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RESUMO

Neste trabalho, visamos a um exame de elementos vinculados a textos jornalísticos, 
com o fim principal de tecer um diagnóstico de como se estrutura o discurso da mídia 
no Brasil, em termos hegemônicos; de traçar um apanhado de como essa instância de 
poder é contraposta pelo fenômeno do midiativismo; de construir o esboço de proce-
dimentos favoráveis a uma abordagem crítica da mídia. Como teoria de base, tomamos 
os princípios operacionais da Análise Crítica do Discurso (FAIRCLOUGH, 1995; 2001; 
2003; 2006; CHOULIARAKI; FAIRCLOUGH, 1999; RAMALHO; RESENDE, 2011), 
além de outros aportes acerca do tratamento específico da mídia (THOMPSON, 1998; 
CHAUI, 2006; CHARAUDEAU, 2007). A abordagem inicial, produto de nossa tese 
(COSTA, 2016), depara-se com gêneros do discurso jornalístico da mídia hegemônica, 
integrantes de três veículos midiáticos do cenário nacional: revista Veja, jornal Folha 
de S.Paulo, telejornal Jornal Nacional. Diante desse quadro, o presente trabalho põe, 
em contraponto à constituição de objetos midiáticos dos grandes conglomerados, o 
crescente fenômeno do midiativismo (CASTAÑEDA, 2016; BRAIGHI, 2016a; 2016b), 
em um paralelo que visa trabalhar em função de reflexões necessárias àquilo que vimos 
perseguindo em nossas pesquisas: a construção de um letramento crítico da mídia que 
vem, assim, consolidar um ponto essencial das pesquisas em estudos críticos, qual seja, 
a da vocação emancipatória. 
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Análise crítica do discurso da mídia: 
Poder, contrapoder e emancipação

Introdução

Já não se pode compreender a sociedade moderna atual sem que se dê um lu-
gar central ao exame do desenvolvimento dos meios de comunicação de massa e seu 
impacto: em todas as sociedades os seres humanos ocuparam-se da produção e do 
intercâmbio de informações e de conteúdo simbólico. Sua produção, armazenamento 
e circulação têm sido um aspecto central na vida social. 

Neste trabalho, visamos a um exame de elementos vinculados a textos jornalís-
ticos, com o fim principal de tecer um diagnóstico de como se estrutura o discurso da 
mídia no Brasil, em termos hegemônicos; de traçar um apanhado de como essa ins-
tância de poder é contraposta pelo fenômeno do midiativismo; de construir o esboço 
de procedimentos favoráveis a um letramento crítico para a mídia. 

A abordagem inicial, produto de nossa tese (COSTA, 2016), depara-se com 
três gêneros do discurso jornalístico: as capas de revista de informação, a primeira 
página de jornal diário e a escalada de telejornal. Os veículos de mídia destacados 
foram, respectivamente, revista Veja, o jornal Folha de S.Paulo, e o telejornal Jornal 
Nacional. 

É factual que, do ponto de vista de sua produção, quando nos reportamos a 
conglomerados de mídia, estamos diante de centros de poder. Primeiramente de po-
der econômico – empresas privadas transmitem e vendem mercadorias – e, em segun-
do lugar, centros de poder político, de controle social e cultural. 

Diante desse quadro, no presente trabalho, propomos pôr luz no contraponto 
que há entre a constituição de objetos midiáticos dos grandes conglomerados e o re-
levante advento do fenômeno do midiativismo, compreendido como a ação que parte 
de um sujeito midiativista que, portador de uma vontade solidária, trabalha no senti-
do de uma ação direta, que se consubstancia em sua capacidade de intervenção social 
“[...] potencializada, pari passu à implementação da intervenção ativista, por meio de 
um registro midiático que visa amplificar conhecimento, espraiar informação, mar-
car presença, empreender resistência e estabelecer estruturas de defesa” (BRAIGHI, 
2016b, p. 6). Tal paralelo vem trabalhar para construir reflexões necessárias àquilo 
que vimos perseguindo em nossas pesquisas: a construção de um letramento crítico 
da mídia em um empreendimento que vem, assim, consolidar um ponto essencial das 
pesquisas em estudos críticos, qual seja, a da vocação emancipatória. 

Diante dessa perspectiva, compreendemos que se, pelo discurso, se constroem 
as desigualdades, as assimetrias de relações sociais de poder, também pelo discurso se 
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pode lutar para coibir, combater essas vicissitudes, em um exercício de contrapoder. 
Práticas midiativistas e pesquisa crítica irmanam-se nessa tarefa de oferecer resistên-
cia às práticas de produção simbólica hegemônicas. O exercício de um letramento 
crítico para enfrentamento da mídia, assim, desenha-se. 

1 Uma teoria de base: os quadros da Análise Crítica do Discurso

A Análise Crítica do Discurso (ACD) possui raízes múltiplas, Retórica, Lin-
guística Textual, Antropologia, Filosofia, Sociopsicologia, Ciência Cognitiva, Estu-
dos Literários, Sociolinguística, Linguística Aplicada e Pragmática. Abrange uma 
abordagem teórico-metodológica que atribui grande relevância à compreensão da 
linguagem na condução da vida social, vindo preencher uma lacuna no que se refere 
à atenção até então dada ao discurso como elemento que molda e é moldado pelas 
práticas sociais.

A ACD considera o contexto de uso da linguagem como um elemento cru-
cial, propondo pesquisas voltadas mais para relações sociais não tão estabilizadas de 
luta e conflito, materializadas por discursos como o institucional, político, de gênero 
(gender), da mídia. Com isso, os conceitos de ideologia, poder e hierarquia vêm a ser 
fundamentais para a interpretação ou explicação do texto. A ACD leva em conta, 
ainda, os pressupostos de que: a) o discurso é estruturado pela dominação; b) cada 
discurso é historicamente produzido e interpretado, isto é, está situado no tempo e 
no espaço; c) as estruturas de dominação são legitimadas pelas ideologias dos grupos 
que detêm o poder (WODAK, 2004). 

Para a ACD, o discurso é tido como uma forma de prática social, realizada por 
intermédio de gêneros textuais. Isso tem as seguintes implicações (FAIRCLOUGH, 
2001): a) os indivíduos realizam ações por meio da linguagem; b) há uma relação bi-
direcional entre o discurso e as estruturas sociais, na exata medida em que o discurso 
é simultaneamente influenciado pelas estruturas sociais e as influencia; c) há uma pre-
ocupação com os recursos empregados na produção, distribuição e consumo dos tex-
tos, recursos sociocomunicativos, porquanto perpassados por discursos e ideologias.

A partir da explanação de Fairclough (2001), Meurer (2005) expõe as seguintes 
perspectivas teóricas da ACD: a) o discurso é uma forma de prática social em relação 
dialética com estruturas sociais; b) o discurso tem poder constitutivo; c) os textos 
contêm traços e pistas de rotinas sociais complexas, mas os sentidos são muitas vezes 
naturalizados e não percebidos pelos indivíduos; d) os textos são perpassados por 
relações de poder; e) a ACD privilegia o estudo da interligação entre poder e ideolo-
gia; f) os textos formam correntes: respondem a, e podem provocar ou coibir, outros 
textos; g) a ACD cultiva uma perspectiva emancipatória. 

Numa primeira fase dos estudos em ACD, Fairclough (1990; 2001), ao conceber 
sua Teoria Social do Discurso, elaborou um modelo que considera três dimensões 
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passíveis de serem analisadas: a do texto, a da prática discursiva e a da prática so-
cial. Diferentes categorias analíticas enquadram-se em cada uma das dimensões. Na 
dimensão do “texto” devem ser observadas as categorias de vocabulário, gramática, 
coesão e estrutura textual, a fim de se observar a organização textual. Nesse ponto, 
ênfase é dada ao processo de lexicalização (wording), em que o vocabulário corres-
ponde a diferentes domínios, instituições, práticas, valores, perspectivas, interesses. 
Põe-se, então, o fenômeno no campo das lutas sociais e políticas. 

Na dimensão da “prática discursiva” devem ser examinadas as categorias de 
produção, distribuição e consumo de textos, bem como noções de contexto, força ilo-
cucionária, coerência e intertextualidade, a fim de verificar o modo como o discurso 
é distribuído e consumido pela sociedade ou por grupos sociais específicos. Ênfase, 
quanto a essa dimensão, é dada para a questão da produção e sua natureza variável 
de acordo com fatores sociais, na medida em que textos são produzidos de formas 
particulares em contextos sociais específicos. 

Na dimensão da “prática social” devem ser observadas as categorias de ideolo-
gia, sentidos, pressuposições, metáforas, hegemonia, orientações econômicas, políti-
cas, culturais e ideológicas, a fim de se observar a manutenção ou a mudança que o 
discurso produziu na sociedade ou em grupos sociais particulares. É, portanto, nesse 
ponto que se discute o conceito de discurso em relação ao poder como ideologia e em 
uma concepção da evolução das relações de poder como luta hegemônica. 

Mais recentemente, especialmente a partir dos estudos expostos em Choulia-
raki e Fairclough (1999), a teoria caminhou para uma consideração mais enfática do 
papel crucial da prática social para a análise. Passou a ser posta em xeque a centra-
lidade do discurso como foco dominante na análise, passando a ser visto como tão 
somente um dos momentos das práticas sociais. A abordagem, assim, passa a ser 
tomada como relacional, não apenas concernente a discurso e texto, mas na relação 
do discurso com outros elementos da vida social. Como aponta o próprio Fairclough 
(2006, p. 29): “[...] a mudança social pode ser concebida como mudança nas relações 
entre os elementos sociais de todos os tipos, como uma ‘rearticulação’ de elementos 
sociais que os põe em novas relações”. Assim, o discurso é tomado como um elemen-
to da prática social que tanto constitui outros elementos, quanto é constituído por 
eles, em uma relação dialética de articulação e internalização:
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Figura 1 – Momentos das práticas sociais

Fonte: Ramalho; Resende (2006); Resende (2009).

O discurso é considerado, portanto, um momento integrante e irredutível das 
práticas sociais que, como tal, envolve a linguagem em articulação com os demais 
momentos das práticas: a atividade material, as relações sociais, o fenômeno mental. 
É possível ainda enxergar o discurso, na condição de linguagem, como um momento 
crucial da vida social e, de um modo mais concreto, como um modo particular de 
representar parte do mundo. 

2 O discurso da mídia

De certo modo é possível acreditar, com Thompson (1998), que, do ponto de 
vista da organização social das indústrias de mídia, esta mantém forte conexão com 
uma distribuição desigual de poder e de recursos, indo ao encontro do fato de que 
indivíduos dão sentidos diferentes aos produtos da mídia, sendo do mesmo modo 
diferenciada a forma como a incorporam em suas vidas. 
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Quadro 1 – Formas de poder

Fonte: Thompson (1998, p. 25)

Refletindo acerca dos conceitos básicos, informação e comunicação, Charau-
deau (2007) afirma serem as mídias um suporte organizacional que se apropria de tais 
noções para integrá-las em suas diversas lógicas – econômica (fazer viver uma em-
presa), tecnológica (estender a qualidade e a quantidade de sua difusão) e simbólica 
(servir à democracia cidadã). A lógica simbólica seria mais focal em relação ao que 
se discute aqui neste trabalho, por se tratar “[...] da maneira pala qual os indivíduos 
regulam as trocas sociais, constroem as representações dos valores que subjazem as 
suas práticas, criando e manipulando signos e, por conseguinte, produzindo sentido” 
(CHARAUDEAU, 2007, p. 16).

Assim, temos a atividade simbólica como característica fundamental na vida 
social. Thompson (1998) usa o termo “poder simbólico”, emprestado de Bourdieu, 
para reportar-se à capacidade de intervir no curso dos acontecimentos, de influenciar 
as ações dos outros e produzir eventos por meio da produção e da transmissão de 
formas simbólicas. A comunicação é, pois, tomada como um tipo de atividade social 
que envolve a produção, transmissão e recepção de formas simbólicas, implicando a 
utilização de várias sortes de recursos. 

Nesse contexto, o meio técnico é caracterizado como o substrato material das 
formas simbólicas – o elemento material por meio do qual a informação, vale di-
zer, o conteúdo simbólico é fixado e transmitido. Thompson (1998), que relaciona 
o desenvolvimento dos meios técnicos com os mais amplos aspectos institucionais 
do desenvolvimento das sociedades modernas, aponta que tais meios, bem como os 
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conteúdos simbólicos por eles armazenados, podem servir de fonte para o exercício 
de diferentes formas de poder.

Paralelamente, um forte atributo dos meios técnicos é aquele relacionado a seu 
grau de reprodução. A reprodutividade acaba apresentando-se como uma fundamen-
tal característica que está na base da exploração comercial dos meios de comunica-
ção: “[...] as formas simbólicas podem ser ‘mercantilizadas’, isto é, transformadas em 
mercadorias para serem vendidas e compradas no mercado” (THOMPSON, 1998, p. 
27). É exatamente no seio da ampliação e controle dessa capacidade de reprodução 
que estariam os meios principais de mercantilização das formas simbólicas.

Outro aspecto não menos importante, próprio dos meios técnicos, remete ao 
fato de eles permitirem certo grau de distanciamento espaço-temporal: todo processo 
de troca simbólica tende a implicar um distanciamento da forma simbólica de seu 
contexto de produção, porquanto seja afastada de seu contexto de origem, tanto no 
espaço, quanto no tempo, e reinserida em novo(s) contexto(s), que pode(m) estar si-
tuado(s) em um módulo de espaço-tempo diferenciado. 

É assim que, ao alterar as condições espaçotemporais da comunicação, o uso 
dos meios técnicos também altera as condições de espaço e tempo sob as quais os 
indivíduos exercem o poder. Estes podem, dessa forma, agir a distância, intervindo 
e influenciando no curso dos acontecimentos mais distantes nesses dois patamares. 

É sob essa condição que Thompson (1998, p. 32) busca uma definição para 
comunicação enquanto uma “[...] produção institucionalizada e difusão generaliza-
da de bens simbólicos através da fixação e transmissão de informação ou conteúdo 
simbólico”, para o desenvolvimento da qual definição propõe cinco características 
basilares. 

Uma primeira, relacionada aos meios técnicos, aponta para o fato de que o de-
senvolvimento das indústrias de mídia tem interesse agudo pela exploração comercial 
das inovações técnicas, o que torna possível a produção e difusão generalizada das 
formas simbólicas. Isso estaria diretamente relacionado a uma segunda caracterís-
tica, que diz respeito à mercantilização das formas simbólicas, uma vez que é cabal 
que a comunicação de massa implique a exploração comercial das inovações técnicas. 

Uma terceira característica é a que estabelece uma dissociação entre a produ-
ção das formas simbólicas e a sua recepção, o que guarda implicações importantes, 
como a desigualdade entre os participantes do processo comunicativo, com penalida-
de para os receptores do intercâmbio.

Uma quarta característica diz respeito ao fato de que a comunicação de massa 
é extensão da disponibilidade das formas simbólicas no tempo e espaço. Assim, to-
das as formas simbólicas, uma vez que são intercambiadas entre indivíduos que não 
ocupam posições idênticas no espaço-tempo, implicam certo grau de distanciamento. 
Com o desenvolvimento de instituições orientadas para a produção em grande escala, 
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porém “[...] a ampliação da disponibilidade das formas simbólicas se torna um fe-
nômeno social cada vez mais significativo e penetrante” (THOMPSON, 1998, p. 35). 

Isso leva a uma quinta característica, relacionada à circulação pública das for-
mas simbólicas, que aponta para o paradoxo segundo o qual a comunicação de mas-
sa, apesar de ficar à disposição, em princípio, a uma multiplicidade de receptores, por 
uma série de razões, lida com produtos que circulam apenas entre um setor relativa-
mente restrito da população.

Thompson (1998) chama a atenção ainda para o que intitulou de “caráter mun-
dano da atividade receptiva”: ao inter-relacionar comunicação, apropriação e vida 
cotidiana, devemos levar em conta que a recepção que fazemos dos produtos da mí-
dia se caracteriza como uma atividade de rotina, a qual muitos indivíduos já integram 
como parte de sua vida social. É preciso, pois, para a compreensão da atividade mi-
diática, jogar luz sobre os aspectos rotineiros e práticos da atividade receptiva, visto 
que é parte integrante das atividades constitutivas da vida diária. 

Paralelamente, a recepção da mídia pode ser concebida como uma atividade. 
Por um lado, Thompson pontua ser o processo de recepção dos produtos de mídia 
um processo mais ativo e criativo que o mito do receptor passivo poderia supor: “[...] 
no processo de recepção, os indivíduos usam as formas simbólicas para suas próprias 
finalidades, em maneiras extremamente variadas” (THOMPSON, 1998, p. 42).

Por outro lado, a atividade de recepção da mídia pode ser tomada como uma 
atividade situada, uma vez que os produtos de mídia são recebidos por indivíduos 
que estão sempre postados em contextos sócio-históricos específicos. Esses contextos 
são caracterizados por relações sociais de poder relativamente estabilizadas e por um 
acesso diferenciado aos recursos simbólicos distribuídos. 

É possível ainda tomar a recepção de produtos de mídia como uma realização 
especializada, uma vez que depende de habilidade e competências adquiridas que 
os indivíduos apresentam no processo de recepção. O componente social é decisivo 
quanto a esse aspecto, podendo tais atributos variar consideravelmente de acordo 
diferenças de grupos, formação, classes, período histórico. 

Podemos, por fim, considerar a atividade de recepção de mídia como um pro-
cesso hermenêutico, já que indivíduos que recebem produtos de mídia são imbuídos 
de um processo de interpretação, a partir do qual tais produtos adquirem sentido. O 
indivíduo que recebe um produto de mídia deve, até certo ponto, prestar atenção e, 
ao fazer isso, ele se ocupa inteiramente numa atividade de entendimento do conteúdo 
simbólico transmitido pelo produto. Isso implica o fato de que, ao operar no pro-
cesso de interpretação das formas simbólicas, “[...] os indivíduos as incorporam na 
própria compreensão que têm de si mesmos e dos outros. Eles as usam como veículos 
para reflexão e autorreflexão como base para refletirem sobre si mesmos, os outros e 
o mundo a que pertencem” (THOMPSON, 1998, p. 45)
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Charaudeau (2007), examinando os modos de organização do discurso de in-
formação, procura resumir os critérios para construção do acontecimento midiático 
em três tipos principais: de “atualidade”, de “expectativa” e de “socialidade”. O pri-
meiro diz respeito ao imperativo de a informação midiática dever dar conta do que 
ocorre numa temporalidade comum à do “sujeito-informador-informado”; opera-se 
o “princípio de modificação”. Um outro é o de expectativa relativo ao fato de a infor-
mação midiática dever captar o interesse do sujeito-alvo, devendo lidar com o jogo 
entre os sistemas de expectativa, previsibilidade, imprevisibidade; opera-se o “princí-
pio da saliência”. Depois, tem-se que a informação midiática deve tratar daquilo que 
ocorre no espaço público, devendo seu compartilhamento e visibilidade ser assegura-
do; funciona o “princípio de pregnância”. 

A abordagem de Charaudeau (2007) procura depreender o modo pelo qual a 
instância midiática procede a execução de seu propósito e, nesse decurso, o que cha-
ma de “modos discursivos”, correspondentes a cada situação de comunicação midiá-
tica, a saber: o ato de relatar o que acontece/aconteceu no espaço público, correspon-
dendo ao chamado “acontecimento relatado”; o ato de comentar o porquê e o como 
do acontecimento relatado por análises e pontos de vista diversos, o que caracteriza o 
“acontecimento comentado”; o ato de provocar o confronto de ideias, com o empre-
go de diferentes dispositivos, redundando no “acontecimento provocado”. 

Podemos considerar que o que caracteriza a informação midiática como tal 
não se trata necessariamente de um universo de fatos empíricos, mas em larga medida 
de um universo construído. O acontecimento midiático não é, ao contrário do que 
muitas vezes se pode pregar, um conjunto de fatos correlatos com o que acontece no 
espaço público, mas efetivamente o resultado de uma construção. 

3 Um estudo de caso: análise da mídia jornalística

Pela presente seção, pretendemos fazer uma apresentação do modo como a mí-
dia hegemônica representa fatos do cotidiano da vida social, tomando como recorte 
o período em que ocorriam as campanhas para eleição do cargo político majoritá-
rio em nosso país. Para tanto, tomamos para análise três objetos, representativos da 
instância midiática – a capa de revista semanal de informação, a primeira página de 
jornal diário, e a escalada de telejornal. 

Quando nos deparamos com a capa de revista de informação, notamos que 
a imagem em foco apresenta, do ponto de vista de sua estruturação, a presença de 
elementos interligados. No caso específico, a marcação por linhas divisórias mostra-
-se de modo tênue. As partes distintas, marcadas pelas figuras da presidenta (então 
candidata à reeleição) Dilma Rousseff, o bloco textual contendo a manchete principal 
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do semanário, bem como a imagem do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, vêm, 
por conseguinte, separadas por conjunturas definidas por linhas de estruturação ba-
sicamente ausentes (estruturação fraca), caracterizando um sentido de identidade de 
grupo. Diz-se, assim, que as partes da imagem, em nível de estruturação fraca, estão 
em conexão, o que sugere um significado de comunhão entre as duas figuras represen-
tadas e o bloco central na qual estão contidos o texto curto e a manchete.

Figura 2 – Capa de revista de informação

Fonte: Veja, 29 out. 2014.

Nesse caso, é mobilizada a estratégia visual de tríptico, em que elementos de 
uma composição são dispostos a par de um item centralizado, para o caso em ques-
tão nos espaços à direita e à esquerda. Nesse âmbito, é marcante a ausência de linhas 
divisórias nas três porções visuais significativas da imagem, fator ainda mais acentu-
ada pelo emprego de uma fotografia em tom de pouca saturação, pouca iluminação, 
pouco brilho, quase em preto e branco. A opção por escala de quase ausência de cor 
justificar-se-ia pela intenção de tratar a matéria com significado de seriedade, crueza, 
com objetivo de causar impacto, para o que se aproveita de sentidos de distancia-
mento, frieza, amparados pelo uso de relações de cor próximas ao cinza, ao preto e 
branco. A relação praticamente monocromática só é quebrada pela apresentação da 
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cor vermelha na manchete, o que pode nos sugerir duas hipóteses não excludentes – 
ou se está querendo reforçar sentidos de excitação, perigo e hostilidade, agregados 
à cor; ou se está fazendo referência ao partido a que pertencem as figuras políticas 
representadas, que tradicionalmente tem o vermelho basicamente como símbolo de 
campanha. 

Para o caso da capa em destaque, a relação composicional de informação ver-
bo-visual na distribuição centro-margem mostrou-se significativa. Com linhas eva-
nescentes separando os dois participantes representados, é para o segmento interme-
diário que se deseja que se concentre o olhar do observador. 

No ponto concêntrico está contido um texto curto, em linhas resumitivas da 
reportagem principal da edição, acrescido da manchete. O texto curto é encabeçado 
por um índice, “Petrolão”, que aponta para um termo criado pela própria imprensa 
para representar o conjunto de escândalos envolvidos na gestão da companhia estatal 
Petrobras. 

A escolha léxica envolve sistemas de classificação ideologicamente motivados, 
de acordo com dados interesses (FAIRCLOUGH, 2001). O uso do item em questão 
aponta para um fatiamento da conjuntura política brasileira tal como a explora a 
editoria do periódico em análise. Também faz parte do modo como este e seus leito-
res categorizam essa realidade, o que demarca uma relação entre veículo de mídia e 
espectador, entre produtor e mercado. 

Não é desarrazoado relacionar a outro termo criado pela mesma comissão edi-
torial, “mensalão”, e fazer um correlativo, inclusive levando em conta o aparato fôni-
co e o termo de sentido mais geral que seria motivador daqueles lexemas neológicos, 
a saber: “corrupção”. Trata-se, como se pode notar, de termos de sentidos extrema-
mente pejorativos e, como tais, erigidos para a composição dos textos jornalísticos 
dessa ordem, não raramente lançados na composição de manchetes e figuração em 
gêneros como os que estão em foco no presente trabalho. A manchete, por sua vez, se 
apõe na parte inferior desse tomo central, o que pode, pela relação de espaço ideal/
real, sugerir uma intenção de se expor nesse campo o concentrado de informação que 
se julgou mais concreta, prática, mais “verdadeira”.

Há que se destacar ainda, incitado na parte verbal da principal unidade da 
capa, o emprego de recurso intertextual (FAIRCLOUGH, 2001; 2003; RAMALHO; 
RESENDE, 2011). Pelo uso da expressão “tenebrosas transações”, a edição alude a 
uma canção composta por Chico Buarque, autor da letra, em coautoria com Francis 
Hime, que tratou da melodia. É possível enxergar uma relação muito estreita entre 
intertextualidade e hegemonia (FAIRCLOUGH, 2001; 2003; CHOULIARAKI; FAIR-
CLOUGH, 1999), na exata medida em que está situado no campo da produtividade 
– os textos podem transformar textos anteriores e reestruturar convenções existentes 
para gerar novos textos. No caso em tela, é preciso recorrer ao contexto histórico-so-
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cial em que a composição original foi produzida. Eram meados dos anos de 1980 e 
o Brasil saía de um período bastante sombrio de sua história, o da Ditadura Militar. 
Prisões arbitrárias, perseguições políticas, quebra de direitos civis, censura, cercea-
mento da liberdade de expressão, eram caracteres marcantes desse período. A com-
posição faz referência ao exato momento em que se vivia o fim do regime de exceção, 
o que é marcado pela expressão de efeito que se repete e dá título à canção: Vai pas-
sar. O trecho, que ora foi apropriado pelo texto jornalístico da capa em análise, alude 
a essa conjuntura, na qual, os cidadãos, impedidos de participar mais ativamente das 
decisões políticas e sociais, sofriam com ações da base do governo ditatorial, como 
o foi a promulgação do Ato Institucional n.º 5, conjunto de normatizações, que, cul-
minando com a expressão singular daquele regime, tratava, dentre outras questões, 
de punir arbitrariamente os assim considerados inimigos de sua política de exceção. 
Ecoa, assim, a partir da letra da canção:

Num tempo/ Página infeliz da nossa história/ Passagem desbotada na memória/ Das 
nossas novas gerações/ Dormia/ A nossa pátria mãe tão distraída/ Sem perceber que 
era subtraída/ Em tenebrosas transações [...] (BUARQUE; HIME, 1984). 

Ora, essa produtividade textual, como defende Fairclough (2001), é socialmen-
te limitada, bem como restringida e condicional conforme tais relações. A intertextu-
alidade, portanto, precisa ser situada a partir de uma teoria de relações de poder e de 
como estas moldam e são moldadas por estruturas e práticas sociais. O que vemos no 
emprego intertextual do trecho da canção em um texto jornalístico é, portanto, uma 
contraposição de posições ideológicas diversas. De um lado, temos a composição de 
artistas expressamente contrários ao golpe e seu regime totalitário e, de outro, temos 
a editoria da revista de informação, peremptoriamente alinhada aos princípios polí-
ticos e ideológicos que fomentaram aquela conjuntura. De um lado, temos posições 
progressistas, defendidas até hoje pela figura pública dos intelectuais que compuse-
ram a peça artística; de outro, a conjuntura reacionária assumida pelo corpo editorial 
do veículo de mídia. Esquerda e direita, se quisermos simplificar, por rótulos, o cam-
po dos embates ideológicos, em sua contrariedade na ação do emprego intertextual. 
É possível, portanto, não só mapear, nesse caso, as possibilidades e limitações dos 
processos intertextuais dentro dos estados de luta hegemônica, como reforçou Fair-
clough (2001; 2003), mas sobretudo situar tais processos como de luta hegemônica 
na esfera do discurso, o qual tem efeito sobre a conjuntura social, ao mesmo tempo 
que por ela é afetado. 

No que diz respeito à primeira página de jornal, um primeiro exame aponta 
para o destaque que é dado à manchete principal no ambiente imagético da capa. O 
recurso cria uma saliência no espaço visual, trabalhando para um primeiro engaja-
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mento do leitor, em consonância com uma estratégia de arrebatamento da atenção, 
pelo que se criam iscas para o olhar. Os caracteres tipográficos, tanto do ponto de 
vista do tipo, quanto do tamanho da fonte, que compõem a manchete contribuem 
para a concepção de uma unidade noticiosa pela elaboração de pontos de atração de 
ordem gráfica. Igualmente, o tipo de valorização da unidade noticiosa pode ser toma-
da como de alto índice pela própria ocupação espacial, a mancha gráfica, dedicada à 
unidade em questão.

Figura 3 – Capa Folha de S.Paulo

Fonte: Folha de S.Paulo, 25 out. 2010.
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Ênfase foi dada ao papel da fotografia nessa edição, ancorada pela primeira 
página. Enquanto a manchete principal ocupa a parte relativa ao topo na estrutura 
composicional, a foto destaca-se em um posicionamento mais para o centro, ocupan-
do um espaço valioso de cinco colunas. 

A fotografia no jornalismo tem sido apontada como um dos principais fatores 
no gerenciamento do nível de atenção (HERNANDES, 2005; 2012). Os próprios pro-
jetos editoriais têm apostado nesse fator, aproximando a foto jornalística à foto artís-
tica em que imagens de beleza plástica e efeitos inusitados são cada vez mais urgentes. 
Trata-se muito mais que um mero enquadramento, mas sobretudo de um elemento 
detentor de um potencial de atração: como tal apresenta vantagem significativa na ta-
refa de arrebatar e sustentar a atenção do leitor, porquanto atraiam o olhar, angariam 
atenção, incitam curiosidade. 

Na figura em foco, vemos a imagem das duas personagens principais do ce-
nário político na véspera da principal eleição majoritária. Trata-se de fotografia de 
flagrante, uma vez que capta o assim chamado “instante decisivo”, tendo forte valor 
documental e impactante, ligado a uma maior tensão narrativa. A escolha por uma 
representação narrativa é, para tanto, oportuna. Mobiliza-se uma imagem em que 
temos as figuras de dois interatores em uma ação recíproca de cumprimento formal e 
troca de olhar incisivo. Nesse caso, ator e meta revezam-se nesses papéis, marcando a 
escolha por uma estrutura bidirecional. 

 Sabendo-se, porém, que a fotografia é tomada como fator de proposição de 
um fragmento de realidade, em um projeto de fidedignidade, credibilidade e objeti-
vidade, é digno de nota o fato de, na imagem em destaque, o participante represen-
tado pela figura do então candidato Aécio Neves aparecer em posição à esquerda da 
representação visual, o que pode insinuar uma posição de liderança, uma vez que a 
orientação leva a tomar a figura assim posicionada como algo familiar, como um 
ponto de partida.

A escalada caracteriza-se como aquele segmento que, em um telejornal, apre-
sentam-se as principais manchetes do dia e marca a abertura do programa jornalís-
tico. Na escalada em foco, a principal unidade, que versa sobre o processo eletivo, 
apresenta em seus momentos finais, flashes acerca da atividade dos dois candidatos 
eleitos para a disputa em segundo turno à Presidência. O segmento é pontuado por 
imagens que marcam o desenvolvimento de processos representacionais. No primeiro 
quadrante, temos a imagem da então candidata Dilma Rousseff, flagrada enquanto 
conversa com seus interlocutores e observa algo por uma fresta da janela, pontuando 
uma reação (tem por ponto de partida o olhar em direção de algo) não transacional 
(não é possível determinar o alvo desse olhar). No segundo enquadre, notamos a figu-
ra da candidata cumprimentando algumas pessoas; funciona aqui o processo de ação 
(de ator, participante mais saliente, parte um vetor em direção a uma meta) transa-
cional (é possível identificar com clareza o alvo, os potenciais eleitores, apoiadores de 



INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

240

Dilma Rousseff). Em um terceiro quadrante, há a representação do candidato Aécio 
Neves em ambiente familiar dividindo a cena com sua esposa e seus bebês gêmeos, 
que são pelo casal embalados; a ação transacional é mais uma vez mobilizada nesta 
representação, em que se tem na figura das crianças a meta da ação dos participantes. 
Um quarto enquadre retrata a imagem de dois participantes, representados por Aécio 
Neves e uma potencial eleitora, em um processo de ação em que ambos fazem um 
autorretrato. 

O conjunto de enquadres pontua representações com diferenças não exata-
mente sutis para os dois candidatos. Inicialmente, podemos visualizar a figura da 
candidata Dilma em uma posição de alheamento, sem ser ativada por uma marcação 
acional de envolvimento na ação que desempenha: a escolha por uma representação 
reacional mostrou-se proposital nesse caso. No frame seguinte, embora já se opte 
por representar a candidata em uma representação acional, nota-se pela cena que 
sua posição é apresentada de um modo hierarquicamente superior em relação aos 
potenciais eleitores, construção marcada pela linha vetorial em diagonal, de cima 
para baixo. Já quanto ao enquadramento do candidato Aécio Neves temos, por um 
lado, a retratação de um ambiente familiar, em que um casal, igual a qualquer outro 
do povo, embala suas crianças recém-nascidas, cenário de forte apelo emocional. Por 
outro lado, no quarto frame, essa ambiência de intimidade é reforçada pela ação de 
se produzir um autorretrato (selfie), um artifício das relações interpessoais modernas 
em que as pessoas fotografam a si mesmas e depois compartilham a fotografia em 
ambientes virtuais de comunicação; atividades de companheirismo e cumplicidade 
são representadas pela ação vetorial nesse último enquadre. A figura que segue de-
monstra o desenvolvimento dessas representações. 

Figura 4: Enquadre/significado representacional – escalada

Fonte: Jornal Nacional, 25 out. 2014.
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Levando em conta que eventos meramente não podem ser alçados à categoria 
de notícia, senão quando detentores de determinados traços, identificamos alguns 
critérios de mérito ou valor geral de notícia nas unidades da escalada em questão. Por 
ser a última edição, antes do dia das eleições em segundo turno, o noticiário lidou 
com segmentos noticiosos ligados a esse tema. Assim, um primeiro valor erigido foi o 
de “interesse”, segundo o qual quanto mais pessoas puderem ter suas vidas afetadas 
pela notícia, mais a torna importante. 

Balanço e considerações finais

É preciso ancorar, diante do que se mostrou, o objeto de nossa análise como 
situado em um conjunto de práticas sociais que se encontram no campo das práticas 
midiáticas, sua presença e seu papel na constituição da vida social. É factual que, do 
ponto de vista de sua produção, quando nos reportamos a conglomerados de mídia, 
estamos diante de centros de poder. Primeiramente de poder econômico – empresas 
privadas transmitem e vendem mercadorias – e, em segundo lugar, centros de poder 
político, de controle social e cultural (CHAUI, 2006).

Porém, o modo como se configuram os gêneros em análise e, especialmente a 
capa de revista, enseja destacar o aspecto da hegemonia e lutas hegemônicas. Fair-
clough (2003) aponta seu valor potencial quando segue a visão marxista/gramsciana 
de política como estando inserida no campo das lutas pela hegemonia; esse particular 
modo de conceptualização do poder em termos daquilo que, entre outras coisas, de-
pende do consentimento, ou pelo menos aquiescência, sem ter de recorrer necessaria-
mente ao uso da força. Para tanto, a importância da ideologia mostra-se fundamental 
na manutenção das relações sociais de poder. As lutas hegemônicas entre forças polí-
ticas podem ser vistas como parte de uma disputa entre aqueles que reivindicam suas 
visões e representações particulares do mundo como possuindo um status universal.

Um contraponto a esse cenário de hegemonia, estabelecido pela instituição das 
grandes empresas de mídia, vêm ser justamente fenômenos crescentes da vida social, 
como o midiativismo, caracterizado como uma prática que, cada vez mais fazendo 
uso das novas tecnologias de comunicação, busca oferecer quadros de significação 
alternativos a esse domínio preponderante da mídia corporativa no relato dos fatos 
da sociedade: trata-se de uma “[...] prática que envolve tecnologias apropriadas por 
agentes em contextos específicos com uma dose de autonomia e liberdade para con-
testar as estruturas vigentes de estruturas de poder” (CASTAÑEDA, 2016, p. 17).

É exatamente essa vocação contestadora que irmana o construto midiativista e 
a abordagem crítica do discurso. Ora, se pelo discurso, como se viu, é possível estabe-
lecer injustiças, desigualdades e assimetria das relações sociais de poder, também pelo 
discurso se pode trabalhar em favor da mudança. Como observou Braighi (2016a, p. 
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625), ao construir uma narrativa que representa uma alternativa à hegemonia do dis-
curso dos grandes conglomerados de mídia, “[...] os midiativistas vêm realizando um 
papel de posicionamento ao lado de setores da sociedade que tem menos espaço para 
projeção argumentativa, oportunizando condições para que os pontos de vista destes 
possam repercutir”.

Castañeda (2016) aposta no papel das tecnologias de comunicação como pro-
tagonista desse processo, reforçando a ação de registrar tecnologicamente, objetificar 
uma parte do real em um componente técnico, propagando este registro com a inter-
net a fim de criar uma rede de solidariedade, identificação e denúncia capaz de mudar 
a narrativa dominante tecida pela mídia corporativa que tende a mitigar questões que 
são caras ao campo de lutas e mobilizações.

Uma tal discrepância entre o tratamento dado a um evento pela mídia conven-
cional e os registros midiativistas foram, aliás, enfatizados por Braighi et. al. (2016), 
que apontaram, acerca dos protestos de 2013, no Brasil, que os imaginários impreg-
nados nas narrativas demonstraram percepções do real muito distintas:  a mídia tra-
dicional teceu uma identidade narrativa que procurou legitimar a ação da polícia, 
construindo uma imagem positiva em oposição aos manifestantes inseridos na narra-
tiva de modo negativo. O Mídia Ninja, que representava um modelo midiativista fez 
um relato oposto a isso. 

Desponta, como tal, um componente basilar para ambas as práticas – análi-
se crítica e midiativismo: o caráter da emancipação. Elas apontam para formas de 
lutas pelas mudanças sociais, uma vez que um indivíduo é interpelado em favor de 
uma tomada de consciência acerca do valor ideológico de um determinado discurso 
e, assim, pode resistir a ele, coibi-lo. Tanto a compreensão do papel da linguagem 
como prática social, por um lado, como um fazer alternativo em relação à narrativa 
dos fatos sociais cotidianos, por outro, acarretam a emancipação de grupos menos 
privilegiados, tomados como protagonistas na relação com a circulação dos bens 
simbólicos na sociedade. 
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