes como: a 37ª rodada contra o 

Santos, que resultou em uma vitória com 2 gols de Jadson; e a vitória convicta sobre o vice-

líder Atlético MG por 3x0 na rodada de número 33. O autor lembra também que a última 

derrota do time paulista aconteceu para o Internacional na 26º rodada. Neste trecho o ethos de 
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Competência é dominante, já que a citação da derrota foi utilizada para demonstrar o quão 

distante ela tinha acontecido.  

 Para finalizar, Lang fala especificamente do jogo contra o Vasco da Gama. O fato do 

time administrar o resultado contra a equipe carioca e estar atenta ao jogo entre São Paulo e 

Atlético MG, para muitos poderia parecer algo negativo, já que esperava-se que independente 

do resultado do outro jogo, o Corinthians deveria partir para cima do Vasco. De maneira 

curiosa e surpreendente, Lang considera a atitude do time paulista sendo de humildade e 

respeito, o que só fez com que o autor exaltasse ainda mais a postura do “hexacampeão, 

digno, honrado e legítimo”. 

Os adjetivos finais apenas confirmam o que já foi observado ao longo do texto: o ethos 

construído por Lang é o da Competência, com efeitos de sentido que remetem ao progresso, 

evolução, eficiência e mérito.  

 
 
Conclusão   

Ao longo da análise do texto opinativo de Chico Lang em seu blog, observa-se que o 

mesmo autor caracteriza de maneira diferente o mesmo clube em dois momentos históricos 

diferentes. Por ser torcedor do Corinthians, Lang, por vezes, tece comentários extremos sobre 

a equipe, tanto na derrota quanto na vitória. O Corinthians de maio de 2015 era dotado do 

ethos de incompetência pelos efeitos de sentido de fracasso, vaidade e mediocridade, 

enquanto o de novembro era vitorioso, eficiente e com ethos de competência.  

 Há uma reestruturação na argumentação do autor que fica clara quando vemos que, 

inicialmente, critica o time da vergonha histórica que caiu de maneira vexatória e, em outro, 

exalta a equipe “raçuda”. Essas mudanças no discurso do texto opinativo de Chico Lang 

mostram que a construção do ethos depende do momento histórico e social, e é apenas uma 

imagem que se transmite do fato ou ator social. O Corinthians não é incompetente, ele o foi 

naquele período histórico, em que vivia crise financeira e foi eliminado da principal 

competição que disputava por um time pouco conhecido. Da mesma forma, a imagem do time 

competente e eficiente que se observa no segundo texto não é, necessariamente, um retrato 

fiel da realidade que nunca mudará, pois novas circunstâncias podem interferir na construção 

do time e nos resultados do clube no futuro. A figura do enunciador e as condições de tempo e 

espaço aqui destacadas são, portanto, correspondentes ao que Gregolin defende quando diz 

que “o discurso é um objeto, ao mesmo tempo, linguístico e histórico; entendê-lo requer a 

análise desses dois elementos simultaneamente”. 
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