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“Liberdade para mim é isto: não ter medo.” Nina Simone  



Terso, T.C.A. Do jornalismo mediatizado: a construção do impeachment da presidenta 

Dilma Rousseff nas redes Jornalistas Livres e Mídia Ninja. Dissertação (Mestrado em 

Comunicação e Cultura Contemporâneas) – Faculdade de Comunicação, Universidade 

Federal da Bahia, Salvador, 2019. 

RESUMO 

O campo jornalístico brasileiro, na contemporaneidade, sofre deslocamentos oriundos do 

avanço no desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, conjugados as 

mudanças socioeconômicas e políticas do país. Atribuímos a esse fenômeno o processo de 

mediatização, no qual campos sociais são atravessados pelo campo da comunicação com 

maior intensidade, reposicionando agentes, tensionando valores e construindo novas 

dinâmicas produtivas. Através da análise da cobertura midiática do impeachment da 

presidenta Dilma Rousseff nas redes Jornalistas Livres e Mídia Ninja identificamos a 

mediatização do jornalismo nos modelos das organizações e seus discursos. Observando a 

institucionalização e reificação das mídias, apontamos mudanças nas configurações 

comunicativas através da participação de agentes jornalísticos não-profissionalizados, 

incentivo das relações colaborativas e uso de dispositivos móveis. Em 302 matérias sobre o 

impeachment, entre o período de 2015-2016, visualizamos a construção dos discursos 

jornalísticos comentados, notícias multimídias e títulos que apresentavam eventos pontuais e 

redes de significações com efeitos de sentido da mobilização permanente. A partir das 

relações estabelecidas entre enunciadores e co-enunciadores dos discursos destacamos as 

relações testemunhais organizadas por JL, construindo notícias sobre o acontecimento com 

hierarquia de saber perante o leitorado e relações de cumplicidade em MN, convocando seu 

leitorado em todas as atividades, sem hierarquias. Cruzando a análise do discurso com os 

papéis que JL e MN desenvolveram no campo jornalístico, recuperamos traços de 

posicionamentos discursivos contrários ao impedimento do mandato da presidenta Dilma. 

Para as redes, ao mesmo tempo em que o impeachment atacava a democracia, o jornalismo 

também era ameaçado e precisava tomar posições públicas, saindo dos bastidores através da 

participação direta dos seus agentes nas mobilizações, ainda que seus discursos reproduzissem 

estratégias similares ao modelo jornalístico que tentavam se afastar. Neste sentido, analisar a 

cobertura de JL e MN possibilitou perceber organizações emergentes e discursividades em 

disputa. Esses elementos contribuem para o melhor entendimento dos modelos jornalísticos 

que atuam no campo social do jornalismo no país, levantando a defesa da comunicação como 

um direito.  

Palavras-chave: Mediatização. Jornalismo. Posicionamento Discursivo. Midiativismo. 

Impeachment. 



Terso, T.C.A. From midized journalism: president Dilma Rousseff's impeachment 

construction on rede Jornalistas Livres and Mídia Ninja. Thesis (Master in 

Communication and Contemporary Culture) - Faculty of Communications, Federal University 

of Bahia, 2019. 

ABSTRACT 

The Brazilian journalistic field, in the contemporaneity, suffers dislocations from the advance 

in the development of information and communication technologies, combined with the 

socioeconomic and political changes of the country. We attribute to this phenomenon the 

mediatization process, in which social fields are crossed by the communication field with 

greater intensity, repositioning agents, tensioning values and building new productive 

dynamics. Through the analysis of the media coverage of the impeachment of President 

Dilma Rousseff in the networks Jornalistas Livres and Mídia Ninja we identify the 

mediatization of journalism in the models of organizations and their discourses. Observing the 

institutionalization and reification of the media, we point out changes in communicative 

configurations through the participation of non-professionalised journalistic agents, 

encouragement of collaborative relations and the use of mobile devices. In 302 articles on 

impeachment, between 2015-2016, we visualized the construction of commented journalistic 

discourses, multimedia news and titles that presented specific events and networks of 

meanings with the effect of permanent mobilization. From the relationships established 

between enunciateurs and co-enunciateurs of these speeches we highlight the testimonial 

relationships organized by JL, building news about the event with hierarchy of knowledge 

before the reader and relationships of complicity in MN, inviting its reader in all activities, 

without hierarchies. Crossing the analysis of the discourse with the roles that JL and MN 

developed in the field of journalism, we recovered traces of discursive positions contrary to 

the impediment of the mandate of President Dilma. For the networks, at the same time that the 

impeachment attacked democracy, journalism was also threatened and needed to take public 

positions, going behind the scenes through the direct participation of its agents in the 

mobilizations, even though their speeches reproduced strategies similar to the journalistic 

model that they were trying to get away from.  In this sense, analyzing the coverage of JL and 

MN made it possible to perceive emerging organizations and discursive disputes. These 

elements contribute to a better understanding of the journalistic models that dispute the 

current social fields of journalism in the country, raising the defense of communication as a 

right. 

Keywords: Mediatization. Journalism. Discursive Positioning. Mediativism. Impeachment. 
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1. INTRODUÇÃO 

Parte dos estudos de comunicação e cultura ao longo do século XX jogaram peso 

preponderante no debate sobre os meios e seu funcionamento de um lado, a dinâmica da 

cultura e sociedade do outro, tal como fenômenos que pudessem ser analisados 

separadamente, a exemplo das primeiras teorias administrativas. Compartilhamos da 

abordagem de Martino (2017) quando o autor levanta a necessidade de delimitar marcos 

epistemológicos na comunicação para analisar como o comunicacional lê o social, na chave 

da comunicação. Essa perspectiva remete pensar em uma espécie de “arena” da comunicação, 

na qual o social acontece e pela qual se transforma na medida em que é transformada, 

problemática que a teoria da mediatização dedica-se há algum tempo. Nessa arena (que 

podemos pensar funcionando enquanto um campo social1) encontramos um conjunto 

crescente de práticas em mutação, sobretudo na fase avançada da mediatização da sociedade. 

Os estudos de mediatização com mais de 30 anos tem perspectivas diversas, vão desde 

entender a disposição da espécie humana em exteriorizar materialmente suas produções 

cognitivas à formação das sociedades e instituições (FERREIRA e ANDRADE, 2015; 

VERÓN, 2014; HJARVARD, 2014; COULDRY e HEPP, 2013). No entanto, todas as 

acepções da noção parecem apontar para a relevância dos media na cultura e sociedade, por 

meio do atravessamento do campo da comunicação nos demais campos sociais (FAUSTO 

NETO, 2008; COULDRY, 2014). Exemplos desse atravessamento podem ser vistos no 

indispensável papel dos produtos mediáticos para o funcionamento do campo religioso, 

educacional ou no intenso uso das tecnologias de comunicação digitais no campo do ativismo 

político vistos na Tunísia2 ou no movimento dos indignados na Espanha, em 20113 

(CASTELLS, 2013).  

 
1 Espaço simbólico, podendo ser materializado em espaço físico, de relações sociais relativamente autônomas. 

Para que um campo exista é necessário que ele tenha um capital que é disputado por agentes sociais e um grupo 

de agentes especializado em um determinado capital (conhecimento), segundo Pierre Bourdieu (2007). 
2 Protestos realizados entre 2010 e 2011 na Tunísia, também conhecidos como Revolução Jasmin que culminou 

em 2011 com a queda do presidente Zine El Abidine Ben Ali, condenado a prisão por desvio de verbas e 

repressão a manifestantes. O estopim das manifestações foi a divulgação de um vídeo no youtube mostrando a 

imolação de um trabalhador tunisiano vítima das pressões financeiras estatais. 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2011/12/111217_bouazizi_primavera_arabe_bg . Acessado em 

10.01.2019 
3 O movimento espanhol iniciado na internet com a construção da plataforma política “¡democracia real ya!”, 

tomou as ruas em 15 de maio de 2011 pedindo a construção de compromissos reais da classe política para com a 

população espanhola. 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2011/12/111217_bouazizi_primavera_arabe_bg
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Vale ressaltar que por media entendemos um conjunto de mediações pelas quais uma 

ideia se torna força material4. Segundo Maingueneau (2004), médium não é mero suporte, mas 

capacidade de produzir sentido e imprimir uma dinâmica de uso, para além dos meios de 

comunicação. Nessa pesquisa, a despeito de muitos teóricos optarem por utilizar o termo 

midiatização com “i”, utilizaremos, preferencialmente, mediatização com “e”, por entender 

que essa diferença de grafia remete à dimensão de processos de mediação transformadores 

que extrapolam os meios de comunicação.  

Nos últimos 15 anos assistimos, no Brasil, o surgimento de uma dinâmica diferenciada 

das organizações mediáticas. Em 2013, na esteira dos levantes populares conhecidos como 

“jornadas de junho”5, a construção de coberturas midiáticas das manifestações de rua, 

ocupações, reuniões e os mais variados atos contou com a ajuda de agentes antes encarados 

apenas como receptores de notícias. Os conteúdos organizados por estes agentes geraram 

tensionamentos na paisagem mediática tradicional em relação à legitimidade e qualidade das 

coberturas. Além disso, impulsionaram a criação de uma infinidade de coletivos de 

comunicação que reivindicavam a identidade de comunicadores (as) jornalistas, borrando as 

fronteiras entre “profissionais” e “amadores”. Este momento reaqueceu um debate, já em 

curso, sobre o desenvolvimento das organizações de jornalismo no país que até então girava 

em torno da ideia de sociedade informada pelo centro, nas organizações legitimadas 

(COULDRY, 2010). 

Os ciclos de crises econômicas que atingiram as empresas de comunicação, no último 

período, motivaram novos arranjos produtivos questionáveis, aumentando a precarização do 

trabalho jornalístico ou colocando em xeque princípios desta comunidade interpretativa. O 

binômio objetividade-credibilidade, efeito de sentido do jornalismo industrial, mantém-se no 

centro dos questionamentos públicos sobre concentração de poder através da escolha de 

fontes oficiais e falta de profundidade nas informações (ROSEN, 1993). Em resposta as crises 

do jornalismo de modelo industrial, parte dos coletivos de comunicação colaborativa criados 

neste contexto atuam defendendo o efeito de sentido da transparência, em substituição a 

“velha” objetividade. Esse “novo” valor jornalístico propõe revelar os bastidores da produção 

 
4 Ver mais em: “Curso de Midiologia Geral” (DEBRAY,1993). 
5 Epicentro de protestos nacionais reivindicando pautas referentes à cultura política, direitos sociais e mudança 

da política econômica adotada pelos governos brasileiros. Até hoje as reflexões sobre as manifestações de Junho 

de 2013 são divergentes, pois a diversidade de movimentos e temas presentes nas ruas não criou unidade entre as 

reivindicações e fez surgir inúmeros movimentos sociais. Ver mais em “Junho. Potência das ruas e das redes” 

(MORAES; GUTIÉRREZ; PARRA et al, 2014). 
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de conteúdo e divulgar, em tempo real, fatos que se desenvolvem no ato das coberturas, 

aparentemente sem cortes. Alguns eventos com esses princípios ficaram famosos como as 

transmissões, ao vivo, das manifestações de junho/13 feitas pela rede Mídia Ninja. Seus 

vídeos e fotos alcançaram audiência expressiva do ponto de vista nacional e internacional6.  

Entre jornalismo e o ativismo os coletivos de mídia apontam questões para o campo 

jornalístico referente aos atores, temáticas, construção de sentido, modelos de negócio e 

relacionamento com outras instituições. Todas as experiências disputam visibilidade do 

posicionamento discursivo, optando por determinadas construções de realidade que reforçam 

o papel da comunicação na democracia, dependendo das suas aspirações. As organizações 

reivindicam a ressignificação do jornalismo atuando, visivelmente, na mobilização e 

formação de novas (os) comunicadoras (es), com perfis aparentemente diversos. 

 Com base nessas premissas, acreditamos que para entender parte da dinâmica 

jornalística atual, faz-se necessário investigar: a) o fenômeno da mediatização do jornalismo e 

como ele contribui para pensar as atuais configurações comunicativas no interior do campo; 

b) como surgem e se apresentam alguns coletivos de comunicação, na contemporaneidade, 

que disputam o campo jornalístico no Brasil e c) como seus posicionamentos discursivos 

contribuem para entender a atual configuração do jornalismo. 

Para responder essas perguntas, analisaremos a cobertura das redes Jornalistas Livres 

(JL) e Mídia Ninja (MN) sobre o impeachment da presidenta, eleita em 2014, Dilma Rousseff, 

do ponto de vista das condições de produção do discurso. Optamos por este recorte por 

entender que o contexto de impeachment, assim como nas manifestações de junho/13, foi 

mobilizador de muitos campos sociais em transformação que intervém nas redes, entre eles o 

jornalístico, político e ativista. 

1.1   ESTRATÉGIA DE ANÁLISE E CORPUS 

A estratégia de análise da pesquisa dividiu-se em dois momentos: 1) pesquisa das 

condições de produção do discurso, com levantamento exploratório do perfil de JL e MN em 

trabalhos científicos, observação dos sites e análise no campo jornalístico através da teoria da 

 
6 O Mídia Ninja, em junho de 2013, chegou a 5 milhões de visualizações em seus canais nas redes sociais e foi a 

principal fonte de informação dos jornais internacionais The New York Times, The Wall Street Journal, El Pais, 

Le Monde e The Guardian sobre os atos de rua no Brasil naquela época. 

http://observatoriodaimprensa.com.br/armazem-literario/_ed812_conspiracoes_infinitas/ Acessado em: 22 dez. 

2018. 

http://observatoriodaimprensa.com.br/armazem-literario/_ed812_conspiracoes_infinitas/
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mediatização; 2) análise dos traços de posicionamento discursiva na cobertura do 

impeachment da presidenta Dilma, entre os anos de 2015 e 2016.    

O corpus analisado foi composto por 302 prints de páginas contendo matérias sobre o 

impeachment, dentre eles JL com 110 matérias e MN com 1927. Foram observadas matérias 

significantes tais como títulos, subtítulos, assinaturas, fotos e links coletados entre os dias 13 

de março de 2015 a 10 de setembro de 2016.As páginas foram capturadas manualmente, 

através do campo de busca dos respectivos sites usando as palavras-chave “impeachment”, 

“Dilma Rousseff”, “pró-impeachment” e “contra impeachment”. O marco temporal 

selecionado abrangeu o início das manifestações pró e contra o impeachment da presidenta e 

término do processo legal, encerrado em 30 de agosto de 2016.  

Codificamos e analisamos as matérias significantes através do Atlas.ti., um software 

proprietário de análise qualitativa, versão 7.0. A análise qualitativa foi dividida em duas 

etapas: 1) privilegiando a abordagem do corpus de forma indutiva para criar códigos (codes), 

destacando matérias significantes (quotations) e registrando todo o processo em memorandos 

(memos); 2) identificando nos códigos as categorias de análise (enquadramento, personagens, 

localização, modalização e outras).   

Ao todo criamos 143 códigos (codes) disponíveis no apêndice deste trabalho, na forma 

de livro de códigos. Para chegar aos resultados quantitativos utilizamos estatística descritiva. 

Estrutura do Trabalho 

Este trabalho está dividido em seis capítulos, sendo este primeiro dedicado a 

introdução e descrição dos procedimentos metodológicos. O capítulo 2 pretende explorar os 

principais aspectos da teoria da mediatização, seu potencial metodológico para análise das 

mudanças no campo jornalístico e sua relação com o desenvolvimento das redes JL e MN. 

Além disso, através da investigação identificaremos os diálogos do campo jornalístico com 

outros campos, sobretudo o campo ativista. Para esta investida, apresentaremos o conceito de 

“mundos midiatizados” que permite identificar o processo de mediatização atuando nos 

campos sociais (HEPP, 2014).  

No capítulo 3 apresentamos o conceito de discurso enquanto práticas de representação 

e significação do mundo (MAINGUENEAU, 2004; 2015), a construção do acontecimento-

crise para qualificar o impeachment (CHARAUDEAU, 2006; FERREIRA, 2002, 2011) e o 

 
7 O material analisado está disponível em: 

https://drive.google.com/drive/folders/1VkcvXLQrutOe3x9s89cPkAYWA_Pu8ewL 

https://drive.google.com/drive/folders/1VkcvXLQrutOe3x9s89cPkAYWA_Pu8ewL
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aporte metodológico da análise discursiva com seu conjunto de operadores, em especial o 

dispositivo de enunciação. Nossa missão é conhecer as ferramentas disponíveis na análise do 

discurso para investigar a construção de realidades com base nas lógicas de contratos 

(VERÓN, 1985) e posicionamento discursivo (FERREIRA, 2006).  

No capítulo 4 recuperamos a construção do acontecimento-crise do impeachment de 

Dilma, por meio da análise de gênero e discurso de informação. Além disso, realizamos 

levantamentos dos principais enquadramentos noticiosos privilegiados pelas redes enquanto 

recortes da realidade (ENTMAN, 1993), das localidades geográficas das coberturas para 

entender como os veículos construíram seus discursos sobre a política nacional e aspectos do 

web jornalismo nas redes com intuito de identificar características que dialogassem com os 

discursos de atualização do jornalismo. 

O capítulo 5 é responsável por apresentar os resultados da análise sobre o 

impeachment através da identificação dos traços de posicionamentos discursivos. Inicialmente 

analisamos as matérias significantes (títulos, subtítulo, texto, modalidade enunciativa, tipos de 

discurso, pessoa gramatical e imagens) que formaram as gramáticas de produção do discurso 

e elaboramos sobre as estratégias do dispositivo de enunciação, parte estruturante do contrato 

de leitura. Em seguida, recuperamos as relações criadas no interior do contrato de leitura e 

cruzamos essas análises com o contrato institucional, condições de produção do discurso 

destacadas no capítulo 2. 

No capítulo 6 apresentamos os resultados gerais dos traços do posicionamento 

discursivo com base na análise do campo jornalismo em transformação, as tensões provocadas 

por JL e MN na comunidade interpretativa através da origem de sua constituição e seus 

discursos. Por fim, foi possível identificar como os traços do posicionamento discursivo 

contribuem no processo de análise do deslocamento da paisagem comunicacional, podendo 

ser uma pista para analisar a mediatização do jornalismo. Entendido como elemento relevante 

na construção da opinião em sociedade, o posicionamento dos veículos de comunicação 

oportuniza a análise do jornalismo em tempos de crise.
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2. A MEDIATIZAÇÃO DO CAMPO JORNALÍSTICO: REDES JORNALISTAS 

LIVRES E MÍDIA NINJA 

A teoria da mediatização é conhecida por sua preocupação em entender as mudanças 

sociais ocorridas através das transformações nos padrões de comunicação. Lundby (2014) 

aponta que o alcance das pesquisas nesta área pode atingir grande, média e micro escalas, com 

análises comparativas entre experiências de comunicação e sociedade ao nível global, 

mudanças nas instituições ou nas relações interpessoais. Tais transformações, resultado da 

dinâmica de atravessamento do campo da comunicação em diversos campos sociais, 

organizam-se pelo viés do tempo, da tecnologia e da teoria, o que o autor chama de 

“Issueofcontention” (p. 08). Como opção metodológica para delimitação dos problemas de 

pesquisa nessa área, ele aponta uma tríade de perspectivas: cultural, material e institucional 

 Por mais que as definições e perspectivas da teoria da midiatização extrapolem as 

propostas apresentadas por Lundby, no handbook “Mediatizationof communication” (2014), 

uma orientação comum à infinidade de abordagens sugere pensar midiatização enquanto um 

processo de longo prazo, marcado por transformações em práticas e instituições, em que tais 

transformações são fruto da interação entre mudanças nos padrões da comunicação e 

contextos de mudanças políticas, sociais e culturais (COULDRY; HEPP, 2013).As 

abordagens parecem convocar para a onipresença dos media na cultura e sociedade (FAUSTO 

NETO, 2008; COULDRY, 2014).  

Observamos que em alguns momentos foi comum tratar os termos mediação e 

midiatização enquanto sinônimo, entretanto, como aponta Couldry e Hepp (2013), os termos 

são distintos e podem ser encarados como conceitos complementares. Por mediação entende-

se um atributo de comunicação para interação social, que medeia relações e provoca 

mudanças regulares, pelas variáveis do meio em questão e sua localização nas comunicações 

de massas. Já midiatização está no plano das mudanças estruturais na cultura e sociedade, que 

ocorrem pelo imperativo do desenvolvimento da técnica, localizadas em algumas abordagens 

da comunicação de massas e digital, caracterizando-se como fase avançada da mediação. 

Apontando o desafio de considerar a midiatização enquanto um agente de transformação, 

Lundby afirma que “o desafio é compreender como a midiatização transforma as sociedades 

como uma das forças de moldagem de nossos tempos, ao lado e talvez entrelaçadas com 

transformações como a globalização” (2014b, p.08). 
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A midiatização é uma conceitualização também vista, segundo Jesen (2013 apud 

LUNDBY, 2014), como sensibilizante, a partir da divisão entre conceitos definitivos e 

sensibilizantes de Blumer (1954). O termo mantém relação com a ideia de conceito 

exploratório, uma vez que busca explorar a inter-relação da comunicação e da sociedade, 

apontando mudanças na dinâmica social através da intervenção das mídias no curso da 

transformação dos meios de comunicação.  

Cabe ressaltar que, para cada tradição de pesquisa que envolve o conceito de 

midiatização existe um recorte de objetos e interesses que ajuda entender a extensão do 

fenômeno. A tradição institucional, organizada nos estudos de Stig Hjarvad, por exemplo, está 

preocupada com as mudanças nas instituições provocadas pelas “lógicas de mídia”, em um 

contexto de sociedades midiatizadas. Na tradição semioantropológica, estudada pelo 

semioticista Eliseo Verón, mediatização compreende um processo de longo tempo, que 

explica o surgimento dos fenômenos midiáticos inscritos na significação do mundo através da 

semiose história e infinita. A exteriorização das necessidades cognitivas em signos 

materializados, com estabilidade no tempo, regras de uso e autonomia, para o autor é 

“precondição dos sistemas sociais complexos” (2014, p.1). Já a tradição sócioconstrutivista, 

mobilizada pelo sociólogo Nick Couldry, está interessada na análise da construção da 

realidade sociocultural através da mirada da comunicação, ou a “construção comunicativa da 

realidade” (COULDRY; HEPP, 2013, p. 196). 

2.1   SOBRE O META-PROCESSO COMO MEDIATIZAÇÃO 

Em termos exploratórios, Couldry (2014) aponta que na condição de exposição ou 

superexposição midiática um campo (BOURDIEU, 2007), como formador de distinções na 

sociedade oriundas dos processos de atomização de setores da vida, invariavelmente passará 

ao longo do tempo por mudanças. Podemos perceber essas mudanças ao notar a 

interdependência dos campos sociais com o campo das mídias, inicialmente desempenhando 

papel capital no desenvolvimento e visibilidade, por meio dos aparatos de comunicação, mas 

com o passar do tempo transformando o fazer dos capitais simbólicos. Por exemplo, como 

pensar religiosidade no ocidente, hoje, sem imaginar o desempenho dos programas televisivos 

das religiões cristãs e sua consequente inserção nas redes sociais digitais?  

 Desta maneira, Nick Couldry vai atribuir à midiatização o termo de meta-processo, 

por ser um processo de mudanças nas mídias que atinge transversalmente os campos sociais e 
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de alguma forma suaviza a condição de distinção entre eles Ele revela seu potencial de 

interação entre valores comunicacionais e valores do campo em questão, condição sine qua no 

para a realização de deslocamentos e possíveis transformações sociais. 

Consideramos o meta-processo um ponto de ligação das tradições sócio-construtivista 

e semioantropológica, uma vez que para Verón (2014) mediatização é considerada teoria 

social, na medida em que explica a organização social através do surgimento de fenômenos 

midiáticos, produtores de condições de significação do mundo através de múltiplas agências 

que atingem todas as escalas dos campos sociais.  

Desde os anos de 1980, Verón(1993; 1995; 2013; 2014) trabalhou o conceito de 

mediatização dividindo-o em três fases sistematizadas por Ferreira e Andrade(2015). Essas 

fases conhecidas como: 1) processo de mediatização como o estágio mais avançado da 

modernidade, quando a presença dos meios de comunicação e suas tecnologias são 

praticamente indispensáveis para as instituições e pessoas e “dão origem a uma nova 

discursividade”; 2) referência ao debate de recepção, dando destaque para a complexidade dos 

fenômenos não-lineares da comunicação como o “circuito de feedback”; e 3) disposição da 

espécie humana em exteriorizar processos mentais na forma de dispositivos materiais. 

A última fase de elaboração do conceito de mediatização em Eliseo Verón é 

considerada uma virada conceitual na sua obra. O autor afirmava que todo sentido é 

materializado, toda materialização uma mediação também resultado de operações técnica: 

“La secuencia de fenómenos metiáticos históricos que resultan de determinadas 

materializaciones de lasemiosis, obtenidas por procedimientos técnicos” (VERÓN, 2013, p. 

147). Para ele, a técnica oriunda da evolução humana desde o homo sapiens é indissociável da 

semiose8, ou seja, é construção de sentido social, histórica e infinita.  

A semiose organizada no curso da história humana, através dos fenômenos 

mediáticos9, torna-se o quadro operatório da mediatização de tradição semio-antropológica e 

se aproxima da tradição sócio-construtivista quando interpõe a ideia de construção 

comunicativa da realidade. Vale ressaltar que os efeitos do fenômeno mediático são 

sistematizados pela tríade: 1) materialização do sentido em um suporte que lhe dê autonomia; 

2) persistência deste suporte no tempo; e 3) definição de regras de acesso e condições de 

circulação deste sentido.  

 
8 Semiose é o processo de produção de significado. 
9 Fenômeno mediático são momentos em que a materialidade do signo ganha autonomia e persistência no tempo 

com estabilidade (VERÓN, 2013). 
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Assim, mediatização é entendida ao longo da história pelo surgimento desses “corpos” 

de sentido que vão além dos meios de comunicação, pois são experiências que possibilitam a 

formação social, iniciada na “êxtase adaptativa”10, com as primeiras experiências de 

linguagem e criação de utensílios, passando depois pela escritura, livros, jornais, fotografia, 

gravação de áudio e vídeo, televisão e chegando até a comunicação digital em rede.  

As redes digitais são parte do processo de mediatização na sua fase avançada, 

encaradas como a relação dos fenômenos mediáticos com atores individuais, denominado de 

“revolução no acesso” através da aceleração do tempo histórico (VERÓN, 2013, p. 277). São 

semelhantes às transformações de longo prazo demarcadas nos estudos de midiatização de 

Couldry e Hepp (2013). Percebe-se que Verón não deixa de identificar o desenvolvimento 

tecnológico que permitiu a digitalização das comunicações como um fenômeno de 

mediatização e  alterou relações socioculturais, porém ele: a) não coloca como imperativo a 

ação da comunicação na sociedade, tal como se um campo dominasse o outro, ao contrário, 

esses campos mantêm relações entre si e, b) amplia o fenômeno da mediatização para 

formação social, identificando nas mudanças de hoje acumulações de processos com 

temporalidade histórica. 

E por falar em tempo histórico na construção de conhecimento, podemos sugerir que o 

entendimento sobre mediatização na terceira fase de Verón (2014), reservada as abordagens 

semiológicas, já tinha base de sustentação nos escritos de John Thompson no livro “Mídia e 

Modernidade: uma teoria social da mídia” (1998). O autor, debatendo a possibilidade de 

construção de uma teoria social no/por meio da comunicação, realizou estudos com 

abordagem sócio-histórica dos principais acontecimentos no ocidente atrelados ao 

desenvolvimento das comunicações. A noção de midiatização, neste sentido, foi convocada 

para o debate o fim da tradição nas sociedades pós-industriais, tese defendida pelo 

imperialismo cultural. A conclusão de Thompson, no entanto, apontava para um processo de 

interação entre comunicação de massas e sociedade, atualizando os conteúdos simbólicos da 

tradição pelo imperativo da negociação de culturas e capacidade de armazenamento das 

mídias, processo chamado de midiatização.  

Através da relação que estabelecemos acima entre as tradições do estudo da 

mediatização com foco no meta-processo, demarcamos a possibilidade de construção de uma 

 
10Cerca de 2 milhões de anos atrás, na era paleolítica superior, na qual surge os primeiros vestígios de pintura 

rupestre (LEAKEY, 2000 apud VERÓN, 2013). 
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teoria social que responda as problemáticas atuais de reconfiguração dos campos social. Para 

nossa pesquisa  a “revolução do acesso”, provocada pela expansão das redes de comunicação, 

parece oportunizar o surgimento de modalidades de jornalismos tais como as redes JL e MN, 

percebidas pela ultrapassagem deliberada da “função de informar” e espraiando suas 

atividades para ações ativistas, na disputa dos rumos da organização social. 

2.2  EM BUSCA DE METODOLOGIAS PARA ANÁLISE DA MEDIATIZAÇÃO 

Para o estudo das modalidades de jornalismo nas redes Jornalistas Livres e Mídia 

Ninja será preciso lançar mão de perspectivas teóricas que possibilite entender a complexa 

inter-relação entre jornalismo e ativismo apresentada por ambos. Nessa perspectiva, uma 

abordagem interessante vem da combinação das tradições institucional e sócio-construtivista 

proposta por Hepp (2014).  

A tradição institucional apreende as mídias como instituições semi-independentes, que 

na fase avançada do desenvolvimento das tecnologias atuam em outras instituições 

contribuindo para mudanças na cultura organizacional e na sociedade (HJARVARD, 2014). O 

vetor das transformações, nesta tradição, é chamado de “lógicas de mídia”, um sistema de 

regras de mediação que organiza e distribui recursos materiais e simbólicos no âmbito das 

instituições.  A ideia de “lógica de mídia” como vetor de mudanças no fenômeno da 

mediatização é refutada por Couldry (2014), que questiona o caráter reducionista de (uma) 

lógica atuante nos campos sociais deixando de fora um conjunto de experiências que somam, 

simultaneamente, nos processos transformadores da cultura e da sociedade. E como a tradição 

sócio-construtivista dedica-se à investigação das práticas de comunicação cotidiana, 

construindo realidades e tencionando-as, o autor prefere optar pelo emprego do termo meta- 

capital para conceitualizar a potência que promove mudanças. 

Para unir as abordagens institucional e sócio-construtivista foi preciso identificar um 

lugar-comum entre elas. Para Hepp, este lugar é a inter-relação das mudanças nas 

comunicações de um lado e mudanças da sociedade do outro, aspecto abordado pelas duas 

correntes e unificadas no conceito de “força de moldagem”. O termo “forças de moldagem” é 

adequado porque considera a análise do estatuto dos meios e o regramento das comunicações 

em contextos de ação comunicativa, em que “diferentes mídias moldam a comunicação de 

formas diversas” (HEPP, 2014, p.51). Esta “força” põe em destaque os processos de 

institucionalização e a reificação das mídias, observáveis nos “mundos midiatizados” através 
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da mudança de suas configurações comunicativas11, modelo dominante de formas de 

comunicação. Para nós, é possível pensar essa “força” em determinado tempo histórico 

enquanto um fenômeno mediático, tal como apresentou Verón (2013). 

 É importante destacar que o termo institucionalização é entendido aqui como a 

habitualização das ações sociais, identificação de tipos específicos de ações habitualizadas e 

atores envolvidos que formam os estatutos das mídias. Já reificação12 é um processo de 

exteriorização material das necessidades humanas na forma de um meio técnico.  

Os "mundos midiatizados" são fragmentos dos “mundos da vida” (BERGER; 

LUCKMANN, 1998), campos sociais que dependem da articulação da comunicação midiática 

para sua constituição. Investigá-los permite identificar “a maneira pela qual sua construção 

comunicativa é institucionalizada e reificada pelas várias mídias, assim como sua construção 

comunicativa resulta em mudança das próprias mídias” (HEPP, 2014, p. 54).  

Como mapa investigativo dos “mundos midiatizados” é preciso levar em consideração 

três características: 1) os mundos midiatizados são "redes de comunicação mediada" e 

desterritorializadas; 2) "mundos midiatizados existem em várias escalas", com pesquisas 

abrangendo micro e macro escalas, do ponto de vista geográfico ou de "enquadramentos 

temáticos"; 3) mundos midiatizados "são entrelaçados entre si" e segmentados internamente 

dando origem a "submundos específicos" (HEPP, 2014, p. 54). Ademais, observar as 

configurações comunicativas permite perceber o entrelaçamento das mídias ao logo do tempo 

e o “enquadramento temático”, indicando como as ações em comunicação acontecem.  

Hepp (2014) afirma que é possível entender uma “rede de comunicação” enquanto 

uma “configuração comunicativa”, por meio da percepção de uma “...ação comunicativa 

entrelaçada articulada na interação midiatizada pelo uso da mídia...” (HEPP, 2014, p. 56). 

Assim, o autor aponta quatro instâncias observáveis nas configurações: 1) “constelação de 

atores” enquanto base estrutural desses processos; 2) “enquadramento temático” ou afinidade 

com temas gerais explorados pelos veículos; 3) “formas de comunicação” ou modelos de 

comunicação que organizam as configurações; 4) “conjunto de mídia” no qual a configuração 

se apoia (HEPP, 2014, p. 57). 

 
11Para analisar as transformações que ocorrem internamente nos “mundos” Hepp (2014) vai buscar como 

referência o conceito de “configurações” do sociólogo Norbert Elias. Ver mais em: “Introdução à Sociologia” 

(ELIAS, 1980) 
12Esse conceito tem origem nos estudos de Bruno Latour e sua teoria ator-rede (TAR), que destaca a mídia como 

um resultado das “ações coaguladas de atores humanos”, no qual os objetos técnicos são vistos em associação 

com a ação humana (LATOUR 2007 apud HEPP, 2014). 
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Analisar as mudanças nas instâncias de configurações permite observar o processo de 

institucionalização e a reificação através das mídias presentes nos campos sociais. É 

importante descrever cada transformação nos padrões comunicativos desses “mundos” com 

estudos atentos ao tempo/espaço e recorte diacrônico e/ou sincrônico. As pesquisas 

diacrônicas são comparativas, de longo prazo e assumem um papel historicizante ou 

projetista. Já as sincrônicas, também chamadas de “ondas de midiatização”, recortam eventos 

ou períodos de destaque na trajetória dos “mundos midiatizados”, significativos o suficiente 

para serem estudados em detalhes.  

Desta maneira, ao analisar sincronicamente JL e MN podemos identificar uma 

possibilidade de “onda de midiatização” no campo jornalístico, comparando a 

institucionalização e reificação das mídias, a luz das instâncias de configuração comunicativa 

do campo, no momento da cobertura do impeachment.  

 

2.3  O JORNALISMO E SEU CAMPO EM MUDANÇAS  

O jornalismo enquanto prática profissional, em boa parte do ocidente, consolidou-se 

no século XX a partir de uma dupla demanda por seleção e hierarquização das informações 

produzidas em larga escala, decorrentes do desenvolvimento das sociedades modernas e 

estruturação do campo social. O campo jornalístico, no final do século XIX, experimentou 

seus primeiros passos rumo à autonomia por meio da expansão do capitalismo, da 

industrialização e desenvolvimento tecnológico. A atividade jornalística, até então vista como 

parte do campo político, a partir da função social de organizar a opinião pública - diretriz da 

teoria democrática - ganhou relativa autonomia e deste modo fez crescer um processo de 

profissionalização, criação de identidade e sistema de crenças e valores, elementos base para a 

construção de qualquer campo (BOURDIEU, 2007a). 

O processo de profissionalização aconteceu pela especialização do trabalho de 

construção das notícias. As noções de independência do poder político e objetividade, como 

forma assertiva de mediação, foram centrais e já nas primeiras décadas do século XX um 

intenso processo de institucionalização com abertura de escolas e cursos universitários de 

jornalismo foi iniciada. Em conjunto com a profissionalização, a identidade social era 

desenhada pelo viés da garantia de informações às cidadãs e cidadãos para o exercício do 

direito democrático, e, segundo Traquina (2005) essa identidade tensionava os polos de poder: 

a) mercadológico, entendendo a notícia como mercadoria e b) intelectual, com a notícia 
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adquirindo valor de serviço público. Em suma, parece que essa tensão sempre foi apaziguada, 

pois as indústrias de mídia vendem jornais com o discurso da informação como necessidade 

básica, o que justifica os subsídios estatais mobilizados para o setor.  

Para a construção da identidade jornalística criou-se uma “comunidade interpretativa” 

ou sistema de referências compartilhado (ZELIZER 1993 apud TRAQUINA, 2008). Traquina 

(2008) chama essa comunidade de “tribo”, pelo peso metafórico de comparar a partilha de 

referências com uma espécie de “faça-você-mesmo” ou conjunto de regras resultantes das 

dinâmicas “do fazer”, adquiridas no trabalho diário dos jornalistas (p. 24). Deste modo, o 

campo jornalístico ao longo de todo o século XX se fortaleceu estabelecendo marcos de 

profissionalização, conhecimento e interpretação do mundo através do seu principal capital, a 

notícia ou “furo jornalístico”.  

Sob a influência das poucas agências de notícias que dividiam a cobertura do mundo 

até 1950, o desenvolvimento da tecnologia e as constantes mudanças econômicas e sociais do 

período resultaram na concentração dos meios de comunicação, orientada pela noção do “mito 

do centro mediado”, que entende a sociedade considerando o jornalismo como o emissor de 

informação autorizado por sua proximidade com o poder (COULDRY, 2010; THOMPSON, 

1998). Essa concentração foi, até pouco tempo atrás, uma marca do jornalismo industrial, uma 

atividade feita por poucos e distribuída em larga escala, fruto de modelos econômicos 

fechados, tecnologia onerosa e um campo social rígido. 

Para Deuze (2005), nas sociedades democráticas a profissionalização e, até certo 

ponto, os valores jornalísticos, são semelhantes em uma parte do mundo, porém “os 

jornalistas aplicam esse conjunto de estratégias de várias maneiras para dar sentido ao que 

fazem”. O autor afirma que a prática jornalística é uma “ideologia ocupacional dominante do 

jornalismo”, com um conjunto de “estratégias, valores e códigos formais”. A partir de um 

levantamento bibliográfico ele propõe cinco conceitos que, de maneira geral, podem explicitar 

tais valores: “serviço público”, “objetividade”, “autonomia”, “imediatismo” e “ética” (p.445). 

Essas diretrizes do jornalismo industrial, com ressalva ao “serviço público” em nações como 

os EUA e o Brasil13, constroem realidades sociais com investimentos pesados ao passo que 

naturalizam sua autoridade com o valor da “objetividade”, sustentando o sentido de isenção 

dos discursos.  

 
13 Países em que o modelo de comunicação dominante é o comercial. 
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No século XXI existe um cenário de mudanças. O saldo dos ciclos de crise no modelo 

industrial de jornalismo apresentado pela fragilidade nos negócios, dificuldade de acompanhar 

as inovações tecnológicas e crescente questionamento sobre a legitimidade das organizações 

de referência, no Brasil, revela dados alarmantes. O Instituto Verificador de Comunicação – 

IVC aponta que entre 2014 e 2019 os 10 jornais impressos de maior relevância, segundo 

avaliação do Poder 36014, reduziram 51,7% da média diária de circulação. Em 2014 a tiragem 

somada era de 1,2 milhão de exemplares/mês, já em outubro de 2019 foram 588,6 mil15. Por 

outro lado (e contraditoriamente), existe uma desenfreada produção de notícias na web. Os 

indicadores levantam questões acerca da performance atual das práticas e valores jornalísticos 

que parecem estar em transformação diante de mais um cenário de “crise do jornalismo”16.  

A conjuntura de crises faz da rotina de trabalho jornalístico uma das mais árduas. Sob 

a demanda desenfreada da audiência na lógica de mercado, caracterizada pela produção da 

notícia com fluxo contínuo em redações multimídias e modelos de negócio integrados, a 

credibilidade da prática jornalística é posta sub judice e seus discursos tendem a perder 

consistência. Vale destacar que um vetor importante desse processo é o não-funcionamento do 

binômio objetividade-credibilidade, aos moldes da indústria de notícias.  Rosen (1993) 

destaca que as funções da objetividade estão em falência, pois o contrato ou “paz anunciada” 

entre jornalistas e empresas de comunicação acabou - um caminho para que “a verdade” não 

exista, assim como um conjunto de procedimentos e rotinas que levam ao equilíbrio. Além 

disso, segundo ele estratégias retóricas para autoridade cultural e simulacro da democracia 

não convencem mais os públicos (p. 50). 

Para Soster (2008), na fase de mediatização da sociedade existe uma reconfiguração 

da ecologia comunicacional que atinge o jornalismo, porque seus dispositivos são agentes de 

midiatização ao mesmo tempo afetados pelo fenômeno como aponta o tópico anterior 

explicando os processos de meta-processo. O autor explica que uma consequência da 

midiatização do jornalismo é a insuficiência da emissão e recepção “para explicar as 

operações jornalísticas” ou “quando parece retirar da notícia, nos moldes que a concebemos 

originalmente, sua centralidade no processo jornalístico-comunicacional” (p. 02).   

 
14 Empresa de jornalismo profissional que cobre editorias de política nacional e internacional. Ver mais em: 

https://www.poder360.com.br/ 
15 Ver mais em: https://www.poder360.com.br/midia/jornais-no-brasil-perdem-tiragem-impressa-e-venda-digital-

ainda-e-modesta/ - acessado em: 12 Nov.2019 
16 O termo “crise da imprensa” ou “crise do jornalismo” é retomado em muitas bibliografias a cada novo 

momento de mudanças no campo jornalístico. Ver mais em Marques de Melo (2006). 

https://www.poder360.com.br/
https://www.poder360.com.br/midia/jornais-no-brasil-perdem-tiragem-impressa-e-venda-digital-ainda-e-modesta/
https://www.poder360.com.br/midia/jornais-no-brasil-perdem-tiragem-impressa-e-venda-digital-ainda-e-modesta/
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Charron e Bonville (2004 apud PEREIRA; ADGHIRNI, 2011) apontam que mudanças 

paradigmáticas são vistas nos valores, práticas e em aspectos sócio-discursivos do jornalismo, 

este último item apresentando uma transformação tão intensa ao ponto de “regras associadas 

ao discurso jornalístico e o discurso em si não serem reconhecíveis quando comparados ao 

paradigma anterior” (p.43). Motivo pelo qual centraremos nossa análise nos discursos. 

A partir das reflexões acima, percebemos um nítido deslocamento interno no campo 

jornalístico que provoca atualização dos modelos de negócio, cultura jornalística e 

discursividade. Algumas pressões por novas dinâmicas são elencados por Steensen(2009): 

1) convergência da produção em níveis macro e meso; 2) competição por novos 

mercados e mudanças nas condições econômicas da empresa jornalística; 3) 

embaralhamento das fronteiras entre o jornalismo e outras profissões; 4) 

enfraquecimento dos sindicatos; 5) redefinição das noções de liberdade de expressão 

e informação; 6) embaralhamento das fronteiras entre público e privado, entre os 

meios de massa e os meios de comunicação privados/individuais; 7) direito autoral 

sob pressão; 8) padrões e normas éticas sob pressão; 9) imposição de novas 

tecnologias nas redações; 10) emergência de novos estilos e gêneros (p.705). 

Figaro (2014, p.34) afirma que novas condições do “fazer jornalístico” são 

inauguradas pela convergência entre mídia e transmidiação17, organizando uma produção com 

foco na interatividade e discursividade que ultrapassam as formas tradicionais de construir 

notícias. Essas novas práticas ou modalidades, chamadas pela autora de “jornalismos”, agem 

na defesa da informação como um direito e não como mercadoria, ampliando os atores na 

produção jornalística e disputando a credibilidade perante a audiência. Nesta perspectiva, 

observamos uma tendência dos “jornalismos” construírem novos paradigmas de mercado, 

apostando ainda mais na produção simbólica de vínculos e transferindo o valor de mercadoria 

da notícia em si para as interações em torno delas.  

 Para nós, as modalidades de jornalismo destacadas pela autora já são uma realidade 

em escala relevante. Tomando como base o mapeamento realizado pela Agência Pública em 

2013, um ano após ressurgir o boom da mídia independente no Brasil, foram contabilizadas 

70 iniciativas nativas digitais com modelo econômico não-empresarial, organização 

colaborativa e sem ligações com partidos políticos, em 2013. Já na América Latina esse 

número pode aumentar de acordo com o mapeamento permanente feito pela organização 

Sembra Media18.   

 
17Transmidiação são vários tipos de mídia convivendo ao mesmo tempo em um processo de comunicação. 
18 Ver em: https://www.sembramedia.org/directorio-de-medios/# Acessado em: 10 set. 2018 

https://www.sembramedia.org/directorio-de-medios/
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Diante deste quadro, podemos perceber a “força de moldagem” apontada por Hepp 

(2014) agindo sobre o campo jornalístico. A institucionalização do jornalismo que outrora 

criou um estatuto bem delimitado para as mídias, centralizado na figura de agentes 

profissionais que detinham o conhecimento sobre técnicas e reconhecimento da notícia, hoje 

recebe pressão para mudanças vindas dos novos agentes. Os (as) profissionais recém-

formados (as), comunicadores (as) populares e em potencial flexibilizam esse estatuto frente 

aos novos valores sobre o que é ou não informação. Assim, a crise do modelo industrial abre 

espaços para questões referentes à exclusividade da atividade jornalística, crescente busca por 

representação e modelos de financiamento. Já reificação das mídias que tornou o jornalismo 

no século passado possível, projetada em aparatos técnicos restritos a grandes corporações 

econômicas, hoje adquire forma compacta e integrada. As condições materiais para o acesso 

de agentes diversos ao jornalismo são discursivamente mais abertas que no passado, o que 

aponta para a possibilidade de produção de conteúdo em diferentes territórios.  

Neste cenário de alterações na institucionalização e reificação das mídias, vistas 

através das reflexões de Pereira e Adghirni (2011), Fígaro (2014) e Steensen (2009), podemos 

inferir que pelo menos o campo do jornalismo brasileiro pode ser entendido como um “mundo 

midiatizado”, com configurações comunicativas em processo de mudanças na passagem do 

século XX para o século XXI, identificadas em: 1) novos atores não-profissionalizados 

comportando hoje cientistas da informação, produtores culturais, sociólogos, artistas e 

comunicadores em geral, que tensionam os saberes profissionalizantes comerciais; 2) 

enquadramento temático que mantém a noção de liberdade, mas substitui o valor de 

objetividade por transparência e interpreta as notícias como um direito, reconfigurando 

mercadorias; 3)  crescimento dos modelos de comunicação colaborativos, desterritorializados 

e em rede; 4) mídias digitais móveis possibilitando ampliação do acesso ao “fazer 

jornalístico”, diferente das comunicações de massas em que as mídias eram restritas pelas 

condições econômica e material.  

Vela ressaltar que o campo jornalístico analisado como um “mundo midiatizado” 

ainda ocupa posição de autonomia perante outros campos sociais e internamente o jornalismo 

de massas ainda é uma referência em termos de acesso, porém não mais o único responsável 

pelo famigerado “furo de reportagem”, sendo as modalidades de jornalismo surgidas no 

século XXI uma aposta para a transformação do capital simbólico do campo.  Para Campelo 

(2014), o crescimento dos processos de produção de informação colaborativa em rede e de 
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código aberto são formas de exercitar a criatividade e a inovação para além da comunicação, 

instaurando um marco de construção de novos valores sociais. 

2.4 MÍDIA NINJA E JORNALISTAS LIVRES: PRODUTOS DO “MUNDO 

MIDIATIZADO” DO JORNALISMO 

O movimento de alternativas para a comunicação no Brasil se atualiza desde a virada 

do século XXI no curso das transformações sócio-técnicas, inicialmente organizadas pela 

convergência da imprensa alternativa (PERUZZO, 2009) com os movimentos de software 

livre e altermundistas19. O processo inscreveu-se num contexto mundial de protestos anti-

globalitário (SANTOS, 2001) questionando o regime econômico e político neoliberal que 

excluía negros, mulheres, povos e comunidades tradicionais do debate sobre o 

desenvolvimento das nações frente às novas possibilidades tecnológicas. 

Foi no intercâmbio de experiências produzidas entre redes e ruas como o Fórum 

Mundial de Mídia Livre20, as “jornadas de junho” ou o processo de impeachment da 

presidenta Dilma Rousseff, que coletivos de comunicadoras (es) proliferaram. Eles 

aproveitaram as condições apresentadas tanto na comunicação, quanto na sociedade para 

disputar narrativas de mundos, ao passo em que também atualizaram as relações no campo da 

comunicação - aspectos dialéticos no processo de mediatização. 

Já discutimos que na fase atual da sociedade brasileira modelos de comunicação com 

rebatimento no jornalismo estão em disputa. As comunicações de massas ainda jogam um 

papel relevante no Brasil. A televisão, por exemplo, ainda é um dos principais meios de 

informação, com 63% de preferência. Já a internet está em segundo lugar, com 26%, segundo 

dados do Governo Federal21. O acesso à internet cresce em ritmo acelerado, e, segundo o 

Instituto Brasileiro e Geografia e Estatística (IBGE), em 2017, o número de lares brasileiros 

que contavam com acesso à internet chegou a 70,5%, acessando preferencialmente o celular22 

Nessa dividida, coletivos de comunicação aproveitam as redes digitais e atuam em escala, 

com produção de conteúdos e ações diretas.  

 
19 Movimento de cooperação global para mitigar os efeitos negativos da globalização.  
20 Fórum que reuniu experiências de alternativas de mídias do mundo, dentro no Fórum Social Mundial nas 

edições de 2009, 2014 e 2017. 
21 Ver mais em “Pesquisa Brasileira de Mídia 2016 – Hábitos de Consumo de Mídia pela população brasileira”. 

http://pesquisademidia.gov.br/#/Geral/details-917 Acesso em: 20 out. 2018. 
22 Ver mais em “Características gerais dos domicílios e dos moradores 2017” na Pesquisa Nacional de Amostra 

de Domicílios Contínua (Pnad Contínua). 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101566_informativo.pdf Acesso em: 20 out. 2018. 

http://pesquisademidia.gov.br/#/Geral/details-917
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101566_informativo.pdf
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Segundo Malini e Antoun (2013), no âmbito internacional um dos marcos deste 

fenômeno foi a criação do Independent Media Center (IMC) através da cobertura dos 

protestos contra a reunião da Organização Mundial do Comércio – OMC em 1999, Seattle 

(EUA), conhecida como “batalha de Seattle”.  As características ativistas do IMC chamaram 

atenção pelo processo de criação das notícias de forma colaborativa com a audiência, fonte de 

código aberto e política de livre direito de cópia:  

Construído a partir do conceito de mídia sob demanda, o IMC se propunha a fazer 

uma cobertura minuto a minuto dos acontecimentos ligados à manifestação, usando 

um democrático sistema de edição aberta (open-publishing) e atuando como uma 

câmara de compensação de informações para jornalistas, recolhendo e 

disponibilizando, ao mesmo tempo, reportagens, áudios, fotos e vídeos em um 

regime de copyleft através de seu website. (MALINI; ANTOUN, 2013, p.137). 

Após a experiência do IMC ou ainda em paralelo a ela, um conjunto de organizações 

denominadas das mais variadas formas ganharam visibilidade. A mídia sob demanda23, o 

hackeratismo24, ciberativismo e mídia de multidão25 são algumas das expressões do que 

Malini e Antoun (2013) chamam de Mídia Livre ou práticas do midialivrismo. 

 Um dos principais objetivos das organizações e/ou indivíduos que compõem o cenário 

das alternativas de mídias é produzir um contraponto às formas de organização industriais 

através da difusão de softwares de código aberto, produção colaborativa, compartilhamento 

em rede P2P26 e disputa dos valores de mercado. As plataformas e redes digitais utilizadas 

por esses coletivos são variadas e a principal estratégia de circulação do conteúdo é por meio 

do compartilhamento das ações ativistas, seja por campanhas ou indexadores como as 

hashtag. 

 As redes Jornalistas Livres e Mídia Ninja compõem o cenário das alternativas de 

mídia no Brasil, mas observando seus aspectos de fundação e organização elas parecem 

 
23 Segundo Malini e Antoun, a mídia sob demanda é uma alternativa a mídia corporativa das ONGs. Ela se pauta 

pelos sistemas abertos de edição, no qual qualquer pessoa que compartilhe dos termos para acesso pode produzir 

notícias, auto-regulação e “radicalização do governo democrático”. Os autores vão tratar essa mídia como um 

“novo ativismo” de práticas de ação direta, por via da comunicação mediada por computadores (CMC).  
24 Organizações para criação de softwares de código aberto, ativistas pelo direito ao acesso à internet, 

conhecimento, economia e tecnologia; rede de produção e troca de conhecimento através das redes peer-to-peer. 

Essas organizações conservam um caráter intempestivo (MALINI; ANTOUN, 2013, p. 144) 
25 Organização de produção e circulação de coberturas jornalística P2P em escala na web, por via de redes 

sociais digitais. Sua propagação depende da circulação de Hashtag reproduzidas pelos usuários (multidão) das 

plataformas de redes sociais digitais. 
26 Redes ponto-a-ponto possibilitam o compartilhamento, acesso aos serviços digitais e dados sem a necessidade 

de um servidor central. Ver mais em: "Colaboração, uso livre das redes e a evolução da arquitetura p2p" 

(MALINI, 2007). 
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extrapolar as perspectivas apresentadas no conceito de Mídia Livre organizado por Malini e 

Antoun (2013). Neste sentido, buscamos outras abordagens para entender as redes e 

chegamos à formulação do conceito de midiativismo (BRAIGHI; CÂMARA, 2018).  

Para entender o conceito de midiativismo, Antônio Augusto Braighi e Marco Túlio 

Câmara apontam como necessário explorar os significados de ativismo. Os autores 

apresentam a concepção de ativismo organizada por Jordan (2002 apud BRAIGHI; 

CÂMARA, 2018), no qual esse processo é gerado pelo fomento de ações com objetivo de 

mudanças sociais a partir da leitura crítica do mundo, compartilhada por atores que trabalham 

de forma colaborativa e solidária para transformar suas condições de vida, alterando 

conjunturas. As principais diretrizes são: “fomento de fundo ideológico”, “práticas não 

necessariamente físicas, mas criativas” e desafio a um modelo ou “mentalidade” que crie 

análise crítica e mudança de concepção (p. 33).  Os autores destacam o que midiativismo não 

pode ser: a) mídia alternativa, porque esta denominação é interpretada como um “guarda-

chuva”, em que midiativismo é uma das mídias em questão; b) mídia livre, porque este termo 

aponta para uma “luta primeira” de democratização da comunicação e só depois outras lutas 

por transformações sociais; c) mídia radical, porque esta noção refere-se à força radical de um 

determinado indivíduo que sofre opressões frente a uma situação, utilizando as mídias, mas 

sem especificar que mídias são essas e, d) mídia de guerrilha ou ciberativismo pela imprecisão 

com que esses termos operam. 

Deste modo, Braighi e Câmara (2018) consideram que o midiativismo é alicerçado ao 

termo “intercreativity” no qual sujeitos ultrapassam a possibilidade de interação na internet e 

criam conteúdos e soluções para seus problemas. Esta noção,  trabalhada por Meikle (2010 

apud BRAIGHI; CÂMARA, 2018) na análise do ativismo na internet, apreende quatro 

aspectos deste ativismo: os “textos” subversivos através de releituras; a “desobediência civil” 

enquanto “tática” e criação de novos protestos; a utilização de “mídias alternativas” como 

“estratégias” de participação dos sujeitos e a criação de “novos modelos de mídia” através da 

“redes” organizadas na internet, possibilitando conexões (p. 32).  

No midiaivismo é preciso se fazer presente na cena do que se quer informar pelos 

discurso relatado da rua para internet e da internet para a rua, demarcando assim um território 

com o corpo. É central exercer a prática da resistência em estruturas de defesa como o 
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copwatch27. O uso das mídias tem o objetivo de intervir diretamente na sociedade com a 

construção de “subjetividades políticas”. Informar no sentido de ampliar a ideia de 

informação  é um elemento estruturante que comove o midiativista através das noções de 

“fazer-fazer” e  “fazer-sentir”. Esse alargamento da noção de informação com investimento 

nos processos de mudança da realidade social e materialidade presente na técnica ativistas 

certamente identifica um processo de mediatização, entendendo que os elementos que 

compoem o midiativismo apontam para as mudanças das configurações comunicativas, 

apresentadas na análise dos “mundos midiatizados”. 

Em posse da análise sobre as alternativas de mídia e o conceito de midiativismo, 

abaixo faremos um levantamento dos principais aspectos de formação de JL e MN, a fim de 

localizar identidades e perceber práticas que estabeleçam relações com as noções apresentadas 

até aqui. 

Mídia Ninja: a produção jornalística construída “Fora do Eixo” 

A origem da Mídia Ninja vem da comunicação desenvolvidos na organização Fora do 

Eixo (FdE), uma rede de produção cultural que trabalha com o conceito de arte integrada. O 

FdE produzia e circulava cultura e comunicação inicialmente em regiões do país distantes do 

eixo de circulação econômica de bens culturais, por isso a origem do nome. A organização 

está ativa desde 2004, a partir da experiência de produção colaborativa28 e sistema de 

crédito29.  

Como constatou a etnografia realizada por Foletto (2017), o trabalho de comunicação 

interna do FdE consistia na assessoria colaborativa da rede até seu III congresso30. Depois 

deste período, mediante as políticas de participação e cultura que a rede estabeleceu com 

órgãos do Estado em conferência e no Ministério da Cultura, a rede criou o que o autor chama 

de “simulacros de Partido, Universidade, Banco e Mídia” (p. 86). Esses arranjos mantêm 

fortes relações com a luta por direitos no cenário político, espaço de formação, processos de 

 
27 Ação de registrar tudo que acontece na rua como documento “vivo” que é usado para provar arbitrariedades 

realizadas por agentes policiais na cena de um protesto, por exemplo. 
28 A etnografia produzida por Leonardo Foletto (2017) capta histórias do surgimento do Fora do Eixo que levam 

a crer que a rede surge de uma experiência de ocupação colaborativa, o “Espaço Cubo”. Esse espaço servia de 

casa de show, exposição, Studio entre outros, na cidade de Cuiabá-MT. 
29 Este sistema de crédito funcionava no pagamento de serviços ligados à produção cultural. Ele foi responsável 

pela circulação produtos e experiências do “Espaço Cubo” para além do estado do Mato Grosso, se espalhando 

inicialmente pelas regiões Norte (AC), Sudeste (MG) e Sul (PR). 
30 "Congresso realizado em 2010 que reuniu 2 mil pessoas." 
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capitalização monetária coletiva, ações de visibilidade e participação através das 

comunicações. Com essa configuração a rede foi destaque no Fórum da Cultura Digital 

brasileira, promovido pela sociedade civil, e também organizou fortes pressões contra as 

políticas de cultura apresentadas pela então Ministra de Cultura do Governo Federal, Ana de 

Holanda, sobretudo no episódio de suspensão da licença creative commos31 do ministério32. 

Em paralelo, entre os anos de 2011 e 2012, o núcleo de mídia do FdE progrediu rumo a uma 

identidade própria criando a PósTV, projeto de programas via streaming33 que reuniu 

jornalistas como Bruno Torturra e Lino Bochini34.  

Os programas da PósTV além de apresentarem uma leitura irreverente da realidade, 

passaram a cobrir inúmeros eventos dos movimentos social e de cultura como o Fórum de 

Mídia Livre, em Porto Alegre, e a ocupação cultural #ExisteAmorEmSP. Com sucesso 

jornalistas, produtores culturais e uma infinidade de outros (as) profissionais decidiram 

montar uma organização de mídia motivada pelo reconhecimento na cobertura de temas 

sociais, relação com o ativismo e a disputa de opinião com coberturas “oficiais” 

(LORENZOTTI 2014 apud FOLETTO, 2017). Na época, o FdE já tinha algum tipo de 

presença nas cinco macrorregiões do país35, o que facilitou a nacionalização deste 

empreendimento chamado de Mídia Ninja - Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação - 

em 2013. 

Nas manifestações contra o aumento do transporte público em São Paulo36, a Mídia 

Ninja protagonizou sua primeira grande aparição pública. A cobertura dos protestos feita por 

eles ficou conhecida mundialmente através de fotos, transmissões ao vivo e reportagens 

replicadas nos jornais The New York Times, The Wall Street Journal, El Pais, Le Monde e The 

Guardian. O alcance nas redes sociais digitais chegou a 5 milhões de visualizações37 e a 

 
31 Creative Commons é comumente atribuído ao modelo de licença de software com capacidade de cópia e 

compartilhamento. Tal modelo faz alusão a organização não-governamental, sem fins lucrativos, Creative 

Commons. Ver mais em: https://br.creativecommons.org/sobre/ 
32 Ver mais em: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2012/09/11/apos-serie-de-desgastes-ana-de-

hollanda-deixa-ministerio-da-cultura.htm Acesso em: 24 out. 2018. 
33 Transmissão continua de mídia. 
34 Na época Bruno Torturra e Lino Bochini eram jornalistas da Revista TRIP; 
35 Em 2013 foram contabilizados 91 coletivos na rede, 18 casas pelo Brasil e 650 coletivos parceiros 

(SAVAZONI, 2014 apud FOLLETO, 2017). A casa coletiva da Mídia Ninja em São Paulo, segundo etnografia 

de Foletto (2017), servia de ponto de articulação nacional do movimento. 
36 As manifestações aconteceram entre os dias 17 e 18 de Junho de 2013, acompanhando os atos iniciados em 

Janeiro pelo movimento Passe Livre em Porto Alegre.  
37 Ver mais em: http://observatoriodaimprensa.com.br/armazem-literario/_ed812_conspiracoes_infinitas/ Acesso 

em: 05 jul. 2018. 

https://br.creativecommons.org/sobre/
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2012/09/11/apos-serie-de-desgastes-ana-de-hollanda-deixa-ministerio-da-cultura.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2012/09/11/apos-serie-de-desgastes-ana-de-hollanda-deixa-ministerio-da-cultura.htm
http://observatoriodaimprensa.com.br/armazem-literario/_ed812_conspiracoes_infinitas/
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presença nas ruas foi alvo de comemorações e questionamentos sobre as práticas de apuração, 

envolvimento ativista e qualidade do jornalismo. 

 A cobertura “ao vivo” feita por MN, em 2013, foi a linguagem comunicativa que 

tornou a organização famosa. Um “ninja” na rua cobria sem interrupções tudo que sua 

conexão podia alcançar, permitindo visualização em tempo real, via redes sociais digitais, 

comentários sobre os acontecimentos e integração com outras redes. Este modelo de produção 

de notícias hard news acompanha a trajetória da organização desde então, e vem sendo 

aperfeiçoado de tempos em tempos.     

O sujeito testemunho midiático (CARLÓN; FAUSTO NETO, 2013), fomentado pelo 

“ao vivo” foi mola propulsora dos conteúdos produzidos por MN. Os comentários eram 

seguidos de compartilhamentos e hashtags que espalhavam os vídeos em que a audiência se 

identificava seja porque estava na cena dos protestos ou porque a circulação da notícia era a 

própria mobilização. E no processo de cobertura convergiam mídias como o software 

Twitcasting38, celulares e câmeras na criação da identidade de “ninja”, ou seja, comunicador 

(a) com facilidade de transito nas coberturas pela agilidade com o manuseia das tecnologias 

portáteis, reconhecido (a) pela sociedade e legitimado entre manifestantes, aspectos da 

institucionalização e reificação das mídias visto nas configurações comunicativas do campo 

jornalístico. 

Mídia Ninja também construiu as bases para o efeito de sentido da transparência em 

substituição à objetividade jornalística, por meio da quantidade e modelo de transmissões 

feitas pela organização. A noção foi disputada em muitos espaços, sendo o mais emblemático 

deles, o debate realizado pela TV Cultura entre Bruno Torturra e Pablo Capilé com jornalistas 

das organizações tradicionais, no programa televisivo Roda Viva39.Ali, os questionamentos 

sobre ser ou não jornalismo voltaram e ficaram evidentes, e em resposta tanto à identidade, 

quanto à transparência, os “ninjas” reafirmaram que seu modelo era a saída para a crise do 

jornalismo brasileiro. Na sequência, as respostas de MN reverberaram através da formação de 

comunicadores na Universidade FdE e na tímida incorporação da sua linguagem em 

coberturas de jornais tradicionais como “Globo News”40. Em um post no espaço para 

 
38 Segundo Foletto (2017, p.140) TwitCasting era um aplicativo que recebia as imagens transmitidas pela câmera 

de 5 mega pixels e as processavam, de acordo com a velocidade da conexão, como dados. 
39 Ver programa completo em: https://www.youtube.com/watch?v=kmvgDn-lpNQ Acesso em: 05 jul. 2018. 
40 O programa jornalístico adotou o formato de “ao vivo” usado pela Mídia Ninja, feito com o celular, para 

poder cobrir as manifestações nas ruas em “junho de 2013”. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kmvgDn-lpNQ
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perguntas frequentes do site de MN41, a organização reivindica a identidade jornalística da 

seguinte forma: 

A Mídia NINJA é jornalismo? Sim. O Jornalismo é uma das ferramentas e 

linguagens que utilizamos para levantar temas e debates, fortalecendo narrativas que 

não tem visibilidade nos meios convencionais de comunicação. A Mídia NINJA é 

imparcial? Não. Defendemos abertamente a parcialidade enquanto um princípio de 

nosso trabalho, por acreditar que nenhuma construção humana é capaz de ser 

imparcial, já que resulta da soma e do acúmulo de todas as suas experiências 

anteriores e de nossas visões de mundo. O Jornalismo – assim como a ciência – 

apoiaram-se historicamente na noção de imparcialidade como forma de ter 

credibilidade e legitimidade. Contudo, com uma nova lógica de troca de conteúdo e 

com novas possibilidades de audiência, mais do que buscar uma única “verdade” 

para os fatos, temos hoje uma multiplicidade de leituras e possibilidades, e isso é o 

que qualifica atualmente o conteúdo e é a base da troca de informação e 

credibilidade. Valorizamos a multiplicidade de parcialidades e buscamos alinhar a 

informação com um conjunto de valores e direitos sociais, com os quais temos 

compromisso e que para nós são fundamentais. Nossas pautas são nossas causas. 

Acreditamos no movimento e na transformação social, a partir de uma experiência 

radical de mídia livre e distribuída, a serviço de uma nova narrativa social, mais 

comunitária e mais afetiva. Até que ponto fazer comunicação sobre um 

movimento não transforma vocês como parte desse movimento também? Uma 

das possibilidades mais interessantes do processo de comunicação ativista é a 

possibilidade de ruptura com o falso mito da imparcialidade do Jornalismo 

Corporativo. Nesse contexto, o cidadão que se vê como um veículo ou faz parte de 

uma rede de midialivrismo não está em um protesto apenas para fazer o registro. Ele 

é um corpo da multidão e a comunicação é uma das formas de mobilizar e organizar.  

Assim, visualizamos em MN uma expressão do midiativismo tal como Braghiri e 

Câmara (2018) descrevem, formado por agentes sociais que, mediante as mídias digitais, 

organizam ações diretas para a mudança da realidade social, ao passo que alargam a ideia de 

informação e jornalismo. A origem de MN é ativista desde o FdE, através da reivindicação 

pública por cultura e participação. Como jornalismo a rede segue na tentativa de ressignificar 

noções clássicas do campo com os valores transparência, autodefesa e participação.  

 Podemos afirmar que Mídia Ninja é efeito da “força de moldagem” atuante nos 

campos jornalístico e ativista, borrando suas fronteiras através do meta-processo. Na defesa 

dos valores de transparência, ativismo e participação, a rede revela um estatuto de mídias que 

se aproxima do atual “mundo midiatizado” do jornalismo com a ampliação do acesso à 

produção em um modelo “todos-para-todos”, diferente do modelo “um-para-todos” do 

jornalismo industrial. A primeira vista parece que MN desempenha um papel de ponte entre o 

campo jornalístico e ativista valorizando essa relação com a disputa do capital simbólico, a 

informação como notícia. 

 
41 Disponível em: <https://midianinja.org/perguntas-frequentes/> Acesso em: 17. Out. 2017. 

https://midianinja.org/perguntas-frequentes/
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É importante destacar os limites do ativismo de MN lembrando que o efeito de sentido 

da noção de transparência, reivindicado pela técnica do “ao vivo”, não é algo novo e em 

muitas fases do desenvolvimento das comunicações a noção foi defendida como no advento 

da fotografia e televisão. Os estudos do discurso rebatem a noção por entender que linguagens 

são opacas, ao mesmo tempo em que revelam determinados conteúdos, escondem outros.   No 

que se refere à participação, aprofundando o olhar para os atores que compõem a rede, 

sobretudo suas lideranças em maioria homens, brancos, jovens e de classe média, a 

representatividade cobrada pela organização parece não ser implementada em sua estrutura 

pela falta de representatividade de gênero e étnica no fazer jornalístico. Além disso, seu 

modelo de financiamento mantido por inúmeras relações políticas com governos estaduais, 

fundações de direito público e privado, em condição de mecenato, está longe de ser um 

arranjo organizacional disruptivo, à luz das questões levantadas sobre autonomia financeira 

como desafio na escolha editorial. 

Rede Jornalistas Livres: comunicação como direito humano 

A rede Jornalistas Livres foi organizada em reuniões do movimento social com pauta 

voltada para a crise hídrica na cidade de São Paulo42. A participação de comunicadoras 

populares e jornalistas dispostos (as) a construir uma estratégia de visibilidade à questão 

demandou um nível de relacionamento entre os atores que desdobraria na formação da rede. A 

partir das mobilizações contra a crise hídrica, o recém-formado coletivo estruturou ações de 

coberturas jornalísticas com outras organizações crescentes, desde junho de 2013. Dada a 

proporção de colaboradores e diversidade de pautas, o coletivo tornou-se uma rede “destinada 

a pluralizar a cobertura jornalística de assuntos relacionados principalmente às manifestações 

nas ruas e aos direitos humanos” (FOLETTO, 2017, p.169).  

Entre os integrantes da formação de JL estavam a Mídia Ninja e jornalistas oriundos 

de diversas empresas como Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e G1, críticos ao 

centralismo das redações, falta de criatividade do jornalismo tradicional, e unificados pelo 

processo de demissão em massa realizado por estas organizações. 

 
42 Entre 2014 e 2015 o estado de São Paulo viveu uma das maiores crises hídricas do último período ocasionada 

por uma falta de infraestrutura histórico no setor e as mudanças climáticas. Esse debate ganhou a opinião pública 

produzindo uma série de ciclos de debates, manifestações programas de atuação conjunta. Ver em: 

<http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/110101> Acesso em: 18 dez. 2018. 

%3c
http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/110101
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Em sua estruturação interna, JL seguiu um modelo de negócio sem fins-lucrativos e 

mantido por financiamento coletivo através de campanhas de crowdfundig43. A produção das 

notícias é colaborativa e conta com redação integrada de forma digital, com núcleos regionais 

mantidos em alguns estados brasileiros e referência na base, em São Paulo. A cobertura das 

manifestações pró e contra o impeachment da presidenta Dilma Rousseff44 foi o primeiro 

evento nacional que a rede realizou. Segundo relato da jornalista Caroline Trevisan no I 

Encontro Baiano de Mídia Livre, em 2016, o momento foi de intensa relação entre produção 

jornalística e ativismo em defesa da pluralidade das notícias vinculadas ao tema.  

A rede JL dedicou boa parte da sua atividade cobrindo, in-loco, a série de atividades, 

protestos, ocupações e marchas pró e contra o impeachment de Dilma. A organização 

acompanhou as atividades de 2015 até o desfecho do processo, no final de agosto de 2016. 

Responsável não só pela produção de matérias e fotos, a organização produziu ações diretas 

com realização de eventos sobre direito à comunicação e liberdade de expressão, 

mobilizações de rede como Twitaços45 e abaixo-assinados. Além do impeachment, JL realizou 

outras coberturas emblemáticas como o processo de reivindicações indígenas por demarcação 

de terras, ações de ocupação urbana em SP e o crime ambiental do rompimento da barragem 

de Mariana46.  

No manifesto “Somos as e os #JornalistasLivres”47, JL apresenta a rede elencando sua 

forma de organização, principais valores e objetivos. No conjunto de diretrizes podemos 

identificar a defesa da informação como um direito, o valor da liberdade como um princípio, a 

reportagem e o ativismo em prol da comunicação, direitos humanos e a colaboração como 

uma estratégia de organização. Vejamos no trecho abaixo: 

 

#JornalistasLivres somos uma rede de coletivos originada na diversidade. 

Existimos em contraponto à falsa unidade de pensamento e ação do jornalismo 

praticado pela mídia tradicional centralizada e centralizadora... Os valores que nos 

unem são o amor apaixonado pela democracia e a defesa radical dos direitos 

humanos. #JornalistasLivres nos opomos aos estratagemas da tradicional indústria 

jornalística (multi)nacional, que, antidemocrática por natureza, despreza o espírito 

 
43 Processos de financiamentos coletivos, geralmente organizados por plataformas colaborativas nas redes 

digitais. 
44 As primeiras grandes manifestações pró e contra a presidenta eleita Dilma Rousseff aconteceram entre 13 e 15 

de março de 2015, em diversas partes do país e com seu centro nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. 
45 Mobilizações realizadas via rede social digital Twitter. 
46 Disponível em: https://jornalistaslivres.org/tag/tragedia-de-mariana/ Acesso em: 27 jan. 2019. 
47 Disponível em: https://revistaforum.com.br/noticias/coletivo-jornalistas-livres-lanca-manifesto/ Acesso em: 10 

jan. 2018. 

https://jornalistaslivres.org/tag/tragedia-de-mariana/
https://revistaforum.com.br/noticias/coletivo-jornalistas-livres-lanca-manifesto/
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jornalístico em favor de mal-disfarçados interesses empresariais e ideológicos, 

comerciais e privados, corporativos e corporativistas. #JornalistasLivres não 

agimos orientados por patrão, chefe, editor, marqueteiro ou censor. Somos nossos 

próprios patrões/patroas... Almejamos viver em liberdade e vivemos na busca 

incessante por liberdade. #JornalistasLivres produzimos REPORTAGEM. 

Lamentamos o confinamento a que a indústria midiática relegou o mais nobre dos 

gêneros jornalísticos e trabalhamos para reduzir o abismo de desequilíbrio. A 

matéria-prima de nossas reportagens é HUMANA. Almejamos um jornalismo 

humano, humanizado e humanizador, ancorado principalmente em personagens da 

vida real... #JornalistasLivres lutamos pela democratização da informação, da 

comunicação e da vida em sociedade, contra a ditadura de pensamento único 

instalada dentro das redações convencionais. Agimos por espírito público, jamais 

por interesses privados. Produzimos reportagem, crônica, análise, crítica, nunca 

publicidade ou lobby privado. Somos jornalistas-cidadãs e jornalistas-cidadãos, 

comprometidos a informar sob a égide da cidadania e do combate às desigualdades. 

Trazemos notícias dos fracos e oprimidos, sabendo que individualmente também 

somos fracos e oprimidos, mas TODOS JUNTOS SOMOS FORTES. 

#JornalistasLivres não observamos os fatos como se estivéssemos deles distantes e 

alienados. Sabemos que a mídia, o jornalismo e os jornalistas interferem diretamente 

naquilo que documentamos, reportamos e interpretamos. Não nos anulamos, não nos 

apagamos das fotografias, não nos escondemos atrás dos fatos para manipulá-los. 

Nos assumimos como participantes ativos dos fatos que reportamos. Participamos da 

realidade como cidadãos e cidadãs movidos pelo interesse coletivo: transparentes, 

francos, abertos, democráticos. #JornalistasLivres não competimos entre nós. 

Todos os #JornalistasLivres somos pontos importantes em um mesmo nível de 

acesso à informação, manifestação, ação, decisão e responsabilidade. Apostamos na 

multiplicação de nós mesmos e no livre compartilhamento do que produzimos, 

salvaguardados o compromisso ético e os direitos individuais de autoria...  

Através dos valores e objetivos é possível perceber a dimensão do ativismo tal como 

Jordan (2002 apud BRAGHI; CÂMARA, 2018) apontou, com a ênfase na democratização das 

comunicações e promoção dos direitos humanos. Também observamos que JL é um efeito da 

“força de moldagem” atuante no campo jornalístico, pois os profissionais que compõem a 

organização disputam valores de participação e legitimidade no campo, denunciando formas 

tradicionais e mobilizando alternativas de institucionalização. Já a reificação das mídias pode 

ser vista na forma pela qual os meios técnicos são disponíveis para a disputa das narrativas, 

assim como em MN.  

O que nos chama atenção na rede JL, além dos mesmos limites levantados em MN 

sobre perfil dos integrantes e modelos de negócio, é que o valor do direito autoral, defendido 

com peso e na contramão da ideia creative commons. Neste sentido, podemos dizer que JL 

tenta estar mais próximo do centro de poder do campo jornalístico do que MN, por meio da 

conservação de uma identidade jornalística autorizada.  

Através do levantamento acima, identificamos as redes Jornalistas Livres e Mídia 

Ninja enquanto organizações do jornalismo midiativista, ambos pertencentes e 

desenvolvedores do “mundo midiatizado” do jornalismo. Levando em consideração as 
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características destes “mundos” apresentadas por Hepp (2014), o campo jornalístico se 

comporta enquanto redes de comunicação mediada que atravessa vários territórios, e que 

nesse percurso se modifica.  

As mudanças nas configurações comunicativas do campo jornalístico, a luz da análise 

de MN e JL, podem ser vistas nas instâncias: 

1) Agentes diversos: jornalistas profissionalizados (JL), jovens comunicadores, 

programadores, produtores culturais e uma infinidade de outras profissões (MN), ambos 

fortalecendo o ideal de que todo indivíduo é um potencial comunicador.  

2) “Enquadramento temático”: defesa de valores estabelecidos no campo jornalístico 

como a liberdade, serviço público ,  ao passo que disputa-se o valor de mercadoria passando 

das notícias em si para as interações provocadas por elas, uma espécie de mercadoria 

simbólica, o que abre margem para cobertura de temas como protestos, comportamento e 

política em ângulos diversos;  

3) Formas de comunicação: participativa, colaborativas e em redes. Porém, 

apresentando poucas alternativas para novos modelos de negócio e dificuldades na 

operacionalização da identidade “independente”; 

4) Conjunto de mídias: móveis e disponíveis para o acesso através das redes sociais 

digitais como Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, ao mesmo tempo em que defendem o 

software livre e as plataformas creative commons. 
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3. SOBRE OS DISCURSOS: DA PRODUÇÃO DE SENTIDO AO 

POSICIONAMENTO DISCURSIVO 

Como afirma Maingueneau (2015), a noção de discurso é instável e desdobra na 

própria instabilidade do campo da análise do discurso. Para linguistas o discurso é a língua em 

ação, a “colocação em funcionamento da língua por um ato individual de utilização” 

(BENVENISTE, 1974, p. 80). A noção de discurso também é atrelada à prática de 

representação e significação do mundo, constituído e constituindo em significados sociais. 

Nesta perspectiva, é ultrapassada a barreira da linguística e atribuído ao discurso papel central 

em outras disciplinas tais como Filosofia da Linguagem, Sociologia do Conhecimento e 

Teoria do Poder, abrindo caminhos para a construção da teoria dos discursos sociais 

(VERÓN, 2013). 

Discursos são formas amplas, não restritas a materialidades linguísticas, de lugares de 

investimento de sentido: “em quaisquer que seja a matéria significante (linguagem 

propriamente dita, corpo, imagem, etc.)” (VERÓN, 2004. p. 61). O autor destaca o uso de 

discurso (s) no plural, uma vez que só no contexto e em relação a outros discursos se pode 

construir, circular e produzir efeitos de sentido. Ele também aponta que discurso e texto não 

são sinônimos, pois discursos são “abordagem dos fenômenos de sentido”, já textos são 

conjuntos de matérias significantes a mercê de diversas análises.  

 Entendendo a diversidade da noção de discursos são abertas brechas para inúmeras 

aplicações. Maingueneau (1997; 2015) nos ajuda pensar os discursos como um conjunto de 

“ideias-forças” que se apresentam: a) nas organizações para além da frase, como algo que se 

prolonga e significa fora da frase - unidades transfrásticas submetidas a regras de organização; 

b) como formas de ação em que a enunciação constitui um ato e visa provocar uma situação; 

c) interativos, pressupõem sempre uma instância de enunciação relacionando-se com outras, 

na qual se  constrói o próprio discurso, sendo mais correto tratar a instância à que se dirige a 

enunciação como co-enunciador e não destinatário; d) contextualizados, no sentido de que ele 

não é construído em relação ao contexto, mas no contexto na medida em que não existe 

atribuição de sentido ao enunciado fora dele; e) assumidos por sujeitos, ou seja, sempre 

haverá um “Eu” que se coloca como fonte de referência e que vai indicar, no enunciado, 

atitudes adotadas em relação ao seu co-enunciador; f) regidos por normas que criam 

expectativas; g) no interdiscurso, pois para interpretar o mais simples enunciado é necessário 
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relacioná-lo com outros tipos de enunciados, com o quais mantém identidade em alguns 

aspectos; h) construindo socialmente o sentido a partir das práticas sociais. 

É importante ressaltar que na construção de qualquer discurso é necessário colocar em 

prática o princípio da cooperação (GRICE, 1979 apud MAINGUENEAU, 2004), acordo 

tácito entre enunciador e co-enunciador para que sejam partilhados os quadros de referência, 

dentro dos quais a comunicação será efetivada. Esse princípio pode ser interpretado como 

contrato. Interno a todo princípio de cooperação existem leis do discurso mediático, regras 

bem gerais que garantem à comunicação sua efetividade, são elas: “lei da pertinência” que 

atribui ao discurso importância necessária para sua efetivação, articulada com a expectativa da 

audiência; “lei de sinceridade” que garante ao discurso valor de verdade através da 

responsabilização do que se enuncia; “lei da informatividade” que garante informações novas 

a quem se dirige o discurso da atualidade e a “lei da exaustividade”, uma garantia de que na 

situação de enunciação entrega-se o máximo de informação sobre um assunto 

(MAINGUENEAU, 1997). 

Construir um discurso de informação pressupõe que as leis do discurso sejam seguidas 

enquanto competências comunicativas, o que significa, por exemplo, que em uma coletiva de 

imprensa espera-se de jornalistas que não recitem poemas, mas construam perguntas. À 

competência comunicativa juntam-se as competências linguística (o domínio das regras da 

língua em que a comunicação acontece) e enciclopédica (conhecimento sobre o mundo) que 

contribuem na produção e interpretação dos enunciados (MAINGUENEAU, 1997). 

 

3.1   ENTENDENDO A ANÁLISE DO DISCURSO 

Para a análise discursiva da cobertura do impeachment apreendemos o discurso de 

informação das redes Jornalistas Livres e a Mídia Ninja através do domínio teórico-

metodológico da Análise do Discurso. É importante ressaltar que as duas organizações têm 

diferenças que podem alterar a perspectiva de funcionamento do discurso de informação, 

dependente das lógicas econômica e simbólica (CHARAUDEAU, 2006).  Nas redes, a lógica 

econômica é orientada por doações e financiamentos coletivos vindos de fontes amplas, e a 

simbólica por rotinas produtivas que respondem à demanda de mobilização social através da 

visibilidade de pautas e ações diretas. Nesta perspectiva, a análise das estratégias discursivas é 

pertinente, pois pode apontar tendências discursivas singulares, demonstrando a diversidade 

de estratégias discursivas do midiativismo. 
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A AD propõe um estudo interdisciplinar da relação entre texto e contexto. Este 

domínio, no intuito de fugir da inconstância provocada pela diversidade das teorias do 

discurso, busca recuperar traços do processo de produção, circulação e reconhecimento dos 

sentidos deixados no texto, levantando problemáticas à construção de sentido 

(MAINGUENEAU, 2015). Verón (2004) aponta um conjunto de postulados importantes na 

compreensão da AD: a) os traços das gramáticas de produção, circulação e reconhecimento 

recuperados no texto não são a soma de “unidade-enunciado” que constrói os discursos; b) 

esses traços são visualizados com certa distância, o que caracteriza o discurso em “espessura 

espaço-temporal que lhe é própria”; c) um mesmo traço localizado em posições diferentes do 

texto pode traduzir operações diferentes pela diferença da sua posição; d) para muitos 

discursos sua colocação no espaço é tão importante quanto no tempo e levanta “a 

problemática da materialidade dos sentidos investidos” e, e) a AD se interessa pelos desvios 

dos discursos, ou seja, suas diferenças (p. 61). Portanto, a abordagem comparativa é ressaltada 

como princípio básico. 

A AD que trabalhamos tem origem na semiologia de terceira geração, voltada para a 

análise das condições de produção, reconhecimento e circulação dos discursos, mas 

especificamente no que tange à análise dos efeitos de sentido esperados, advindo do 

engendramento de aspecto ideológico nas gramáticas de produção. O conceito de 

“ideológico” levantado por Verón (1980) é uma dimensão das condições de produção, ou seja, 

o interdiscurso ou contexto em que a produção discursiva é realizada. O ideológico nessa 

visada não está no plano das intenções não reveladas, mas no investimento de ideias, “uma 

gramática de engendramento de sentido nas matérias significantes” (1980, p. 197). Por 

semiologia, entendemos o estudo do funcionamento dos sistemas de signo ou estudo dos 

jogos de encenação da informação, como afirma Charaudeau (2006). A semiologia pode ser 

encarada como o domínio em que a semiose social é articulada, sendo semiose entendida 

como "...dimensão significante da organização social”, portanto, circular, histórica e infinita 

(VERÓN, 1980, p. 201). 

 Na terceira fase da semiologia a teoria do reconhecimento é convocada enquanto uma 

teoria dos efeitos de sentido, pois “toda produção discursiva é um reconhecimento de outros 

discursos” (VERÓN, 2004, p. 83). Ferreira (2002; 2006) resgata o histórico do 

desenvolvimento semiológico na segunda metade do século XX, apresentando a fase 

semiológica imanentista como primeira fase, um momento em que a problemática do sentido 
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no texto encerrava-se em si, com destaque para a conotação do sentido; a segunda fase como 

identificação da produção de sentido através das condições de produção do texto e a terceira 

fase com o funcionamento da enunciação ganhando projeção, atento para análise da produção 

e reconhecimento dos sentidos. 

3.2   “MODOS DE DIZER”: O ESTUDO DA ENUNCIAÇÃO 

O conceito de enunciação, em um primeiro momento, foi entendido como conversão 

da língua individual em discurso. A identificação da enunciação como “modos de dizer” foi 

fundamental na segunda e terceira fase da semiologia, deslocando a problemática do discurso 

da análise de conteúdo (o que é dito) para as suas modalidades de dizer (como é dito), 

ambiente no qual se constrói estratégias do efeito de sentido. Verón (2004) chama atenção 

para a importância de considerar o conceito de enunciação com o termo em que faz par 

“enunciação/enunciado” e estendê-lo à comunicação escrita para além da oral.48 

A teoria da enunciação permite identificar as economias investidas nos tipos de 

discurso através da análise das gramáticas de produção e reconhecimento, conjunto de traços 

diferenciais que constituem operações discursivas. Esses traços são as marcas das condições 

de produção e reconhecimento no enunciado.  

O conceito de enunciação ao qual nos referimos é tributário de dois expoentes da 

linguística: 1) Émile Benveniste, que em 1950 já observava uma relação entre linguística e 

psicanálise, e encarava a enunciação como uma problemática da concepção global da 

linguística e, 2) Antoine Culioli, que apreendeu os discursos pelo viés “abstratizante”, 

centrando a problemática da enunciação na “atividade modalizante de um sujeito enunciador”, 

ao conjugar modalidades enunciativas predicando enunciados e construindo representações 

(FERREIRA, 2016). Acolhendo a perspectiva “abstratizante” na teoria da enunciação em 

Culioli (1990),  Ferreira (2016) aponta uma alternativa de atualização do conceito na AD para 

abarcar a complexidade de matérias significantes disponíveis nas mídias contemporâneas 

como o jornalismo online e as redes sociais digitais, cuja incidência de textos, imagens, 

infográficos, hiperlinks é cada vez maior, pelo imperativo da multimodalidade dos textos.  

 
48 Foi comum entre os linguistas atribuir o conceito de enunciação a sua relação stricto com a comunicação oral 

(COQUET, 1983 apud FIORIN, 2007).   
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É importante entender que para organizar uma enunciação é preciso trabalhar aspectos 

da construção de sentido definidos por uma dupla operação semiótica de transformação e 

transação. A transformação acontece no ato de passagem do “mundo a significar” para o 

“mundo significado” nomeando, qualificando, argumentando, modalizando e narrando este 

“mundo”; ao passo que a transação consiste, para o sujeito do discurso, em dar uma 

significação psicossocial ao seu ato discursivo, objetivando-o (CHARAUDEAU, 2006, p. 41).  

Charaudeau (2006) apresenta a opinião de que o ato de transação coordena o ato de 

transformação, uma vez que as redes antes de cobrir os atos sobre o impeachment, por 

exemplo, querem se colocar em relação ao outro, ou seja, dizer como é a sua leitura do 

impeachment. Vale lembrar que esse processo nas matérias significantes atravessadas por 

fenômenos digitais requer pensar novos recursos de construção da enunciação. O sentido 

mediatizado é organizado pela ação linguageira em situação de trocas sociais, agora 

atravessadas por inúmeros fluxos de informação.    

A aproximação do círculo hermenêutico de Ricoeur (1983) ao círculo semiótico 

proposto por Ferreira (1999) contribui na construção do sentido do discurso mediático e, por 

consequência, na construção dos acontecimentos, na medida em que a dupla operação 

semiótica (transação e transformação) emerge do quadro de operações organizado pelas três 

mímesis do círculo hermenêutico (narração pré-figurada, configurada e re-configurada): 

mímesis II - o sentido em um mundo configurado, por exemplo, a notícia; a mimesis I - as 

condições de produção e a mímesis III - as condições de reconhecimento e possibilidades de 

reconfiguração. Desta aproximação constroem-se quatro sujeitos da enunciação, dois 

empíricos (frutos das coerções institucionais) e dois do discurso (enunciador e co-

enunicador). É na percepção do perfil destes sujeitos que podemos identificar a “evolução do 

posicionamento discursivo” (FERREIRA, 2016, p. 107). 

 

3.3   DO ACONTECIMENTO AO ACONTECIMENTO-CRISE 

A hermenêutica de Paul Ricouer e o círculo semiológico, análises que contemplam 

aspectos extralinguísticos e intralinguísticos dos discursos (CARVALHO; FERREIRA, 

2017), nos ajuda a entender como os acontecimentos são construídos, pois o percurso de um 

mundo pré-figurado para um mundo re-configurado é semelhante ao percurso que vai do fato 

à construção do acontecimento e sua interpretação (MOUILLAUD, 2002; CHARAUDEAU, 

2006; GRACIN-MARROU, 1996; FERREIRA, 2011). 
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Verón (1981 apud FERREIRA, 2016) e Mouillaud e Porto (2002) apresentam os 

acontecimentos como construídos através do discurso, investidos em estratégias enunciativas 

organizadas pela mídia. Mouillaud (2002) afirma que o acontecimento é uma “dinâmica 

inesgotável de apreensões”, organizadas por “cenas do acontecimento” que devem ser 

modeladas no tempo, apagando falhas e constituindo um “continuum” (p.62-63). A 

organização midiática, seja ela em formato de jornal, revista ou site de notícias é um operador 

sócio-simbólico, que ao invés de transportar fatos os transforma continuamente, “projetando 

suas sombras” em forma de acontecimento. O autor destaca que fatos são codificações de toda 

experiência, já acontecimentos demandam uma “exigência da representação” (p. 67). O 

mesmo indica questões para se fazer aos acontecimentos no momento da análise: o que 

constitui o acontecimento; quais são os traços pertinentes; sobre qual terreno o acontecimento 

apareceu e quais são as operações que o fundamenta.  

Assim, Maurice Mouillaud aponta características gerais que devem ser identificadas 

pelos analistas dos acontecimentos: a) acontecimentos são pré-construídos e a informação não 

é composta por um real (fato) e uma informação sobre o real, mas por um processo emergente 

da informação que acontece bem antes do despacho da agência no tempo e no espaço; b) é 

polissêmico, pode ser prolongado no tempo pelo rumor social que mídia é “partidária” e 

constituir seu discurso de forma performativa; c) é orientado pela reflexão que lhe é 

constitutiva; d) no jornal tem uma disposição de “mapa” que não distingue centro de periferia 

e faz do veículo uma “câmara de ecos” que forma comunidades entre os co-enunciadores dos 

acontecimentos; e) fixa a atualidade no jornal por uma “fina lâmina de tempo” no triplo 

presente - presente-passado/presente-presente/futuro-presente; f) resgata modelos já dispostos 

no tempo e no espaço, com intuito de criar identidade; g) apresenta “um saber e um não-

saber”, ou seja, retém informação por parte da mídia para a manutenção da audiência, pois 

informar tudo pressuporia um fomento ao desinteresse.  

A partir do último ponto destacado acima, podemos considerar que a “lei da 

exaustividade” do discurso proposta por Maingueneau (1997) tem seu limite no 

acontecimento, levantando a problemática do “por que uma informação é escolhida pelo 

leitor?”. Esse problema pode ser respondido pelo contrato de leitura, o que veremos no 

próximo tópico. 

Charaudeau (2006) afirma que para análise do acontecimento é necessário 

compreender o “processo evenemencial” do qual um acontecimento é produto e provoca 
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modificações perceptíveis no mundo dos fatos, por meio do desequilíbrio. Compõe esse 

processo um sujeito (jornalista), a “saliência” do tema (destaque) e seu potencial de 

“pregnância” (importância simbólica). No “processo evenemencial” o acontecimento é 

operado segundo suas potencialidades de “atualidade”, “sociabilidade” e “imprevisibilidade” 

na instância de produção, para reconstituir uma dramatização que despertará “pregnância” no 

co-enuncidador, a partir dos efeitos de sentido. O entendimento sobre o “processo 

evenemencial” é próximo daquele apresentado por Gracin-Marrou (1996) nos estudos sobre 

os conflitos na Irlanda do Norte. A autora resgata o conceito de “estruturas inteligíveis do 

conhecimento”, tal como enciclopédias, e atribui ao jornalista a responsabilidade de operar 

essas estruturas, de modo que a produção discursiva evidencie a latência, ou seja, a carga 

simbólica dos acontecimentos para além da atualidade. 

Assim, Charaudeau (2006) apresenta três tipos de acontecimentos, classificados em 

relatados, observando os discursos de prova; comentado, problematizando, elucidando ou 

avaliando uma questão; e acontecimentos provocados perceptíveis pelo fomento ao debate em 

torno deles. Além disso, existe o acontecimento-crise, um caso particular de acontecimento 

imprevisível, que tem como temporalidade a espera (novos acontecimentos no desdobrar da 

crise) e se inscreve em três dimensões: “níveis do real” (institucionalizado), “simbólico” 

(conjunto das formas de comunicação que lhe confere sentido) e “imaginário” (crenças, 

utopias e medos) (FERREIRA, 2011, p. 47). 

Giovandro Ferreira (2011) lembra da crise como uma confluência de fatores que 

“atinge o elo social”, atribuindo aos meios de comunicação o papel de: 

confrontar uma dupla exigência que pode parecer contraditória: 1) distância crítica 

da objetividade em relação ao elo social (as razões da crise=racionalizar a crise); 2) 

buscar um modelo institucional de mediação e sociabilidade para seus leitores [...]. 

Eles implicam os leitores nesta confusão de identidade. Pensar, então, a construção 

da crise nas suas três dimensões, é pensar as contradições do elo social. (p. 47) 

Em sua dimensão diacrônica, o acontecimento-crise faz apelo ao processo de 

semiotização construído pelo círculo hermenêutico no desfecho do acontecimento, que 

representa um continuum da história na medida em que convoca “uma nova forma de 

racionalidade e semiótica do acontecimento”. Essa estrutura é apresentada nos meios de 

comunicação por meio da inteligibilidade do acontecimento (semiótica) e uma economia do 

acontecimento (avaliação) (FERREIRA, 2011, p. 53).  
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Para observar os tipos de acontecimento-crise, Ferreira (2011) propõe uma análise dos 

quadros de notícias (media frames), esquemas interpretativos de seleção e destaque feitos por 

jornalistas para o tratamento dos fatos com potencial de notícias (ENTMAN, 1993). Contudo, 

o autor sinaliza que a análise deve ser menos conteudística e mais discursiva, antevendo a 

abrangência dos conteúdos que o conceito de media frames desenha através das funções de 

quadro, a) tematizar, b) explicar causas e atribuir agentes, c) fazer julgamentos e d) sugerir 

soluções. Nesta pesquisa analisaremos JL e MN através do levantamento de frames do 

impeachment em diálogo com os gêneros jornalísticos e as características do jornalismo 

online, como forma de situá-los nas condições de produção de discurso. 

 

3.4   CONTRATO DE COMUNICAÇÃO DA INFORMAÇÃO MEDIÁTICA E 

CONTRATO DE LEITURA: CRIANDO EXPECTATIVAS E VÍNCULOS 

O princípio de cooperação para construção do discurso pode ser traduzido enquanto 

contrato de comunicação da informação mediática que pressupõe normas, reconhecimento 

mútuo dos papéis de cada participante e acolhida em gêneros do discurso. Para definição da 

situação de comunicação os discursos, necessariamente, dependem das condições de troca em 

que surgem - os contextos. Como afirma Charaudeau, “a situação de comunicação é como um 

palco, com suas restrições de espaço, de tempo, de relações, de palavras, no qual se encenam 

as trocas sociais e aquilo que constitui o seu valor simbólico.” (2016, p.67).  

As situações ou contextos são regidos por dados externos como condições de 

identidade (representações do veículo/enunciador), finalidade (prescritivas, informativa, 

iniciativa e comovente/pathos), propósito (macro-tema da comunicação), dispositivo 

("circunstâncias materiais" em que a comunicação se desenvolve); e dados internos, 

responsáveis pela relação com os papéis assumidos pelos parceiros nas formas verbais ou 

visuais, divididas nos espaços de locução (tomada de palavra, quem fala e porque fala), 

relação (entre o locutor e o destinatário) e tematização (modo de intervenção e modo de 

organização discursiva narrativa, descritiva e argumentativa). 

Para analisar o contrato de comunicação apresentado por Charaudeau (2006) é preciso 

uma aliança do contexto e da AD. O contrato é sempre semi-estruturado, pois pressupõe 

organização anterior ao momento em que é posto em prática, e o ato de comunicação neste 

quadro é “... um ato de liberdade vigiada" (CHARAUDEAU, 2006, p. 710). No interior dos 

contratos são organizados os discursos de informação por uma camada de relações oriunda 
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das instâncias de produção e reconhecimento, na qual as gramáticas que emergem agenciam o 

discurso dando visibilidade à amplitude de relações com o co-enunciador.  

O contrato de leitura é uma forma de analisar as relações entre organizações 

mediáticas e seu leitorado, do ponto de vista dos discursos e seus engendramentos. O aporte 

teórico-metodológico proposto por Verón (1985) tem o objetivo de distinguir as 

possibilidades de leitura de um mesmo conteúdo em organizações de mídias diversas, e 

entender como nascem as preferências. O autor aponta que a atividade de leitura por muitos 

anos foi alvo de pouca atenção da linguística, que privilegiou a palavra em detrimento da 

escrita. A semiologia seguiu o mesmo percurso, detendo-se por décadas no estudo das obras 

literárias atenta, apenas, à escrita, de forma imanente; já a Sociologia até dedicou-se ao polo 

do reconhecimento, porém, preferiu conhecer as características dos(as) leitores(as), deixando 

de lado os modos de leitura. 

Com o crescimento das organizações midiáticas e a busca por sobrevivência em um 

mercado cada vez mais reduzido pelas coerções econômicas das últimas décadas do século 

XX, fez-se necessários estudos que respondessem por que um mesmo grupo social com 

características socioeconômicas muito próximas escolhia organizações midiáticas distintas 

para se informar;  ou como um conjunto de veículos que faziam parte de um mesmo nicho de 

mercado conseguia diferenciar seu produto. Eliseo Verón concluiu que análises que 

separavam produção e reconhecimento, sejam elas de conteúdo ou discursivas, não davam 

conta de responder às problemáticas apresentadas pelos discursos mediáticos nas sociedades 

em fases avançadas de mediatização. Neste sentido, o autor propôs uma análise aprofundada 

das relações de produção e reconhecimento que partisse do nível de funcionamento do 

discurso responsável pela enunciação.  

O objeto do contrato de leitura é a determinação das modalidades enunciativas 

propostas pelas organizações midiáticas, e não, necessariamente, o conteúdo dos enunciados 

pura e simplesmente. As modalidades são as relações e posições dos sujeitos discursivos ao 

desenvolver enunciados através do dispositivo de enunciação. Neste dispositivo são 

projetados: 1) o lugar de “quem fala”, demarcado pelo próprio sujeito discursivo que fala e 

que estabelece uma relação com o que diz; 2) um lugar para quem o discurso é destinado, o 

co-enunciador, lugar construído pela forma como “quem fala, diz” e, 3) uma relação entre 

enunciador e co-enunicador (VERÓN, 2004). O autor ainda chama atenção para a importância 

de distinguir os sujeitos discursivos enunciador (sujeito discursivo construído pelas 
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gramáticas de produção) e co-enunciador (entidade discursiva projetada no contrato de 

leitura) do emissor (organização mediática) e receptor (público). 

É no dispositivo de enunciação que as modalidades enunciativas são projetadas. 

Assim, podemos perceber que aparentemente organizações midiáticas parecidas na vinculação 

de conteúdos ou modelos de financiamento são distintas nos níveis de funcionamento do 

discurso. Para operacionalizar a metodologia do contrato de leitura observando as 

organizações midiáticas faz-se necessário entender que o conteúdo do discurso não é 

abandonado, mas sua análise acontece na relação com a enunciação, bem como todos os 

outros aspectos que constituem o suporte49 devem ser levados em consideração como apontou 

Verón (1985): 

El estudiodel contrato de lectura implica, enconsecuencia, todos los aspectos de 

laconstrucción de unsoporte de prensa, enla medida en que ellosconstruyenel nexo 

conellector: coberturas, relaciones texto/imagen, modo de clasificacióndel material 

redactado, dispositivos de “apelación” (títulos, subtítulo, copetes, etc.), modalidades 

de construcción de lasimágenes, tipos de recorridos propuestos al lector (por 

ejemplo: cobertura–índice de temas–articulo, etc.) y lasvariaciones que se 

produzcan, modalidades de compaginación y todas lasotras dimensiones que puedan 

contribuir a definir de modo específico los modos en que elsoporteconstituyeel nexo 

consulector (p. 06).   

Outro aspecto importante são as exigências que a metodologia do contrato de leitura 

faz para sua operacionalização: a) identificação das regularidades das operações enunciativas 

nos discursos dos suportes, com um tempo de análise que não seja menor que um ano; b) o 

contrato deve ser identificado na comparação entre suportes de organizações diferentes, no 

intuito de levantar diferenças e semelhanças cultivadas na relação com a audiência; c) após o 

levantamento das regularidades entre os diferentes suportes é preciso colocá-los em relação 

para que nesse processo sejam evidenciadas as propriedades que compõem o contrato de 

leitura, seus aspectos fortes, fracos, zonas de incongruência e ambiguidade. 

Cabe apontar que o contrato de leitura é feito pela análise descrita acima do 

funcionamento dos discursos mediáticos no nível da enunciação, entretanto para que as 

expectativas de leitura levantadas sejam comprovadas é necessário um trabalho de campo que 

consiste na análise do acompanhamento da leitura e da não-leitura, aliando análise semiótica e 

análise de recepção. Uma análise “semiótica” sem o “campo” permite  fazer um levantamento 

em detalhe dos elementos que compõem um discurso oferecido ao leitor, construindo um 

 
49Entendemos suporte como páginas de um jornal online, capa de um jornal impresso, prints de uma timeline de 

redes sociais digitais, etc. 
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“repertório de expectativas” (VERÓN, 1985, p. 11). Em nossa opinião, analisar esse 

repertório avança no conhecimento da leitura de maneira sistêmica ao aproximar leitores das 

organizações midiáticas através da visibilidade de suas estratégias, pouco exploradas. 

Para analisar a formação desse repertório identificamos operações que emergem da 

heterogeneidade do discurso. Maingueneau (1997, p. 75) levanta o tema da heterogeneidade 

do discurso como uma qualidade que representa a “relação radical de seu interior com seu 

exterior”, também entendida como marcas explícitas ou implícitas que apresentam e 

constroem relações de ação no discurso, lidas na enunciação. Como Verón (1985) apontou, 

para análise dos traços do contrato de leitura todos os aspectos que compõem um suporte de 

imprensa são importantes e emergem, justamente, da heterogeneidade.  

Para análise dos traços de contrato proposto por JL e MN no acontecimento-crise do 

Impeachment de Dilma, levaremos em consideração alguns aspectos da heterogeneidade 

mostrada no discurso das redes através das matérias significantes que descreveremos abaixo 

como título, modalidades enunciativas, pessoas gramaticais, discursos direto, indireto, híbrido 

e imagens. 

Títulos 

Como afirma Mouillaud (2012, p. 100) “o título representa uma região-chave do 

jornal”, isso porque ele se apresenta enquanto uma das principais matérias significantes em 

destaque nas notícias. É um elemento articulado pelo jornal e articulador das primeiras 

relações que se quer cultivar com o co-enunciador referente à economia de atenção na leitura. 

O autor destaca três tipos de títulos: informacional, com capacidade de ser independente das 

informações contidas no corpo da notícia e instaurar uma temporalidade que se encerra ao 

final do texto; referencial, dependente de uma explicação seja no subtítulo ou no corpo da 

notícia e anafóricos, dependente de uma temporalidade que ultrapassa o tempo lógico de 24h, 

prolongando os acontecimentos através de redes de significação.   

É importante pensar nos títulos das organizações mediáticas, pois eles se apresentam 

como grandes enunciados e neles estão embutidos visões de mundo e princípios que serão 

perseguidos na produção discursiva dos veículos. Mouillaud (2002) trata o próprio nome dos 

jornais como “enunciados mínimos e dominantes” que não falam nada por si, mas se 

comportam como bússolas na construção dos discursos. O nome é a identidade mais 

perceptível quando jornais estão em concorrência, usado para demarcar território externo e 
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interno. O autor também chama atenção para polêmicas que os nomes de jornais carregam, 

“polêmica silenciosa dos nomes que precede a polêmica tagarela dos enunciados” (2002, p. 

86). 

Modalidades enunciativas 

Modalização são modos verbais que indicam a atitude do enunciador face ao que diz 

ou à relação que se estabelece com o co-enunciador por meio do ato de enunciação. A 

atividade enunciativa desde os modos verbais mostra-se reflexiva (MAINGUENEAU, 2004). 

O enunciador torna-se presente e se identifica por meio da atribuição de pessoas gramaticais 

explícita ou implicitamente. Neste sentido, Dominique Maingueneau marca essa 

reflexibilidade da enunciação em duas modalizações: modalidade apreciativa e lógica.  

Pessoa Gramatical 

O enunciado pode ser produzido em relação ou não à situação de enunciação. Para um 

enunciado manter relação com a situação de enunciação é preciso fazer uso da embreagem, 

um conjunto de operações compostas por elementos dêiticos, indiciais, os embreantes. Os 

dêiticos são mecanismos de referência que criam uma teia de sentido na compreensão do 

discurso. Maingueneau (2004) aponta três embreantes: de pessoa, de tempo e espaço. E 

afirma que a maioria dos enunciados são embreados porque “é difícil imaginar o que seria de 

uma conversa que não remetesse ao contexto da enunciação ou que não interpelasse o co-

enunciador” (p. 106). No caso da enunciação não-embreada existe um apagamento do par (eu-

você), como nas generalizações.  

O embreante de pessoa pode ser identificado em pronomes pessoais de pessoa 

gramatical. A função dos embreantes é contribuir na relação de identificação entre enunciador 

e co-enunciar no interior do discurso, e no caso dos pronomes pessoais de pessoa gramatical 

podem ter o efeito de sentido da identidade coletiva ou individualização entre emissor e 

receptor. 

Discurso Direto, Indireto e Híbrido 

Maingueneau (2004) aponta que a noção de “responsabilidade” do enunciado é 

atribuída, corriqueiramente, às operações de referência enunciativa e ato de fala. Assim, existe 

um enunciador (A) responsável pela fonte de referências da situação de enunciação, e um 
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enunciador (B) responsável pelo ato de fala. Essa “dupla responsabilidade” exposta no 

enunciado pode ser identificada pelo uso dos discursos diretos. Nesses discursos, o uso da 

citação acontece na tentativa de que o discurso citado seja demarcado fielmente. 

Os discursos diretos são utilizados como modo de discurso relatado para organizar um 

efeito de autenticidade das palavras ditas. Ele cria uma distância entre o enunciador e o 

discurso citado, sem partilhar opiniões, com adesão respeitosa, conferindo autoridade ou 

demonstrando objetividade. Nestes casos, o discurso citante precisa deixar nítido ao co-

enunciador a ocorrência de um ato de fala e as fronteiras que separam o discurso citado do 

discurso citante. O recurso para demarcação das fronteiras que separam discurso citado e 

citante é chamado de introdutor, configurado na forma de verbos antes do discurso direto, em 

orações intercaladas no interior do discurso citado, grupos preposicionais (segundo X, para Y, 

conforme Z) ou aspas. Existe ainda, o modelo de discurso citado sem aspas nem introdutores, 

encarado como discurso direto livre, que instaura na enunciação a presença de um enunciador 

genérico e causador de ambiguidades.  

O discurso indireto é tido como um discurso que cita outros discursos de forma 

independente, não preocupado em descrever a forma exata que o discurso citado foi dito, mas 

atento ao conteúdo. Usualmente, este discurso também utiliza introdutores que demarcam a 

presença do discurso citado. Além disso, existem as formas híbridas de discurso como as 

“Ilhas”, no qual se visualiza a presença de discurso direto e indireto de forma equilibrada. Os 

discursos indiretos e híbridos, segundo Maingeneau (2004), são discursos característicos do 

jornalismo especializado, no qual jornalistas compartilham da “inteligência” do co-enunciador 

e nela se apagam.  Já o discurso direto tem valor de presença, sendo a preferência do 

jornalismo popular. 

Análise discursiva das imagens 

Como discurso é “qualquer lugar de investimento de sentido” conseguimos identificar 

o funcionamento dos discursos nas imagens, que assim como nos textos, podem ser analisadas 

pelo nível da enunciação. Na comunicação, o discurso das imagens joga um peso 

preponderante na construção jornalística, por meio do fotojornalismo. Essas matérias 

significantes, aliadas às matérias verbais, ajudam o suporte mediático a construir as 
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expectativas de leitura, e os veículos que utilizam esses elementos transformam seus textos 

em uma espécie de iconotexto50. 

Preocupados com a criação de ferramentas que descrevam as potencialidades 

discursivas das imagens produzidas pelo fotojornalismo, Pereira Junior e Ferreira (2017) 

desenvolveram uma metodologia de análise do discurso da imagem que explica seu 

funcionamento sem colocar em oposição “o verbal e a imagem”, apreendendo a manifestação 

da enunciação na diversidade de matérias significantes que compõem, e a relação desses 

elementos na construção do acontecimento mediático. Assim, os autores afirmam:  

...propomos buscar no fotojornalismo, da mesma forma que na língua, traços que 

nos permitam recompor o momento do engendramento do discurso – ou seja, o 

estudo da enunciação fotojornalística. A indicação desses mecanismos, a partir da 

própria imagem fotográfica e/ou de sua relação com elementos verbais, permite-nos 

pôr em evidência os recursos acionados na produção de sentido das fotografias de 

imprensa (p. 179). 

Na construção desta metodologia, os autores aliam a ideia de temporalidade contida na 

imagem (BARTHES, 1984 apud PEREIRA JUNIOR; FERREIRA, 2017), a evolução do 

pensamento fotográfico, a fotografia como ato (DUBOIS 1994 apud PEREIRA JUNIOR; 

FERREIRA, 2017) e os estudos de psicologia da percepção que se aproximam da análise do 

discurso em seus conceitos de estereótipo adaptado (relação entre fórmulas verbais e 

representações visuais), princípio do etc. (relação do leitor e o discurso visual) e teste de 

consciência (verificação do sentido proposto na imagem) (GOMBRICH apud PEREIRA 

JUNIOR; FERREIRA, 2017). Pelos critérios da relação entre “texto/contexto”, que 

combinam discurso fotojornalístico com o fato e a “relação temporal desencadeada”, os 

autores desenvolvem categorias de análise identificadas como: “focalização”, 

“enquadramento” e “panorama simbólico” (PEREIRA JUNIOR; FERREIRA, 2017, p. 190). 

A foto em focalização configura uma relação entre texto e contexto através da 

identidade da imagem com o acontecimento representado. A categoria tem função de 

comprovar o acontecimento e tende a produzir um efeito de sentido de tempo presente. Sua 

operação na imagem pode ser identificada pela focalização facial, o congelamento de um 

movimento, técnica do realce de perspectiva e a nitidez de determinadas partes da imagem 

que se quer chamar atenção. Na foto em enquadramento, o acontecimento representado 

 
50

 Presença na matéria verbal de imagens, vídeos, além de sons e outros elementos digitais.  
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convoca imagens de outros acontecimentos fora da cena. O sentido imediato na cena que se 

enquadra é substituído pelo sentido da cena que convoca, na relação entre foto e legenda. Essa 

relação ajuda o leitor a interpretar a imagem que tem o efeito de sentido de “algo que não está 

exatamente ali. Já a foto em panorama simbólico apresenta imagens que mantém uma relação 

discursiva com o tempo, de modo a localizá-lo no passado. A relação que aproxima o tempo 

presente do tempo histórico constrói um efeito de sentido do discurso sustentado no tempo. 

Sua operação visual pode ser identificada pelo padrão cultural da criação de estereótipos. 

3.5  SOBRE O POSICIONAMENTO DISCURSIVO 

Para avançar na análise que evidencie o papel de JL e MN na sociedade mediatizada é 

preciso pensar uma metodologia que articule aspectos referentes às estratégias discursivas 

como a construção de gramáticas de produção, e aspectos institucionais observados na relação 

que as redes estabelecem com seus pares e com outros campos sociais.  

Como já vimos no tópico passado, o círculo hermenêutico trabalha com a 

semiotização que leva em consideração os sujeitos reais (ad-extra) e os sujeitos discursivos 

(ad-intra) que encadeia o processo de transação e transformação do sentido. Nessa visada 

hermenêutica, os aspectos externos são levados em consideração por causa das suas 

“estruturas de ação social”; já os internos evidenciam a relação entre suporte-leitor. É no 

horizonte aberto pela hermenêutica de Paul Ricouer que Ferreira (2002; 2006) constrói uma 

metodologia de análise das relações estabelecidas pelas organizações midiáticas na sociedade, 

afirmando: 

O posicionamento discursivo da imprensa é uma metodologia que busca analisar a 

relação jornal-leitor pelas vias sociológica e semiológica dentro da perspectiva do 

círculo hermenêutico que esboçamos anteriormente. Estes dois patamares de análise 

fazem parte de um único processo de significação ou de semiotização global, como 

caracterizamos no gráfico. Isto evidencia que os jornais se relacionam com os 

leitores através de dois tipos de posicionamentos, ad-extra e ad-intra no que se refere 

ao suporte imprensa, que se inscrevem no interior de um contrato de comunicação 

ou de um posicionamento discursivo assentado nestes dois patamares (2006, p. 

11).    

A inovação dessa metodologia é a articulação dos contratos de leitura e institucional, 

este último mobilizado pela teoria dos campos de Pierre Bourdieu, aporte teórico já 

convocado na análise dos “mundos midiatizados” feita no capítulo anterior. Ferreira (2006) 

aponta que essa teoria sociológica responde a problemática da construção do espaço social, 

uma vez que não distingue “macro e micro sociologia”, contribuindo para a análise do lugar 
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ocupado pelas mídias na sociedade, seus aspectos identitários, busca por legitimidade e 

relação com outras mídias no campo da comunicação. 

A teoria dos campos de Bourdieu (2007b) atribui à realidade social as disputas entre 

sujeitos, tomados por representações e vontades que determinam suas ações. Esta realidade 

também é constituída por duas características da história, subjetiva (habitus) e objetiva 

(estruturas sociais).A construção dos campos sociais então é formada pela disputa dos sujeitos 

por um capital simbólico (saber instituído ou posição social) e através da evolução da 

realidade social, ou seja, a evolução dessas “histórias”. Formado, um campo social advém de 

outro e seu processo de autonomia acontece pela acumulação de poder, através da acumulação 

de capital simbólico. 

Para análise do campo observa-se três momentos: 1) identificar a posição do campo 

em relação ao campo de poder; 2) conhecer as estruturas internas do campo e, 3) o 

comportamento dos sujeitos participantes do campo, seus habitus e tomada de decisões. A 

relação entre contrato de leitura e contrato institucional é coerente, pois ambas as análises são 

“comparativas” e “relacionais”, como afirma Ferreira (2006):  

O sentido é construído pela relação ou interação. Do lado dos sujeitos discursivos, o 

sentido é engendrado pela relação no interior do ato de enunciação e, do lado dos 

sujeitos sociais, ele é criado a partir da relação existente no interior do campo social, 

no caso específico, no campo de produção jornalístico (p. 12). 

Sobre os contratos em que os discursos mediáticos têm posição de destaque, é 

importante não os confundir, uma vez que em vários aspectos há sobreposição entre 

operações. Neste sentido, o contrato de informação mediática é baseado no discurso de 

informação, tendo o objetivo de demarcar a identidade da informação mediática, localizando 

os movimentos extra-discursivos e intra-discursivos, mobilizados pelas organizações de 

comunicação na situação de comunicação. Já o contrato de leitura é baseado no 

funcionamento do discurso no nível da enunciação, através do dispositivo de enunciação, 

mobilizado no interior das instâncias de produção e reconhecimento do discurso, com 

centralidade no fomento das expectativas de leituras. Já o contrato institucional é baseado na 

análise de traços de formação sociológica das organizações mediáticas, através da análise do 

seu comportamento no campo jornalístico e relação com os demais campos. 

Optar por estudar o posicionamento discursivo nas redes Jornalistas Livres e a Mídia 

Ninja é construir a possibilidade de visibilizar tanto as estratégias discursivas dessas 

organizações, atuantes no campo mediatizado do jornalismo, quanto o papel que elas jogam 
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no desenvolvimento dos discursos sociais em relação impeachment, e ao papel do jornalismo 

através da aliança dos discursos das organizações com suas incidências diretas. 
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4. DO ACONTECIMENTO-CRISE: RESISTÊNCIA CONTRA O 

IMPEACHMENT NO JORNALISMO 

A instabilidade política do Brasil atingiu pontos críticos durante episódios 

transcorridos ao final do primeiro e início do segundo mandato da presidenta eleita em 2014, 

Dilma Rousseff51. A combinação dos impactos da crise econômica mundial de 2008, com os 

desdobramentos da operação Lava-Jato52, ofensiva dos setores econômicos e políticos 

conservadores contra políticas sociais, e o esgarçamento das relações entre Executivo e 

Legislativo no âmbito federal, mobilizou um processo de impeachment, ocupando a agenda 

midiática dos anos de 2015 e 2016. 

Desde as “jornadas de junho de 2013”, uma parcela da população brasileira retomou 

ou criou o hábito de ir às ruas, constantemente, em manifestação por uma infinidade de 

reivindicações. Naquele momento o Governo Federal sob a direção de Dilma, em resposta às 

manifestações, anunciou cinco pactos políticos referentes à saúde, transporte, educação, 

reforma política e responsabilidade fiscal53. Entretanto, ao final do seu primeiro mandato a 

instabilidade política retornou adensada pelo resultado eleitoral. Um processo que 

convencionou ser chamado de “terceiro turno” foi inaugurado pelo então candidato adversário 

de Dilma, Aécio Neves (PSDB), assim que o resultado das eleições de 2014 foi anunciado. O 

questionamento do resultado ganhou coro nas manifestações, que a princípio reivindicavam o 

fim da corrupção e a volta do crescimento econômico e, rapidamente, transformaram-se em 

reivindicações pela saída ou permanência da presidenta do Palácio do Planalto. 

As primeiras grandes manifestações do ciclo de protestos contra e pró-impeachment de 

Dilma Rousseff ocorreram entre 13 e 15 de março de 2015. Coincidentemente, foram nos dias 

13 e 18 de março de 2016 - exatamente um ano depois – que os atos atingiram recorde de 

mobilizações, com a presença de cerca de 3 milhões de pessoas nas ruas de várias cidades do 

país, segundo dados das Secretarias Estaduais de Segurança Pública. Essas atividades 

contaram com a ajuda da comunicação em rede e o espaço da web para formar grupos, 

 
51Dilma Rousseff foi eleita presidenta da república nos anos de 2010 e 2014. 
52A operação Lava Jato é uma investigação, da Polícia Federal Brasileira, que tem o foco em crimes políticos 

como tráfico de influência, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e recebimento de vantagens envolvendo 

membros do executivo, legislativo, empresa privadas e a estatal Petrobrás. 
53 Disponível em: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2013/06/dilma-anuncia-cinco-medidas-em-

resposta-manifestacoes.html Acesso em: 10 jul. 2018. 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2013/06/dilma-anuncia-cinco-medidas-em-resposta-manifestacoes.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2013/06/dilma-anuncia-cinco-medidas-em-resposta-manifestacoes.html
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construir pautas e mobilizar pessoas. Em paralelo, ocorria uma série de processos dentro do 

Congresso Nacional como a formação da frente parlamentares em defesa da democracia e 

entrega de 37 pedidos de impeachment protocolados por entidades como a Ordem dos 

Advogados do Brasil/OAB. Os pedidos mais emblemáticos foram o do ex-procurador de 

justiça aposentado, Hélio Bicudo, e dos advogados Miguel Reale Júnior e Janaína Paschoal. 

Este último pedido aceito pela Câmara, em 02 de dezembro de 2015.  

Várias organizações mediáticas, nacionais e internacionais, participaram da cobertura 

do impeachmentin-loco (TERSO; FERREIRA, 2018). As empresas brasileiras tradicionais ao 

mesmo tempo em que realizavam as coberturas eram alvos das manifestações, por grupos que 

denunciavam o processo de concentração das mídias no Brasil. As organizações midiativistas 

realizaram suas coberturas na esteira desses questionamentos, cobrindo a ação civil contra e 

pró-impeachmentda presidenta com destaque para as redes Jornalistas Livres e Mídia Ninja. 

Essas organizações, como explicado em capítulos anteriores, através de suas trajetórias e 

potencial de redes conseguiram aproveitar o saldo do processo de mediatização do campo 

jornalístico, capitaneando as mudanças tecno-simbólicas para construir o acontecimento do 

impeachment pelo ângulo das ruas, entre atores diversificados e linguagens que desafiaram a 

cultura jornalística institucional.  

Neste capítulo pretendemos analisar o acontecimento do impeachment enquanto crise, 

através dos seus formatos discursivos de informação em modos relatado, comentado e 

provocado, gêneros do discurso e análise dos principais enquadramentos. Além disso, faremos 

uma análise da abrangência geográfica das coberturas, a fim de entender o alcance das redes e 

seus significados políticos, e um levantamento das características do webjornalismo, com o 

objetivo de situá-las no contexto de inovação e formação de veículos nativos digitais. Esses 

objetivos específicos permitirão decompor aspectos das condições de produção do discurso 

jornalístico, elemento parte do contrato institucional visto no capítulo anterior. No capítulo 

seguinte iremos analisar as estratégias discursivas que emergiram destas condições, 

identificando os traços do posicionamento discursivo.   

Lembramos que nossa atenção para as redes JL e MN, através da análise da construção 

do acontecimento e, posteriormente, posicionamento discursivo, tem origem em: 1) o 

protagonismo das organizações no processo de impeachment, 2) seu papel na construção de 

discursos que tensionam o campo jornalístico em transformação e, 3) a inquietação provocada 

pelo crescente número de pesquisas sobre o discurso das organizações jornalísticas 
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tradicionais, ao passo que pesquisas das modalidades de jornalismo emergentes, nessa fase da 

mediatização do campo, são escassas e se mantém no patamar das inovações tecnológicas, 

desconsiderando os discursos e seu papel central na observação dos processos de 

mediatização. 

4.1   A REAÇÃO CONTRA O IMPEACHMENT EM MODOS DISCURSIVOS, GÊNERO 

E ENQUADRAMENTOS 

O processo legal de impeachment da presidenta Dilma Rousseff durou oito meses, 

tomando como referencial a aceitação do pedido de impeachment na Câmara dos Deputados, 

em 02 de dezembro de 2015 e o afastamento total da presidenta, através da votação no Senado 

Federal, em 31 de agosto de 2016. Contudo, antes e durante esse tempo foi comum ouvir a 

afirmação “o país está dividido”, uma expressão sustentada por operações tecno-simbólicas 

que formaram o acontecimento-crise, representação do tensionamento no elo social 

(MOUILLAND, 2002; FERREIRA, 2011).  

Como vimos no capítulo anterior, a atualidade do acontecimento-crise é representada 

pela espera. Logo, durante os oito meses do processo de impeachment da presidenta a espera 

por uma declaração oficial, séries de sessões no congresso, impactos das manifestações de rua 

no processo, entre outros episódios, foram exemplo da atualidade. Além disso, a espera 

trabalhou para a manutenção do estado de "um saber e um não saber", característica apontada 

por Moullaind (2002) para manter a audiência atenta às atualizações do caso. 

Com o intuito de entender a cobertura do impeachment enquanto um acontecimento 

através do discurso jornalístico e identificar as estruturas do acontecimento-crise (real, 

simbólico e imaginário), nessa primeira parte do capítulo apresentaremos a criação "sócio-

simbólica” de JL e MN para formação do acontecimento através dos modos discursivos de 

informação (acontecimento relatado, comentado e provocado), principais enquadramentos e 

dos gêneros do discurso.   

Modos Discursivos no Discurso Jornalístico 

Na análise dos modos discursivos, ou seja, categorias do discurso construídas pelas 

organizações para ajudar na elaboração do acontecimento (representação de fatos), 

detectamos que o discurso comentado apresentou maior incidência em ambos os veículos, JL 

(60) e MN (99). Em seguida ficaram os discursos relatados, JL (48) e MN (89), e com pouca 

incidência os discursos provocados, JL (02) e MN (04). Vejamos o gráfico abaixo:  
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Gráfico 1 - Incidência do discurso relatado em JL e MN 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Gráfico 2 - Incidência do discurso comentado em JL e MN 

 

  Fonte: Elaborado pela autora 

Tomando como referência as competências jornalísticas tradicionais estruturadas nos 

valores da objetividade e credibilidade, esperava-se que os discursos fossem, em sua maioria, 

relatados, pois seus efeitos de sentido organizam um “discurso de prova”, demonstrativo de 

que a notícia provava o fato através das funções de autenticidade verdade54. Contudo, a 

incidência desse discurso foi levemente baixa comparada ao discurso comentado, no qual os 

fatos ou ditos eram problematizados. No artigo “Golpe nas conquistas Sociais”55 JL 

apresentou discurso relatado com valor de verdade, na medida em que o relato do anúncio de 

ampliação das políticas sociais, feito pela então presidenta Dilma Rousseff, elencou todas as 

 
54 Em JL valor de verdade foi identificado em 28 artigos, autenticidade em 15 e responsabilidade em 05. Já em 

MN a incidência de 39 artigos com autenticidade, 34 com valor de verdade (34) e 16 com responsabilidade (16). 
55Disponível em:<https://jornalistaslivres.org/golpe-nas-conquistas-sociais/>.Acesso em: 03 out. 2018 

https://jornalistaslivres.org/golpe-nas-conquistas-sociais/
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medidas na íntegra, antecedidas pelo introdutor “ela anunciou”, um forte marcador de prova. 

Vejamos abaixo: 

Diante de um público de cerca de 100 mil pessoas, a presidente Dilma Rousseff 

informou sobre uma série de medidas para a área social. É a primeira vez, nos 

últimos cinco anos, que ela participa de um ato de movimentos sindicais e sociais. 

Ela anunciou: reajuste do Bolsa Família com aumento médio de 9% para as famílias 

(O benefício chegará a R$176. O Bolsa Família já beneficiou mais de 50 milhões de 

pessoas); Correção de 5% na tabela do imposto de renda sobre pessoa física.  

Já no artigo “Tribunal Internacional dá veredicto: impeachment é golpe”56 MN 

apresenta o discurso relatado com valor de autenticidade, por meio de uma detalhada 

descrição da realização de um Tribunal Internacional feito para julgar o impeachment de 

forma independente. Nesse discurso, foram utilizados termos no presente do indicativo em 

diversas afirmações, apresentando os fragmentos do “real”.  Um exemplo: “O presidente do 

Tribunal, Juarez Tavares, leu a sentença após o júri por unanimidade votar pela 

inconstitucionalidade do processo de impedimento. Sem surpresas para o público e com 

firmeza na constatação...”. 

O acontecimento comentado, teoricamente, é um complemento da atividade de relatar, 

um movimento enunciativo de explicação que problematiza, elucida ou julga, fazendo com 

que o co-enunciador seja implicado em um trabalho de tomada de posição. Nas matérias 

analisadas o efeito complementar aconteceu, porém o destaque era para a necessidade de 

apresentar com maior ou menor peso comentários e relatos. Essa tendência aponta para um 

comportamento discursivo das organizações em construir os acontecimentos optando por 

emitir e visibilizar juízos de valor sobre temas. No artigo “Erradicar o cunhismo, o 

bolsonarismo e o felicianismo com sorriso jovial e o ânimo dos moleques. Marcharemos com 

eles!”57  JL dá um exemplo de discurso comentado com um percurso enunciativo que foi do 

juízo de valor à problematização. Vejamos a seguir: 

Um homem envolvido em vários escândalos e já denunciado por desvios milionários 

de dinheiro público comanda o Brasil. Não, não é o Eurico Miranda. Paralisa o país 

em pautas essenciais para o país e destrói décadas de lutas de movimentos sociais 

com o discurso e a retomada da pauta da criminalização de adolescentes. Com isso, 

pretende reservar-lhes lugar nas degradadas e, sabidamente, ineficazes cadeias 

brasileiras. Consegue. 

 
56Disponível em: <https://arquivo.midianinja.org/2016/07/21/tribunal-internacional-da-veredito-impeachment-e-

golpe/>Acesso em: 03 out. 2018. 
57 Disponível em: <https://jornalistaslivres.org/erradicar-o-cunhismo-o-bolsonarismo-e-o-felicianismo-com-

sorriso-jovial-e-o-animo-dos-moleques-marcharemos-com-%E2%80%A61/8>Acesso em: 04 out. 2018 

https://arquivo.midianinja.org/2016/07/21/tribunal-internacional-da-veredito-impeachment-e-golpe/
https://arquivo.midianinja.org/2016/07/21/tribunal-internacional-da-veredito-impeachment-e-golpe/
https://jornalistaslivres.org/erradicar-o-cunhismo-o-bolsonarismo-e-o-felicianismo-com-sorriso-jovial-e-o-animo-dos-moleques-marcharemos-com-%E2%80%A61/8
https://jornalistaslivres.org/erradicar-o-cunhismo-o-bolsonarismo-e-o-felicianismo-com-sorriso-jovial-e-o-animo-dos-moleques-marcharemos-com-%E2%80%A61/8
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O trecho acima descreve um juízo de valor sobre políticos, apresentando Eduardo 

Cunha como inapropriado para a política de construção dos direitos sociais. Já no artigo “Um 

país contra o golpe: confira os últimos acontecimentos do levante democrático que sacode o 

país”58 MN comenta os episódios das manifestações públicas da semana da páscoa, 

explicando sobre as atividades dos movimentos sociais, o dia-a-dia do Congresso Nacional e a 

mobilização dos artistas. Veja no trecho abaixo: 

Desde que começou o processo do impeachment, foi a mais tensa semana no bunker 

dos articuladores do impeachment, o Congresso Nacional. A sociedade pressionou e 

conseguiu articular um grupo que servirá de referência para a luta democrática no 

Legislativo: o Comitê Pró-Democracia reúne representativas entidades e 

movimentos sociais, como CNBB, Comitê Nacional das Igrejas Cristãs, MST, Fora 

do Eixo, Fórum Nacional pela Comunicação, Fórum 21, a UNE, o movimento 

negro, o movimento feminista, dentre outros. Logo no lançamento do Comitê, uma 

luta intensa se deu no Salão Verde do Congresso. 

Em ambas as redes a tendência ao comentário pode ser atribuída à identidade ativista, 

pois no jornalismo tradicional o comentário muitas vezes é visto como um problema de 

imparcialidade. Já a cultura jornalística de JL e MN banem de suas coberturas esta noção, 

assumindo a emissão de opiniões como princípio (LORENZOTTI, 2014). 

Gêneros do Discurso: notícias e artigos 

Segundo Maingueneau (2004; 2015), um gênero do discurso pode ser identificado 

através da interação entre cena englobante (tipos de discursos) e cena genérica (regras e 

encenação do discurso), ambas organizadas pelo enunciador para construção dos gêneros. A 

cena genérica é o eixo orientador na interação. Para sistematizar categorias identificáveis na 

análise JL e MN, fizemos apelo às regras dos gêneros jornalísticos sistematizadas por 

Marques de Melo(2006; 2016) e dos gêneros de cibermeios pesquisados por Colussi (2013). 

Marques de Melo e Assis (2016) observam que os gêneros jornalísticos brasileiros, em 

que pesem terem sido construídos por confluências de tradições francesas, norte-americanas e 

portuguesas, foram adquirindo identidade própria ao longo do tempo. Os autores dão o 

exemplo da fronteira entre informação e opinião, bem delimitada no jornalismo americano e 

inexistente no Brasil. Assim, eles propõem a seguinte classificação de gêneros jornalísticos: 

gênero informativo (nota, notícia, reportagem e entrevista), opinativo (editorial, comentário, 

artigo, resenha, coluna, caricatura, carta e crônica), interpretativo (análise, perfil, enquete, 

 
58 Disponível em: <https://arquivo.midianinja.org/2016/04/03/um-pais-contra-o-golpe-confira-os-ultimos-

acontecimentos-do-levante-democratico-que-sacode-o-pais/> Acesso em: 03 abril. 2016. 

https://arquivo.midianinja.org/2016/04/03/um-pais-contra-o-golpe-confira-os-ultimos-acontecimentos-do-levante-democratico-que-sacode-o-pais/
https://arquivo.midianinja.org/2016/04/03/um-pais-contra-o-golpe-confira-os-ultimos-acontecimentos-do-levante-democratico-que-sacode-o-pais/
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cronologia e dossiê), diversional (história de interesse humano e colorida) e utilitário 

(indicador, cotação, roteiro, serviço) (p. 49). 

Existe um consenso na incorporação dos gêneros jornalísticos tradicionais ao 

jornalismo online, em paralelo ao surgimento de gêneros nativos digitais. A autora Juliana 

Colussi aponta que a hibridização dos gêneros decorre dos fenômenos da hipertextualidade, 

multimidialidade e interatividade, características do jornalismo online dão dinamicidade ao 

texto jornalístico. Colussi (2013) afirma que a notícia ainda é uma tipologia fundamental na 

web, contudo, outros gêneros surgem como o cibermeios estudado por Alcalá-Santaella (2004 

apud COLUSSI, 2013): crônica de urgência (uma adaptação da crônica jornalística, vincula as 

primeiras impressões do fato relatado com brevidade), crônica simultânea (informações 

atualizadas em tempo real e disposição de consulta cronológica), fóruns de discussão 

(ferramentas de participação sem moderador e com temporalidade permanente), debate 

(aberto e permanente que aborda temas atuais), entrevista online (encontro digital com 

possibilidade de participação), gráfico de flash ou infográfico (mapa de informações em 

imagem) e enquetes (questionários online) (p. 349-351). 

Maingueneau (2015) compreende a hibridização dos gêneros através do fenômeno da 

multimodalidade, uma incidência de fotos, vídeos e imagens no texto.  A multimodalidade é a 

forma pela qual o centro na construção do gênero discursivo desloca-se da cena englobante 

para a cena genérica, uma vez que as exigências de circulação por hiperlink tornam-se regras 

dos gêneros e tipologias, dependentes da performance na navegação do texto. Através do 

levantamento dos gêneros identificamos uma combinação de formatos e gênero jornalístico 

tradicional e de cibermeios. Veja abaixo:  

Gráfico 3 - Incidência de Formatos Jornalísticos 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Podemos observar que em JL e MN os formatos mais destacados foram os artigos 

opinativos, reportagens e notícias. Sem dúvida, um dos primeiros destaques desta análise é 

para o número expressivo de matérias em formato de notícias realizadas por MN. Esse 

formato é um dos mais característicos do jornalismo, teoricamente, mantendo regras bem 

definidas para expor fatos e ditos com potencial de criar narrativas e responder “o quê?” é dito 

“a quem?”, “onde?”, “quando?” e “por qual meio?”, sem espaço para comentários. Porém, 

com o fenômeno da multimodalidade essas regras sofrem deslocamentos que explicam a 

ocorrência de notícias acompanhadas de relatos e comentário visíveis na modalidade 

apreciativa, em lugar da lógica. Vejamos a correlação a seguir: 

Fonte: Elaborado pela autora 

A rede Jornalistas Livres realizou a cobertura do acontecimento-crise com uma 

regularidade de artigos de opinião com discursos comentados. Nesse formato, foi comum 

perceber enunciadores comentando sobre determinados temas com juízo de valor. Um 

exemplo é o título “O que está por trás da contagem de pessoas nos protestos?”59.  A 

exposição de fontes especializadas tratando das diferenças na contagem dos manifestantes em 

mobilizações pró e contra o impeachment é apresentada com forte argumentação. Veja um 

trecho a seguir: 

De acordo com o DataFolha, no auge da manifestação deste domingo por volta das 

16 horas, havia 188 mil pessoas reunidas. Pouco antes, às 15h40, a Polícia Militar 

 
59Disponível em: <https://jornalistaslivres.org/por-tras-da-contagem-de-pessoas-nos-protestos/>Acesso em: 04 

out. 2018. 

Figura 1 - Co-ocorrência de discurso relatado com valor de 

verdade, modalidade apreciativa e o formato de notícia 

https://jornalistaslivres.org/por-tras-da-contagem-de-pessoas-nos-protestos/
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havia informado que o número passava de um milhão de manifestantes na Avenida 

Paulista e adjacências, protestando contra o governo da presidente Dilma Rousseffˆ. 

Segundo a PM, o cálculo levou em conta a informação de que a cada dois minutos 

chegavam quatro mil pessoas pelas estações de metrô da região. De acordo com o 

professor de Ética e Filosofia Política da Universidade de São Paulo, Renato Janine 

Ribeiro, para caber tanta gente nos cerca de 2,6 quilômetros de extensão, com cerca 

de 30 metros de largura da avenida, ocupados pelos manifestantes, é necessário que 

haja de 15 a 17 pessoas por metro quadrado. 

Em que pese os dois veículos serem nativos digitais, os formatos do gênero cibermeios 

não foram uma regularidade. Como o gráfico 3 apresenta, existiram mais formatos de gêneros 

tradicionais do que uma guinada aos gêneros cibermeios. O resultado corrobora com a opinião 

de Colussi (2013) sobre as notícias serem os principais textos jornalísticos na web. 

Análise de Enquadramentos 

Identificamos 30 enquadramentos preferenciais nas redes, com destaque para algumas 

incidências relevantes apresentadas a seguir. Através da análise das funções de quadro (temas, 

causas, agentes, julgamentos e sugestões), aspectos relevantes considerados pelos jornalistas 

para enquadrar uma cobertura, chamamos atenção para a subdivisão da função "agentes", 

considerada aqui como personagem em destaque nas notícias e fontes  (ENTMAN, 1993).  

Jornalistas Livres 

No portal JL identificamos 4 enquadramentos principais60 e apresentamos no gráfico 

abaixo: 

 
60 As maiores incidências foram consideradas acima de 10 para cada veículo. 
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Fonte: elaborado pela autora 

O enquadramento com maior incidência em JL foi construído com o tema “Ato de 

cooperação dos movimentos sociais e parlamentares em âmbito nacional e internacional”61 e 

as causas motivadas pela criação de redes e realização de ações contra o impeachment, 

provenientes de diversas metodologias (acampamentos, caminhadas, desfiles, festas, festivais 

e outro). Os atores sociais em destaque foram os movimentos sociais (MST, UNE, MSTS) e 

partidos e parlamentares da base de Dilma alinhados à esquerda política (PCdoB, PT e PSB). 

A rede fez julgamentos dos os atos, pela sua potencialidade de cooperação entre organizações 

e pessoas, e sugeriu em muitos casos que as ações fossem replicadas. O artigo intitulado 

“Brasileiros do MD18 se unem ao PT e MST para protestar contra o golpe em Paris”62 foi um 

exemplo deste enquadramento, destacando três movimentos sociais promovendo debates e 

atos de rua contra o impeachment, fora do país.    

 O segundo enquadramento com o tema “manifestações em si”63 levantou como causa 

a grande quantidade de manifestações contra o impeachment, apontado características internas 

dos atos de rua, quantidade de pessoas, características e pautas defendidas.  Os principais 

agentes foram pessoas comuns contra o impeachment, caracterizadas por nome e profissão. O 

julgamento feito neste tema expôs a composição diversa das manifestações, ressaltando como 

cada ato podia conter pessoas de diferentes classes econômicas, pacifismo e criatividade. O 

artigo de título “Marcha pela democracia iniciou hoje em Minas Gerais e percorrerá 190 km, 

 
61 Este enquadramento ocorreu em 16 artigos.  
62Disponível em: <https://jornalistaslivres.org/brasileiros-do-md18-se-unem-pt-e-mst-para-protestar-contra-o-

golpe-em-paris/>Acesso em: 04 out. 2018. 
63Este enquadramento ocorreu em 14 artigos. 

Gráfico 4 - Principais Enquadramentos da rede 

Jornalistas Livres 

https://jornalistaslivres.org/brasileiros-do-md18-se-unem-pt-e-mst-para-protestar-contra-o-golpe-em-paris/
https://jornalistaslivres.org/brasileiros-do-md18-se-unem-pt-e-mst-para-protestar-contra-o-golpe-em-paris/
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em 5 dias”64 foi um exemplo deste enquadramento, relatando todos os percalços de uma 

marcha, sua mobilização e identidade dos participantes. 

 O terceiro enquadramento de destaque foi com o tema “manifestações na lógica de 

fait divers”65. As causas destacavam as manifestações pró-impeachment motivadas pela 

insatisfação de uma parcela da população com características peculiares. Os agentes foram 

identificados como pessoas de classe média, brancos e conservadores e o julgamento referia-

se à situação tragicômica no interior de cada ato, descrevendo aspectos da classe média que 

participava de forma caricata através de cachorros fantasiados, simulação de enforcamentos 

políticos e outros. Um exemplo em destaque foi o artigo “15 de março de 2015, dia da 

mentira”66, em que a jornalista da rede seleciona mentiras ditas nas entrevistas feitas em um 

ato pró-impeachment. Veja abaixo: 

Um engenheiro usa uma camiseta em que diz “A culpa não é minha, eu votei no 

Aécio”, a mesma que o atleta veste. Ele afirma que foi ao protesto por estar cansado 

de notícias de corrupção, inflação e desemprego. Afirma não defender o 

impeachment de Dilma, que o problema é a falta de credibilidade das instituições e 

que só uma reforma política seria a solução. Pergunto se é correta a estratégia do 

governo de querer caracterizar essa manifestação como sendo uma espécie de 

terceiro turno, composta em sua maioria de eleitores do senador tucano. ‘Não, eu 

nem votei nele.’ E a camiseta? ‘Ganhei de um cara que estava passando. Verdade?’  

O quarto enquadramento apresentou o tema “Processo do impeachment”67, com causas 

decorrentes do rito legal do processo, cobertura das sessões na Câmara Federal, pedidos de 

“vistas” nos processos das comissões e provas apresentadas.  Os agentes deste tema foram 

parlamentares e órgãos de justiça e o julgamento focou na crítica à falta de democracia interna 

da Câmara Federal.  Como sugestão o tema convocou resistência ao processo legal. O artigo 

“Mídia e oposição esperneiam diante da anulação da votação do Impeachment"68 foi um 

exemplo, ao expor o deputado, Waldir Maranhão (PP), no breve período em que passou como 

presidente da Câmara dos Deputados, anulando o processo de impeachment da presidenta 

Dilma. 

 

 
64Disponível em: <http://arquivo.midianinja.org/2016/04/22/marcha-pela-democracia-iniciou-hoje-em-minas-

gerais-e-percorrera-190-km-em-5-dias/>Acesso em: 04 out. 2018. 
65 Este enquadramento ocorreu em 13 artigos. 
66 Disponível em: <https://jornalistaslivres.org/15-de-marco-de-2015-dia-da-mentira-exported-from-

medium/>Acesso em: 04 out. 2018. 
67Este enquadramento ocorreu em 12 artigos 
68Disponível em: <https://jornalistaslivres.org/midia-e-oposicao-esperneiam-diante-da-anulacao-da-votacao-do-

impeachment/>Acesso em: 03 out. 2018. 

http://arquivo.midianinja.org/2016/04/22/marcha-pela-democracia-iniciou-hoje-em-minas-gerais-e-percorrera-190-km-em-5-dias/
http://arquivo.midianinja.org/2016/04/22/marcha-pela-democracia-iniciou-hoje-em-minas-gerais-e-percorrera-190-km-em-5-dias/
https://jornalistaslivres.org/15-de-marco-de-2015-dia-da-mentira-exported-from-medium/
https://jornalistaslivres.org/15-de-marco-de-2015-dia-da-mentira-exported-from-medium/
https://jornalistaslivres.org/midia-e-oposicao-esperneiam-diante-da-anulacao-da-votacao-do-impeachment/
https://jornalistaslivres.org/midia-e-oposicao-esperneiam-diante-da-anulacao-da-votacao-do-impeachment/
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Mídia Ninja 

Na análise da rede MN identificamos enquadramentos principais e apresentamos no 

gráfico abaixo: 

Fonte: elaborado pela autora 

Semelhante ao enquadramento de maior destaque em JL, MN investiu no tema “Ato 

de cooperação dos movimentos sociais e parlamentares em âmbito nacional e internacional”69. 

Suas causas, agentes, julgamentos e sugestões também foram semelhantes a JL. O segundo 

enquadramento foi com o tema “Papel político da arte”70 e suas causas derivaram do crescente 

processo da publicação de manifestos em apoio a democracia e contra o impeachment. Os 

agentes foram artistas engajados na realização dos atos culturais como peças de teatro, shows 

e ocupação de praças e os julgamentos positivos demonstraram surpresa aos apoios, através 

do destaque das falas dos (as) artistas reconhecidos (as) nacionalmente no circuito cultural. 

Um exemplo foi o título do artigo “Aeroporto de Brasília recebe Flashmob contra o golpe”71, 

que noticiou a realização de uma performance encenada por artistas brasilienses no aeroporto 

de Brasília. A intervenção pública simulava personagens envolvidos no processo de 

impeachment (Michel Temer, Eduardo Cunha), realizando suas tradicionais viagens aéreas 

com malas cheias de dinheiro. 

 
69 Este enquadramento ocorreu em 40 artigos 
70Este enquadramento ocorreu em 40 artigos 
71Disponível em<http://arquivo.midianinja.org/2016/06/13/aeroporto-de-brasilia-recebe-flashmob-contra-o-

golpe/>Acesso em: 03 out. 2018. 

Gráfico 5 - Principais Enquadramentos da Mídia 

Ninja 

http://arquivo.midianinja.org/2016/06/13/aeroporto-de-brasilia-recebe-flashmob-contra-o-golpe/
http://arquivo.midianinja.org/2016/06/13/aeroporto-de-brasilia-recebe-flashmob-contra-o-golpe/
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O terceiro enquadramento foi com o tema “Processo do impeachment”72 e o quarto 

com o tema “Manifestação em si”73, com causas, agentes, julgamentos e sugestões 

semelhantes aos da rede JL. Já o quinto enquadramento tinha o tema “Agenda de Lula e 

Dilma”, de causas derivadas da participação dos dois principais agentes destaques no tema em 

atos, palestras, assembleias e reuniões. O julgamento, assim como nas matérias envolvendo 

artistas, ocorreu pela novidade da aparição pública. As sugestões pareciam girar em torno do 

fomento na crença de que os líderes falavam a verdade e, que, portanto, deveriam ser ouvidos. 

Um exemplo deste enquadramento foi visto no artigo de título “Dilma fala com milhares na 

porta do Palácio do Planalto nesta manhã”74. A notícia da aparição da presidenta, Dilma 

Rousseff, falando sobre o tema do impeachment para manifestantes destacou a emoção dos 

presentes. 

Nos enquadramentos descritos acima chamou atenção 1) a inclinação para temas 

contra-impeachment; 2) concentração de temas em MN, ao passo que em JL cria tendência de 

espalhamento; 3) foco de MN na cobertura das atividades artísticas e agenda de 

personalidades políticas e 4) agentes do enquadramento concentrados em ativistas e políticos 

contra o impeachment. A concentração de temas em MN e espalhamento em JL sugere a 

relação com o perfil das organizações, com destaque para a preferência de MN em cobrir 

eventos culturais e personalidades pela sua conexão com o ativismo cultural. Já a 

concentração de agentes, analisamos com mais detalhes no gráfico abaixo: 

Fonte: elaborado pela autora 

 
72 Este enquadramento ocorreu em 18 artigos. 
73Este enquadramento ocorreu em 15 artigos. 
74 Disponível em: <http://arquivo.midianinja.org/2016/05/12/dilma-fala-com-milhares-na-porta-do-palacio-do-

planalto-nesta-manha/>Acesso em: 03 out. 2018. 

Gráfico 6 - Principais personagens dos enquadramentos 

em JL e MN 

http://arquivo.midianinja.org/2016/05/12/dilma-fala-com-milhares-na-porta-do-palacio-do-planalto-nesta-manha/
http://arquivo.midianinja.org/2016/05/12/dilma-fala-com-milhares-na-porta-do-palacio-do-planalto-nesta-manha/
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A partir da incidência geral dos agentes representados por personagens, destacamos 

que apesar das redes priorizarem ativistas e políticos contra o impeachment, os políticos pró-

impeachment foram maioria em JL. Já os ativistas pró-impeachment em ambas as redes 

tiveram pouca incidência, sobretudo em MN, o que leva a pensar que as redes 

descredenciavam as mobilizações pró-impeachment de civis como um agente relevante no 

acontecimento. Outro destaque é referente à incidência do agente “Mídia tradicional (Globo, 

Veja, etc.)” que mantêm relação direta com o tema “Cobertura enviesada da mídia 

tradicional”, com pouca expressão nos enquadramentos. Esse agente parece incidir 

transversalmente em vários temas, o que aponta para a preocupação das redes em expor as 

contradições do campo jornalístico no recorte dos quadros de notícias. 

 Em seguida, apresentamos os agentes como fontes e observamos a incidência de 

fontes não-oficiais nos enquadramentos. Esse resultado corrobora com o efeito de sentido da 

democratização das opiniões nas coberturas, porém não podemos afirmar que as fontes eram 

diversificadas ou concentradas em um único setor não-oficial, pois esses marcadores não 

foram identificados nas matérias. Vejamos o gráfico a seguir: 

 

Fonte: elaborado pela autora 

Analisando as funções de quadro é possível perceber as três dimensões do 

acontecimento-crise apresentadas por Ferreira (2011) projetando no tempo a identidade do 

impeachment: 1) dimensão “real” representada pela fragilidade oriunda dos conflitos entre as 

instâncias institucionais que conduziam o processo, 2) a dimensão “simbólica” representada 

pela resistência e mobilização coletiva em todos os âmbitos e 3) dimensão “imaginária” 

representada pelo medo dos ataques à democracia. 

Gráfico 7 - Incidência de Fontes 
 

Gráfico 8 - Principais localidades de cobertura de JL e 

MNGráfico9 - Incidência de Fontes 
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Ademais, visibilizamos os temas com baixa incidência no intuito de destacar as 

ausências. Acreditávamos, antes da análise, que os temas abaixo seriam de alguma forma 

destaque, uma vez que a política editorial das redes no último período fomentou 

questionamentos sobre o racismo, falta de representatividade política, violência policial, 

midiativismo, entre outros: 

 Tabela 01 – Enquadramentos com baixa incidência em JL e MN  

N° Temas Pró-Impeachment JL MN 

01 Cobertura enviesada dos jornais tradicionais 03 05 

02 Composição racial na manifestação pró-impeachment 02 00 

03 Presença das polícias como heróis na manifestação pró-impeachment 01 00 

04 Manifestação pró-impeachment com classe média 04 02 

05 Caráter conservador e/ou fascista das pautas e ações de ativistas pró-

impeachment 

04 03 

06 Tamanho das manifestações pró-contra o impeachment 03 00 

07 Conflito ou atos de violência entre pessoas e/ou pautas ou espaços pró 

e contra-impeachment 

03 01 

08 Atos judiciais contra Lula, Dilma e todo campo da esquerda 00 03 

09 Pautas políticas divergentes de manifestação pró-impeachment 02 01 

10 Crise política no aspecto da misoginia da política 00 02 

11 Manifestações na Lógica Fait Divers 00 03 

N° Temas Contra-Impeachment JL MN 

11 História de origem de movimento contra-impeachment 01 00 

12 Presença e/ou organização das mulheres na manifestação contra-

impeachment 

02 04 

13 Reação contra-impeachment estimulada pelo movimento pró-

impeachment 

00 06 

14 Pautas da manifestação contra-impeachment 02 03 

15 Cobertura midiativista 04 04 

16 Fórum de debate crítico que reúne a esquerda e setores da 

intelectualidade 

03 04 
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17 Manifestação Indígena contra-impeachment 01 01 

18 Decisão partidária com relação a crise política e saídas para o 

impeachment 

00 01 

19 Valor de vitória e resistência na manifestação contra-impeachment 06 08 

N° Outros JL MN 

20 Tamanho das manifestações pró-contra o impeachment 03 02 

21 Mobilização nas redes sociais sobre o impeachment 00 05 

22 Relação da ditadura com o processo de impeachment 01 00 

23 Diferenças entre as manifestações pró-contra impeachment 03 02 

24 Enquadramento que expõe as fragilidades da classe política para 

manter a democracia, tanto na direita (Cunha, FHC) quanto na 

esquerda (Lula, Dilma) 

07 07 

Fonte: A autora (2019) 

 

 

 

4.2   ABRANGÊNCIA DA COBERTURA 

O acontecimento-crise impeachment da presidenta Dilma Rousseff mobilizou uma 

parcela grande da sociedade, considerando o número de pessoas e a quantidade de atos contra 

e pró-impeachment em todo país. Por ser o Brasil um país de dimensões continentais, esse 

fator, certamente, interferiu na construção do acontecimento-crise através da capacidade de 

produzir sentido em meio aos significados já estabelecidos pelas disputas políticas regionais. 

Então, vejamos abaixo as localidades geográficas mobilizadas nas coberturas do 

impeachment, em JL e MN: 

Fonte: Elaborado pela autora 

Gráfico 8 - Principais localidades de cobertura de JL e MN 
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A partir dos dados vistos no gráfico 8, percebemos que JL construiu o acontecimento-

crise impeachment a partir de São Paulo75 e Brasília, reivindicando um discurso nacional76. Já 

MN nacionaliza sua cobertura, identificando sua localidade como “nacional” e em seguida 

referenciam Brasília77,  São Paulo78 e territórios internacionais. Podemos identificar pelo 

destaque das localidades que existe a reprodução da cultura política dominante em ambas as 

coberturas, uma vez que as redes reforçam São Paulo e Brasília como “centros nervosos” das 

mobilizações e decisões políticas, e MN chega a apagar marcas regionais, nacionalizando sem 

identificar regiões específicas em boa parte da sua cobertura. Outro destaque foi para a 

internacionalização do acontecimento, organizada por MN. Esse processo pode ser resultado 

da projeção internacional que a rede tem desde as manifestações de junho de 2013. Também 

vale ressaltar que as regiões norte e nordeste foram cobertas apenas em dois estados79, sem 

regularidade nas matérias, em que pese nessas regiões as quantidades de ato fossem 

expressivas. 

4.3   O JORNALISMO ONLINE EM JL E MN 

O acontecimento-crise impeachment contou com a presença marcante registros feitos 

por matérias significantes verbais e não-verbais. Essa característica revelou discursos 

construídos através de informações em formato de fotos, vídeos, hiperlinks, notas de repúdio 

de organizações diversas e reproduções de conteúdos de outras mídias. Esses elementos 

seguem a estrutura dos textos na internet permeados de elementos icônicos, uma característica 

do jornalismo na web (MAINGUENEAU, 2015). 

O jornalismo online é caracterizado pela possibilidade de convergir características 

como Hipertextualidade, Multimidialidade, Interatividade, Personalização, Memória e 

Instantaneidade. Esses atributos potencializam produção, acesso e circulação das notícias 

(PALACIOS, 2003). Neste sentido, faremos um rápido levantamento das características do 

jornalismo online em JL e MN para, posteriormente, entender como (ou se) essas marcas, 

junto aos traços de enunciação, podem apontar tendências ao discurso. 

 
75 Foram contabilizados 39 artigos referindo-se a essa localidade. 
76Foram contabilizados 25 artigos referindo-se a essa localidade. 
77  Foram contabilizados 42 artigos referindo-se a essa localidade. 
78 Foram contabilizados 21 artigos referindo-se a essa localidade. 
79Foram contabilizados um artigo em Pernambuco e um no Ceará, ambos em MN. Em JL nenhum estado do 

Nordeste foi contabilizado. Na região Norte os estados contabilizados forma Amazonas em JL (02) e MN (01) e 

no Pará com MN (01).  
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A primeira marca que nos chama atenção é a hipertextualidade representada por 

memes e montagens na rede MN. Em que pese a baixa incidência80 em relação ao número 

total de artigos, o aparecimento exclusivo81 e sua singularidade chama atenção. Veja a seguir: 

82Fonte: MN em 16 abril. 2016 

Os memes são unidades de informação independentes que se multiplicam com 

facilidade, transformando-se em virais. São imagens manipuladas que convocam situações e 

saberes compartilhados pelo imaginário coletivo da sociedade, não expostos por completo, a 

não ser por elementos indiciais. Essas unidades contribuem para a hipertextualidade nas 

matérias das redes, pois convocam na imagem apresentadas uma série de referências da 

formação cultural, acessíveis na web. Este é o caso da imagem acima, que transmite uma 

informação viralizada no período do impeachment. Nela, visualizamos uma montagem com a 

imagem de Michel Temer maquiado e compondo uma cena bem conhecida dos 

telespectadores brasileiros atentos as telenovelas. A imagem remete à “La Usurpadora”, 

novela mexicana transmitida no Brasil em 1999, com grande audiência no horário nobre83.  

 
80 Foram 21 incidências de memes nos artigos. 
81Tratamos como exclusivo, pois na rede jornalistas livres desta marca só foi encontrada em dois artigos. 
82Disponível em: <http://arquivo.midianinja.org/2016/04/16/precisamos-falar-sobre-temer/>Acesso em: 03 out. 

2018. 
83A novela na época teve 21 pontos no IBOPE. Ver mais em: https://pt.wikipedia.org/wiki/La_usurpadora 

Acesso em: 20 out. 2018. 

Figura 2 - Meme retirado do título “Precisamos falar sobre Temer" 

http://arquivo.midianinja.org/2016/04/16/precisamos-falar-sobre-temer/
https://pt.wikipedia.org/wiki/La_usurpadora
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O meme aproxima a imagem de Temer à da personagem Paola Bracho, tida como uma 

das maiores vilãs das novelas mexicanas contemporâneas. A montagem reforça o estereótipo 

de vilão do presidente interino, Michel Temer, por meio de uma crítica misógina, carga 

negativa ou ódio atribuído às mulheres, estratégia denunciada como pivô do processo de 

impeachment de Dilma.  Além disso, a imagem carrega a chamada “A internet não perdoa! 

Veja o que as redes sociais pensam do vice-presidente” sem assinatura, desonerando MN da 

responsabilidade na construção do meme e atribuindo a autoria para “internet”. Chama 

atenção MN, em que pese ter utilizado a potencialidade dos memes, não compreender que ao 

vincular a imagem em sua página se responsabiliza pelo enunciado. A hipertextualidade 

também esteve ligada ao papel de auto-referencialidade, mobilização e construção de rede. 

Em grande parte das matérias links direcionavam a leitura para as redes sociais das próprias 

organizações (facebook, flickr, youtube).  A “interconexão de textos” organizados em links, 

compartilhamentos de artigos de outros veículos midiativistas84 e no uso de hashtag85, 

também foram destaque. Notamos que separadamente a regularidade desses elementos é 

inexpressiva, com incidência que não chega a 50% nos artigos, porém quando contabilizadas 

conjuntamente a incidência cresce, refletindo a possibilidade de ampliação da velocidade e 

diversidade no acesso a informações correlatas à “central”. Vejamos o gráfico abaixo: 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Um segundo elemento de destaque é a multimidialidade representada pela abundância 

de imagens nos artigos86. O uso expressivo de fotos em JL apresenta uma dependência dos 

 
84 Os compartilhamentos são em JL 15 artigos e em MN, 28.  
85Ver mais em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Hashtag Acesso em: 10 jan. 2019. 
86 A incidência foi de 384 rede JL e 158 MN. 

Gráfico 9 - Incidência de Hipertextualidade em JL e MN 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hashtag
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textos às imagens na construção do sentido, fenômeno de iconotextos (MAINGUENEUA, 

2015).Um exemplo é o artigo de título “A alegria de contar a História Juntos”87 em que JL 

vinculou 25 fotos intercaladas por declarações de midiativistas que participaram das 

coberturas da rede durante o ano de 2015. 

A característica da memória, representado pelo processo de recuperação de arquivos, 

foi vista em JL com dificuldade em termos de usabilidade. O mecanismo de busca da rede era 

composto apenas por palavras-chave sem a opção de outros filtros, o que tornou a pesquisa 

difícil. Já MN não apresentou nenhum recurso de busca nas páginas, uma vez que o site 

passava por reformulação no período da pesquisa. Esse processo resultou na busca em um 

arquivo de segurança disponibilizado pela organização.  

A interatividade foi faixa em ambas as redes, porém em JL 10 matérias, no período de 

2016, relacionadas às mobilizações contra ou a favor do impeachment, rederam muitos 

comentários. Os diálogos entre leitores no espaço destinado aos comentários foram 

materializados pelo confronto de ideias entre manifestantes que divergiam politicamente.  Já 

as características de customização e instantaneidade, responsáveis pela adaptabilidade dos 

conteúdos em formatos atrativos e a atualização de informação contínua, foram difíceis de 

aferir, uma vez que as redes mantinham diagramação única e não destacavam, por exemplo, 

horários de publicação, impossibilitando entender como/quando aconteciam exatamente 

atualizações nos sites.  

Este levantamento demonstra que, apesar das redes serem nativas digitais e 

partilharem ambientes em que profissionais estão dedicados à inovação tecnológica, suas 

iniciativas de informação através dos sites estão bem aquém das características que marcam o 

jornalismo na web.  Apenas a hipertextualidade foi um elemento relevante, o que revelou um 

esforço para a constituição de rede. A precária recuperação dos arquivos, além da baixa 

interatividade, expôs a falta de preocupação das redes com a cultura do feedback, 

emblemática na comunicação digitais. 

 

 

 

 

 

 
87 Disponível em: < https://jornalistaslivres.org/a-alegria-de-contar-a-historia-juntos/>Acesso em: 04 out. 2018. 
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5. TRAÇOS DO POSICIONAMENTO DISCURSIVO DE JL E MN 

No capítulo anterior realizamos uma análise da construção do acontecimento-crise 

impeachment da presidenta Dilma Rousseff a partir da inscrição de um discurso jornalístico 

que comentou e relatou os fatos e ditos, organizados em notícias, artigos e reportagens com 

enquadramentos reforçando aspectos contra o impeachment. Esse acontecimento prolongou 

no tempo a dimensão do “real” da política institucional fragilizada, identificada pelas 

contradições do processo do impeachment e sua resistência por parte de setores da sociedade. 

A abrangência territorial da cobertura nas redes foi centralizada no Sudeste e, entre os 

recursos do webjornalismo dispostos para produção das notícias a multimidialidade foi uma 

condição de realização do jornalismo midiativista.   

Neste capítulo, analisaremos traços do posicionamento discursivo de JL e MN, a partir 

da análise do contrato de leitura, recuperado em enunciações formadas por matérias 

significantes (títulos, subtítulo, nome do jornal, assinaturas, tipos de discurso, pessoa 

gramatical e imagens) e do contrato institucional, modo de organização das redes já explorado 

no capítulo 2. Pretendemos levantar as estratégias enunciativas organizadas no dispositivo de 

enunciação para construir expectativas de leitura no co-enunciador das redes e relacioná-las as 

condições materiais e disposições sociais das organizações, a fim de perceber como as redes 

construíam suas opiniões perante outras organizações mediáticas e a sociedade. 

 

5.1   REDES DE SIGNIFICAÇÕES ATRAVÉS DE TÍTULOS INFORMATIVOS, 

REFERENCIAIS E ANAFÓRICOS 

Entre os 110 títulos construídos em JL foram identificados 44 informacionais, 33 

anafóricos e 33 referenciais. Na rede MN dos 192 títulos foram encontrados 81 

informacionais, 57 títulos anafóricos e 54 títulos referenciais. 

Os títulos informacionais foram destaque em ambos os veículos e sua aparição 

representou registros das variadas atividades realizadas em torno do impeachment. Como 

apresentamos no capítulo 3, esse tipo de título representa um efeito de autonomia do 

enunciado, pois não depende de complemento para que seu sentido seja compreendido, além 

de propor um encerrando da temporalidade, tratando o evento anunciado como individual. A 

maioria dos títulos identificados como informacionais apresentavam estrutura de formação 

com sujeito, verbo e predicado, além de ocorrências com discurso direto. 
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O título de JL “O tempo ajudou, mas a causa não: ato pró-impeachment em Curitiba 

perde vigor”88 apresentou uma antítese comentando a ação acabada, dividida em dois 

momentos e sem subtítulo de referência. Vale ressaltar que o efeito de sentido do conectivo 

dois-pontos não sinalizava citação direta, mas localização das condições de tempo e território 

da notícia. O título de MN “Milhares saem às ruas de Brasília em defesa da Democracia”89 

apresentou um modelo clássico de título informacional composto por um sujeito 

indeterminado, verbo e complemento que informava sobre a grandeza do ato contra o 

impeachment, sem subtítulo. 

Os tipos de títulos anafóricos estiveram em segundo lugar em termos de regularidade 

nas redes, com pouca diferença dos títulos referenciais. O efeito de sentido deste título 

consiste em prolongar no tempo os acontecimentos, por meio da presença de temas passados, 

resgatados na memória para manutenção da relação de informação (MOUILLAUD, 2012). O 

título de JL “Estranhos no ninho”90 utilizou uma expressão alusiva à situação de desconforto 

em determinados ambientes. O efeito de sentido foi de congelamento de uma conjuntura 

apreensiva retomada em outras matérias: a situação de incômodo com pautas e pessoas nas 

manifestações pró-impeachment. Esse efeito é resgatado em outros títulos como “O povo foge 

da ignorância, apesar de viver tão perto dela”91 e “Para as Marias que vão com as outras”92,  

ambos remetendo a ditados populares e frases de impacto já conhecidas no repertório da 

sociedade.  

Para Maingueneau (2004), a alusão cumpre o papel de familiarizar o enunciado na 

estratégia de leitura. As alusões são recursos anafóricos que reforçam a relação de 

permanência do acontecimento no tempo, construindo facilidades para identificação dos 

temas que serão tratados nas matérias. Outro recurso identificado é a ocorrência dos slogans. 

Nos títulos de MN “Acampamento pela Democracia se ergue em Brasília”93, “Manifesto dos 

sambistas contra o golpe e pela democracia”94 e “15M do Mal: Adeus a cordialidade”95 foram 

 
88Disponível em: <https://jornalistaslivres.org/o-tempo-ajudou-mas-a-causa-nao-ato-pro-impeachment-em-

curitiba-perde-vigor/> Acesso em: 03 out. 2018. 
89Disponível em: <http://arquivo.midianinja.org/2016/06/11/milhares-saem-as-ruas-de-brasilia-em-defesa-da-

democracia/> Acesso em: 03 out. 2018. 
90Disponível em: <https://jornalistaslivres.org/estranhos-no-ninho/> Acesso em: 08 dez.2018. 
91Disponível em: <https://jornalistaslivres.org/o-povo-foge-da-ignorancia-apesar-de-viver-tao-perto-dela/> 

Acesso em: 04 out. 2018. 
92Disponível em: <https://jornalistaslivres.org/para-as-marias-que-vao-com-as-outras/> Acesso em: 05 out.2018. 
93Disponível em: <http://arquivo.midianinja.org/2016/04/12/acampamento-pela-democracia-se-ergue-em-

brasilia/> Acesso em: 03 out. 2018. 
94Disponível em: <http://arquivo.midianinja.org/2016/03/29/manifesto-dos-sambistas-contra-o-golpe-e-pela-

democracia/> Acesso em: 02 out. 2018. 

https://jornalistaslivres.org/o-tempo-ajudou-mas-a-causa-nao-ato-pro-impeachment-em-curitiba-perde-vigor/
https://jornalistaslivres.org/o-tempo-ajudou-mas-a-causa-nao-ato-pro-impeachment-em-curitiba-perde-vigor/
http://arquivo.midianinja.org/2016/06/11/milhares-saem-as-ruas-de-brasilia-em-defesa-da-democracia/
http://arquivo.midianinja.org/2016/06/11/milhares-saem-as-ruas-de-brasilia-em-defesa-da-democracia/
https://jornalistaslivres.org/estranhos-no-ninho/
https://jornalistaslivres.org/o-povo-foge-da-ignorancia-apesar-de-viver-tao-perto-dela/
https://jornalistaslivres.org/para-as-marias-que-vao-com-as-outras/
http://arquivo.midianinja.org/2016/04/12/acampamento-pela-democracia-se-ergue-em-brasilia/
http://arquivo.midianinja.org/2016/04/12/acampamento-pela-democracia-se-ergue-em-brasilia/
http://arquivo.midianinja.org/2016/03/29/manifesto-dos-sambistas-contra-o-golpe-e-pela-democracia/
http://arquivo.midianinja.org/2016/03/29/manifesto-dos-sambistas-contra-o-golpe-e-pela-democracia/
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perceptíveis os efeitos de sentido da resistência ao impeachment e estado de mobilização 

permanente. Os slogans “Manifesto Contra...”, “Ato em Defesa...”, “Acampamento da 

democracia...” ou “15M...” foram usados em manifestações que antecederam o impeachment 

como as ocupações nas praças da Espanha em 2011 ou jornadas de junho de 2013, no Brasil. 

O autor ainda afirma que o slogan funciona como uma citação direta sem identificação da 

fonte, ou seja, quem enuncia não se responsabiliza pelo teor do enunciado, além de 

desempenhar um forte poder de fixação dos enunciados na memória.  

Os títulos de referência conhecidos por serem dependentes de complementos, na 

cobertura das redes referiam-se aos fatos locais com características exploradas no corpo das 

matérias. Sua incidência foi aos títulos anafóricos. No título de JL “O que está por trás da 

contagem de pessoas nos protestos?”96  a enunciação em forma de questionamento convocou a 

dúvida, sanada no corpo do artigo. Ao invés de afirmar o que estava por trás da contagem de 

pessoas nas manifestações, o enunciador implicou o co-enunciador na referência da questão 

polêmica como estratégia de captação da leitura por meio do efeito de sentido da curiosidade. 

Neste processo, o título se torna dependente de uma informação que só será conhecida se o 

artigo for lido por completo.  

Os títulos de MN “Preto no Branco – as ruas nos dias 13 e 18”97  e de JL, 

“#31VaiSerMaior: Amor e luta que cruza oceanos”98  apresentavam datas que não 

informavam do que se tratava o assunto da matéria. Percebemos aqui um jogo de efeitos de 

sentido em que as redes lançam mão de datas para atestar exatidão na informação e tentam 

captar a leitura pela curiosidade em saber do que se trata a informação “exata”.  

Se contabilizarmos títulos de referência e anafóricos, e compará-los aos títulos 

informativos, concluímos que a estratégia discursiva de ambos foi balanceada entre títulos 

dependentes que ora mantinham uma relação indissociável com os artigos, ora dependiam de 

significados pré-existentes no imaginário coletivo; e títulos independentes que cobriram uma 

série de momentos singulares, classificando e encerrando-os no tempo. Destacamos nos 

títulos dependentes a presença de dispositivo de segmentação do público, através da 

 
95Disponível em: <http://arquivo.midianinja.org/2015/03/15/o-15m-do-mal-adeus-a-cordialidade/>Acesso em: 

02 out. 2018. 
96Disponível em:<https://jornalistaslivres.org/por-tras-da-contagem-de-pessoas-nos-protestos/> Acesso em: 04 

out. 2018. 
97Disponível em: <https://jornalistaslivres.org/2016/03/preto-no-branco-o-projeto-das-ruas-no-dia-18/> Acesso 

em: 20 set. 2017. 
98Disponível em: <http://arquivo.midianinja.org/2016/03/29/31vaisermaior-amor-e-luta-que-cruza-oceanos/> 

Acesso em: 03 out. 2018. 

http://arquivo.midianinja.org/2015/03/15/o-15m-do-mal-adeus-a-cordialidade/
https://jornalistaslivres.org/por-tras-da-contagem-de-pessoas-nos-protestos/
https://jornalistaslivres.org/2016/03/preto-no-branco-o-projeto-das-ruas-no-dia-18/
http://arquivo.midianinja.org/2016/03/29/31vaisermaior-amor-e-luta-que-cruza-oceanos/
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familiaridade com termos não usuais como “15M”, “Bota cara”, “Fascismo” e outros que 

exigiram o uso da enciclopédia de co-enunciadores especializados.    

5.2   RELAÇÃO ENTRE TÍTULOS, SUBTÍTULOS E ASSINATURAS: VALOR DE 

COLABORAÇÃO E REFORÇO DO DISCURSO DE INFORMAÇÃO 

Entendemos a relação de títulos com subtítulos como complementar na explicação das 

matérias, atraindo o co-enunciador para a leitura. Já as assinaturas são identificações 

importantes para entender o grau de colaboração e valorização dos jornalistas perante suas 

organizações.  Em JL identificamos 24 matérias com subtítulo, 10 sem subtítulos e 76 

matérias que usaram o espaço deste recurso de maneira conflituosa. Em MN identificamos 

135 matérias com subtítulos, 52 sem subtítulos e 05 com subtítulos destoantes. 

A relação entre títulos e subtítulos não foi expressiva em JL. Na diagramação de suas 

páginas o local do subtítulo serviu para identificar a autoria dos artigos, muitas vezes com 

duplicações.  Vejamos abaixo: 

Fonte: site MN vinculado em: 15 abril. 2015 

 

 

Figura 3 - Artigo da rede Jornalistas Livres 
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Podemos observar na figura 3 que no lugar do subtítulo existe a assinatura “Por 

Henrique Santana, da Vaidapé para Jornalistas Livres, foto de Felipe Campos Mello”, e no 

lugar da assinatura existe “Por Jornalistas Livres”. Ou seja, a matéria apresenta duas 

assinaturas: uma da colaboração e outra da própria rede. Neste aspecto, Mouillaud (2012) 

refere-se ao nome do jornal cumprindo uma dupla função: destaque entre a variedade de 

jornais concorrentes e identidade interna. Assim, podemos atribuir a relação entre nome do 

jornal, subtítulo e assinatura como um efeito de demarcação do jornal pela disseminação 

interna do seu nome. Sendo o nome da rede também bússola do discurso, cremos que a 

palavra “livre” remete a independência do jornalismo industrial e seus valores. Entretanto, 

fica a pergunta: porque demarcar um território colaborativo? 

Diferente de JL, na rede MN a relação entre títulos e subtítulos cumpriu o efeito de 

chamada e explicação dos temas, recurso tradicional de atração para leitura. A relação entre 

título e subtítulo foi complementar, em formato de diálogo, no qual o subtítulo completava ou 

respondia o sentido do título. Vejamos o exemplo abaixo: 

Fonte: MN vinculado em: 31 março. 2016 

Figura 4 - Artigo de Mídia Ninja 
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Entre as 94 matérias sem assinatura em MN, observamos que muitas se relacionavam 

com conteúdos feitos fora da rede, mas que nesse espaço tentava ganhava força como as 

“cartas-abertas de...”, “manifestos de...” ou citação direta com autoria. Veja abaixo: 

Fonte: MN vinculado em: 31 agosto. 2016 

 

 

5.3  DISCURSOS HÍBRIDOS NO REFORÇO DA ESPECIALIZAÇÃO DE JL E MN 

Partindo da noção apresentada sobre os discursos direto, indireto e indireto livre 

(híbridos) no capítulo 3, acreditamos que não se constrói um enunciado sem convocar outros 

que pactuem ou problematizem questões. Nos acontecimentos com discurso comentado e 

relatado, JL e MN recorreram aos tipos de discurso direto, indireto e híbrido em proporções 

desiguais. Vejamos o gráfico abaixo: 

 

 

Figura 5 - Artigo de Mídia Ninja 
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Fonte: elaborado pela autora 

O discurso híbrido (direto e indireto livre) foi destaque e entre os discursos diretos e 

indiretos, analisados separadamente, identificamos uma leve incidência do discurso direto. No 

título de MN “Território do amor”99 o discurso híbrido foi percebido com a passagem do 

discurso indireto para o direto e discursos citados sem aspas. Veja abaixo:  

Recado das bee! A ala LGBT pela democracia fincou presença no acampamento 

instalado em Brasília para a semana contra o golpe na capital. Nesta quarta-feira, foi 

lançado o Acampamento Fora do Armário, no campo do ginásio Nilson Nelson, 

onde já se reúnem mais de 5 mil manifestantes de todo o Brasil para a jornada pela 

democracia até a votação de domingo sobre o impeachment. A ideia surgiu a partir 

da reunião de alguns manifestantes LGBT engajados na programação de luta da 

capital, vindos de caravanas de diversos Estados. Na terça-feira, eram 30 em 

reunião. Na quarta, já mobilizaram mais de 300. Bastou uma bandeira LGBT, 

música e projeção, e um dia de mobilização entre os engajados da capital federal. 

Além dos movimentos sociais tais como UNE, UBES, UNA, MST, Fora do Eixo, 

MPA, UJS, Rede AfroLGBT, ArtGay, entre outros, o ato também contou com 

diversos atores independentes que se mobilizaram para fazer parte da agenda... Não 

vai faltar lacry pra que os atos tenham a pinta da diversidade.  

A única possibilidade da identificação da citação foi apresentada no subtítulo “Recado 

das bee!”, que parece funcionar como introdutor de fala direta. Esse introdutor identifica o 

artigo com a comunidade LGBTQI+ e o acampamento Fora do Armário, através do sujeito 

“as bee!”. Até aqui podíamos interpretar como um discurso indireto se não fosse pelo discurso 

direto que fecha o artigo “Não vai faltar lacry pra que os atos tenham pinta de diversidade”. O 

introdutor e a citação direta, sem aspas, criam no co-enunciador o desafio de entender o que 

“Recado das bee!” e “lacry” significam, uma vez que os termos são pouco conhecidos fora da 

comunidade LGBTTQ+.  

 
99 Disponível em: <http://arquivo.midianinja.org/2016/04/14/territorio-do-amor/> Acesso em: 14 abril. 2016. 

Gráfico 10 - Incidência do discurso direto, indireto e híbrido 

http://arquivo.midianinja.org/2016/04/14/territorio-do-amor/
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No título de JL “Contra a crise: a saída é pela esquerda” 100 nota-se outro exemplo de 

discurso híbrido, porém neste caso com nitidez sobre os discursos citado e citante. Vejamos 

abaixo: 

Centenas de milhares de pessoas se mobilizaram em todo o país nessa quinta-feira 

(20) contra o ajuste fiscal e em defesa da democracia, os movimentos populares 

deram o recado: que os ricos paguem a conta!; e Não vai ter golpe! O dia amanheceu 

frio, as nuvens anunciavam a chuva— tão desejada em São Paulo -, mas não me 

surpreendi com a virada inesperada do tempo. A água é companheira de lutas do 

povo que ocupa a cidade na terra da garoa. O dia 20 de agosto foi a data escolhida 

pelos movimentos sociais para saíram às ruas em defesa da democracia e contra o 

ajuste fiscal. No Brasil, 19 capitais e o Distrito Federal realizaram mobilizações, 

além de cidades como Caxias do Sul, Campinas e Juiz de Fora. Centenas de 

milhares foram às ruas. Na capital paulista a concentração estava marcada para as 

17h no Largo da Batata, região do bairro de Pinheiros, e seguiu em caminhada pela 

Av. Rebouças, até a Av. Paulista. O ato foi encerrado no vão do MASP, por volta 

das 10h, e contou com 100 mil pessoas, de acordo com a CUT, e 40 mil de acordo 

com a Polícia Militar... 

Acima, observamos uma passagem de discurso indireto para discurso direto em que os 

introdutores marcam as falas e atribuem responsabilidades aos enunciadores presentes no 

discurso. O primeiro introdutor é visualizado no fragmento “... os movimentos populares 

deram o recado: ...”, atribuindo a responsabilidade dos enunciados aos movimentos sociais 

contra o impeachment. Outra demarcação de responsabilidade é na declaração direta “..., mas 

não me surpreendi com a virada inesperada do tempo.”, atribuída a narradora dos discursos 

citados, a jornalista de Larissa Gould, do Barão de Itararé.  

Os discursos diretos em MN, na sua maioria, não utilizaram aspas como demarcação - 

ao contrário do que conhecemos do discurso de informação tradicional. Em muitos casos a 

rede usou a assinatura dos artigos de opinião, manifestos e cartas para atribuir identidade as 

falas ou simplesmente não identificou, causando ambiguidades. O artigo “Pela legalidade”101 é 

um exemplo de discurso direto sem aspas com a assinatura.  Vejamos abaixo: 

Opinião do ator Wagner Moura sobre o cenário político brasileiro. Ser legalista não 

é o mesmo que ser governista, ser governista não é o mesmo que ser corrupto. É 

intelectualmente desonesto dizer que os movimentos populares deram o recado: que 

os ricos paguem a conta os governistas ou os simplesmente contrários ao 

impeachment são a favor da corrupção. Embora me espante o ódio cego por um 

governo que tirou milhões de brasileiros da miséria e deu oportunidades nunca. 

antes vistas para os pobres do país, não nego, em nome dessas conquistas, as 

evidências de que o PT montou um projeto de poder amparado por um esquema de 

corrupção. Isso precisa ser investigado de maneira democrática e imparcial. Tenho 

feito inúmeras críticas públicas ao governo nos últimos 5 anos. 

 
100Disponível em: <https://jornalistaslivres.org/contra-a-crise-a-saida-e-pela-esquerda/> Acesso em: 05 out. 

2018. 
101Disponível em: <http://arquivo.midianinja.org/2016/03/30/pela-legalidade/> Acesso em: 02 out. 2018. 

https://jornalistaslivres.org/contra-a-crise-a-saida-e-pela-esquerda/
http://arquivo.midianinja.org/2016/03/30/pela-legalidade/
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A partir da alta presença de discursos híbridos podemos avaliar como uma 

característica de JL e MN o uso do discurso especializado, uma vez que sua linguagem 

convoca a competência enciclopédica do co-enunciador para o entendimento de termos, 

familiares apenas a determinados setores da sociedade. A conclusão corrobora com 

Maingueneau (2004) quando explica que o jornalismo popular prefere organizar enunciações 

com o discurso direto, atribuindo ao discurso indireto ou híbrido um recurso usado pelo 

jornalismo especializado.    

5.4  ENTRE “NÓS” (CONTRA O IMPEACHMENT) X “ELES” (PRÓ-IMPEACHMENT): 

A BIPOLARIDADE DOS SUJEITOS NO DISCURSO DE JL E MN 

Na situação de enunciação os locais ocupados pelas pessoas gramaticais fazem 

emergir sujeitos nos discursos, demarcando posições e relações nos enunciados. A maioria 

dos artigos em JL e MN construíram sujeitos com pronome pessoal na primeira pessoa do 

plural “nós”, representando o movimento midiativista e seus colaboradores e sujeitos com 

pronome pessoal na terceira pessoa do plural “eles”, representando políticos, manifestantes e 

meios de comunicação tradicionais pró-impeachmen, ambos na relação de bipolaridade.  

O exemplo dessa relação foi apresentado na matéria de MN "Dose diária de vergonha 

do Jornalismo brasileiro"102, no qual identificamos um “nós” midiativistas denunciando 

“eles”, imprensa tradicional, por realizar a cobertura das manifestações pró e contra o 

impeachment de forma incorreta. Veja abaixo: 

Quer ter sua dose diária de vergonha do Jornalismo brasileiro? Abra a capa da Folha 

de S Paulo. Duas fotos aparentemente "iguais", mostrando os atos pro e anti Temer 

em São Paulo” [....] “A Folha também não quis contar as peripécias que Frota, nosso 

nobre conselheiro do Ministério da Educação, falou na Av. Paulista para meia dúzia 

de fanáticos. Mas nem tudo é tão ruim no jornalismo brasileiro. A capa da Folha, por 

fim, sugere que você fique "de boa na lagoa" com os atletas internacionais remando 

tranquilamente no Rio. A Folha vai proteger e blindar todo tipo de figura como Paes, 

Temer, e quem for necessário pra que a Olimpíada não seja o fiasco que ela tanto 

desejou pra Copa do Mundo. Quem foi pra rua sentiu que o povo brasileiro tá vivo, 

que o ato contra Temer e o Impeachment de ontem revelou inesperado fôlego e 

disposição de resistência na etapa final da votação no Senado, que as pessoas não 

vão focar assistindo as Olimpíadas sentados no sofá de casa. Compartilhe as mídias 

livres, informe seus amigos e família. Não deixe que esse jornalismo picareta seja a 

única forma de saber o que está acontecendo. Vamos ser a nossa própria mídia! 

 

 

 
102 Disponível em: <http://arquivo.midianinja.org/2016/08/01/dose-diaria-de-vergonha-do-jornalismo-

brasileiro/> Acesso em: 01 agosto. 2016. 

http://arquivo.midianinja.org/2016/08/01/dose-diaria-de-vergonha-do-jornalismo-brasileiro/
http://arquivo.midianinja.org/2016/08/01/dose-diaria-de-vergonha-do-jornalismo-brasileiro/
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5.5  IMAGENS COMO CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DO TEMPO PRESENTE 

As imagens colaboram na construção do contrato de leitura pela quantidade utilizada 

na cobertura no impeachment, o que já relatamos no capítulo anterior observando a tendência 

de multimidialidade das redes.  Agora, no intuito de observar o discurso das imagens em 

relação ao tempo, a interação texto/contexto e sua leitura, classificamos o fotojornalismo de 

JL e MN nas categorias propostas pela metodologia de Pereira Junior e Ferreira (2017, p.194): 

foto em focalização, enquadramento e panorama simbólico. Estas categorias, representadas 

pela necessidade de comprovar acontecimentos no tempo presente, convocar um 

acontecimento passado e reforçar estereótipos, não põem em oposição texto e imagem, ao 

contrário, reforçam a entre esses elementos relação. Vejamos a incidência das categorias 

abaixo: 

Fonte: Elaborado pela autora 

Em ambos os veículos a categoria “foto em focalização” apareceu em grande 

quantidade nos artigos, seguida da “foto de enquadramento” e “foto de panorama simbólico”. 

Ao construir a maioria de suas imagens com “focalização”, as redes JL e MN mobilizaram um 

efeito de sentido da imagem de prova, uma espécie de testemunho. Este processo foi realizado 

pela representação da ação e do movimento na imagem, aliado com a força do discurso 

comentado. Vejamos a seguir: 

 

 

Gráfico 11 - Principais regularidades entre as categorias do discurso Jornalístico 



84 

 

103Fonte: Isabella Lanave do JL – 20 agosto. 2015 

As fotos na categoria “enquadramento” apresentaram pouca regularidade e podemos 

inferir que o esforço de retratar um acontecimento presente atribuindo sentido fora da 

imagem, em tempo passado, era arriscado. O movimento poderia acarretar em perda do valor 

factual da imagem e dificuldade de leitura. Vejamos a seguir:  

        
104

Fonte: Jornalistas Livres 

As fotos na categoria “Panorama Simbólico” foram raras e quando utilizadas seu 

efeito de sentido apresentou o reforço de estereótipos partilhados pelos envolvidos no 

processo do impeachment. Veja abaixo: 

 

 

 

 
103Disponível em: <https://jornalistaslivres.org/saida-e-pela-esquerda-defendem-movimentos-em-curitiba/> 

Acesso em: 05 out. 2018. 
104Disponível em: <https://jornalistaslivres.org/direita-%e2%9d%a4-pm/> Acesso em: 05 out. 2018. 

Figura 6 - Fotos do artigo “Saída é pela esquerda, defendem movimentos em Curitiba” 

Figura 7 - “Manifestação pró-impeachment começa com luta por sombra” de MN 

https://jornalistaslivres.org/saida-e-pela-esquerda-defendem-movimentos-em-curitiba/
https://jornalistaslivres.org/direita-%e2%9d%a4-pm/
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105Fonte: Foto de Guilherme Mendes, MN veiculado em: 17 abril. 2016 

Na foto acima, podemos perceber um dos elementos mais simbólicos das 

manifestações pró e contra o impeachment de Dilma: as panelas. A imagem de pessoas 

segurando panelas representa os “panelaços”, ação direta nos protestos contra o Governo 

Central na Argentina, entre os anos de 1999 e 2001, e que voltou para a cena política nos 

protestos contra o governo Rousseff. Podemos concluir que, a partir das imagens, o discurso 

construído pelas redes foi do acontecimento-crise impeachment como algo inédito. 

5.6  RELAÇÕES NO DISPOSITIVO DE ENUNCIAÇÃO: ENTRE O TESTEMUNHAL E A 

CUMPLICIDADE 

Reunindo títulos dependentes e independentes que demarcam fatos pontuais e 

conjunto de ações que se prolongam no tempo, discursos híbridos de jornalismo 

especializado, sujeitos do enunciado em relação de bipolaridade e imagens com efeito de 

testemunho podemos identificar relações desenhadas no dispositivo de enunciação, a partir 

dessas materialidades. Vale lembrar que o dispositivo de enunciação é um arranjo de 

estruturas enunciativas que projeta relações discursivas, ou seja, um enunciador que constrói 

um lugar para si, um lugar para quem ele se dirige e uma relação entre ambos, ao nível da 

enunciação.   

O lugar do enunciador no dispositivo foi do jornalismo especializado, que cobriu cada 

episódio do acontecimento-crise impeachment oferecendo discursos de prova em títulos, 

imagens e sujeitos do discurso reunidos em torno de um “nós” midiativista contra o 

impeachment.  A partir deste lugar o co-enunciador foi projetado como um participante do 

sujeito discursivo, o que permitiu ao enunciador estabelecer quatro tipos de relações ou 

 
105Disponível em: <http://arquivo.midianinja.org/2016/04/17/manifestacao-pro-impeachment-comeca-com-luta-

por-sombra/> Acesso em: 03 out. 2018. 

Figura 8 - “Manifestação pró-impeachment começa com luta por sombra” 

de MN 

http://arquivo.midianinja.org/2016/04/17/manifestacao-pro-impeachment-comeca-com-luta-por-sombra/
http://arquivo.midianinja.org/2016/04/17/manifestacao-pro-impeachment-comeca-com-luta-por-sombra/
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expectativas de leitura: “Cumplicidade”, “Distância”, “Testemunhal” e “Pedagógica”. Neste 

sentido, analisamos os termos das relações em ambos os veículos e apresentamos abaixo:  

Jornalistas Livres 

Em JL as relações entre enunciador e co-enunciador foram identificadas através da 

recorrência testemunhal (38); pedagógica (31); cumplicidade (22) e distância (19). A relação 

testemunhal ofereceu ao co-enunciador a presença do enunciador no momento da enunciação, 

como testemunha do que ocorria. O enunciador utilizou a sua presença nas coberturas “ao 

vivo” para comentar as notícias, apresentadas em títulos informacionais ou anafóricos e 

imagens de prova, em focalização. Na matéria “Em Curitiba, manifestação pelo impeachment 

vira ato anti-Lula e contra o ‘comunismo’”106 podemos perceber esse efeito em vários 

momentos. Veja abaixo:  

Curiosamente, a meia-dúzia de quadras da manifestação deste domingo, também no 

Centro de Curitiba— na Praça Eufrásio Correa –, ocorria uma atividade do Exército 

Brasileiro. Nenhuma relação, porém, com a intervenção militar pedida nas faixas e 

cartazes a algumas centenas de metros dali. 

Além do título informacional que tentou demarcar um acontecimento encerrado no 

presente com verbo “vira”, no trecho acima observamos a característica testemunhal através 

da familiaridade do enunciador com os endereços citados. Ao ler o fragmento, depois de ter 

tido informações detalhadas das camisetas vestidas pelos manifestantes, o trajeto feito e a 

quantidade de pautas nos cartazes temos a impressão de que o enunciador esteve lá e 

permaneceu na manifestação do começo ao fim.  

Já a matéria “Por que escolhi o dia 20?”107 posicionou o enunciador de uma forma 

parecida ao exemplo anterior, contudo, além do efeito de testemunha ocular na manifestação 

contra o impeachment ele entrevista quem participava do ato, caracterizando uma transição da 

relação testemunhal para pedagógica que combinou o ato de testemunhar com a ação de 

colher depoimentos na tentativa de explicar a manifestação. Veja a seguir: 

Apenas 4 dias antes, 16 de agosto, a direita brasileira, com todas as suas vertentes 

muitas vezes confusas e não assumidas, ocupou a avenida Paulista. Entre uma self e 

outra com a PM, bradaram contra os programas do governo, a favor da ditadura 

militar e despejaram muito ódio de classe. Nossa pergunta para os personagens 

abaixo era simples e direta: Por que você veio no dia 20 e não no dia 16? Confira as 

respostas! 

 
106Disponível em: <https://jornalistaslivres.org/em-curitiba-manifestacao-pelo-impeachment-vira-ato-anti-lula-e-

contra-o-comunismo/> Acesso em: 03 out. 2018. 
107Disponível em: <https://jornalistaslivres.org/por-que-escolhi-o-dia-20/> Acesso em: 04 out. 2018. 

https://jornalistaslivres.org/em-curitiba-manifestacao-pelo-impeachment-vira-ato-anti-lula-e-contra-o-comunismo/
https://jornalistaslivres.org/em-curitiba-manifestacao-pelo-impeachment-vira-ato-anti-lula-e-contra-o-comunismo/
https://jornalistaslivres.org/por-que-escolhi-o-dia-20/
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Uma relação efetivamente pedagógica foi vista na matéria “A classe média vai ao 

shopping. Protestar?”108. Com título anafórico o enunciador faz um questionamento, a partir 

da alusão ao filme “A classe operária vai ao paraíso” de Elio Petri109. O filme conta a vida de 

um operário chamado “Massa”, que vive um drama entre o engajamento no sindicato e a 

sociedade do consumo. O questionamento feito pelo enunciador no título tentou atribuir à 

situação do enredo fílmico aos manifestantes pró-impeachment, tencionados entre o protesto e 

o passeio no shopping.  Nesse sentido, identificamos tanto uma posição professoral do 

enunciador demonstrando sua enciclopédia sobre filmes italianos, quanto sua expertise em 

identificar o estilo da classe média.  

Outro exemplo de relação pedagógica foi a matéria “Tem cara de legal e tem jeito de 

legal, mas não passa de um golpe velhaco”110. Também com título anafórico, no qual o 

enunciador mantém uma relação de assimetria de saberes com o co-enunciador, a 

enciclopédia de outros processos de impeachment em âmbito internacional foi convocada. 

Vejamos abaixo:  

Pronto. A Câmara dos Deputados consumou o golpe paraguaio ou hondurenho, a 

depender do gosto do distinto freguês. Não mais tanques e tropas em torno do 

Palácio, mas um cipoal confuso de acusações à mandatária, embasado em flexíveis 

leituras da Constituição. Não mais ‘vivandeiras alvoroçadas que vão aos bivaques 

bulir com os granadeiros e provocar extravagâncias do Poder Militar’, como dizia o 

ex-ditador Humberto Castello Branco (1897-1967). Vivandeiras preferem agora 

bulir com financistas e juízes, tudo sob manto legal e afiançado por ‘renomados 

juristas’, a categoria da hora.  

Na relação de cumplicidade foi explorado o efeito de participação através da 

intimidade com que o enunciador interpela o co-enunciador com discursos híbridos, 

provocando uma quebra de hierarquia e sugerindo a partilha de experiências. No artigo “A 

Democracia é inegociável! Fora Temer! Volta, Querida!”111, o título de referência propôs uma 

relação de cumplicidade com o co-enunciador partilhando a noção de democracia como 

inegociável. O pedido “Volta Querida!” e os relatos no texto tentaram igualar enunciador e 

co-enunciador como manifestantes contra-impeachment. Veja abaixo:  

 
108Disponível em: <https://jornalistaslivres.org/a-classe-media-vai-ao-shopping-protestar/> Acesso em: 04 out. 

2018. 
109Ver crítica de Cassio Starling Carlos em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1406200915.htm> 

Acesso em: 21 set. 2018. 
110Disponível em: <https://jornalistaslivres.org/tem-cara-de-legal-e-tem-jeito-de-legal-mas-nao-passa-de-um-

golpe-velhaco/> Acesso em: 04 out. 2018. 
111Disponível em: <https://jornalistaslivres.org/democracia-e-inegociavel-fora-temer-volta-querida/> Acesso em: 

04 out. 2018. 

https://jornalistaslivres.org/a-classe-media-vai-ao-shopping-protestar/
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1406200915.htm
https://jornalistaslivres.org/tem-cara-de-legal-e-tem-jeito-de-legal-mas-nao-passa-de-um-golpe-velhaco/
https://jornalistaslivres.org/tem-cara-de-legal-e-tem-jeito-de-legal-mas-nao-passa-de-um-golpe-velhaco/
https://jornalistaslivres.org/democracia-e-inegociavel-fora-temer-volta-querida/
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O momento é de fazer valer a decisão soberana do povo que elegeu Dilma. O 

momento é de exigir dos golpistas o respeito à decisão popular. O resto é a velha 

prática de fazer os acordos pela cúpula e chamar os aplausos da claque, para 

legitimar o acordão. Foi assim com a abolição da escravidão, perpetuando as 

senzalinhas dentro dos apartamentos da classe média. Foi assim com a anistia da 

Ditadura Militar, que nunca puniu os torturadores e assassinos, e permitiu a 

perpetuação de seus métodos nas ações das polícias de todo o país. Foi assim com a 

terrível reedição até nossos dias do genocídio dos povos tradicionais do Brasil. 

Chega.  

Já na relação de distância, com baixa regularidade, observamos o reforço do efeito de 

sentido da indiferença entre enunciador e co-enunciador, organizado pela linguagem simples 

nos enunciados. No título informativo “Grupo anti-impeachment lança no facebook a página 

Golpe Nunca Mais”112 o lançamento de um espaço na internet foi noticiado de maneira não-

avaliativa. 

Mídia Ninja 

Na rede Mídia Ninja a relação entre enunciador e co-enunciador foi bem demarcada 

com metade das matérias apostando na cumplicidade (96). As demais relações foram: 

testemunhal, (59), pedagógica (29) e distante (08). A cumplicidade em MN assumiu papel 

parecido ao de JL, estreitando laços de colaboração entre enunciadores e co-enunciadores e 

diluindo as hierarquias de saber. Não obstante, foi em MN que a identidade de “midiativistas 

contra o impeachment” mais se destacou na forma da pessoa gramatical “nós”, tentativa de 

incluir a rede e seu público em uma mesma comunidade. Na matéria com título de referência 

“Golpe? Não sem luta”113 foi realizado um relato do acampamento em defesa da democracia, 

situado em Brasília, apontando suas pautas e especificidades de modo familiar. Veja abaixo: 

Estamos apenas no início da jornada. Milhares de brasileiras e brasileiros estão, 

neste momento, a caminho de Brasília para reforçarem as fileiras de defesa da 

Democracia e contra a retirada de direitos. Vêm com a disposição que marca a luta 

dos movimentos sociais e o orgulho dos avanços conquistados nos últimos anos. 

Avanços estes que jamais serão tolerados pela elite, temerosa em perder seus 

privilégios.  

Quando MN enuncia “estamos apenas no início”, o modelo de autorreferência coloca a 

rede no lugar dos ativistas acampados contra o impeachment, reforçando o sujeito “nós” e 

criando o efeito de sentido da proximidade. 

 
112Disponível em: <https://jornalistaslivres.org/grupo-anti-impeachment-lanca-no-facebook-a-pagina-golpe-

nunca-mais/> Acesso em: 03 out. 2018. 
113Disponível em: <http://arquivo.midianinja.org/2016/08/28/golpe-nao-sem-luta/> Acesso em: 03 out. 2018. 

https://jornalistaslivres.org/grupo-anti-impeachment-lanca-no-facebook-a-pagina-golpe-nunca-mais/
https://jornalistaslivres.org/grupo-anti-impeachment-lanca-no-facebook-a-pagina-golpe-nunca-mais/
http://arquivo.midianinja.org/2016/08/28/golpe-nao-sem-luta/
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Na relação testemunhal boa parte dos artigos, ao contrário de JL com o efeito de 

sentido do “ao vivo”, relatou o acontecimento-crise partilhando sentimentos de familiaridade, 

quase que na transição entre testemunho e cúmplice. A matéria de título informacional 

“Waldir Maranhão, o braço direito de Cunha que votou contra e barrou o Impeachment” foi 

um exemplo, no qual o enunciador comenta a anulação do processo de impeachment 

apresentado pelo deputado Waldir Maranhão como se o co-enunciador conhecesse o político.   

 Já na relação pedagógica, MN reforçou assimetrias de saberes entre enunciadores e 

co-enunciadores convocando números, questionamentos e falas especializadas nos títulos. Na 

matéria de título informacional “Votação do impeachment revela 5 coisas que você não sabia 

sobre a Câmara”114 a relação pedagógica foi demonstrada através da utilização do número 

como discurso de exatidão.  

Por último, a relação de distância entre enunciador e co-enunciador, assim como em 

JL, foi pouco explorada por MN.  As posições de enunciação seguiram o padrão do 

enunciador indiferente, provocando efeito de sentido da neutralidade. A matéria de título 

informacional “Brasil pode piorar com o impeachment, diz New York Times”115 revelou um 

enunciador que expõe o enunciado sem implicação, na tentativa de apagar ao máximo suas 

marcas.  

Em suma, analisando as relações entre enunciadores e co-enunciadores no dispositivo 

de enunciação, enquanto JL propôs quatro relações com destaque testemunhal, explorando o 

efeito de sentido do “ao vivo” e hierarquia de saber, MN abusou da relação de cumplicidade 

entre o enunciador e o co-enunciador, desenvolvendo um efeito de participação e quebra das 

relações hierárquicas. 

5.7  TRAÇOS DO POSICIONAMENTO DISCURSIVO 

Após a identificação das relações criadas no interior do dispositivo de enunciação em 

“modos de dizer” que apontou para efeitos testemunhais (JL) e cúmplices (MN), 

confrontamos as expectativas de leitura com os contratos institucionais das redes Jornalistas 

Livres e Mídia Ninja, no campo mediatizado do jornalismo.  

A partir da análise dos “mundos midiatizados” no capítulo 2, entendemos que ambas 

as redes disputam o capital da notícia e valores profissionais, mesmo estando distantes do 

 
114Disponível em: <https://bit.ly/2A8ACV2> Acesso em: 03 out.2018. 
115Disponível em: <http://arquivo.midianinja.org/2016/05/13/brasil-pode-piorar-com-o-impeachment-diz-new-

york-times/> Acesso em: 03 out. 2018. 

https://bit.ly/2A8ACV2
http://arquivo.midianinja.org/2016/05/13/brasil-pode-piorar-com-o-impeachment-diz-new-york-times/
http://arquivo.midianinja.org/2016/05/13/brasil-pode-piorar-com-o-impeachment-diz-new-york-times/
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centro de poder do campo. Suas posições lançam pontes entre o campo do jornalismo e o 

ativismo, aos moldes do modelo de ativismo apresentado por Jordan (2002 apud BAIGHRI e 

CÂMARA, 2018). Porém, o grau de colaboração interna e forma de apresentação social 

podem variar pelo perfil dos comunicadores e modelos de rotinas produtivas.  

A identidade midiativista e as disputas promovidas no campo do jornalismo se 

conectam com os discursos observados nas expectativas criadas pelos contratos de leitura, 

uma vez que a relação testemunhal de JL reforça um discurso de prova com certa hierarquia, 

conservando a ação ativista de informar. Já a relação de cumplicidade em MN revela o 

sentido de participação radicalizada, valor que a rede reforça desde sua formação.  

Os traços de posicionamento discursivo em ambas as redes apontam posições contrária 

ao impeachment, porém com formas discursivas singulares em que MN reforça a participação 

como antídoto para a imparcialidade jornalística e JL o saber in loco, confrontando fontes e 

experimentando apurações. A defesa pública dos ideais democráticos nas coberturas parece 

ser um reforço ao discurso das redes sobre as formas colaborativas das modalidades de 

jornalismo pós-industrial. Assim, os posicionamentos que JL e MN expressaram serviram de 

defesa à própria existência das alternativas de jornalismo - opinião disputada tanto na 

sociedade, quanto no campo jornalístico.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa buscou analisar aspectos do campo mediatizado do jornalismo 

através da investigação dos traços de posicionamento discursivo das redes Jornalistas Livres e 

Mídia Ninja, na cobertura do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. As redes e o evento 

do impeachment, criados em contextos de mudança na sociedade e na comunicação, nos 

pareceu uma oportunidade para debater as transformações no campo jornalístico. Através dos 

dados mapeados, identificamos JL e MN como midiativista atuantes no campo através da 

mobilização de debates sobre valores e modelos jornalísticos.  

Para analisar o posicionamento discursivo, recuperamos traços do contrato 

institucional e de leitura organizados pelas redes na forma de modelos e discursos. No que 

tange ao contrato institucional, através do conceito de “mundos midiatizados” percebemos um 

campo jornalístico brasileiro em fase de mutações, tributárias da crise do jornalismo industrial 

que põe em questão valores como credibilidade e objetividade, ao passo que abre 

oportunidades para repensar modelos (HEPP, 2014). Esse processo pavimentou caminhos 

para que JL e MN disputassem o capital simbólico do campo apostando em valores como 

participação e ativismo. 

Por meio da observação diacrônica do campo jornalístico foi possível notar, no 

capítulo 2, os deslocamentos na institucionalização e reificação das mídias partilhadas pelo 

campo, alterando configurações comunicativas. Comparando os estatutos de 

profissionalização que outrora foram bem definidos e centralizados em agentes 

profissionalizados formados em redações e escolas, com legitimidade exclusiva num modelo 

“um-para-todos”, hoje percebemos uma crescente ampliação de perfis profissionais diversos, 

sob pressão das mudanças econômicas e sociais; da mesma forma que o uso das mídias, antes 

restrito pelo alto custo econômico, vem se tornando simplificado, por meio das tecnologias 

móveis. Assim, a “revolução do acesso” destacada por Verón (2014) é condição para o 

desenvolvimento das relações macro e micro-sociais e pode desobstruir, lentamente, a 

exclusividade da atividade jornalística. 

Os processos de atualização das configurações comunicativas no campo jornalístico 

puderam ser vistas nos modelos de organização de JL e MN através de: a) novos atores não-

profissionalizados como cientistas da informação, produtores culturais e artistas que 

tensionam os saberes profissionalizantes tradicionais; b) enquadramento temático que mantém 
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a noção de liberdade, mas substitui o valor da objetividade pelo efeito de sentido da 

transparência, interpretando as notícias como um direito; c) crescimento dos modelos de 

comunicação colaborativa, desterritorializada e em rede; d) conjunto de mídias digitais 

móveis possibilitando ampliação do acesso ao fazer jornalístico. Neste processo foi possível 

perceber a busca pela estabilização do sentido mediático. 

O contrato institucional das redes, marcado pelo papel que desempenha no campo 

jornalístico e na sociedade, borrou as fronteiras entre o ativismo e o jornalístico para 

experimentar valores e modelos organizacionais. Recuperamos o termo “intercreativity”, 

lembrado por Braighi e Câmara (2018), para resumir a necessidade das redes em ultrapassar a 

ideia de interação e assumir um papel de solução das questões sociais, ao menos em uma 

etapa discursiva inicial, como demonstrou os resultados da análise do discurso.  

Os traços do contrato de leitura, arranjo discursivo no qual apostamos identificar 

marcas da mediatização, compreenderam o impeachment como um acontecimento-crise, 

forma de cobertura que prolongou o evento no tempo através do discurso jornalístico e 

comentou cada nova fase do processo com enquadramentos de atos contra o impeachment, 

com agentes ativistas e sugestão de mobilizações (CHARAUDEAU, 2006; ENTMAN, 1993; 

FERREIRA, 2011; GRACIN-MARROU, 1996). As relações estabelecidas entre enunciadores 

e co-enunciadores no discurso das notícias fomentaram cumplicidade e testemunho, uma 

efetivação no plano do discurso das estratégias de “fazer-sentir” e “fazer-fazer” do 

midiativismo.  

Para chegar às relações entre enunciador e co-enunciador, a construção do discurso 

contou com inúmeras matérias significantes, possibilidades abertas pela heterogeneidade 

discursiva. Encontramos títulos equilibrando o efeito de sentido de eventos encerrados no 

tempo presente e uma rede de significações problematizando o impeachment por um longo 

período, por meio de anáforas (MOULLAUD, 2012); o discurso híbrido revelando o caráter 

especializado das redes, ao demandar a enciclopédia dos leitores para interpretação de termos 

e siglas, e a pessoa gramatical “nós” tentando construir um sujeito coletivo midiativista, entre 

enunciadores e co-enunciadores.  

Analisando o contrato institucional em relação ao contrato de leitura proposto pelas 

redes, chegamos os traços do posicionamento discursivo contrários ao impeachment. Eles 

foram tecidos pela negação institucional da imparcialidade, materializada no juízo de valor do 

discurso comentado e recortes de quadro, ou na acessibilidade das mídias que ampliou a 
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participação de novos atores, fomentando as relações de cumplicidade entre enunciadores e 

co-enunciadores.  Assim, percebemos os posicionamentos dependentes do fenômeno da 

mediatização que, por um lado, interno ao campo tornou possíveis a flexibilização de 

fronteiras e mudanças nos modelos jornalísticos e por outro lado, construiu discursos 

mediatizados para o perfil midiativista. 

Vale ressaltar que, apesar do discurso de independência não ficou nítido na pesquisa o 

financiamento das redes, elemento atuante na construção do discurso. Além disso, o limite de 

participação esbarrou no perfil socioeconômico dos seus componentes e colaboradores, uma 

maioria de homens, brancos e de classe média que assinaram as matérias. Outro dado 

importante é que as redes, nativas digitais, têm um desenvolvimento tecnológico lento, a luz 

das características do webjornalismo. 

Neste momento da sociedade, em que o polo da produção dos discursos mediáticos 

está potencialmente aberto, os efeitos de sentido do discurso mediático saem do prisma da 

linearidade, característico dos estudos de efeitos tradicionais, e passam para a complexidade 

de um ambiente em constante mutação, tipificado por Verón (2013) como um ambiente de 

divergências, em que a produção e o reconhecimento dos discursos interagem na circulação. 

Entretanto, esta pesquisa foi localizada em uma modalidade de jornalismo com perfil 

midiativista, que apesar de ter expressão, ocupa apenas uma amostra da diversidade de 

organizações de jornalismo pós-industrial.  

Ao centrar em uma parte do processo da construção do sentido, uma vez que 

priorizamos a investigação das condições e gramáticas de produção, esta pesquisa deixou em 

aberto a investigação das gramáticas de reconhecimento e circulação, fundamentais no 

entendimento das sociedades midiatizadas. Portanto, é necessário avançar nas análises sobre 

as tendências do reconhecimento e circulação dos discursos mediáticos das modalidades de 

jornalismo nativas digitais, sobretudo as que defendem o discurso da “independência”, do 

ponto de vista econômica e social.  

Por fim, acreditamos que o jornalismo está longe de perder sua importância na 

sociedade, pois as “massas” de mídias e informações que atravessam as relações sociais ainda 

convivem com o dilema de seleção, prática jornalística fundamental para o funcionamento das 

sociedades. Acreditamos que é necessário entender os sentidos construídos por essas mídias, o 

papel que desempenham na construção da sociedade e na reconfiguração no campo 

jornalístico. A fase atual de desenvolvimento sócio-técnico, das mudanças nos modelos 
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sociais e dos padrões discursivos parecem nos mostrar que vivemos profícuos anos de estudos 

da sociedade através do campo da comunicação. 
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APÊNDICES 

 

1. CodeBook 

Codes VL 

Assinatura conflitante 75 

Assinatura do enunciador 128 

Compartilhamento de outras Organizações de Mídia 43 

Discurso Direto 68 

Discurso Direto e Indireto 223 

Discurso Indireto 11 

Discurso Comentado 159 

Discurso Relatado valor de autenticidade 123 

Discurso Relatado valor de responsabilidade 54 

Discurso Relatado valor verdade 121 

Enquadramento da agenda de lula e Dilma  10 

Enquadramento da cobertura do impeachment em jornais internacionais 2 

Enquadramento da cobertura dos jornais tradicionais 8 

Enquadramento da cobertura midiativista 8 

Enquadramento da composição racial na manifestação pró-impeachment 2 

Enquadramento da crise política no aspecto da misoginia  2 

Enquadramento da história de origem de movimento contra-impeachment 1 

Enquadramento da manifestação pró-impeachment na lógica dos fait divers 16 

Enquadramento da mobilização nas redes sociais sobre o impeachment 5 

Enquadramento da presença das polícias como heróis na manifestação pró-

impeachment 
1 

Enquadramento da presença das mulheres na manifestação contra-

impeachment 
6 

Enquadramento da reação contra-impeachment estimulada pelo movimento 

pró-impeachment 
6 
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Enquadramento da relação da ditadura com o processo de impeachment 1 

Enquadramento das diferenças das manifestações pró-contra impeachment 5 

Enquadramento das pautas da manifestação contra-impeachment 5 

Enquadramento de ato de cooperação dos movimentos sociais e 

parlamentares em âmbito nacional e internacional contra-impeachment 
56 

Enquadramento de conflito ou atos de violência entre pessoas pró e contra-

impeachment 
4 

Enquadramento de fórum de debate crítico que reuniu a esquerda e setores 

da intelectualidade 
7 

Enquadramento de manifestação contra-impeachment 31 

Enquadramento de manifestação Indígena contra-impeachment 2 

Enquadramento de manifestação pró-impeachment com classe média 6 

Enquadramento de decisão partidária em relação a crise e saídas sobre 

impeachment 
1 

Enquadramento do caráter conservador e/ou fascista de ativistas pró-

impeachment 
7 

Enquadramento do papel político da arte no processo do impeachment 41 

Enquadramento do processo do impeachment 30 

Enquadramento do tamanho das manifestações pró-contra o impeachment 5 

Enquadramento do valor resistência na manifestação contra-impeachment 14 

Enquadramento dos atos judiciais contra Lula, Dilma e todo campo da 

esquerda 
3 

Enquadramento focado nas pautas políticas divergentes de manifestação 

pró-impeachment 
3 

Enquadramento que expõe as fragilidades da classe política  14 

Enunciador Cúmplice 119 

Enunciador Distante 25 

Enunciador Pedagógico 97 

Enunciador Testemunhal 61 

Fonte Não-Oficial 263 

Fonte Oficial 39 

Foto enquadramento 63 

Foto focalização 468 
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Foto panorama simbólico 11 

Gênero Ciberjornalísticos - Crônicas de Urgência 21 

Gênero Ciberjornalísticos - Crônicas Simultâneas 57 

Gênero Ciberjornalísticos - Enquete 43 

Gênero Ciberjornalísticos - Reportagem Multimídia 24 

Gênero Informativo – Entrevista 46 

Gênero informativo – Nota 25 

Gênero Informativo – Notícia 21 

Gênero Informativo – Reportagem 3 

Gênero Interpretativo – Análise 6 

Gênero Interpretativo – Dossiê 1 

Gênero Interpretativo – Perfil 6 

Gênero Opinativo – Artigo 1 

Gênero Opinativo – Carta 5 

Gênero Opinativo – Comentário 0 

Gênero Opinativo - Comentário/ Relato de Experiência 5 

Gênero Opinativo – Crônica 10 

Gênero Opinativo – Editorial 15 

Gênero Opinativo – Resenha 2 

Gênero Utilitário – Indicador 7 

Gênero Utilitário – Serviço 4 

Localidade Internacional 34 

Localidade Cidade de Belém-PA 24 

Localidade Cidade de Belo Horizonte-MG 59 

Localidade Cidade de Brasília-DF 60 

Localidade Cidade de Campinas-SP 24 

Localidade Cidade de Caxias do Sul-RS 79 
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Localidade Cidade de Curitiba-PR 0 

Localidade Cidade de Manaus-AM 1 

Localidade Cidade de Porto Alegre-RS 5 

Localidade Cidade de Recife-PE 3 

Localidade Cidade de Santa Bárbara-MG 4 

Localidade Cidade de São Carlos-SP 1 

Localidade Cidade de São Paulo-SP 1 

Localidade Cidade de Uberlândia-MG 2 

Localidade Cidade de Vitória-ES 1 

Localidade Cidade do Rio de Janeiro-RJ 1 

Localidade Fortaleza-CE 1 

Localidade Mato Grosso -MT 1 

Localidade Nacional 1 

Modalização Apreciativa 193 

Modalização Lógica 109 

Personagem Artista Ativista 59 

Personagem Democracia personificada 2 

Personagem Dilma 36 

Personagem Feminista 7 

Personagem lula 11 

Personagem Michel Temer 3 

Personagem mídia tradicional (Globo, Veja, Etc.) 43 

Personagem partido 1 

Personagem pessoa contra-impeachment 73 

personagem pessoa pró-impeachment 18 

Personagem manifestante identificado por nome e profissão 2 

Personagem midiativista 18 
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Personagem militante contra-impeachment de esquerda 18 

Personagem movimento Organizado contra-impeachment 84 

Personagem movimento Organizado pró-impeachment 15 

Personagem repórter Democrático 5 

Personagem sistema de Justiça e Segurança 20 

Personagem usuário das redes sociais 7 

Personagem dos Manifestantes Classe média, de verde-amarelo comentendo 

racismo, intolerância ou outro tipo de opressão 
13 

Personagem Indígena 1 

Personagem Intelectual 22 

Personagem Petrobrás 7 

Personagem político contra-impeachment 47 

Personagem Político pró-impeachment 43 

Personagem PT 4 

Relação conflitante entre hiperlink ou Intertítulo e assinatura 22 

Relação de Intertítulo-assinatura convergente  

Relação de Intertítulo-Título de localização dos temas que interessam a 

situação anunciada no título 
21 

Relação de Intertítulo-Título de referência dos temas na matéria 27 

Relação de Intertítulo-título que explica temas não apresentado no título 4 

Relação de título e o artigo - diferença no enfoque 9 

Relação de título e o artigo - explicação do enfoque 293 

Relação entre “Nós”acadêmicos crítico da esquerda X “Eles” o PT e os 

movimentos sociais em crise 
3 

Relação entre “Nós” artistas engajados politicamente X “Eles” artistas não 

engajados 
5 

Relação entre “Nós”contra-impeachment  X“Eles” políticos 50 

Relação entre “Nós” democráticos X “Eles” manifestantes pró-

impeachment de Classe média  
49 

Relação entre “Nós” democráticos X “Eles”pró-impeachment 174 

Relação entre “Nós” jornalistas, fotógrafos, cineastas X “eles” políticos 2 
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Relação entre um “Nós” mídiativismoX“Eles” mídia Tradicional 15 

Relação entre “Nós” midiativistaX“Ele”s o Povo 1 

Sem assinatura 99 

Subtítulo não explica o título 90 

Subtítulo que explica e comenta o título 142 

Título Anafórico 90 

Título Informacional 125 

Título Referencial 87 

Uso de Alusão no título 9 

Uso de Antítese no título 2 

Uso de aspas com enunciador não identificado 50 

Uso de aspas no título 20 

Uso de base de dados 4 

Uso de citação direta de uma fonte no título 26 

Uso de dois pontos no título 42 

Uso de Emotion 4 

Uso de Hashtag 36 

Uso de Hiperlinks 92 

Uso de Infográfico 7 

Uso de memes e demais montagens 23 

Uso de Metáfora no título 04 

Uso de Metalinguagem 58 

Uso de Multimidialidade 55 

Uso de Numeral no título 17 

Uso de Substantivo próprio no título 142 

 

  

 


