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RESUMO 

 

 
O presente estudo interpretativo, de natureza qualitativa, teve como objetivo geral analisar 

criticamente discursos hegemônicos e ideologicamente marcados em notícias sobre atores 

sociais negros no webjornalismo brasileiro. Para tanto, fundamentamo-nos na noção de 

discurso como prática social e nos postulados da Análise de Discurso Crítica (ADC), de 

Fairclough (2001; 2003) e Van Dijk (2001; 2019), com seus estudos críticos acerca do 

racismo, bem como as diversas teorias as quais a ADC operacionaliza – a noção de Ideologia, 

inerentemente negativa, difundida por Thompson (1995) e o poder como hegemonia de 

Gramsci (1995). Para concretização da pesquisa, partimos da seguinte questão: Como as 

marcas textuais-discursivas funcionam para a construção hegemônico-ideológica sobre atores 

sociais negros no webjornalismo brasileiro? Como justificativa para realização do estudo, 

visamos levantar inquietações mediante as problemáticas sociais, em uma conjuntura atual, na 

qual observamos previamente a emergência de práticas discursivas discriminatórias 

institucionalizadas. Para constituição do corpus, selecionamos notícias veiculadas no portal 

G1, no período de 2019, 2020 e 2021, envolvendo atores sociais negros. Por conseguinte, 

analisamos com base nas categorias de análise situadas na ADC: a representação de atores 

sociais e a transitividade. Ao final da pesquisa, no que concerce ao gênero digital 

webjornalismo (significado acional), verificamos como sua marca, além do conteúdo 

essencialmente noticioso, o uso de hiperlinks e a possibilidade de uma leitura não-linear, bem 

como a facilidade no compartilhamento e disseminação da notícia em redes sociais. Quanto 

ao estilo (significado identificacional), o G1 apresenta a (tentativa de) isenção ao noticiar 

acontecimentos que envolvam o racismo de maneira explícita. No que se refere ao discurso 

(significado representacional), a presença de negros na notícia não necessariamente significa 

uma representatividade empoderada no portal. É preciso colocar esses participantes como 

agentes ativos em orações e aderir à causa de luta antirracista, não somente devido à 

viralização de hashtags. Percebemos também o acréscimo das práticas de resistência dos 

internautas em oposição ao discurso de caráter discriminatório no meio virtual, estreitamente 

ligadas ao nível educacional dos internautas que, ao ter contato com a leitura crítica, podem 

questionar e provocar a reformulação das manchetes. 

 

Palavras-chave: Webjornalismo. Notícias. Análise de Discurso Crítica. Racismo. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

 
The present interpretative and qualitative reasearch aims at a critical analisys of hegemonic and 

ideologically marked discourses in news about black social actors in Brazilian webjournalism. 

In this sense, the present paperwork is based on the notion of discourse as a social practice and 

Critical Discourse Analysis (CDA) by Fairclough (2001; 2003) and Van Dijk (2001; 2019) with 

critical studies about racism, as well as the several theories which CDA operationalizes - the 

notion of ideology, inherently negative by Thompson (1995) and power as hegemony by 

Gramsci (1995). To carry out this research, it was set the following research question: How 

does linguistic-discursive aspects relate to hegemonic and ideological construction of black 

social actors in Brazilian webjournalism? The purpose of this paper was to concern about social 

injustices since on this current conjuncture we previously noticed the emergence of 

institutionalized discriminatory practices. For corpus, it was collected news published in G1 

from 2019, 2020 and 2021, involving black social actors. Therefore, these collected news were 

analyzed based on two categories in CDA: The Representation of Social Actors and Transivity 

since by means of them it was possible to investigate processes and participants in the headlines. 

In conclusion, concerning webjournalism as a digital genrer (action), we identify as its marks 

a nonlinear reading such as hiperlinks, beside its news content, which increase the possibility 

to share these news on social media. About the style (identities), G1 (tries to) take no 

responsibility from news which involve racism in an explicit way. About discourse 

(representation), the presence of black social actors in webjournalism does not mean an 

empowering representation online. In order being antiracist, G1 has to stand up against racial 

prejudice. Also, we noticed resistance practices against racial prejudice increasing online. This 

fact is mainly because of the education level of users with critical reading on the internet which 

allows portals changes its headlines. 

 

Keywords: Webjournalism. News. Critical Discourse Analysis. Racism.  
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
 

Em 2020, as discussões raciais emergiram nas diferentes esferas da sociedade. 

Primordialmente, devido ao movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam, em pt-

br), convocando a população às ruas e a mobilização de hashtags no âmbito virtual. Nesse 

sentido, a análise das práticas discursivas ideológicas e hegemônicas sobre negros no 

webjornalismo brasileiro tem relevância, pois a imprensa atua diretamente na formação da 

opinião pública e possui papel efetivo na construção da realidade. É por meio da linguagem, 

portanto, que a imprensa exerce diferentes efeitos de sentido e dissemina manchetes 

espetacularizadas em detrimento de determinados grupos. Desse modo, para investigar a 

representação do negro em notícias propagadas no âmbito virtual, de maneira engajada e 

crítica, surgiu a necessidade de adotar como pilar teórico-metodológico uma teoria de caráter 

inter e transdisciplinar – a Análise de Discurso Crítica, difundida por Fairclough (2001; 2003).  

A linguagem, para a Análise de Discurso Crítica, é elemento irredutível da vida social 

e é nesse contexto, portanto, que problemas socias – tais como o racismo – são, em parte, 

problemas discursivos. Sendo assim, a ADC está situada dentro de uma abordagem 

interdisciplinar, pois, para que possa investigar esses problemas, adota noções e conceitos 

oriundos das ciências sociais, mas sem perder de vista os aspectos linguísticos. Logo, é uma 

abordagem sociodiscursiva, linguisticamente orientada, rejeitando pesquisas que não sejam 

engajadas. Por conseguinte, para que a Análise de Discurso Crítica possa investigar questões 

em que estejam relacionadas a linguagem em sociedade, adota como conceitos basilares as 

noções de discurso, ideologia, hegemonia e práticas sociais. 

As práticas sociais, dentro dessa teoria, podem ser entendidas como o ponto de 

conexão entre o sistema linguístico/estrutura e os eventos concretos, manifestados através de 

textos. É nas práticas sociais que os mais variados elementos sociais (físicos, biológicos, 

recursos do mundo material e etc.) se interconectam. O discurso (em seu conceito abstrato) é 

apenas um momento dessas prátcas sociais, em que a linguagem se manifesta como forma de 

(inter)agir, de representar o mundo, outrem e a nós mesmos. E, ao representar o mundo, os 

indivíduos fazem uso de gêneros, discursos e estilos. Ao representar o mundo de maneira 

particular, disseminando um senso comum, construímos um processo de luta travada por meio 

do discurso. 
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A análise de textos, considerados eventos sociais concretos, por meio das categorias 

analíticas propostas pela ADC, permite acessar as camadas mais profundas e entender o 

funcionamento das práticas sociais. Por outro lado, o analista crítico, além do trabalho de 

análise linguisticamente situada, deve conceber que seu trabalho é subjetivo e parcial, pois 

pode estar sujeito a colaborar com a sustentação das relações assimétricas de poder. Desse 

modo, o “C” da criticidade em ADC se justifica por meio do processo explanatório. 

Nesse contexto, fica invíavél conceber a ideia de um estudo de análise crítico-

discrusiva sem dialogar com as ciências sociais, pois a ADC apresenta uma centralidade 

metodológica (voltamo-nos tanto para o sistema, quanto para seu uso contextualizado). Isto é, 

apesar de investigar uma problemática intrisicamente social (as questões raciais), com base na 

ADC (FAIRCLOUGH, 2001; 2003), acreditamos na concepção de que as práticas discursivas 

espelham e constroem nossa realidade.  

Essa multifacetagem do discurso revela uma relação interna e dialética da relação entre 

linguagem e sociedade. Em nosso campo de investigação, isto é, na linguagem, práticas 

racistas são viabilizadas, em uma primeira instância, por meio do discurso e, 

consequentemente, pela imprensa, uma vez que são os meios de comunicação em massa que são 

dominados pela elite com maior poder aquisitivo. Dessa maneira, práticas preconceituosas 

partem da reprodução de discursos discriminatórios que circulam nas diversas esferas sociais. 

Em contrapartida à discrimação racial, foi possível verificar, por meio de uma 

sistematização prévia de uma revisão de literatura, que, nos últimos anos, direitos civis para a 

comunidade negra foram conquistados através de discursos de resistência.  Dentre tais 

conquistas, apontamos, nos anos de 1970, a criação do Conselho de Participação e 

Desenvolvimento da Comunidade Negra, mais precisamente no dia 7 de julho, e a lei que 

tipificou o racismo como crime. Contudo, foi somente com a eleição para a presidência de 

2002, em que Luiz Inácio Lula da Silva esteve como vitorioso, que a comunidade negra passa 

a ter uma relação intríseca com o Estado, ocupando cargos públicos, participando da 

formulação de políticas de enfrentamento ao racismo e tendo representantes da sociedade civil 

nos espaços de controle social, ainda que em menor escala. Destacamos também a lei de Cotas, 

aprovada em 2006, durante seu governo, que inseriu em maior número a comunidade negra 

nas universidades. 

Todavia, em meio aos avanços mencionados, os rastros deixados pela supremacia 

branca, em um passado recente, ainda estabelecem uma linha tênue com a desigualdade social 
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nos dias de hoje. Capas de revistas, campanhas publicitárias e grandes corporações 

empresariais, colocam e exemplificam a posição e/ou apagamento desses atores sociais negros 

na sociedade e na mídia. 

No Brasil, mais precisamente, devido à miscigenação dos povos e ao colorismo da 

população, oriundas do processo colonial, pode implicar na sensação da inexistência do 

racismo no Brasil e no mito da “democracia racial”. Afinal, devido à descendência africana, 

teoricamente, estaríamos tolerantes à pluralidade. No entanto, a negação do racismo – ou seja, 

de que vivemos todos em harmonia e de que o racismo não existe, de fato, em território 

brasileiro – produz o apagamento e negligência das práticas discriminatórias. As ocorrências 

no cotidiano, envolvendo a população negra, são os altos índices de violência policial contra 

esse grupo, predominantemente devido ao racismo estrutural/institucional, sua marginalização 

e o aumento nos casos de homicídio. Em razão disso, surge a relevância de se inquietar 

assiduamente mediante quaisquer práticas que perpetuem o preconceito, nos diversos meios 

em que ele se propague.  

Outra questão pertinente que deve ser esclarecida, ainda no começo deste trabalho, é o 

próprio conceito e o uso dos termos referentes às questões raciais. Embora diversos sociólogos, 

especialmente pós-segunda guerra mundial, entrem em divergência no que se refere à 

formulação de um conceito de raça, dada sua complexidade, o autor Guimarães (2002) 

esclarece que o uso de raça serve para referir-se aos diferentes grupos sociais, e não 

necessariamente à natureza biológica dos seres. Além das nomenclaturas utilizadas, é 

pertinente afirmar também que a relação dialética entre racismo e sociedade é bastante 

complexa e entrelaçada, partindo, assim, de questões sociais hierárquicas, fundamentadas ora 

por questões cognitivas, ora por problemas de socialização (VAN DIJK, 2019). 

A ligação entre linguagem e questões sociais, adotando um compromisso socialmente 

engajado de ímpeto ético e político, é um dos principais nortes da Análise de Discurso Crítica 

(ADC) que, embora tenha Fairclough como principal propulsor, possui também diferentes 

enfoques. A abordagem sociocognitiva, por exemplo, do linguista holandês Van Djik, objetiva 

investigar a relação entre ideologia e os meios de comunicação em massa. A ideologia, dentro 

das análises discursivas críticas, é inerentemente negativa, pois serve para manutenção das 

relações assimétricas de poder (THOMPSON, 1995). É preciso, desse modo, se inquietar, por 

meio da criticidade, a respeito da discriminação em sociedade, ainda que se apresente de 

maneira velada. 
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Para o autor Mbembe (2014), a estrutura social é primariamente discriminatória, pois, 

conforme veremos nos capítulos destinados às discussões teóricas, em todos os espaços, é 

possível verificar negros em condição subalternada, ora por violência estrutural (ausência de 

direitos), ora por violência cultural (suposta incapacidade ou incivilidade) e, muitas vezes, por 

força institucional (controle policial). As justificativas para manutenção do elemento “raça” 

como fator de inferiorização dos negros apenas são modificadas, mas, até o momento, nunca 

eliminadas por completo.  

No que se refere às decisões práticas do nosso estudo, encontramos o seguinte aspecto 

oriundo de uma problemática mais ampla: jornalistas/atores sociais negros que são minoria no 

contexto de produção da notícia do jornalismo impresso. De acordo com o Infográfico – 

Jornalismo Brasileiro, apresentado em 2019 pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares da 

Ação Afirmativa (GEMAA), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), a 

composição racial dos colunistas da Folha de S.Paulo, O Globo e O Estado de S. Paulo 

apresentavam homens brancos como sendo 68% e as mulheres brancas chegavam a 28%, 

enquanto mulheres colunistas negras não passavam de 2%. Como consequência, esse aspecto 

(a falta de jornalistas negros) pode ser apontado como uma das possíveis variáveis que 

contribuem para a falta de representatividade dos atores sociais negros nas manchetes. 

A perspectiva de impressa como ferramenta de discurso público permite com que as 

notícias auxiliem na disseminação de perspectivas particulares de enxergar o mundo. A 

linguagem, nesse sentido, serve como dispositivo de reprodução de esteriótipos da elite branca 

a respeito de grupos marginalizados. Logo, como discutido anteriormente, ao partirmos da 

concepção da linguagem como produto social, apreendemos que problemas sociais – isto é, o 

racismo – são também problemas de caráter discursivo. Adotamos, portanto, como material 

de pesquisa, o discurso jornalístico que permeia o âmbito virtual, uma vez que é a web que 

cada vez mais se consagra como fonte majoritária na formação da opinião e respaldo de 

milhares de brasileiros. 

A relevância de estudo do webjornalismo se dá justamente devido ao seu caráter de 

construção da realidade. Dentre as várias plataformas na Internet que comportam as notícias, 

bem como as diferentes nomenclaturas para tal, destacamos sites, portais e blogs como 

majoritários. Os aspectos que os definem, ajudam-nos a entender o proceso de produção 

webjornalística e nomeá-los devidamente. Entretanto, vale a ressalva de que a internet ascende 

como uma ferramenta inovadora, sendo, portanto, criativa e não-linear em suas estruturas na 
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criação das notícias, tendo redes sociais e blogs à título de exemplificação, em processo 

constante de criação de novos suportes. 

No que se refere à nomenclatura webjornalismo, trazemos as palavras de Murad (apud 

CANAVILHAS, 1999, p. 2). De acordo com o autor (1999), o termo jornalismo se encontra 

intrisicamente relacionado ao veículo em que ele se propaga, isto é, ao suporte técnico que 

permite a difusão das notícias. Nesse sentido, temos, então, as nomenclaturas jornalismo 

impresso; telejornalismo, divulgado na televisão; radiojornalismo, propagado nas rádios e etc. 

Não muito diferente com a Internet, seguiu-se a mesma linha de raciocício para se 

chegar ao conceito de Webjornalismo. No entanto, o surgimento do termo webjornalismo não 

impediu que outros termos tenham sido criados para se referir ao jornalismo difundido no 

meio digital. Dentre tais termos que emergiram, destacamos o ciberjornalismo e o jornalismo 

on-line. Esclarecemos, portanto, que adotamos o termo webjornalismo para se referir às 

notícias disseminadas nesse meio, pois acreditamos que melhor abarca a nossa concepção de 

notícias vinculadas na internet. 

No que se refere ao consumo de notícias por meio da internet nos lares brasileiros, é 

pertinente revelar o acréscimo no uso e popularização dos dispositivos móveis com acesso à 

web. De acordo com pesquisa realizada pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (PNAD) e divulgada pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa e Estatística (IBGE), no 

Brasil, 74,9% dos lares possuía internet em 2017, o que equivale a três em cada quatro 

domicílios brasileiros. O dado implica na relevância do âmbito virtual nas vidas das pessoas 

em seu cotidiano. Em síntese, o computador e, consequentemente, o uso da internet, exerce 

um papel fundamental nas relações sociais, comerciais, entretenimento e práticas jornalísticas.  

O uso da internet como plataforma para disseminação do jornalismo evoluiu 

recentemente, mais precisamente há pouco mais de duas décadas, sendo considerado, assim, 

um processo recente de transição. As três etapas que caracterizam as produções de notícias na 

web podem ser divididas em transpositivo, perceptivo e hipermidiático. Em princípio, os sites 

apenas digitizalizavam os conteúdos já produzidos para o jornalismo impresso. 

Posteriormente, começaram a produzir conteúdo exclusivo para as plataformas virtuais. Até 

que, hoje, sites, blogs e portais de notícias, adotam elementos e estruturas próprias, tal como 

a multimidia e hipertextualidade. 

No Brasil, o jornalismo na Internet adquire forma em 1995, quando o Jornal do Brasil 

lança seu site. O jornal O Globo e a agência de notícias Agência Estado, do Grupo Estado, 
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também lançaram a versão eletrônica de suas publicações, ajudando nos primórdios do 

jornalismo na Internet no país. Ferrari (2008, p. 27) ressalta que os tradicionais grupos de 

mídia do Brasil, como as Organizações Globo, o Grupo Estado e a Editora Abril, se “mantém 

como os maiores conglomerados de mídia do país, tanto em audiência quanto em receita com 

publicidade”. Estes grupos detém o controle de sites, portais e blogs, podendo informalmente 

ser chamados de “barões da Internet brasileira”. 

Essa tecnologização do discurso é uma das principais caractéristas das sociedades 

conteporâneas. Fairclough (2001), então, chama tais tecnologias – neste caso, o webjornalismo 

que está em serviço da regulamentação social – de tecnologias do discurso. As pessoas que 

estão envolvidas nos processos de produção discursiva dentro dessas tecnologias, segundo o 

referido autor (FAIRCLOUGH, 2001, p. 264), são denominadas de tecnólogos especialistas. 

Ou seja, pessoas treinadas para disseminar discurso na web, sendo eles entrevistadores, 

publicitários e etc., para um público leigo – clientes, consumidores e afins. A presença desses 

tecnólogos especialistas resulta, desse modo, no uso da linguagem como ferramenta de 

sustentação das relações de poder. 

Para Fairclough (2001, p. 265), as tecnologias possuem ligação íntima linguagem-

discurso-poder, pois essas tecnologias são criadas e modernizadas a fim de obter “efeitos 

antecipados mesmo nos mais apurados detalhes de escolhas linguísticas no vocabulário, na 

gramática, na entonação, na organização do diálogo, entre outros”. Essa articulação de 

escolhas linguísticas, antecipadas pela tecnologia, permite com que texto jornalístico 

difundido na web seja entendido como prática principal na construção de efeitos de sentido e 

de carga ideológica a respeito de um determinado grupo racial. Pois, nas palavras de 

Thompson (1998), é notório que os indivíduos, com o desenvolvimento da mídia cada vez 

mais têm acesso aos novos tipos de materiais simbólicos que podem, na modernidade, ser 

incorporados reflexivamente no projeto de autoformação. 

As autoras Ramalho e Resende (2006) ainda exemplificam que o processo de 

construção de identidades se dá no seio dos processos discursivos. Isto é, assim como são 

construídas, identidades também podem ser contestadas. É, portanto, devido a essa natureza 

de via dupla que o discurso se configura como um meio em que práticas discriminatórias 

podem ser sustentadas, mas também rebatidas. Desse modo, visamos apontar os aspectos e 

estruturas que corroboram o racismo e permeiam a impressa na web, mais especificamente as 

notícias que retratam atores sociais negros. 
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É devido a rapidez na disseminação das notícias e a facilidade de acesso que a web se 

constitui como o principal meio de informação da grande massa. Incessantemente, as 

manchetes circulam nas redes socais com títulos individualizantes e crimes espetacularizados, 

objetivando um grande número de compartilhamentos entre seus usuários. Logo, em outras 

palavras, um dos grandes problemas da sociedade – o racismo – é decorrente, parcialmente, 

das representações particulares disseminadas e sustentadas como sendo universais dentro da 

mídia virtual jornalística. Ou seja, o conflito discursivo contra grupos socialmente menos 

favorecidos colaboram para os indíces crescentes de homicídios e agressões. 

A problemática que envolve a constante onda de violência, especificamente contra a 

população negra no Brasil, foco do referente trabalho, é um estudo relevante dentro das ciências 

sociais críticas, pois promove representatividade e dá visibilidade aos grupos suscetíveis à 

discriminação. De acordo com dados recentes do estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), liberado em novembro de 2019, a população negra está quase 

três vezes mais sucetível ao homicídio em relação às pessoas brancas no Brasil. O estudo ainda 

aponta que o indíce é alarmante, uma vez que só aumenta, visto que, entre 2012 e 2017, 

período em que se deu essa análise, a taxa de homicídio de negros passou de 37,2 para 43,4 

por 100 mil habitantes. 

A discriminação racial, agressões físicas e verbais, partem, em sua maioria, de uma 

construção social de que todo negro é um bandido em potencial, devido a uma perspectiva 

particular disseminada como senso comum. A escolha do vocabulário na construção da 

notícia, por parte do entrevistador, jornalista ou publicitário, o qual detém conhecimento 

linguístico-gramatical e habilidades sociais em sua formação acadêmica, não é puramente 

aleatória, mas pré-selecionada para construir um ou outro efeito de sentido. 

Para isso, propomos uma análise crítico discursiva, partindo da seguinte questão de 

pesquisa: Como as marcas textuais-discursivas funcionam para a construção hegemônico-

ideológica sobre atores sociais negros no webjornalismo brasileiro? Para tanto, adotamos 

como categorias de análise a transitividade e a representação de atores sociais, propostas 

pela Análise de Discurso Crítica de Faircough (2001, 2003), a partir da Linguística Sistêmico-

Funcional de Halliday (2004). Investigaremos, assim, os processos e participantes nas 

manchetes, por meio da escolha de vocabulário, posição das informações na oração, uso da 

voz passiva e nominalização. 

Nosso corpus é constituído por notícias selecionadas do portal G1. Foi utilizado o 
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mecanismo de busca que o próprio site dispunha, delimitando como recorte temporal o período 

de 2019, 2020 e 2021, selecionando notícias que, obrigatoriamente, traziam o termo negro (e 

suas derivações) nas manchetes. Dessa forma, apresentamos abaixo os objetivos centrais que 

nortearam a realização desta pesquisa, bem como a motivação e a relevância de adotar como 

objeto de estudo o webjornalismo – relativamente recente e pouco estudado. Temos abaixo 

o(s) objetivo geral e específico(s), respectivamente: 

 

• Analisar criticamente discursos hegemônicos e ideologicamente marcados em notícias 

sobre atores sociais negros no webjornalismo brasileiro. 

 

De maneira mais específica, propomos:  

 

• Descrever características do gênero digital webjornalismo; 

• Coletar e interpretar marcas textuais-discursivas que (des)posicionam o negro nesse 

gênero digital; 

• Identificar aspectos discursivos e textuais, quanto ao estilo, que caracterizem as 

notícias como (des)empoderadoras. 

 
A justificativa do referente trabalho se dá justamente em revelar, não apenas por um 

viés social, mas linguístico, como a ideologia hegêmonica funciona no jornalismo da web na 

construção de efeito de sentido em detrimento da comunidade negra brasileira, especialmente 

em uma conjuntura atual, na qual observamos previamente a emergência de práticas 

discriminatórias institucionalizadas. O intuito, portanto, é dar visibilidade à comunidade negra 

marginalizada em manchetes, além de, claro, difundir as pesquisas em ADC desenvolvidas no 

Brasil.  

A escolha pela comunidade negra, por sua vez, além do interesse pessoal e local de fala 

para produção deste trabalho, é resultante do constante acréscimo de violência contra negros no 

Brasil. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), por meio do Atlas da 

Violência, revelaram em pesquisa divulgada em 2020, que 75,7% das vítimas de homicídio 

eram negros. Desse modo, se fez pertinente investigar a representação desses atores sociais nas 

manchetes em esfera virtual. 

No próximo capítulo, intitulado “Análise do Discurso Critica”, discorreremos sobre a 
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Análise do Discurso Crítica, detalhando os conceitos basilares dentro dessa abordagem 

teórico-metodológica. Explicaremos, também, o caráter funcionalista adotado pela ADC e a 

relevância do diálogo estabelecido entre a Análise do Discurso Crítica (ADC) e a Linguística 

Sistêmico-Funcional (LSF), de Halliday (2004). Ampliando, posteriormente, as discussões 

sobre gênero (meio pelo qual os atores sociais (inter)agem), discurso (como os indivíduos 

representam o mundo) e estilo (como os indivíduos marcam a si mesmo e outrem em textos). 

No capítulo denominado “O gênero digital webjornalismo”, propomos traçar marcos 

históricos da evolução do gênero notícia e sua adequação aos diferentes suportes na qual ela 

se propagou ao longo dos anos, desde inveção da escrita até a chegada da internet. Nosso 

intuito, no decorrer deste capítulo, foi o de também apontar características que reafirmem a 

inserção do webjornalismo como um gênero digital e o porquê do uso de uma nomenclatura 

ao invés de outras existentes. 

 No capítulo referente à “Análise crítica das notícias e discussões de resultados”, em 

um primeiro momento, objetivamos estabelecer uma relação entre racismo e discurso, por 

meio de uma revisão bibliográfica sobre a história da representação dos negros no Brasil e, 

mais especificamente, na imprensa. Em seguida, ainda no referido capítulo, são apresentados 

os aspectos e procedimentos metodológicos, para que, ao fim do capítulo, seja feita a análise 

crítica do corpus. 

Por fim, na sequência, nas “Considerações finais”, apresentamos questionamentos 

acerca dos resultados obtidos e as possibilidades de pesquisas acadêmicas futuras. Nas 

“Referências”, por sua vez, constam sites e livros utilizados para composição do presente 

estudo, enquanto os “Anexos” apresentam a possibilidade de leitura na íntegra das notícias 

utilizadas durante a análise, ou o acesso diretamente ao site através dos links.  

  



22 
 

  

2 ANÁLISE DO DISCURSO CRITICA 

 
Nosso estudo baseia-se, essencialmente, na Análise de Discurso Crítica 

(FAIRCLOUGH, 2001; 2003), embora, a referida abordagem não seja um “método” 

finalizada em si mesma, dada a magnitute de suas subdivisões. Nesse contexto, van Dijk 

(2001), analista crítico do discurso, aponta que a ADC não pode ser aplicada diretamente em 

problemas sociais na tentativa de solucionar milagrosamente as injustiças e relações 

assimétricas de poder. No que lhe concerne, essa teoria é uma abordagem interdisciplinar e 

transversal que, por meio de sua interdisciplinaridade, dialoga com diversas outras teorias 

sociais críticas sob um olhar cauteloso de práticas discursivas a fim de identificar estruturas 

hegemonico-ideológicas e possíveis obstáculos para que o problema seja superado. 

O conceito primordial que trataremos neste capítulo é o de discurso, objetivando como 

analisá-lo de forma crítica, uma vez que, para que façamos uma análise propriamente dita, é 

preciso conhecer nosso objeto de investigação (grupos sociais) e a conjuntura das sociedades 

em que se situam as práticas de representação discursivas sobre esses sujeitos. Para tanto, se 

fez imprescindível partirmos de tópicos basilares em nossas discussões: afinal, o que é 

discurso? Quais as disciplinas que buscam investigar o discurso por meio de uma abordagem 

crítica? Por conseguinte, apresentaremos a Análise de Discurso Crítica como aporte teórico-

metodólogico e as noções e conceitos transversais a essa teoria, introduzindo pilares que são 

fundamentais para essa abordagem (estrutura social; prática social e evento). 

O termo discurso é empregado em diversas teorias com os mais variados fins – desde 

uma noção mais abstrata até uma mais concreta. Entretanto, mesmo com suas divergências do 

que é discurso de fato, todos os estudos linguísticos fazem alusão aos sujeitos e à língua para 

que haja sua existência. Por sua vez, as teorias que se ocupam dos estudos discursivos, com 

exceção as de caráter estruturalista, trazem em comum a necessidade de se investigar as 

relações de poder e ideologia presentes entre o sujeito e o discurso. É por meio das diferentes 

abordagens e perspectivas que a análise do discurso se consagra como um campo vasto e com 

uma gama de possibilidades. Em nível de exemplificação, temos a análise da conversação; a 

análise multimodal; a análise de narrativa, entre outras. 

Em meio a esse leque de possibilidades, surge a Análise de Discurso Crítica (ou 

Critical Discourse Analisys, em inglês), oriunda das contribuições de diversos pesquisadores 

– Ruth Wodak, com sua vertente histórica; Van Djik com uma vertente sociocognitiva e 



23 
 

  

Fairclough, voltado ao capitalismo. 

Veremos, nas seções adiante, que os estudos acerca do discurso e o contexto social, 

dentro da linguística, ganha relevância a partir da década de 60. A Critical Discourse Analisys 

– a qual chamaremos de ADC – difere das demais por ser explícitamente engajada, resultando 

na preocupação em adicionar o “C” de crítico para denominá-la. O cunho crítico da teoria se 

justifica pela (possibilidade de) transformação da sociedade por meio da linguagem. Se as 

teorias discursivas entendem a linguagem como um produto social e, por meio dela, é possível 

investigar as relações de poder e a hegemonia do discurso, logo, é possível também desvelar 

situações de assimetria social. Ou seja, “os analistas críticos do discurso pretendem mostrar o 

modo como as práticas lingüístico-discursivas estão imbricadas com as estruturas 

sociopolíticas mais abrangentes de poder e dominação” (KRESS, 1990, p. 85). 

No que se refere à ADC, o diálogo com teorias sociais, a fim de investigar a linguagem 

em uso, explicando fenômenos sociais é imprescindível. A complexidade dessa abordagem 

em investigar problemas sociais, entendendo a relevância da linguagem e do discurso, revelam 

o porquê jamais poderia ser uma teoria limitada, com um fim em si mesma, e que se detessse 

somente ao campo dos estudos linguísticos. O analista crítico, desse modo, não busca 

investigar apenas escolhas gramaticais nas práticas discursiva, tampouco descartar a 

linguagem como peça fundamental para construção e materialização da realidade. Esse 

equilíbrio entre forma e função é uma das principais características da ADC. Foi preciso, 

portanto, ultrapassar as barreiras epistemológicas e dialogar também com as ciências sociais 

críticas. Dessa forma, nas palavras de Batista Jr. (2018): 

 

A ADC não se ocupa apenas da articulação entre palavras, das escolhas de termos 

carregados de ideologia utilizados pelos preconceitos ou pela dominação, tampouco 

da forma gramatical de que os textos revestem o discurso. A ADC busca a 

explanação dos fenômenos sociais, desvelando o modo como o discurso, equanto 

linguagem em uso, participa dessa construção, estabilizando distorções sociais 

(BATISTA JR., 2018, p. 09). 

 

Em síntese, a Análise do Discurso Crítica, de vertente britânica, é uma abordagem 

teórico-metodológica Inter e transdisciplinar, tendo Fairclough, linguista da Universidade de 

Lancaster, como seu maior percussor. Constituída a fim de propor uma abordagem para 

investigar problemas de caráter social, sem deixar de lado os aspectos linguísticos, a ADC 

parte da apreensão da “linguagem como parte irredutível da vida social, dialeticamente 

interconectada com outros elementos sociais” (FAIRCLOUGH, 2003, p. 3). Em outros termos, 
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as pesquisas que visam investigar aspectos sociais e vice-versa, tendo a ADC como aporte 

teórico, devem conceber também a relevância da linguagem em seu alicerce teórico. 

 

2.1 CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DA ADC 

  

 Os estudos da linguagem podem seguir por diferentes orientações, desde uma 

pespectiva estruturalista até uma perspectiva funcionalista – sendo eles, a fonética e a 

fonologia; a pragmática; dentre outros. Foi somente, então, a partir da década de 60 que os 

estudos da linguagem voltaram sua preocupação ao discurso, verificando, assim, a relação 

estreita da linguagem com as práticas sociais. Em meio aos diferentes paradigmas dos estudos 

discursivos, surgiu, desse modo, a Análise do Discurso Crítica de vertente britânica. 

 O objetivo principal da ADC, quando criada, era investigar os efeitos ideológios que 

textos concretos provocam em práticas socias. Ou seja, como os textos interferem no modo 

como sujeitos sociais agem, percebem e se identificam no mundo. Partiu-se, portanto, da ideia 

de que a linguagem não era apenas um reflexo da realidade, mas ajudava a construí-la, uma 

vez que os sujeitos participavam ativamente na construção e sustentação de valores, crenças e 

atitudes (FAIRCLOUGH, 2003). É devido a essa natureza dialética da linguagem – ou seja, 

como ferrramenta que constrói a sociedade e é um produto gerado por ela – que aferimos que 

o comportamento linguístico é responsável por revelar relações de poder presentes na estrutura 

social. 

 Em termos de marcos históricos que indicam seu início, a consolidação da ADC veio 

após um simpósio realizado em Amsterdã, em janeiro de 1991, em que se reuniram teóricos e 

pesquisadores, tais como Kress e van Leeuwen, Fairclough, van Dijk e Ruth Wodak. No 

simpósio, se objetivou discutir estudos e metodologias que pudessem voltar o olhar sob a 

análise do discurso e sua relação com as estruturas sociais, levantando semelhanças e 

diferenças entre as diferentes abordagens existentes. Cada um desses pesquisadores e teóricos 

presentes no simpósio trilharam enfoques diferentes, mas sem perder de vista o ponto em 

comum que os concectavam – o papel ético-político e o caráter engajado das abordagens. 

Anualmente, esses cientistas encontravam-se para discutir sobre os avanços das pesquisas em 

ADC e, a partir de então, surgiu o interesse de linguistas ao redor do mundo, “ampliando a 

diversidade de métodos” (BATISTA JR. 2018, p. 30). Dentre os diferentes enfoques, podemos 

citar a Gramática do Design Visual, proposta por Kress e van Leeuween; e, claro, a Análise 
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do Discurso Crítica, proposta por Fairclough. 

 A Análise do Discurso Crítica se consolida, como já mencionado, por meio de uma 

proposta de subsidiar pesquisas sociais linguisticamente orientadas na criação de um método 

teórico-metodológico, e que pudesse auxiliar na “conscientização sobre os efeitos sociais de 

textos como para mudanças sociais que superassem relações assimétricas de poder, 

parcialmente sustentadas pelo discurso” (RAMALHO e RESENDE, 2006, p. 22). Ou seja, 

como uma abordagem declaradamente engajada em prol do empoderamento social, não 

somente no campo da teoria, mas de forma aplicada. Dessa forma, a relação entre poder e 

ideologia dentro dessa abordagem é bastante intrínseca. Fairclough (2001) define as ideologias 

como sendo significações/construções da realidade (o mundo físico, as relações sociais, as 

identidades sociais), construídas em várias dimensões nas formas/sentidos de práticas 

discursivas e que contribuem para a produção, a reprodução ou a transformação das relações 

de dominação. 

 Para a ADC, com base nos postulados de Thompson, a ideologia é vista inerentemente 

de uma forma negativa, pois, nesse sentido, serve para sustentar tais relações de dominação, e 

quanto menos visível for – a carga ideológica no discurso – menos aquele aspecto deixa de 

funcionar ideologicamente. Portanto, essa abordagem objetiva revelar essas conexões 

discursivas a fim de propor uma desconstrução ideológica, ‘quebrando’, assim, tais relações 

em que ocorre assimetria de poder.  

 Para tanto, partindo de uma perspectiva funcionalista acerca da linguagem, 

Fairclough (2001) apresenta um quadro teórico-metodológico que pudesse subsidiar 

cientificamente tais pesquisas sociais linguisticamente orientadas, operacionalizando teorias 

sociais críticas em prol de sua abordagem. Devido à interdisciplinaridade da ADC, trataremos, 

nas seções seguintes, de discutir sobre a pluralidade de noções e conceitos, retomando teorias 

basilares para a Análise do Discurso Crítica, a qual parte primordialmente de uma perspectiva 

funcionalista da linguagem, visando investigar a relação da forma com suas funções execidas 

na exterioridade do sistema linguístico. 

 

2.2 PARADIGMA FUNCIONALISTA DA LINGUAGEM 

 

 Em um breve contexto histórico, a Linguística Moderna, que se deu com a publicação 

do Curso de Linguística Geral de Ferdinand de Saussure, teve seus estudos por muito tempo 
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iluminados sob uma perspectiva formalista e imanentista da linguagem. Dessa forma, as 

dicotomias entre langue (termo francês para a língua) e parole (fala) – optando-se pela langue 

para investigações – propostas por Saussure, e que a linguística moderna adotou para adquirir 

sua cientificidade, deixou um terreno excluído a ser estudado: a semântica/o sentido do texto. 

 Houve, portanto, no fim da década de 1960, um rompimento epistemológico nos 

estudos linguísticos com a passagem de uma ‘linguística da frase’ para uma ‘linguística do 

discurso’. Essas mudanças tornaram possível o surgimento de uma teoria da enunciação e 

propiciaram o desenvolvimento de uma linguística crítica que preocupar-se-á com o efeito de 

sentido do discurso e as práticas discursivas hegemônico-ideológicas nas sociedades 

contemporâneas. Em síntese, a perspectiva formalista, isto é, o estudo da forma dos sistemas, 

que por muito tempo norteou os estudos linguísticos, deu espaço a uma visão funcionalista da 

linguagem. 

 Logo, é através de uma perspectiva funcionalista que a Análise do Discurso Crítica 

repousa sua visão acerca da linguagem. A perspectiva funcionalista é aplicável nos estudos 

sociodiscursivos e é, portanto, a perspectiva que adotaremos nesse estudo, porque compreende 

a língua como tendo funções externas ao sistema linguístico e essas funções influenciam 

diretamente na organização interna do sistema. Desse modo, então, surge a partir disso, a 

adoção do termo ‘funcionalista’ para essa perspectiva. Por consequência, a centralidade é 

primordial nos estudos norteados pela Análise do Discurso Crítica (ADC), pois é uma 

abordagem que trata das questões sociais sem perder de vista os aspectos linguísticos, uma vez 

que “língua não é forma nem função, e sim atividade significante e constitutiva” 

(MARCUSCHI, 2005, p. 3). É importante mencionar também que a centralidade da Análise 

do Discurso Crítica, e o equilíbrio entre forma e função, é uma de suas principais 

contribuições.  

 Ao apresentar esses dois paradigmas científicos – isto é, a visão funcionalista e a 

formalista acerca da linguagem – é claro perceber também o surgimento de duas definições 

distintas acerca do que é discurso. Enquanto o paradigma formalista enxerga o discurso como 

sendo constituído de sentenças, o paradigma funcionalista adota sua definição como a 

linguagem em uso. Em outros termos, a visão funcionalista e sua definição de discurso (como 

a linguagem em uso) permite-nos investigar a função que a linguagem exerce exterior ao 

sistema linguístico, isto é, na sociedade, e os possíveis efeitos ideológicos desencadeados por 

sentidos de textos. Em continuidade, outra abordagem que adota uma perspectiva funcionalista 
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da linguagem e que objetiva investigar as funções da língua na sociedade, além da Análise de 

Discurso Crítica (ADC), é a Linguistica Sistêmico-Funcional (LSF) de Halliday, teoria basilar 

para as discussões de Fairclough. 

 

2.3 LINGUÍSTICA SISTÊMICA FUNCIONAL - LSF 

 
 A orientação, como visto anteriormente, da Análise do Discurso Crítica é baseada em 

um paradigma funcionalista acerca da linguagem. Devido a essa perspectiva funcionalista e 

ao diálogo com as ciências sociais críticas que é possível investigar as funções sociais da 

linguagem externa aos sistemas linguísticos.  

 Outra teoria, dentre as várias existentes, que parte de uma perspectiva funcionalista 

acerca da linguagem, e que trataremos nesta secção, é a Linguística Sistêmico-Funcional (LSF), 

postulada por Halliday (2004) em colaboração com os colegas da Universidade de Sydney e 

de Macquarie na Austrália. 

 Para Halliday (2004), expoente da Linguística Sistêmico Funcional (LSF), uma de suas 

maiores preocupações era a relação entre a linguagem humana e a sociedade. A LSF enxerga, 

portanto, a linguagem como um sistema semiótico utilizada para trocar significados. Isso quer 

dizer que a linguagem se materializa em textos e esses textos precisam fazer sentido a alguém. 

Textos, por sua vez, para a Linguística Sistêmico-Funcional, “é um evento intersubjuntivo, em 

que o falante e ouvinte trocam significados num contexto de situação” (WEBSTER, 2009, p. 

7). A construção desse significado se dá por meio das escolhas semânticas nos enunciados e, 

por meio desses enunciados, que conseguimos vizualizar o que foi dito e o que foi deixado de 

dizer – ou seja, as potencialidades. 

 Dentro da linguagem, temos um amplo leque de sistemas que se organizam em redes 

de práticas baseadas na função que exercem. Dado um determinado contexto de produção, 

encontramos o sistema semântico (isto é, o sistema de sentido); o sistema léxico-gramatical 

(fraseado); o sistema fonético e fonológico (sistema que se preocupa com os sons e a escrita) e 

etc. Nesse sentido, tal preocupação em investigar a linguagem por meio da existência dos 

diferentes sistemas e suas respectivas funções revelam o porquê da LSF se denominar como 

uma abordagem sistêmica-funcional. 

 O contexto, por sua vez, pode ser dividido em duas instâncias: contexto de situação e 

contexto de cultura. Para Halliday (2004), o contexto de situação é submetido a três variáveis 
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(campo; relações e modo). A variável de campo diz respeito ao que está sendo realizado 

pelos participantes; a variável de relações faz alusão aos integrantes do enunciado; por fim, 

a variável de modo é papel completementar que a linguagem exerce. Ou seja, o que “os falantes 

esperam que a linguagem faça por eles” (FUZER e CABRAL, 2014, p. 28-p. 30). 

 O contexto de cultura “refere-se não só a práticas mais amplas associadas a diferentes 

países e grupo étnicos, mas também a práticas institucionalizadas em grupos sociais, como a 

escola, a família, a igreja, a justiça, etc” (FUZER e CABRAL, 2014, p. 28-p. 30). Desse modo, 

o contexto de produção e a função exercida na exterioridade dos sistemas são aspectos centrais 

dentro de uma análise funcionalista.  

 Para investigar a relação da linguagem e suas funções em sociedade, Halliday (2004) 

estabelece três macrofunções realizadas pela linguagem que, posteriormente, seriam 

recontextualizadas pela ADC: A metafunção ideacional; metafunção interpessoal e 

metafunção textual. Para Barbosa (2013), o termo ‘metafunção’ possui o intuito de passar a 

ideia de que a linguagem, por si só, já desempenha uma função (de construir significado), o 

prefixo ‘meta’ seria para sinalizar que é a totalidade de toda uma teoria. 

 Na LSF, enquanto a macrofunção ideacional se refere à representação da realidade por 

meio da linguagem, a transmissão de uma ideia; a macrofunção interpessoal diz respeito às 

interações sociais que se dão por meio das atividades linguísticas. E, por fim, a terceira 

macrofunção apresentada por Halliday – a textual, trata dos aspectos gramaticais e sua relação 

com as funções externas ao sistema.  

Dentro da metafunção ideacional de Halliday, temos o sistema de transitividade, 

adotado como categoria de análise neste trabalho. No sistema de transitividade 

encontramos os participantes da oração (podendo ser pessoas ou seres inanimados), os 

processos (podendo ser eles materiais; mentais; verbais; relacionais; comportamentais) e 

eventuais circunstâncias de modo. Os processos estão associados aos grupos verbais de 

palavras.  

Os processos materiais são termos que indicam ação ou movimento (fazer; gerar; causar 

e etc). Os processos de transisitvidade auxiliam na investigação da representação de atores 

sociais e da função semântica – se são participantes passivos ou ativos, por exemplo. Além dos 

processos de transitividade, outra categoria bastante difunda em ADC é a representação de 

atores sociais. 
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QUADRO 1 – METAFUNÇÕES DE HALLIDAY 

 

 

 

 

 

 

CAMPO 

LINGUÍSTICO 

 

METAFUNÇÕES 

 

CATEGORIAS ANALÍTICAS 

 

 

FUNÇÃO IDEACIONAL 

 

 

TRANSITIVIDADE 

 

FUNÇÃO INTERPESSOAL 

 

 

TROCA 

 

FUNÇÃO TEXTUAL 

 

 

TEMA/REMA 

Fonte: Autoria própria (2020). Adaptado de Halliday (2004). 

  

 Como já mencionado, a natureza interdisciplinar e transdisciplinar da ADC permite 

com que haja operacionalização de teorias e abordagens diversas. A partir da Linguística 

Sistêmico-Funcional, Fairclough (2001; 2003) constrói um amplo arcabouço de categorias de 

análise do texto. A metafunção ideacional é recontextualizada pela ADC e, mais a frente, é o 

que viria a se tornar o signficado representacional, ligado ao discurso, como modo de 

representar aspectos contidos no mundo. 

 Fairclough propõe, então, em Discourse and Social Change (2001), uma reformulação 

das macrofunções indicadas por Halliday: A macrofunção interpessoal passa a ser duas dentro 

da ADC, a função identitária e a função relacional. A função identitária diz respeito "aos modos 

pelos quais as identidades sociais são estabelecidas no discurso", enquanto a função relacional 

trata de "como as relações sociais entre os participantes do discurso são representadas e 

negociadas" (FAIRCLOUGH, 2001, p. 209).  

 De maneira simplificada, o que Fairclough (CHOULIARAKI e FAIRCLOUGH, 

1999) fez foi modificar, isto é, operacionalizar, as três macrofunções propostas por Halliday 

para dentro de sua abordagem: O que antes era dividida em três (ideacional; interpessoal e 

textual, propostas por Halliday para LSF), passam a ser quatro dentro da ADC de Fairclough 

(ideacional; relacional, identitária e textual).  
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 Contudo, em espécie de atualização a sua própria teoria, Fairclough (2003) propõe, em 

Analysing Discourse, uma reformulação da função ideacional, relacional, identitárias e 

textual, relacionando-as às noções de gênero, discurso e estilo. Fairclough, então, apresenta 

agora três tipos de significados – significado acional (ligado ao gênero), significado 

representacional (ligado ao discurso) e, por fim, significado identificacional (ligado ao estilo), 

“como modos de agir, como modos de representar e como modos de ser” (RAMALHO e 

RESENDE, 2006, p 60). No quadro abaixo, sintetizamos a evolução da abordagem de 

Fairclough, a partir da Linguística Sistêmico-Funcional: 

 

QUADRO 2 – ATUALIZAÇÃO DA ADC A PARTIR DA LSF 

 

Linguística 

 Sistêmico- Funcional 

de Halliday (2004) 

 

 

Análise do Discurso 

Crítica de Fairclough 

(2001) 

 

Análise do Discurso Crítica de 

Fairclough atualizada 

(2003) 

 

Metafunção 

Ideacional 

 

Ideacional 

 

Significado representacional 

(discurso) 

 

 

Metafunção 

Interpessoal 

 

Identitária 

 

Significado identificacional 

(estilo) 

 
 

Relacional 

 

 

Significado acional  

(gênero) 
 

Metaunção 

Textual 

 

 

 

Textual 

Fonte: Autoria própria (2020). 

  

 À guisa de conclusão, a ADC recontextualiza as metafunções postuladas por Halliday 

em prol de sua abordagem, criando, assim, a noção de gênero, discurso e estilo. A partir da 

Linguística Sistêmico-Funcional, a Análise de Discurso Crítica pode construir categorias de 
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análise em nível textual, como forma de acesso às camadas mais profundas de práticas 

hegemonico-ideológicas. É em decorrência desse constante diálogo com as demais áreas que 

a ADC é entendida como um campo heterogêneo de investigação linguístico-discursiva. 

 

2.4 A NATUREZA SOCIAL DO DISCURSO: UM CAMPO HETEROGÊNEO 

 

 Como já discutido, a partir de uma perspectiva funcionalista, a noção de discurso, 

prática social e poder são primordiais dentro da Análise de Discurso Crítica. Em serviço de 

uma abordagem sociodiscursiva, a ADC operacionaliza estudos e contribuições de diversas 

áreas e pesquisadores, tais como Bakhtin (1997), Swales (1990), Thompson (1995) e Foucault 

(1997; 2003), tomando concepções de discurso, prática social e poder para dentro de sua 

abordagem.  

 Nesse sentido, Bakhtin (1997) contribuiu com uma perspectiva de dialogismo acerca 

da linguagem – em que a língua e o conteúdo ideológico caminham juntos, sendo o meio social 

o principal centralizador dessa atividade linguística. Em outros termos, o pensamento 

faircloughiano é influenciado por Bakhtin (1997) no que concerne “a explanação filosófica de 

linguagem e ideologia” (BATISTA JR., 2018, p. 40). Bakhtin (1997) ainda apresenta uma 

visão polifônica da linguagem, pois o discurso apresenta uma cadeia dialógica em que 

diferentes vozes interagem. Nesse sentido: 

 

A intertextualidade e interdiscursividade são categorias relevantes para a ADC. O 

posicionamento de Bakhtin (2003) é de que textos “respondem” a textos anteriores, 

bem como antecipam textos posteriores. Suas ideias contribuíram para os estudos de 

Foucault (2001) sobre a concepção de linguagem e poder. A linguagem, como 

espaço de luta hegemônica, é trazida à tona para a compreensão das constradições 

sociais de poder (BATISTA JR., J. R. 2018, p. 40, grifos do autor). 

  

 Desse modo, a linguagem é oriunda da interação social e, dessa forma, se consagra 

como um produto gerado através e por meio dela, possibilitando, assim, a investigação das 

contradições sociais de poder. Por conseguinte, o discurso não deve ser estudado fora do 

contexto no qual foi proferido. O signo linguístico é apreendido como um fragmento de 

materialização da realidade e carregado de ideologia, isto é, “a consciência é, de início, um 

produto social e o será enquanto existirem homens” (MARX E ENGELS, 2002, p. 24-5). 

 Esse produto social (a linguagem), entretanto, não é gerado como um todo caótico. 

Cada interação social faz uso de regras e adequações linguísticas específicas para que a 
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linguagem atenda suas funções externas, dando origem aos gêneros do discurso situados e 

relativamente estáveis, apresentando um tema, uma composição e estilo que refletem a esfera 

social no qual ao gênero do discurso foi gerado. Bakhtin (1997, p. 261-262) ainda 

complementa que: 

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos 

e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. 

Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido 

campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela 

seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas, acima de 

tudo, por sua construção composicional. (...) Evidentemente, cada enunciado 

particular é individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos 

relativamente estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso. 

  

 Mais especificamente em relação ao conceito de gênero dentro da ADC, Fairclough 

(2003) ainda apresenta as contribuições de Swales (1990). O referido autor (SWALES, 1990) 

compreende os gêneros como sendo divididos entre pré gêneros e gêneros situados, enquanto 

o primeiro diz respeito às categorias abstratas (podendo ser uma narrativa, argumentação e 

etc.) e o segundo uma categoria concreta (uma notícia, por exemplo), respectivamente.1 

 A ideologia, que será discutida de maneira mais profunda na secção adiante, intitulada 

poder e ideologia, é incorporada dentro da ADC a partir das contribuições de Thompson 

(1995), a fim de investigar os modos e estratégias como grupos da classe dominante se mantém 

no poder por muitos anos, ainda que atuem em detrimento de grupos sociais marginalizados. 

Dessa forma, para este pesquisador (THOMPSON, 1995), a ideologia é inerentemente 

negativa, pois atua corriqueiramente velada na manutenção de práticas discriminatórias e 

segregacionistas. 

 Foucault (2003), por sua vez, contribui para a ADC com a relação de discurso e poder, 

bem como a concepção da natureza constitutiva do discurso. De acordo com o filósofo 

(FOUCAULT, 2003, p. 66), a linguagem contrói sujeitos sociais e, portanto, é necessário 

analisar sociohistoricamente as “regularidades discursivas”, “pondo em questão as instâncias 

de controle”. Por conseguinte, é também devido a Foucault (1997) a concepção da linguagem 

como espaço de luta hegemônica, por meio da ocorrência de lutas pelo poder travadas no 

discurso.  

 
1 Os pré-gêneros possuem um alto nível de abstração, menos materializados, pois transcendem redes de práticas 

sociais e entram na composição de vários gêneros situados. Os gêneros situados, por sua vez, são específicos de 

uma rede de prática particular. 
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 Foucault (1997) apresenta instituições que se utilizam de práticas disciplinadoras 

discursivas e institucionalizadas (em escolas e igrejas, por exemplo) a serviço do controle dos 

indivíduos sem que haja necessariamente o uso da força física. Essas diversas contribuições 

fazem, portanto, da Análise de Discurso Crítica um campo heterogêneo, constituído a partir 

das investigações de filósofos e pesquisadores interessados em investigar a relação entre 

ideologia, poder, linguagem em sociedade. 

 

2.5 LINGUAGEM COMO ESPAÇO DE LUTA HEGEMÔNICA 

 

 A concepção do discurso como um espaço de luta é também uma das grandes 

contribuições de Foucault (2003) para a Análise do Discurso Crítica, pois, para o filósofo, 

“toda tarefa crítica deve analisar ao mesmo tempo as regularidades discursivas” 

(FOUCAULT, 2003, p. 66). Isso implica que os sujeitos selecionam estruturas, não de forma 

arbitrária, mas mediante diversas possibilidades, determinam e articulam tais estruturas como 

forma de luta e contradição social através do discurso, dando voz a discursos anteriores a fim 

de constituir o seu próprio. 

 É devido à concepção apresentada por Bakhtin (1997), sobre o dialogismo acerca da 

linguagem, que o discurso é concebido contendo a presença de várias vozes (polifonia – termo 

originalmente da música e adequado à linguística) em sua construção. Por sua vez, a 

ocorrência da polifonia é evidenciada quando se percebe a presença de um locutor (voz 

principal) e enunciadores – vozes secundárias (DUCROT, 1987, p. 161-218). 

 A seleção de determinadas estruturas pelo jornalista na composição do texto jornalístico 

em detrimento de outras seleções lexicais, permite investigar sociohistoricamente as regras que 

permitiram a seleção de certos enunciados ao invés de outros. Sendo, entretanto, primordial 

ter em mente que a produção nos portais de notícia passa por diversos estágios. Em outros 

termos, sua produção é uma atividade coletiva, pois: 

 

A prática discursiva envolve processos de produção, distribuição e consumo, a 

natureza desses processos varia entre diferentes tipos de discurso de acordo com 

fatores sociais. Por exemplo, textos são produzidos de maneiras específicas em 

contextos sociais específicos: um artigo jornalístico é produzido por meio de uma 

rotina complexa de natureza coletiva, por um time em que os membros são 

diversificados, envolvidos nos seus diferentes estágios de produção – decidindo 

onde colocar a notícia no jornal e a edição da notícia (FAIRCLOUGH, 2001, p 79). 
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 É a partir dessa regulamentação do que pode ou não ser dito, que surge a ordem de 

discurso – termo bastante recorrente na ADC. Por sua vez, a ordem de discurso funciona como 

regulamentação de práticas discursivas dentro de uma determinada instituição 

(FAIRCLOUGH, 1989, p. 29). A título de exemplificação, algumas instituições que utilizam 

do poder discursivo para “dominar” determinados grupos (tais como escolas e igrejas), não 

utilizando necessariamente da força física, “adestram” e regulamentam as práticas discursivas. 

Em sua obra Vigiar e Punir (1997), Foucault apresenta essa noção da relação poder-discurso, 

posteriormente operacionalizada pela ADC, a qual revela que indicativos de “mudanças em 

práticas discursivas, a exemplo do aprimoramento das técnicas de vigilância, são um indicativo 

de mudança social” (RAMALHO e RESENDE, 2006, p. 20).  

 Como indicativo de mudança social por meio de uma mudança nas práticas discursivas, 

a ADC traz contribuições da noção de poder como hegemonia de Gramsci (1995). O conceito 

de hegemonia (GRAMSCI, 1995) é compreendido, essencialmente, quando grupos sociais 

específicos permanecem no poder, por meio da disseminação de um senso comum apresentado 

como verdade única e universal. De modo geral, para Gramsci (1995), esse poder hegemônico 

(superioridade em detrimento de determinados grupos sociais) é temporário e transitório. Logo, 

se as relações de poder são temporárias e instáveis, podem ser travadas “lutas” por meio do 

discurso. Ou seja, para que grupos específicos se mantenham temporariamente no poder, é 

realizado uma disputa no discurso entre uma e outra visão particular de mundo de grupos 

sociais a fim de manter a manutenção desse poder hegemônico. 

 

2.5 PODER E IDEOLOGIA 

 
 A percepção do discurso como espaço de luta hegemônica adentra para outra noção 

importante discutida em ADC: a relação intrínseca entre poder e ideologia. O poder dentro 

dessa abordagem, como já discutido, é instável e transitório. Em outros termos, não se detém 

permanentemente a uma instituição ou a um único grupo. É, portanto, objetivando esse processo 

emancipatório de grupos sujeito às relações assimétricas de poder e o caráter engajado da 

Análise de Discurso Crítica que, com base em Thompson (1995), Fairclough (2001; 2003) 

resgata contribuições para a sua teoria. 

 Segundo Thompson (1995), teórico que relaciona os meios de comunicação em massa 

à disseminação da ideologia em sociedade, foi necessário repensar o conceito de ideologia em 
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serviço da criticidade. Para tanto, em sua obra Ideologia e Cultura Moderna: Teoria social 

crítica na era dos meios de comunicação em massa, Thompson desenvolve (1995) – após 

investigações das concepções de ideologia difundidas, ao longo da história, por Desttut de 

Tracy, Marx, Mannheim, entre outros – uma reformulação alternativa do que seria ideologia.  

 A partir de sua investigação histórica, Thompson (1995) então elabora sua concepção 

de ideologia oriunda das contribuições de Marx, denominada de concepção latente de Marx. 

Nas palavras de Thompson (1995, p. 73-76), o autor esclarece que: 

 

As concepções de ideologia desenvolvidas por Desttut de Tracy, Lukács e 

Mannheim (na sua formulação geral da concepção total) compartilham, entre si, uma 

característica importante, apesar das muitas diferenças que separam esses 

pensadores. Todas essas concepções de ideologia são concepções neutras, no sentido 

de elas não possuem, necessariamente, um sentido negativo, pejorativo, e não 

implicam, necessariamente, que a ideologia é um fenômeno que deve ser combatido 

e, se possível, eliminado. Em contraste a isso, as concepções de ideologia oferecidas 

por Napoleão, Max e Mannheim (a concepção que eu descrevi como a concepção 

restrita de Mannheim) são todas concepções críticas. Todas elas possuem um sentido 

negativo e supõem que os fenômenos caracterizados como ideologia são 

susceptíveis de crítica (...) ao formular essa concepção de ideologia, estou apoiando-

me no que descrevi como a concepção latente de Marx.  

  

  

Contudo, o diferencial da concepção de ideologia de Thompson (1995), em contraste 

com o conceito de ideologia difundido por Marx, de acordo com o próprio autor (THOMPSON, 

1995, p. 76), reside na compreensão de que essas formas simbólicas de operação da ideologia 

não necessitam que, obrigatoriamente, sejam “ilusórias”. Ou seja, a característica principal da 

concepção de ideologia de Thompson (1995) é de que ela funcione para sustentar relações de 

dominação, mas “não é essencial que as formas simbólicas sejam errôneas” (THOMPSON, 

1995, p. 76).  

A ideologia, portanto, na perspectiva de Thompson (1995), com base em Marx, é vista 

inerentemente de forma negativa, pois auxilia na propagação de um senso comum ou uma visão 

particular de mundo tida como a mais correta. Nesse sentido, para que um discurso funcione 

ideologicamente e hegemonicamente, é necessário adotar como sua característica que as 

relações que acontecem em detrimento de grupos menos favorecidos socialmente estejam 

obscurecidas. Isso porque quanto mais invisíveis forem as relações ideológicas-hegemonicas, 

mais fácil fica para a ideologia atuar em sociedade.  

 Ramalho e Resende (2011) ainda esclarecem que esta – a ideologia velada – seria uma das 
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explicações do porquê políticos abertamente corruptos ainda continuarem no poder em 

detrimento dos que possuem menor poder aquisitivo. Dessa forma, o desvelamento da 

ideologia e do discurso hegemônico é a primeira etapa para que estes grupos dominados 

possam se “libertar” das “relações estabelecidas de poder” quando “sistematicamente 

assimétricas” (THOMPSON, 1995, p. 80), sustentada por meio da propagação de um senso 

comum/perspectiva particular.  

 Para a elaboração de uma análise crítica da ideologia, Fairclough (2001; 2003), então, 

adota o quadro com os cinco modos gerais de operação da ideologia. Isso porque nem todo 

discurso funciona ideologicamente. Com base no quadro a seguir, adaptado de Thompson 

(1995), temos como categorias de análise, dentro dos estudos críticos da linguagem, as 

seguintes formas de operação ideológica. 

 

QUADRO 3 – MODOS DE OPERAÇÃO DA IDEOLOGIA 

MODOS GERAIS DE OPERAÇÃO 

DA IDEOLOGIA 

ESTRATÉGIAS TÍPICAS DE 

CONSTRUÇÃO SIMBÓLICA 

 

 

POR MEIO DA LEGITIMAÇÃO 

Quando relações de dominação são 

apresentados como sendo legítimas; 

RACIONALIZAÇÃO  

(uma cadeia de raciocínio procura justificar 

um conjunto de relações) 

UNIVERSALIZAÇÃO   

(interesses específicos são apresentados 

como interesses gerais) 

NARRATIVIZAÇÃO  

(exigências de legitimação inseridas em 

histórias do passado que legitimam o 

presente) 

 

POR MEIO DA DISSIMULAÇÃO 

Quando relações de dominação são 

ocultadas, negadas ou obscurecidas; 

DESLOCAMENTO 

(deslocamento contextual de termos e 

expressões) 

EUFEMIZAÇÃO 

(valoração positiva de instituições, ações ou 

relações) 



37 
 

  

TROPO 

(sinédoque, metonímia, metáfora) 

POR MEIO DA UNIFICAÇÃO 

Construção simbólica de identidade 

Coletiva; 

 

PADRONIZAÇÃO 

(um referencial padrão proposto como 

fundamento partilhado) 

SIMBOLIZAÇÃO DA UNIDADE 

(construção de símbolos de unidade e 

identificação coletiva) 

 

POR MEIO DA FRAGMENTAÇÃO 

Em que há uma segmentação de grupos 

que possam representar ameaçar ao 

grupo dominante; 

DIFERENCIAÇÃO 

(ênfase em características que desunem e 

impedem a constituição de desafio efetivo) 

EXPURGO DO OUTRO 

(construção simbólica de um inimigo) 

 

E POR MEIO DA REIFICAÇÃO 

Quando há retratação de uma situação 

transitória como permanente e natural. 

NATURALIZAÇÃO  

(criação social e histórica 

tratada como acontecimento natural) 

ETERNALIZAÇÃO  

(fenômenos sócio-históricos apresentados 

como permanentes) 

NOMINALIZAÇÃO/PASSIVAÇÃO 

(concentração da atenção em certos temas em 

prejuízo de outros, com apagamento  

de atores e ações) 

Fonte:  Autoria própria (2020). Adaptado de Thompson (1995, p. 81). 

 

 

À guisa de conclusão, na concepção de ideologia proposta por Thompson (1995, p. 

90), o enfoque se estabelece nas “maneiras como o sentido, construído e transmitido através 

das formas simbólicas de vários tipos, serve para estabelecer e sustentar relações de 

dominação”. Thompson (1995, p. 90), então, chama sua formulação de concepção latente de 
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ideologia de Marx. O diferencial da concepção proposta por Marx, entretanto, estaria, além 

do sentido crítico negativo da ideologia, na desassociação da noção do pressuposto de erro ou 

ilusão, discutido anteriormente.  

Por sua vez, as análises discursivas críticas adotam as estratégias típicas de construção 

simbólica (ver quadro 3, p. 36) para constituição de um arcabouço de análise. Ou seja, as 

categorias de análise da ADC, somada à concepção de ideologia de Thompson (1995), servem 

como instrumento para investigar práticas discursivas ideológicas e hegemônicas. Desse 

modo, Fairclough (2003), então, compreende a ideologia como representação (discurso) da 

realidade, em serviço da manutenção do poder assimétrico, por meio de ação (gênero) dos 

indivíduos em sociedade, que, por sua vez, revelam suas marcas identitárias (estilo) em seus 

discursos.  

 

2.6 GÊNERO (SIGNIFICADO ACIONAL) 

  

 Retomando discussões anteriores, o discurso é entendido, dentro da Análise de Discurso 

Crítica, apenas como um momento das práticas sociais. As práticas sociais, por sua vez, com 

base nos postulados do Realismo Crítico de Bhaskar, é o conjunto de elementos físicos, 

biológicos e sociais que regulamentam a atividade humana na sociedade. 

  Tais interações sociais situadas em ordens de discurso, em que há uma regulamentação 

social (ou seja, do que pode ou não ser dito dentro da instituição na qual foi gerada), “utiliza 

gêneros discursivos particulares, que articulam estilos e discursos de maneira relativamente 

estável num determinado contexto sociohistórico e cultural” (RAMALHO e RESENDE, 2006, 

p. 63). Nesse contexto, para Fairclough (2001) os gêneros apresentam, assim, convenções, 

limitando e regulando as práticas sociais. É importante salientar ainda que Fairclough (2001, p. 

168) adota o termo ‘gênero’ para se referir a um “conjunto de convenções relativamente estável 

que é associado com, e parcialmente representa, um tipo de atividade socialmente aprovado, 

como a conversa informal, uma entrevista de emprego, um poema”, por exemplo. É pertinente 

acrescentar também que o contexto de produção e de consumo de tais gêneros devem ser 

levados em consideração na análise crítica, pois: 

 

Por exemplo, artigos de jornal e poema não são apenas tipos de textos tipicamente 

bem diferentes, mas eles também são produzidos de formas bem diferentes (por 

exemplo, um é um produto coletivo, outro é um produto individual), têm distribuição 
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bastante diferente e são consumidos bem diferentemente – os últimos incluindo 

protocolos bem diferentes para sua leitura e interpretação (FAIRCLOUGH, 2001, p. 

168). 

 

 Em complemento, nos termos das autoras Ramalho e Resende (2011), nas análises 

discursivas críticas, “gêneros não são ‘tipos textuais fixos”, mas um dos momentos de ordens 

do discurso, daí serem definidos como ‘gêneros discursivos’, e não ‘gêneros textuais’” 

(RAMALHO E RESENDE, 2011 p. 58). A constituição do conceito de gêneros, dentro da ADC, 

também resgata as constribições de Swales (1990). Os gêneros, quanto ao nível de abstração, 

podem ser divididos em pré-gêneros ou gêneros situados (FAIRCLOUGH, 2003). Enquanto os 

pré-gêneros são abstratos, os gêneros situados são concretos, sendo "um tipo de linguagem 

usado na performance de uma prática social particular" (CHOULIARAKI e 

FAIRCLOUGH, 1999, p. 56).  

 Uma das categorias analíticas relacionada ao significado acional/gênero, como modo 

de inter(agir) no mundo, é intertextualidade. Fairclough (2001) adota para sua teoria a noção 

de intertextualidade discursiva, bem como a retomada de diversas vozes na construção do 

texto, a fim de investigar aspectos da prática discursiva – enquanto a prática social é centrada 

na análise da ideologia hegemônica.  Nesse contexto, Fairclough (2001, p. 29) apresenta ainda 

uma “distinção entre intertextualidade 'manifesta' (a presença explícita de outros textos em um 

texto) e 'interdiscursividade' (a constituição de um texto com base numa configuração de tipos 

de texto ou convenções discursivas)”. 

 
Uma questão inicial no estudo da intertextualidade em um texto é a verificação de 

quais vozes são incluídas e quais são excluídas, isto é, que ausências significativas 

podem ser observadas. Em seguida, analisando-se sua presença, é interessante 

examinar a relação que se estabelece entre as vozes articuladas. Quando uma voz 

"externa" é articulada em um texto, têm- se (pelo menos) duas vozes que podem 

representar duas diferentes perspectivas, com seus respectivos interesses, objetivos 

etc. A relação entre essas vozes pode ser harmônica, de cooperação, ou pode haver 

tensão entre o texto que relata e o texto relatado (RAMALHO e RESENDE, 2006, 

p. 65-66). 

  

 A intertextualidade pode ser demarcada através de elementos explícitos no relato – uso 

de aspas ou travessões – que reproduzem o discurso direto de forma pretensamente fiel ao que 

foi dito. Ou, em alguns casos, quando não se utilizam as palavras exatas do texto relatado, em 

espécie de resumo ou paráfrase, verificamos a ocorrência do discurso indireto. Por 

conseguinte, é bastante comum que a mídia impressa utilize as aspas mesmo quando não há 
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exatidão nas palavras do discurso relatado ou, até mesmo, em trabalhos acadêmicos quando 

se omite o uso de elementos de citação (como, por exemplo, nos casos de plágios) (RESENDE 

e RAMALHO, 2006). O respaldo dado por outro enunciador, por exemplo, através de marcas 

de intertextualidade como “segundo ele” ou “de acordo com” ultrapassam as questões 

gramaticais e se tornam pertinentes nesse tipo de análise crítica, pois revelam as questões de 

poder na linguagem. Isto é, quando se é passada a voz de autoridade a outrem. 

 Dessa forma, com base na intertextualidade, podemos constatar o que chamamos de 

abertura para a diferença no discurso. Tal abertura é quando o enunciador, ao utilizar “de 

acordo com” e seus derivados, abre portas às possibilidades de divergências/diferenças de 

pensamento. Essa abertura para a diferença na intertextualidade não ocorre nos casos de 

pressuposição, pois na pressuposição se “constitui um fechamento, uma vez que presume um 

conhecimento geral tomado como dado”. A título de exemplificação, temos os seguintes 

efeitos de sentido nas afirmações: a) "O deputado (ainda) pensa/acredita/sustenta que esses 

desempregados são uns vagabundos" (caso de intertextualidade aberto à diferença); ou se 

afirma simplesmente que: b) "Esses desempregados são uns vagabundos" (exemplo de 

pressuposição em que algo é tido como senso comum) (RAMALHO e RESENDE, 2006, p. 

68). 

  A análise do significado acional (isto é, do gênero), verificando a interdiscursividade 

e as pressuposições, permite investigar o problema das representações particulares 

legitimadas, não estando o texto aberto às diferenças, tendo apenas uma voz hegemônica. Para 

tal processo de análise, Fairclough (2003) aponta cinco maneiras em que as interações 

discursivas podem estar abertas às diferenças: a) Abertura, aceitação e reconhecimento da 

diferença; b) acentuação da diferença, em que há uma luta entre os significados e poder; c) 

tentativa para superar as diferenças; d) diferença posta entre parênteses, com foco na 

solidariedade e semelhança; e, por fim, e) normalização e aceitação das diferenças. O que 

ocorre, casualmente, dentro das interações sociais é a normalização e a aceitação de certas 

representações ideológicas, como senso comum, ligadas às representações particulares 

sustentadas pelo discurso. 

 Em síntese, os gêneros estão ligados ao significado acional proposto pela ADC. O 

significado acional, por sua vez, diz respeito às formas de como os indivíduos inter(agem) 

entre si, utilizando estruturas e elementos que regulamentam os modos de agir dentro de 

práticas sociais. Por conseguinte, os gêneros do discurso são variados e podem ser divididos 
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entre gêneros situados e pré-gêneros (SWALES, 1990). Os “gêneros situados são 

característicos de uma (rede de) prática particular, como a do jornalismo”, por exemplo 

(RAMALHO e RESENDE, 2011, p. 166). 

 

2.7 DISCURSO (SIGNIFICADO REPRESENTACIONAL) 

  

 O discurso, dentro da ADC, é tido como modo de representar o mundo e a outrem, e 

cada representação dessa realidade é individual/particular, interligada ao contexto social em 

que o sujeito discursivo está inserido (FAIRCLOUGH, 2003). O discurso, como espaço de 

luta hegemônica, pode manter relação de cooperação ou conflito em práticas sociais e, assim 

como os gênero discursivos, as definições e variabilidade entre os discursos são diversas, 

“podendo gerar muitas representações e participar de diferentes tipos de texto” ou até mesmo 

possuir um alto grau de repetição (RAMALHO e RESENDE, 2006, p. 71). É nesse sentido, 

portanto, que citamos o exemplo de um discurso feminista como tendo um alto grau de 

recorrência e que possui um grande número de adesão global, com a crescente onda de 

engajamento dos direitos igualitários, tornando-se parte da vida social. 

 A interdiscursividade, ou seja, a presença de diferentes discursos na constituição de 

um texto, faz parte do processo de análise que compete ao significado representacional, pois 

permitem-nos invstigar a perspectiva particular nas representações de aspectos do mundo. 

Outra categoria de análise relevante, dentro da ADC, ligada ao significado 

representacional, é a representação de atores sociais no discurso, uma vez que colaboram no 

desvelamento da carga ideológica contida em tal representação. Por meio dessa 

representação, enfoque do nosso estudo, podemos verificar se os atores sociais são ofuscados 

ou enfatizados, “podendo ser referidos de modos que presumem julgamentos acerca do que 

são ou do que fazem” (RAMALHO e RESENDE, 2006, p. 72). 

 Neste sentido, van Leeuwen (1997) também é um dos teóricos que repousa sua 

preocupação no que diz respeito às representações dos agentes sociais no texto, por meio de 

escolhas semântico-linguísticas, propondo, assim, uma ampla variedade de categorias 

analíticas para o significado representacional. 

 Segundo van Leeuwen (1997), podemos citar como aspecto passível de análise no texto 

a (não) nomeação, por exemplo, dos agentes sociais envolvidos nas narrativas da mídia 

impressa. Observa-se com isso, portanto, que as escolhas linguísticas (por exemplo, nomear 
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ou não os sujeitos), na composição do texto, carregam, não somente meras questões 

estruturais, mas cargas ideológicas que servem para valorizar e enfatizar um determinado ator 

social em detrimento de outro. 

  Outro aspecto ligado ao significado representacional é o respaldo/autoridade dada aos 

atores sociais por meio da impersonalização por autonomização. Neste caso, os atores sociais 

são representados por um enunciado próprio. A título de exemplificação de impersonalização 

por autonomização, temos "o relatório afirmou", no lugar de "o Ministro da Saúde afirmou". 

Daí, por não ser fácil associar os atores sociais aos enunciados, eles são facilmente tomados 

como verdadeiros, corroborando para os efeitos ideológicos (VAN LEEUWEN, 1997, p. 209). 

 Fairclough (2001) aponta também que o significado da palavra é outro aspecto 

importante constituinte da análise crítica, no que compete ao significado representacional. A 

função semântica das palavras em um texto não é constituída de forma particular e individual, 

pelo contrário, é dada sociohistoricamente2. Logo, a opção de enunciar um ou outro na 

representação de atores sociais revelam uma tentativa de disseminar uma representação 

particular de mundo. 

 

2.8 ESTILO (SIGNIFICADO IDENTIFICACIONAL) 

   

  Além dos meios em que os indivíduos (inter)agem (gêneros) e o modo como eles 

representam o mundo, por meio do significado representacional (discurso), a ADC propõe, 

por fim, o significado Identificacional (estilo). Neste último, compete a como os atores sociais 

revelam sua identidade em textos. Para tanto, pressupõe-se que o significado representacional 

é constituído entre afirmações e diferenças em um texto, por meio da negação às diferenças, 

sejam elas entidades, objetos e atores sociais (FAIRCLOUGH, 2003). 

 Reiteramos que essa divisão entre os três significados é meramente didática, mas que, 

na prática, elas estão dialeticamente interconectadas, agindo de forma simultânea por meio da 

linguagem. Ou seja, para que o processo do analista crítico seja efetivo, é necessário questionar 

a representação de atores sociais em textos e, assim, a construção de identidades que sustentam 

relações de assimetria do poder. 

 
2 Por exemplo, quando tomamos a designação de indivíduos atraídos pelo mesmo sexo, observamos que termos que 

antes serviam para deteriorar a comunidade LGBTQIA+, hoje serve como instrumento de empoderamento, a 

exemplo disso temos os léxicos “homossexualismo” e “homossexualidade”. 
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 Para a ADC, é fundamental se debruçar sobre as questões de poder. De acordo com 

Althusser (1985), filósofo pertencente ao Marxismo estrutural e que discutiu sobre o sujeito e 

ideologia, os sujeitos sociais podem tanto criar/sustentar como contestar/modificar coisas ao 

seu redor ao participarem de interações e eventos sociais. Portanto, o conceito de luta 

hegemônica e busca pelo poder dentro das construções identitárias reside nos modos de 

instauração/sustentação e subversão/desestabilização de identidades em práticas sociais 

(RAMALHO e RESENDE, 2006). 

 Para investigar as construções identitárias, a ADC propõe as seguintes categoriais de 

análise: A avaliação; a modalidade e metáfora. Nas palavras das autoras Ramalho e Resende 

(2006, p. 79), “a avaliação inclui afirmações avaliativas (que apresentam juízo de valor), 

afirmações com verbos de processo mental afetivo (tais como "detestar", "gostar", "amar") e 

presunções valorativas (sobre o que é bom ou desejável)”. 

 Como o próprio termo sugere, a categoria avaliativa investiga traços linguísticos que 

revelam um valor atribuído ao que se diz. Tais traços podem ser explícitos (materializados por 

meio de advérbios) ou sutis (como, por exemplo, um simples ponto de exclamação). É nesse 

sentido, portanto, que a categoria avaliativa segue um grau de intensidade. No exemplo citado 

pelas autoras (RAMALHO e RESENDE, 2006), podemos também inferir que a constatação de 

amar ou detestar algo revela afetividade do enunciador. Neste caso, são denominados de 

verbos de processo mental afetivo. 

 Quanto à modalidade, esta diz respeito às possibilidades que se situam entre o positivo 

e o negativo dadas determinadas proposições. De maneira didática, a modalidade está 

intrinsicamente ligada ao que se situa no intermediário entre a polaridade (positivo e negativo) 

de algo que foi dito/pedido/negociado e etc. Isto é, quando fazemos um pedido a alguém, a 

polaridade varia entre “fazer” e “não fazer isso”, com variáveis que se situam entre o “sim” e 

ou “não”. Fairclough (2003) então postula, com base em Halliday (2004), que a modalidade 

deve se preocupar justamente com o quanto as pessoas se comprometem ao afirmar, realizar 

perguntas, demandas ou ofertas. 

 
Afirmações e perguntas referem-se à troca de conhecimento (a troca de informação 

de Halliday); demandas e ofertas referem-se à troca de atividade (a troca de bens e 

serviços de Halliday), sendo que todas essas funções discursivas relacionam-se à 

modalidade. Em trocas de conhecimento, a modalidade é epistêmica, refere-se ao 

comprometimento com a "verdade"; já em trocas de atividade, a modalidade é 

deôntica, refere-se ao comprometimento com a obrigatoriedade/necessidade 
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(RAMALHO e RESENDE, 2006, p. 82). 

 

  Fairclough (2003) ainda postula diversas categorizações no que diz respeito à 

modalidade. A modalidade categórica de Fairclough abarca as polarizações absolutas – algo 

que Halliday não objetivava – propondo também a diferença entre o que deve e deveria, pode 

e poderia. Isso porque a escolha de um léxico ao invés de outro se distingue entre não-

hipotético e hipotético, respectivamente. 

 Há também a modalidade objetiva e a modalidade subjetiva. No primeiro caso, não 

fica claro se o sujeito representa sua visão particular de mundo ou a de outrem, enquanto na 

modalidade subjetiva, o grau de afinidade revela que a representação de mundo é a do próprio 

sujeito enunciador (FAIRCLOUGH, 2001). Ou seja, com base no “quanto você se 

compromete” aferimos que “é uma parte significativa do que você é – então escolhas de 

modalidade em textos podem ser vistas como parte do processo de texturização de auto 

identidades" (FAIRCLOUGH, 2003, p. 166). 

 Em outros termos, a relevância da modalidade para o significado Identificacional 

reside justamente no fato de como representamos atores sociais em eventos sociais concretos, 

pois, nossa afetividade em relação a algo diz muito a respeito da nossa identidade/estilo. 

 Por fim, outra categoria de análise relevante para o significado identificacional, dentro 

de textos concretos, é a metáfora. Isso porque a metáfora ressalta, comufla ou se associa à ideia 

de outra coisa como referência e, quando substituímos uma maneira de representar por outra, 

apresentamos uma maneira particular de representar o mundo (FAIRCLOUGH, 2001). 

 A metáfora, ao contrário do que muitos pensam, com base em Lakof e Johnson (2002), 

não surge na linguagem, mas é um reflexo da consciência e, essencialmente, a própria linha 

do pensamento em si é metafórica. Ao escutar a palavra “flor”, o indivíduo associa as 

características da flor a outrem, tal como no exemplo: “ela é uma flor”, não significa 

propriamente a planta, mas o conjunto de atributos que a consciência traz previamente como 

ser “delicada” ou “cheirosa”. (LAKOF e JOHNSON, 2002). 

 Ainda segundo Lakof e Johnson (2002), as metáforas no que compete à análise do 

significado identificacional são agrupadas da seguinte maneira: metáforas conceptuais; 

metáforas orientacionais e metáforas ontológicas. No primeiro caso, se reforça a ideia dos 

conceitos pré-estabelecidos na consciência e, ao associarmos uma coisa à outra, ativamos 

nosso conhecimento prévio.  
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 No caso das metáforas orientacionais, de acordo com experiências físicas e 

socioculturais, trazemos léxicos espaciais para representar o mundo, como, por exemplo, na 

frase “eu estou meio para baixo hoje” ao ser visto como algo negativo. E, por fim, as metáforas 

ontológicas estão relacionadas a nossa capacidade de racionalizar sentimentos ou vivências 

de mundo. Conceitos abstratos, graças à racionalização por meio das metáforas ontológicas, 

nos permitem agrupar, nomear e se referir a estas abstrações. 

 Em síntese, como método, a Análise do Discurso Crítica precisa do apoio de outras 

teorias que forneçam base para a análise textual, percepção de práticas ideológicas e 

hegemônicas, bem como a adoção de categorias analíticas. 

 Com múltiplas possibilidades de análise, vimos na ADC, como abordagem crítica, a 

magnitude imensurável de investigar discursos sutis que circulam na mídia e que possam 

propagar quaisquer práticas hegemonico-ideológicas. Como exemplifica Batista Jr. (2018, p. 

164), é possível analisar: 

 
Do sexismo ao racismo, da luta de grupos minoritários por lliberdade, espaço político 

e acesso a bens materiais e simbólicos aos movimentos relacionados a gênero e 

sexualidade, de conjunturas de opressão a contexxtos religiosos, educacionais, 

profissionais e midiáticos de um modo geral, os analistas do discurso têm 

investigado um conjunto de fenômenos sociais e políticos até então inexplorados, ou 

ventilados de forma muito restrita pelos pesquisadores no campo da linguagem. Esses 

process os discursivos diversos podem ser examinados à parte dos meios de massa, 

uma vez que práticas e textos a eles referentes são elaborados e veiculados em 

contextos próprios que, ainda que recorram à exposiçã midiática, independem dela. 

 

  

 Em amplo modo, sintetizando a ideia do autor, os fenômenos da modernidade tardia 

foram considerados campo privilegiado por permitir inúmeras possibilidades de investigação 

e estudos acadêmicos. O primeiro passo é dar ênfase em uma problemática social, mas que 

seja um problema de caráter linguístico. Por conseguinte, o segundo passo metodológico é 

verificar possíveis obstáculos para que o problema seja superado (analisando a rede de práticas 

no qual está inserido); considerar se a rede de práticas é um problema e, por fim, o processo 

de reflexão crítica sobre a análise. Acima de tudo, o trabalho em ADC deve ser bem 

delimitado, por meio da seleção do corpus com recorte temporal pois, caso contrário, o 

pesquisador corre o risco de não dar conta da análise minusciosa que esta abordagem exige.   

 A linguagem é outro aspecto que caracteriza as pesquisas em ADC, devendo ser clara 

e pertinente, caso contrário, não será acessível à comunidade com sua pesquisa acadêmica. É, 
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portanto, devido à necessidade de uma análise do contexto de produção e cultural e de 

situação da notícia, que levantaremos discussões a respeito do racismo na imprensa brasileira; 

reflexões sociohistoricas a respeito dos atores sociais negros e os possíveis obstáculos para a 

(possibilidade de) superação de práticas discursivas discriminatórias no Brasil. 
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3 O GÊNERO DIGITAL WEBJORNALISMO 

 
 

A evolução dos meios de comunicação, até os dias atuais, passou por diversos estágios 

de implementação: tal como rótulos em placas em argila na suméria; escrita cuneiforme, 

desenvolvida e popularizada na mesopotâmia; a criação do alfabeto escrito; a substituição pelo 

papiro e pergaminhos desenvolvidos pelos Egípcios por volta de 2600 a.C.; até a chegada do 

papel inventado na China em 105 a.C. (THOMPSON, 1995). E, mais recentemente, o advento 

e popularização da internet na sociedade. 

Nesse contexto de progresso da humanidade, a invenção da escrita é considerada um 

dos marcos na história, essencialmente, por permitir a transmissão e a preservação de aspectos 

informativos sobre a cultura, religião e política das comunidades e de povos ao redor do 

mundo. Por sua vez, a transmissão desses aspectos culturais e religiosos de um povo exige 

com que sejam utilizados recursos linguísticos para que haja compreensão entre os indivíduos, 

constituindo-se, assim, a comunicação. 

Para Thompson (1998, p. 25), a comunicação é definida como sendo “um tipo distinto 

de atividade social que envolve a produção, a transmissão e a recepção de formas simbólicas 

e implica a utilização de recurso de vários tipos”. Em princípio, a comunicação entre uma 

comunidade era feita “em contextos de co-presença”. Ou seja, através da oralidade, embora 

houvessem outros meios de comunicação acessíveis na pré-história, tais como pinturas 

rupestres e outras formas mais rudimentares de comunicação (THOMPSON, 1995, p. 228). 

Ainda de acordo com Thompson (1998), para realizarmos a comunicação de maneira 

efetiva, é necessário aplicarmos um meio técnico para que seja possível a transmissão da 

mensagem. O referido autor (1998) exemplifica que até mesmo quando as interações ocorriam 

face-a-face (como no caso mencionado, anterior à invenção da escrita), é imprescindível o uso 

de um meio técnico (uso de cordas vocais, por exemplo) para que a mensagem chegasse até o 

seu receptor. No caso do webjornalismo, temos a internet como meio técnico de veiculação.  

Uma das características que a comunicação adquire, além da utilização de um meio 

técnico para sua transmissão, é o grau de fixação e a durabilidade da mensagem que foi 

transmitida. Na conversação por meio da oralidade, o grau de fixação poder ser baixo, uma vez 

que o depende da memória do receptor, ou até mesmo inexistente, para que o conteúdo seja 

fixado de fato (THOMPSON, 1998, p. 26). 
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Outro aspecto, apontado por Thompson (1998), a respeito dos meios técnicos é a 

capacidade de reprodução. O referido autor (1998) ainda explica que, dificilmente, uma pedra 

talhada vá originar cópias de formas simbólicas. Na atualidade, no caso das notícias online, 

como veremos com mais especificidade adiante, é impossível mensurar o impacto das práticas 

discursivas e formas simbólicas transmitidas no âmbito virtual, gerando uma rede de 

compartilhamentos da informação, ultrapassando a barreira espaço-temporal.  

Por sua vez, para chegarmos à atualidade, desde a comunicação sem as letras do 

alfabeto, mediada pela oralidade, até o jornalismo difundido, hoje, na internet, em que o tempo 

e espaço não limitam o acesso à informação, houve um longo caminho percorrido, auxiliado 

pela modernização das tecnologias. 

Fairclough (1989 p. 211-223), com base em Foucault, aponta que as discussões a 

respeito das tecnologias do poder podem ser ampliadas e aplicadas às ordens de discurso 

modernas, podendo ser chamadas de ‘tecnologização do discurso’. Como exemplo dessas 

tecnologias, o linguista britânico aponta a publicidade, ensino, entrevista, entre outros.  

A invenção da escrita e, posteriormente, com a sofisticação dos meios de comunicação, 

a internet permitiu, portanto, a criação de um espaço democrático onde práticas discursivas 

são sustentadas ou contestadas. Em um processo de evolução, a sociedade vivenciou a 

invenção da escrita, consequentemente, resultando na propagação da informação; sofisticação 

dos meios de comunicação (livros, jornais, TV, entre outros); invenção e população da 

internet; e, por fim, propagação da informação dentro do âmbito virtual.  

Em um breve contexto histórico, os métodos de escrita e disseminação de textos foi se 

aperfeiçoando e, durante metade do século XV, as técnicas de impressão em massa foram 

comercializadas na Europa, culminando na circulação e consumo de livros.  

De acordo com Thompson (1995, p 232), além de livros, começa a surgir também a 

impressão de notícias, panfletos e periódicos, em meados do século XVI, e as notícias, 

majoritariamente, eram referentes aos “acontecimentos particulares, tais como encontros 

militares”. Já o jornal semanal, com base nas evidências de pesquisadores, surgiu na Inglaterra, 

em serviço dos governos, estando sujeito à inviabilização do jornal se o conteúdo fosse 

considerado ‘ideologicamente perigoso’.  

No século XIX, com acréscimo significante de alfabetizados, houve, então, a 

comercialização da notícia, agora não somente como forma de controlar a massa, mas visando 

o lucro. Com essa busca pela produção em grande escala e a comercialização da indústria 
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jornalística, procurou-se, consequentemente, um preço acessível e ampla divulgação, 

juntamente com a luta por liberdade de expressão e uma menor taxa de impostos. 

Desse modo, a indústria jornalística passou por mudanças drásticas na construção de 

sua estrutura, desde seus primórdios até o seu aparecimento no âmbito virtual. Para chegar nos 

dias atuais, no século XX, a indústria dos jornais passou por dois estágios de grande 

importância, os quais caracterizam o fazer jornalístico: “a crescente internacionalização das 

atividades de coletas de notícias”. Isto é, a expansão de ocorrências do que viraria notícia, não 

restringindo-se somente à comunidade local; bem como “o crescimento e consolidação da 

circulação massiva de jornais” (THOMPSON, 1995, p. 234). 

Ainda nesse contexto jornalístico, após a segunda guerra mundial, Thompson (1995, 

p. 242) destaca ainda o desenvolvimento da difusão – isto é, a “transmissão de sinais via ondas 

eletromagnéticas” – como ferramenta no processo de criação dos meios de comunicação em 

massa no mundo atual globalizado. Além dos jonais impressos mencionados, foi possível, por 

meio da difusão, o advento do rádio para um público indeterminado, ganhando grande 

popularidade rapidamente. Em 1928, as estações de rádio nos Estados Unidos já haviam se 

consolidado e possuíam certa independência dos controles governamentais. Anos depois, 

devido ao uso das ondas eletromagnéticas, nas décadas de 40 e 50, a expressão por meio da 

mídia televisiva foi um processo revolucionário, tal qual o advento da escrita. Pois, embora 

desde 1840 já houvesse a comunicação através da linha telegráfica, a transmissão de imagens 

ampliou o nível de sofisticação na transmissão da notícia. 

Os impactos concretos da criação e popularidade dos aparelhos domésticos de TV são, 

sem dúvidas, de magnitude desconhecida. Juntamente com ela, surgiram os grandes canais de 

televisão. Mais precisamente no Brasil, a primeira emissora de televisão foi a extinta TV tupi, 

trazida por Assis Chateaubriant, com programas de improviso e produções consagradas no 

exterior. Por conseguinte, outras emissoras apareceram no mercado, tais como a Record, Globo 

e SBT, com um ar mais sofisticado e empresarial. A américa latina, portanto, estava sob forte 

influência dos estadunidenses. Nos continentes latinos (e fortemente no Brasil) começava a 

importação de programas e filmes dos Estados Unidos, resultando no que chamamos de 

“imperialismo cultural”. Nos termos de Thompson (1995, p. 262): 

 
As importações representavam 46 por cento do tempo de difusão televisivo, em 

1983, e 77 por cento de todo o material importado provinha dos EE.UU. Em 

contraste, nos Estados Unidos, as importações somavam apenas 2 por cento do 
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tempo de difusão em 1983. 

 

 Anos após a criação dos referidos canais, assim como quando houve o advento da 

televisão e a competição entre outros meios da indústria midiática, o país presenciou a 

popularização da internet e o número de usuários ativos nas redes sociais enfraqueceram. 

Consequentemente, a circulação impressa das revistas e jornais diminiu – até mesmo por 

questões ambientais. Trazendo para um contexto mais próximo, no Brasil, o grupo Globo 

levou, posteriormente, seu portal de notícias (o G1) para a internet, possibilitando a ampla 

publicidade no meio televisivo e no cibernético. Emissoras como Record, com o portal de 

notícias R7; e a rede Bandeirantes, que firmou parceria com a UOL – pertencente ao grupo 

Folha de comunicação –, adotaram o mesmo caminho ao disponibilizar todo seu conteúdo 

online e flexibilizaram o consumo da notícia. 

Desse modo, notamos em leitura do material que constituiu este trabalho que, desde 

suas origens, a notícia é detida aos grupos com maior poder aquisitivo e situada no topo da 

hierarquização social – seja na indústria jornalística inglesa, em que os alfabetizados e a classe 

dominante tinha acesso, até o advento da televisão que chegava a custar um valor exorbitante, 

em seus primórdios no país, longe dos domicílios populares.  

É pertinente dar enfoque também ao dito “imperialismo cultural” resultante da 

influência, propagada no rádio e na TV, do fazer midiático, especialmente aqui no Brasil. Desse 

modo, importamos, além dos filmes e programas de TV, o estereótipo do belo, a moda e os 

aspectos culturais do exterior europeu e norte-americano. 

A teoria e análise crítica da propagação da ideologia por meio do jornalismo na esfera 

virtual visa investigar os “contextos sociais, a organização e a reprodução do poder e da 

dominação” (THOMPSON, 1995, p. 425-426), percebendo, assim, os impactos que práticas 

discursivas adquirem em um contexto mais amplo de circulação de construções simbólicas 

através da mídia moderna, produzida em grande escala.  

É por meio da internet também, além da produção e consumo de notícias, que podemos 

encontrar dos mais variados produtos e serviços: desde entretenimento, comércio e 

informação. Nesse sentido, Fairclough (1995) ainda aponta que a modernização da mídia 

revela uma tensão entre o que é entretenimento e o que é a notícia, bem como entre o que é 

público ou privado, pondo em questionamento os limites da privacidade. Por conseguinte, a 

rede de compartilhamento na esfera vitual pode tornar um discurso particular facilmente 
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disseminado como universal.  

Nosso objetivo, neste capítulo, é apontar em um panorama mais específico aspectos que 

caracterizam o webjornalismo brasileiro, o surgimento das grandes empresas de comunicação 

que detém a informação no país, tal como o grupo Globo, alvo do processo de análise no 

referente trabalho, bem como os impactos da disseminação de práticas discursivas particulares 

por meio da notícia. 

 

3.1 WEBJORNALISMO: CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA 

 

Nesta secção, de maneira mais específica, tratamos de aspectos que caracterizam o 

webjornalismo, as diferentes nomenclaturas disponíveis e os impactos que possam surgir com 

essa mudança na forma de consumo das notícias na contemporaneidade. Como já mencionado, 

a evolução da tecnologia permitiu que os meios de comunicação fornecessem uma maior 

flexibilidade na distribuição das informações e aspectos culturais em sociedade. De acordo 

com Thompson (1995, p. 266-267), no que compete ao impacto social das novas tecnologias 

da comunicação: 

 
A mudança tecnológica foi sempre crucial na história da transmissão 

cultural: ela altera a base material, bem como os meios de produção e 

recepção, dos quais dependem o processo de transmissão cultural. O 

desenvolvimento de novas tecnologias (...) afetou, profundamente, últimos 

anos, as atividades das indústrias da mídia em inúmeros campos, desde a 

impressão de jornais até a (...) sistemas computadorizados de acesso à 

informação. 

 
Em outros termos, a globalização e a democratização de dispositivos eletrônicos nos 

lares brasileiros trouxeram mudanças significativas no conteúdo que já era produzido. Na era 

digital, como muitos pesquisadores se referem ao século XXI, a rapidez no consumo e a 

urgência de informação, na tentativa de parecer estar sempre atualizado no que se passa ao 

redor do mundo, usuários, por muitas vezes, não checam a veracidade da informação lida ou se 

baseiam apenas pela manchete.  

Segundo estudo realizado por Denise Becker (2019), na época estudante de jornalismo 

pela Universidade Positivo em Curitiba-PR, se constatou que a maior parte dos internautas 

que costumavam ler a notícia e checar sua veracidade possuíam ensino superior ou uma pós-

graduação, uma vez que eram familiarizados com a leitura crítica e um posicionamento a 
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respeito de questões sociais bem definido. Por sua vez, de acordo com dados discutidos a 

seguir, no capítulo 4 (ver gráfico 1, p. 60), grande parte do público que possui ensino superior 

completo são indivíduos brancos. Logo, surge, então, a necessidade de investigar criticamente 

se as notícias apresentam práticas discursivas em serviço desse público alvo – uma elite branca 

com nível superior de formação acadêmica. Em complemento, o estudo também aponta que 

uma renda alta é outro fator que faz os usuários buscarem por uma informação completa dos 

fatos. 

Em decorrência do exposto, temos títulos com manchetes individualizantes e a 

espetacularização do crime, a fim de conseguir um grande número de acessos pelo que é 

superficial, uma vez que a mercantilização da informação midiática sempre esteve presente ao 

longo das décadas na indústria do jornalismo. 

Em nível de contextualização, alguns termos surgiram, inclusive, nos últimos anos, 

para especificar manchetes em que o intuito, em sua essência, serve para chamar a atenção do 

internauta a fim de conseguir o acesso no link, sem que a notícia por completo seja 

necessariamente o que é descrito na manchete: denominado de clickbaite ou isca de cliques. É 

inegável, portanto, afirmar que somos, cada vez mais, uma cultura eletronicamente mediada. 

Como consequência da mediação midiática, ocorre a flexibilização e emergências de termos 

de novas estruturas que modificam o gênero jornalismo3. Agora em um meio técnico inovador 

(a internet), a notícia permite inúmeras possibilidades em sua construção – uso de vídeos; 

hiperlinks; comentários e etc. 

 Seguindo as discussões sobre gênero, o teórico que fundamenta parte da concepção de 

gênero dentro da ADC é Swales (1990). Com base no exposto em capítulos anteriores, o 

gênero, dentro da Análise do Discurso Crítica, não é tido como um gênero textual em si, mas 

como um gênero do discurso. Pois, de forma geral, o gênero discursivo pode ser definido como:  

 
formas de linguagem oral ou escrita mais ou menos estáveis, com configuração 

funcional e conteúdos similares. Uma bula, a receita médica, prontuário, entre outros, 

são exemplos discursivos da prática da saúde, mais ou menos semelhantes e com as 

mesmas informações, ainda que oriundos de ambientes diversos. Essa estabilidade se 

dá pela prática que, ao ser compartilhada, exige a compreensão comum entre os 

participantes (BATISTA JR., J. R. L. 2018, p. 10). 

 

 
3 Adotamos a concepção de gênero dentro da ADC (FARCLOUGH, 2001, p. 168) como um modo relativamente 

estável de iter(agir). Ou seja, um “conjunto de convenções relativamente estável que é associado com, e 

parcialmente representa, um tipo de atividade socialmente aprovado, como a conversa informal, comprar produtos 

em uma loja, uma entrevista de emprego, um documentário de televisão, um poema ou um artigo cientifico”. 
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No que compete ao webjornalismo, o próprio termo para designar o gênero surgiu do 

suporte ao qual ele está ligado – telejornalismo (para as notícias difundidas na TV); rádio 

jornalismo (para as notícias veiculadas no rádio) e webjornalismo, para aquelas difundidas na 

internet. Com base em Fairclough (2003), essa mesclagem de diferentes veículos também é 

conhecida como hibridismo de gêneros. 

Portanto, a forma de se relacionar dentro de gêneros (ligado ao significado acional) 

relativamente estáveis, pelo qual experenciamos o mundo, não deve ser mais visto como o 

mesmo desde o advento da comunicação em massa. Para Thompson (1995, p. 296), a invenção 

de novas tecnologias, tal como no webjornalismo, “transformou a natureza da interação social 

e o modo de experiência das sociedades modernas”. 

Dentro da ADC, ainda segundo o linguísta britânico (FAIRCLOUGH, 2001; 2003), 

com base em Swales (1990), os gêneros são divididos em pré-gêneros e gêneros situados. E, 

comumente, os gêneros discursivos sofrem hibridização ao longo dos anos, com a evolução 

das tecnologias e sofisticação dos meios de comunicações. 

Um dos esclarecimentos que retomamos aqui é o conceito de comunicação em massa 

que, ainda nas palavras de Thompson (1995, p. 288-289), é caracterizado como sendo a 

“produção institucionalizada e a difusão generalizada de bens simbólicos através da 

transmissão e do armazenamento da informação/comunicação”. A imprensa virtual, portanto, 

nas palavras do autor (1995), se caracterizam como um meio de comunicação em massa, pois 

busca, constantemente, “novas oportunidades de fixação e reprodução dessas formas 

simbólicas” (THOMPSON, 1995, p. 288-289). 

Assim como ocorreu com a notícia, gêneros já existentes se adaptaram ao novo meio 

de distribuição e consumo: o âmbito virtual. Por meio do hibridismo discursivo, a notícia se 

adequou aos websites e adquiriam caráter de comunicação em grande massa. Thompson 

(1995, p. 298) também atenta para a interação mediada por meios técnicos que inviabilizam a 

interação por meio do tempo e espaço. Ou seja, graças à internet “as pessoas podem interagir 

umas com as outras mesmo que elas não partilhem uma situação espaço-temporal comum”. 

Com base nas discussões em Fairclough (2003), feitas anteriormente, que define os 

gêneros em pré-gêneros e gêneros situados, o pré-gênero do nosso corpus trata-se uma 

narrativa, uma vez que as webnotícias apresentam uma narração dos fatos ocorridos, enquanto 

o gênero situado se trata de uma notícia. 

Quanto às nomenclaturas, reiteramos a existência de termos como jornalismo 
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eletrônico, jornalismo on-line, ciberjornalismo e webjornalismo para se referir àquelas 

difundidas no mesmo suporte técnico – ou seja, na internet. 

O primeiro termo, jornalismo eletrônico, está intrinsicamente ligado à tecnologia, 

sendo quaisquer aparelhos eletrônicos tecnológicos que permitam a troca de informação. De 

um modo geral, este é um termo bastante abrangente, uma vez que quando falamos em 

eletrônicos podemos nos referir aos computadores, TV ou rádio. E, ao procurar delimitar as 

características do jornalismo eletrônico, poderíamos estar nos referindo a qualquer um desses 

citados anteriormente, ocasionando, assim, em uma confusão de nomenclatura. 

O ciberjornalismo ou webjornalismo, por sua vez, diz respeito a toda e qualquer 

atividade jornalística produzida no ciberespaço. Nesse contexto, o ciberespaço é compreendido 

como a interconectividade de computadores, possibilitando um meio hipotético que remete aos 

aspectos cibernéticos e do campo da informática. Considerar a grandiosidade que se tornou a 

internet, nos dias de hoje, como meio de comunicação, implica que o jornalismo produzido na 

web interfere também no modo em como os profissionais da área produzem conteúdo, bem 

como a relação do leitor com o jornalismo consumido. 

Nas últimas décadas, a produção e a veiculação de notícias no âmbito virtual vêm 

ganhando cada vez mais notoriedade. Com a popularização da internet como meio de 

informação, podemos destacar alguns fatores que contribuíram para o seu crescimento: a 

liberdade criativa para se produzir conteúdo, diferentemente da TV; bem como o baixo 

orçamento investido e a acessibilidade encontrada por milhares de brasileiros devido à 

inclusão digital. Diante disso, houve, portanto, o acréscimo de operações ideológicas 

funcionando em sociedade, porque os meios de comunicação em massa permitem as 

potencialidades de notícias, dispersas em tempo e espaço, em grande escala. 

 

Do ponto de vista dos leitores, a web ampliou a participação na produção de 

conteúdo. Do ponto de vista da produção jornalística, alterou o conceito de notícia. 

Do ponto de vista empresarial, mudou a distribuição e a circulação de informação 

(MOHERDAUI, 2008, p.4). 

 

Porém, embora diversos pesquisadores encontrem dificuldades em apontar 

característas e aspectos do webjornalismo, podemos afirmar que o processo de evolução não 

foi abrupto ou muito menos linear. Não é correto compreendermos, entretanto, que esse novo 

meio de produção de notícias foi ou será responsável pelo declínio do rádio e da TV, muito pelo 
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contrário. A maneira com que a relação leitor-jornalismo se tornou cada vez mais sofisticada, 

permitiu, assim, que a interatividade tenha participação direta no processo de produção das 

notícias. Em uma trajetória com marcos históricos, a evolução do webjornalismo pode ser 

dividida em três etapas: transpositivo; perceptivo e hipermidiático – em que cada uma dessas 

etapas contém características próprias decorrentes da evolução que a internet proporcionava.  

Em seu princípio, o jornalismo apenas veiculava na web a digitalização do que já era 

produzido de forma impressa. Entretanto, o nível crescente de sofisticação da plataforma 

permitiu às editoras e empresas explorar as potencialidades desse campo discursivo. 

Percebendo as inúmeras possibilidades, as editoras começaram a produzir conteúdo exclusivo 

para os internautas. Por fim, na terceira etapa, vimos surgir umas das principais características 

que cerceiam o webjornalismo: a multimídia e a hipertextualidade (AFONSO JUNIOR apud 

PEREIRA, 2003, p. 12). 

Outra característica essencial do webjornalismo, como discutimos no começo deste 

capítulo, é sua capacidade de perdurar, rompendo barreiras espaço-temporal, levantando 

questionamentos entre o que é público ou privado. De acordo com Thompson (1998), as 

condições de espaço e tempo permitem que os internautas interajam, comentem e 

compartilhem nas notícias difundas na web. Por sua vez, tais notícias podem disseminar 

práticas discursivas hegemonico-ideológicas, pois “(...) o uso dos meios técnicos também 

altera as condições de espaço e de tempo sob as quais os indivíduos exercem poder” 

(THOMPSON 1998, p. 29). 

 
3.2 WEBJORNALISMO OU JORNALISMO ONLINE? 

 
 

Para Alzamora (2004, p. 1), é considerado “como informação webjornalística relatos 

descritivos, interpretativos e opinativos da realidade contemporânea, que se caracterizam pela 

articulação de recursos da linguagem hipermidiática em maior ou menor grau de sofisticação”. 

Desse modo, a notícia encontrada na esfera virtual, além do intuito de informar sobre 

acontecimentos do cotidiano (assim como no jornal impresso), permite graus de sofisticação 

por meio do uso de links, vídeos e fotos no corpo do texto, caracterizando-se como uma leitura 

não-linear. 

No início deste capítulo, apontamos que as notícias, inicialmente difundidas no jornal 
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impresso, passaram por um processo gradativo de sofisticação em sua produção e consumo 

até chegar na esfera virtual. Nesse sentido, John Pavalik (2001) definiu três estágios para o 

desenvolvimento do webjornalismo, tomando como base o conteúdo das notícias. O primeiro 

desses estágios diz respeito à transposição do que já era produzido no jornal impresso para a 

internet; o segundo estágio traz novas ferramentas incorporadas, tal como o hiperlink que 

possibilitava o acesso a outros sites, bem como o uso de fotos  e vídeos nas notícias; e, por 

fim, no teceiro estágio, referente à atualidade, os portais de notícias perceberam as 

potencialidades dos sites e, agora, produzem conteúdo exclusivo para a esfera virtual, 

adotando um estilo próprio de narração da notícia.  

O terceiro estágio, diferentemente do primeiro e segundo, não só realiza a transposição 

de conteúdo que já era produzido para o jornal impresso, mas faz um uso de uma narrativa 

imersiva e interativa para captar os internautas. Nesse sentido, Marcelo Rosa Ferreira (2015, 

p. 20) complementa sobre a relação dos três estágios e a distinção entre webjornalismo e 

jornalismo online: 

 

O Webjornalismo, diferentemente do online, não tentou somente transcodificar o 

conteúdo do impresso, mas sim modificar o conteúdo e apresentá-lo em outras 

formas e linguagens Não se trata mais da simples réplica de conteúdo dos jornais 

para a internet. O Webjornalismo mostra que atualmente é preciso ser, pelo menos, 

interativo para chamar a atenção dos usuários da internet. 

 

Em outros termos, o que era definido apenas como jornalismo online, pois realizava 

apenas uma transposição do impresso para o virtual, era tudo que estava na web. Atualmente, 

no terceiro estágio de produção, as notícias no meio virtual são melhores definidas como sendo 

webjornalismo, uma vez que apresenta características próprias resultantes da circulação nesse 

suporte (a internet). Ainda no contexto de desenvolvimento e estágio pelo qual passou o 

jornalismo no âmbito virtual, semelhante às considerações de Pavalik e já mencionado nas 

considerações iniciais, Silva Junior (2002) também apresenta três etapas primordiais para 

desenvolvimento dos sites jornalísticos: o estágio transpositivo; perceptivo e hipermidiático.  

O princípio de Silva Junior (2002) para divisão dos estágios de desenvolvimento do 

jornalismo é semelhante ao de Pavalik (2001). Desse modo, Silva (2002) ainda estabelece 

características particulares a esses três estágios quanto a sua forma de disseminação nas redes. 

Portanto, o webjornalismo apresenta algumas características que apontam o seu grau 

de sofisticação. Dentre essas características, encontra-se a hipertextualidade, que ocorre em 
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decorrência da composição do texto por vários autores, apresentando-se, assim, como uma 

obra coletiva (tais como em blogs, fóruns de discussão, seção de comentários, dentre outros). 

Isto é, enquanto o texto em mídias tradicionais apresenta uma certa linearidade, a 

hipertextualidade não. 

Por conseguinte, a multimidialidade, outro aspecto que compõe as características do 

webjornalismo atual é resultante da convergência de mídias tradicionais (textos, fotos, vídeos 

e, inclusive, áudio) com a web, ampliando, assim, o modo e a interatividade pela qual o leitor 

pode consumir tais notícias. Em continuidade, a característica seguinte do webjornalismo diz 

respeito à interatividade que, devido à popularização e o acréscimo nas vendas de dispositivos 

com acesso à internet, permitem, cada vez mais, que internautas atuem como receptores e 

emissores da mensagem, caracterizando, desse modo, um processo de bideracionalidade. Ou 

seja, um pólo (emissor) dialoga com outro (receptor), podendo realizar um troca de função. 

Por fim, apresentamos a memória como característica essencial do webjornalismo, no 

que se refere ao armazenamento das informações. Nesse contexto, o webespaço se torna um 

campo quase ilimitado de depósito de notícias, e por meio de ferramentas disponibilizadas nos 

sites que buscam por palavras-chave ou, até mesmo, um recorte temporal, é possível acessar 

de forma prática um determinado arquivo, de qualquer lugar e a qualquer momento. 

 

FIGURA  1 – MECANISMO DE BUSCA DO PORTAL G1 

 

Fonte: https://g1.globo.com/busca 

 

Sendo assim, a notícia difundida na internet se apresenta como um campo fértil de 

investigação devido a sua expansão e o constante processo de evolução nos meios de 

comunicação e mudanças no modo como as notícias são narradas. Isso porque, para Fairclough 

(2001, p. 130), “a exploração de tendências de mudança nas ordens de discurso pode trazer 

uma contribuição significativa aos debates atuais sobre mudanca social”. Ou seja, mudanças 

em práticas discursivas revelam a possibilidade de mudança social. 
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 Em síntese do capítulo, os meios de comunicação sofreram drásticas modificações ao 

longo dos anos. A comunicação, por meio de ondas eletromagnéticas, permitiu a criação do 

rádio e da TV (em que foram idealizados os primeiros jornais em que o foco era a transmissão 

de notícias do cotidiano, por meio da oralidade) e, posteriormente, com a criação da internet, 

permitiu-se a hibridização de cadeias de gêneros já pré-existentes, dando origem ao 

webjornalismo. 

A nomenclatura no que se refere às notícias na web também podem variar, mas 

adotamos o termo webjornalismo não por acaso, mas por acreditarmos que consegue abarcar a 

delimitação do nosso corpus de pesquisa (ou seja, webjornalismo se apresenta como notícias 

pertencentets à terceira geração do jornalismo). E, embora os termos tenham divergências, 

algumas características desse gênero permanecem em comum: seja na capacidade de 

reprodução; um alto grau de fixação da notícia; a hipertextualidade; a multimidialidade (que 

permite o uso de diferentes mídias, tais como textos, fotos e vídeos, na notícia); e um meio 

técnico para sua propagação em ampla escala, ultrapassando barreiras espaciais e temporais.  

Portanto, a partir do momento em que os discursos são gerados, é necessário investigar 

possíveis efeitos hegemônico-ideológicos que possam ser transmitidos em massa. No capítulo 

seguinte, discutimos com mais afinco as decisões de caráter metodológico que constituíram o 

processo de investigação desse estudo. 
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4 RACISMO E DISCURSO 

  

 A problemática que envolve o racismo, muito além dos inúmeros questionamentos 

dentro das ciências sociais críticas, tem implicações negativas no cotidiano em sociedade, 

ademais de questionamentos acadêmicos, deixa na prática, como consequência, inúmeras 

vítimas negras agredidas e/ou mortas pela violência racista estrutural. Esse sistema complexto 

de hierarquização social que valoriza determinados grupos em detrimentos de outros exige 

uma análise minusciosa que enxerga a relevância do discurso na manutenção desses 

privilégios de grupos sociais específicos. 

 De acordo com Van Dijk (2001, p. 192), a noção de racismo é entendida como um 

“sistema complexo de dominação fundamentado na base étnica ou socialmente”, constituído 

por dois subsistemas: o primeiro por um viés social e o segundo por um viés cognitivo. Ou 

seja, se segue um viés social, portanto, nos leva a afirmar que as práticas discriminatórias não 

são inatas, isto é, não nascemos com elas, mas são “adquiridas” conforme nossa vivência em 

sociedade, por meio, geralmente, da comunicação, textos e fala (VAN DIJK, 2019, p. 15). A 

interface cognitiva do racismo advém, portanto, da ideia de que a discriminação verbal parte 

da interação em práticas sociais e, logo, a linguagem constrói e transmite significado, 

influenciando, assim, nossas crenças e modos de pensar a respeito de um determinado grupo.  

 Outro ponto de análise com extrema relevância, ao levantarmos discussões acerca da 

discriminação racial, é o contexto social dos falantes e escritores. Isto é, o nível 

socioeconômico em que os sujeitos discursivos estão situados. Em complemento a esse 

aspecto, Van Dijk (2001) também aproveita para reforçar a importância da elite na propagação 

de discriminação racial. Isso porque, por possuírem acesso às formas influentes de reprodução 

discursiva na sociedade – na política, educação, meios de comunicação e etc.–, podem 

construir, assim, o senso comum em serviço de seu benefício próprio.  

 A ideologia hegemônica, discutida em um momento anterior, articula estratégias 

simbólicas para sustentação das relações de assimetria do poder na sociedade. Negros, por 

exemplo, com o racismo difundido nos Estados Unidos na década de 50, eram representados 

como um inimigo a ser combatido, pois eram ameaça à monopolização do mercado de 

trabalho. Visualizamos, portanto, a sustentação da ideologia por meio do expurgo do outro, 

apresentado no quadro (ver quadro 3, p. 36) referente ao modo de operação da ideologia, 

defendido por Thompson (1995). Isto é, a disseminação de práticas racistas pode contribuir 
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para sustentar poder e status quo do grupo dominante – aqueles com maior poder aquisitivo. 

Nesse contexto, os meios de comunicação em massa auxiliam no processo de rapidez e 

disseminação das perspectivas particulares de representar o mundo, ultrapassando a barreira 

de espaço e tempo.  

 No que se refere mais especificamente ao discurso jornalístico, este passou por dois 

estágios que, de antemão, são caracterizados por dois principais momentos: o primeiro 

momento da imprensa foi a serviço do poder governamental e o segundo momento diz respeito 

à forte comercialização da indústria jornalística. Observamos que, em uma revisão de literatura, 

em todos os estágios da produção e popularização da notícia, a elite, com grande poder 

aquisitivo, esteve no topo na dominação de criação e distribuição das notícias. Nesse sentido, o 

discurso jornalístico foi e é monopolizado pelas grandes companhias de comunicação no Brasil 

ao longo dos anos.  

 A mídia jornalística, por ser considerada como um discurso público, faz parte desses 

meios controlados por elites que auxiliam a propagar práticas discursivas discriminatórias. 

Logo, é possível afirmar que as mudanças efetivas, em prol de uma sociedade igualitária entre 

diferentes grupos raciais, devem partir de mudanças em práticas discursivas da elite. 

 Com base em ADC (FAIRCLOUGH, 2001), mudanças em práticas discursivas leva à 

(possibilidade de) mudança social, pois, a linguagem atua não somente como espelho da 

sociedade, mas como construto dela. Por trás do jornalista, produtor da notícia, por muitas 

vezes, branco, a imprensa apresenta também os diferentes interesses desses atores sociais que se 

concentram aos mais ricos, cedendo “às pressões de mercado e da ideologia dominante” 

(RAMALHO e RESENDE, 2006, p. 114). É preciso, portanto, além da análise crítica das 

manchetes difundidas na internet, refletir sobre a (falta de) representatividade negra na 

produção dessas notícias. Pois, embora tenha ocorrido um recente acréscimo no número de 

estudantes negros com acesso ao ensino superior, a desigualdade no percentual de discentes 

nas faculdades de jornalismo ainda permanece. É preciso, desse modo, também “questionar o 

caráter universal das políticas públicas de educação” (GOMES, 2002, p. 44).  

 Ainda nesse contexto educacional, a pesquisa publicada pelo Insitutdo de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), em 2020, respalda nossas discussões a respeito da desigualdade 

no nível de escolaridade entre brancos e negros no Brasil. Como mencionado, embora tenha 

ocorrido um acréscimo, nos últimos anos, dos ingressos negros às universidades, os dados do 

Gráfico 1 revelam a discrepância entre negros e brancos com ensino superior completo. 
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GRÁFICO 1 – BRASIL: DISTRIBUIÇÃO DAS PESSOAS COM ENSINO SUPERIOR 

COMPLETO EM PORCENTAGEM (2012-2017) 

 

Fonte: https://cutt.ly/QkV9TLU 

  

 Além das cotas, ou seja, a disponibilidade de oportunidades, é necessário prover 

condições de permanência a fim de evitar a alta evasão dos cursos em decorrência das 

diferentes variáveis. Por exemplo, os menos favorecidos economicamente (negros, na maioria 

dos casos) precisam, por muitas vezes, trabalhar no contraturno para manter os estudos, além 

de, claro, conseguir permanecer em cursos, essencialmente, elitistas.   

 Como consequência, os profissionais negros atuantes no jornalismo dos grandes 

portais de notícias representam um número inferior quando comparado à presença de 

colunistas brancos. O Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação afirmativa, levantou em 

2019, como descrito no infográfico abaixo (ver gráfico 2, p. 61), a falta de representatividade 

negra na esfera jornalística dos principais jornais imprensos do Brasil – O Globo, Folha de 

São Paulo e Estadão. A predominânica nesses três portais são de homens brancos, enquanto, 

mulheres negras, por sua vez, chegam a representar cerca de 4% do total de colunistas do 

jornal O Globo e 1% no Estadão. 
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GRÁFICO 2 – PERFIL DO JORNALISTA BRASILEIRO 

 

Fonte: https://cutt.ly/DkZTUZ8 

  

 Em suma, é necessário rever o perfil do produtor da notícia, se o senso comum ou 

interesses próprios de uma classe mais favorecida (detentores das grandes riquezas, empresas 

de comunicação e do saber) estão circulando em detrimento da comunidade negra, 

estabelecendo, assim, práticas hegemônicas e ideológicas, em um processo constante de 

vigilância e criticidade. Por conseguinte, grande parte de mudanças de práticas discursivas na 

internet é devido ao ciberativismo, isto é, o ativismo engajado explicitamente em serviço das 

minorias sociais, servindo como discurso de resistência às práticas discriminatórias. Isso 
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implica que portais de notícia com visibilidade nacional estão exercendo práticas discursivas 

com cada vez mais cautela em suas escolhas léxico-gramaticais. Devido ao grupo de 

internautas que fiscalizam as notícias problemáticas e de caráter tendencioso, portais de notícia 

refazem suas manchetes, revelando a possibilidade de mudanças concretas na indústria 

jornalística comteporânea. É nesse sentido que surge, portanto, a importância da criticidade ao 

contestar práticas discriminatórias ainda que disseminadas de maneira sutil e velada. 

 
4.1 ANÁLISE DA CONJUNTURA: REFLEXÕES SOCIOHISTÓRICAS 

 

Para que façamos uma análise crítico-discursiva efetiva acerca da representação dos 

negros no Brasil, atualmente, é necessário debruçarmos-nos em reflexões sociohistóricas a 

respeito da construção da identidade negra no Brasil colonial. 

O processo de expansão europeia, para muitos sociólogos, é visto como a gênese das 

práticas discriminatórias. Não muito diferente em território brasileiro, o processo de 

colonização foi marcado pela mão de obra escrava, em grande parte, constituída por negros 

advindos do continente africano, a partir do tráfico negreiro.  

A suposta inferioridade na época, logo, é respaldada por um fim religioso, em que os 

negros estariam sendo “punidos” e, assim, ficariam mais próximos do cristianismo. Souza 

(2008, p. 84) descreve que “além de serem afastados das aldeias nas quais cresceram e que 

eram o centro de seu universo, muito poucas vezes conseguiam se manter próximos de 

conhecidos e familiares mesmo quando todos eram capturados juntos”. 

A agressão física do período escravocrata, portanto, era acompanhada de uma violência 

psicológica, por meio de um apagamento dos laços familiares e a tentativa de inviabilizar a 

disseminação da cultura de origem africana no Brasil. Apesar da violência, as raízes africanas 

permaneceram vívidas no período da escravatura, uma vez que a dança e os aspectos religiosos 

mantinham os escravos próximos de suas origens.  

A emancipação dos escravos, resultante da lei áurea, sancionada pela princesa Isabel 

em 1888, possibilitou, em teoria, aos escravos em território brasileiro, novas possibilidades 

em sociedade. Contudo, é necessário “desmistificar a idéia de que após a assinatura da Lei 

Áurea (que aboliu a escravidão) a situação dos negros, descendentes de africanos escravizados 

no Brasil, tornou-se harmoniosa e estável” (MUNANGA; GOMES, 2006 p. 107). Isso porque, 

embora estivessem legalmente livres, os negros recém libertos não possuíam a formação 



64 
 

  

intelectual que pudesse prover condições dignas de trabalho, oportunidades igualitárias e uma 

ascensão social. Logo, consequentemente, muitos voltavam às condições desumanas para 

subsistência. Nas palavras de Florestan Fernandes (1972, p. 37), após a abolição, “para 

participar das garantias e dos direitos sociais, consagrados por nosso sistema de vida, os negros 

tiveram que desenvolver um esforço próprio de auto-educação e de auto-esclarecimento em 

escala coletiva”.  

Dessa forma, o período escravocrata é demarcado, propositalmente, como um período 

em que negros e brancos eram divididos e excluídos de determinadas atividades. Embora, 

reiteramos que “a população negra nunca aceitou passivamente essa situação. Na luta pela 

construção da cidadania muito sangue foi derramado” (MUNANGA; GOMES, 2006 p. 108). 

Ainda assim, os esforços para garantir uma sociedade mais justa e igualitária não ocasionaram 

em uma solução efetiva para eliminação completa da discriminação após o regime escravista. 

No Brasil, a realidade do período de colonização é apontada como tendo relação primária com 

a forma em que atores sociais negros são vistos na sociedade atual. Ainda nesse sentido, Van 

Djik (2019, p. 74) aponta que embora haja uma falsa cordialidade racial presente em território 

brasileiro, fomos o país com maior exportação de escravos no período colonial e o último a 

realizar a abolição. 

 Com base em Guimarães (2002), o primeiro movimento negro no Brasil, denominado 

de Frente Negra Brasileira, na década de 30, mais precisamente no estado de São Paulo, 

surgiu em um contexto de alta concentração de imigrantes naquela região do país. Nas palavras 

de Munanga e Gomes (2006 p. 116-120): 

 

A Frente Negra Brasileira foi fundada em 16 de setembro de 1931. Sua sede central 

situava-se na rua da Liberdade, 196, na cidade de São Paulo. Sua estrutura 

organizacional já era bem complexa, muito mais do que a quase inexistente dos 

jornais negros que a precederam e possibilitaram o seu aparecimento (...) Podemos 

concluir que a Frente Negra Brasileira foi uma entidade extremamente 

representativa dos desejos e aspirações da população negra da década de 30. Ela 

desempenhou, na história do negro brasileiro, um lugar que o Estado não ocupou em 

relação à população negra: ofereceu escola, assistência na área de saúde e social, e 

teve uma atuação política muito marcante. 

 

 De acordo com Guimarães (2002), o movimento Frente Negra Brasileira foi uma 

espécie de resposta às estruturas socias vigentes na época. Cerca de quarenta anos após o 

regime escravista, os negros continuavam, em relação aos demais imigrantes que habitavam a 

região, subalternos e marginalizados na sociedade paulista (GUIMARÃES, 2002).  
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Em outras palavras, o movimento Frente Negra Brasileira pretendia incluir todas as 

variações de tonalidades de pele (mulatos e pardos), a fim de contestar o falso rótulo de que 

eram minoria social, mas que, de fato, eram os negros a cara do povo brasileiro. O período em 

que o movimento Frente Negra Brasileira ficou em vigor foi marcado de 1930 ao ano de 1937. 

Poucos anos depois, outro movimento de resistência surge em território brasileiro, 

mais precisamente no Rio de Janeiro, em 1944. O Teatro Experimental do Negro (TEN) tinha 

como objetivo oferecer oportunidades aos atores e atrizes negras nas artes cênicas. De acordo 

com Munanga e Gomes (2006 p. 121), o TEN também foi responsável “pela publicação do 

jornal Quilombo, o qual retratou o ambiente político e cultural de mobilização anti-racista no 

Brasil, no início da democracia contemporânea”. 

A relevância do Teatro Experimental Negro nas discussões a respeito da resistência 

negra ultrapassa o cenário de oportunidades artísticas, uma vez que se constituia como uma 

frente de luta às práticas discriminatórias, promovendo a liberdade cultural do povo negro a 

partir das produções dos próprios negros do Brasil (MUNANGA; GOMES, 2006 p. 121-122). 

Apontar tais movimentos de luta, produzida por negros e negras, por direitos civis 

igualitários nas diversas esferas da sociedade (espaços culturais; educacionais e artístico), é 

pertinente pois auxilia no processo de desmitificação de que a comunidade negra aceitou 

passivamente a violência e a segregação ao longo das décadas. Ainda que de maneira velada, 

a prática preconceituosa perdurou pelos anos seguintes, nunca sendo eliminada por completo. 

Inúmeros sociólogos, que debruçam suas pesquisas às questões raciais, investigam as 

possíveis causas para a discriminação e suas implicações na formação da autoidentidade do 

povo brasileiro.  

Dentre estes sociólogos, citamos Florestan Fernandes (1972) que, na década de 50, 

apontou para um dos aspectos que eram responsáveis pela discriminação aqui no Brasil. 

Diferentemente do que ocorreu nos Estados Unidos, em que a disputa era econômica e brancos 

construíam uma forma simbólica de um inimigo em comum que, possivelmente, roubaria as 

oportunidades no mercado de trabalho, a discriminação, no Brasil, ocorreu como forma de 

reação das elites brancas, receosa de perder os seus privilégios (GUIMARÃES, 2002). 

Na tentativa de encontrar explicações plausíveis para a disseminação do racismo no 

Brasil, Florestan Fernandes (1972) chegou à conclusão de que a discriminação racial em 

território brasileiro era, essencialmente, à cor dos indivíduos. Pois, ao contrário do que ocorreu 

nos Estados Unidos, com receio da competitividade entre brancos e negros no setor 
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econômico; No Brasil, a elite dominante branca, “em posição social superior não reconhece 

no negro que ele discrimina um competidor, mas um subalterno deslocado de lugar” 

(GUIMARÃES, 2002, p. 97). 

Em um cenário relativamente recente, negros brasileiros foram, em um processo 

resultante da escravidão, marginalizados socialmente e excluídos dos grandes centros urbanos. 

As favelas das grandes metrópoles, hoje conhecidas pelos altos índices de violência, são 

consideradas reflexos práticos da exclusão social de negros e pobres, bem como da 

precariedade de acesso à educação de qualidade, saneamento básico e lazer.  

De acordo com Florestan Fernandes (1972, p. 23), a elite branca dominante brasileira 

não é explicitamente preconceituosa e os conflitos raciais, no Brasil, geram essa ambiguidade 

de valores representado por um “drama de consciência” na elite. Isso porque, devido aos 

valores católicos da fraternidade cristã não é moral a discriminação pela cor de pele, contudo, 

práticas discriminatórias ocorrem livremente, desde que possam ser obscurecidas no cotidiano. 

Os aspectos de obscurecimento funcionam como modo de operação da ideologia racial. 

É, portanto, devido a esse “preconceito de não ter preconceito” que o drama real da população 

negra é tido apenas como um complexo do negro. 

O Brasil, embora seja o segundo país com mais negros no mundo (atrás apenas da 

Nigéria), teve a visibilidade político-social desses atores sociais negros por muito tempo 

negligenciada. Em favor dessa negligência, a ditadura militar, em 1964 no Brasil, contribuiu 

efetivamente para calar movimentos sociais e, mais precisamente, impor o que deveria ser 

discutido nas escolas e o que era consumido como lazer. Desse modo, se a comunidade negra 

avança na conquista por direitos civis, consumo e produção cultural negra, ainda que 

lentamente, durante o período de ditadura militar, as práticas de resistência racial foram 

reprimidas. 

Os direitos civis por uma busca na melhoria da qualidade de vida emergiram 

novamente, de fato, somente a partir do final da década de 80. Por conseguinte, surgiram novos 

movimentos sociais em prol da comunidade negra. Dentre estes movimentos, citamos ainda o 

Movimento Negro Unificado (MNU), de caráter nacional, resultante da união de várias 

organizações negras em decorrência das manifestações em 1978, em São Paulo, devido a 

morte sob tortura do trabalhador negro Róbson Silveira da Luz.  O MNU, por sua vez, teve 

sua importância por sua luta assídua contra a discriminação racial por meio da “superação do 

racismo na educação escolar” (MUNANGA e GOMES, 2006 p. 129).  
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Em suma, as implicações da análise do contexto no discurso se fazem importantes, 

pois, se considerarmos as práticas discursivas como um evento comunicativo, devemos 

conceber também o grande valor dos sujeitos discursivos, suas crenças e papéis sociais 

desempenhados. No próximo capítulo, apresentamos o processo interpretativo e análise das 

notícias coletadas levando em consideração os apectos supracitados. Ainda de acordo com 

Van Dijk (2001), estas e outras propriedades são relevantes durante a análise, uma vez que 

influenciam nos eventos comunicativos e nas características semânticas do texto.  
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5 ANÁLISE CRÍTICA DAS NOTÍCIAS E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 
 

 Neste capítulo, levantamos discussões a respeito das manifestações discursivas em 

sociedade acerca do racismo. Em um primeiro momento, discutimos a chegada dos africanos 

em território brasileiro, a fim de verificar o processo de colonização desde o seu princípio 

como campo fértil de investigação da problemática em suas origens. Ao fim do capítulo, 

encerramos com considerações sobre o panorama atual, apontando quais os avanços desde o 

período colonial e o discurso de resistência às práticas discriminatórias no meio cibernético, 

através do ciberativismo negro. 

 O principal autor que embasou nossas discussões acerca do racismo e a imprensa é o 

holândes van Dijk (2001; 2019), uma vez que o referido autor reuniu pesquisas na américa latina 

sobre as práticas racistas dos grupos dominantes; bem como utilizamos pesquisadores 

brasileiros pilares nestas discussões e em nossa revisão de literatura sobre o tema, tais como 

as contribuições de Antônio Sérgio Alfredo Guimarães (2002) e Florestan Fernandes (1972). 

 

5.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

A metodologia é apreendida como uma das etapas primordiais do fazer científico, pois, 

em amplo modo, é o guia basilar para que o estudo se concretize de maneira efetiva. Dentre 

os diferentes tipos de abordagem para concretização de um estudo, as análises discursivas 

críticas foram revelantes para este trabalho, pois permitem acesso às camadas profundas da 

realidade de grupos desempoderados – ou seja, nosso alvo de investigação. 

Desse modo, nesta pesquisa, foi proposto uma análise das notícias disseminadas na 

internet que envolvessem, obrigatoriamente, atores/sujeitos sociais negros, objetivando 

coletar e analisar criticamente notícias disseminadas em um dos principais portais de notícia 

brasileiros (o G1), que tivessem o termo “negro” em suas machetes. Identificando, assim, 

possíveis construções hegemônico-ideológicas a respeito desse grupo.  

Para tanto, adotamos o modelo teórico-metodológico proposto pelo linguísta britânico 

Fairclough (2003), em que, por meio da linguagem, podemos investigar os modos de agir dos 

indivíduos, os modos de representar e os modos de se auto-identicar no texto ou a outrem. 

Nesse cenário, nosso trabalho é de natureza qualitativa e é, por sua essência, baseada em um 
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estudo interpretativo.  

 De acordo com Denzin e Lincoln (2006, p. 17), a pesquisa qualitativa pode ser 

definida, ainda que de forma genérica, como “uma atividade situada que localiza o observador 

no mundo” e, sendo assim, por meio dessa definição, que assumimos o papel socialmente 

engajado de luta por grupos desempoderados. Em suma, os pesquisadores que buscam na 

pesquisa qualitativa orientações para compor o seu esquema interpretativo são guiados “por 

um conjunto de crenças, sentimentos em relação ao mundo e ao modo como deveria ser 

compreendido e estudado” (DENZIN e LINCON, 2006, p. 34).  

 Ao elaborar uma definição genérica do que seria a pesquisa qualitativa, Denzin e 

Lincon (2006, p. 17) ainda explicitam que esse tipo de pesquisa “consiste em um conjunto de 

práticas materiais e interpretativas que dão visibilidade ao mundo”, ao mesmo tempo que 

“essas práticas transformam o mundo em uma série de representações” – incluindo, por 

exemplo, as notícias. Por sua vez, a pesquisa qualitativa é considerada como sendo um terreno 

que possibilita múltiplas práticas interpretativas – permitindo, assim, desde a análise da 

narrativa até à análise do discurso.  

Desse modo, o campo das investigações qualitativas pode ser considerado como sendo 

um terreno multiparadigmático, adotando uma abordagem interpretativa e naturalista do que 

está sendo estudado (DENZIN e LINCON, 2006). É por meio dessa perspectiva naturalista, 

consequentemente, que o pesquisador pode investigar aspectos em seu ambiente natural de 

produção, ou seja, problemáticas inerentes ao cotidiano da vida humana. 

 No que concerce ao processo interpretativo, dentro dos estudos críticos, destacamos 

que este é imprescindível, pois o pesquisador crítico deve estar isento de imparcialidade, 

podendo estar sujeito a colaborar com as relações de poder em situação de assimetria. Logo, 

nosso posicionamento aqui é claro: um compromisso ético-político no desvelamento de 

ideologias hegemônicas que os negros e negras possam estar sujeitos, em território brasileiro, 

disseminadas por meio de notícias compartilhadas na internet. Por consequência, à medida 

que as formas de observar e interpretar são diversas, não podemos mencionar neutralidade ou 

imparcialidade nas pesquisas qualitativas. O pesquisador crítico, neste tipo de pesquisa, 

portanto, é influenciado pelos aspectos que o compõe (sua etinicidade, suas crenças e classe, 

por exemplo), constituindo-se, assim, um processo de investigação multicultural. 

 Ainda de acordo com Denzin e Lincoln (2006, p. 32), os três processos basilares que 

sustentam as pesquisas qualitativas são a ontologia, epistemologia e metodologia. De acordo 
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com os autores (2006), como já mencionado, por trás de toda pesquisa está o pesquisador 

situado em uma cultura específica, classe, gênero, entre outras características que o integram. 

Portanto, esses três termos – a ontologia, epistemologia e metodologia – estão ligados a três 

questionamentos importantes: Qual é a natureza da realidade desse pesquisador? Qual a 

relação entre o investigador e o que é conhecido por ele? E, por fim, como o 

pesquisador/investigador adquire conhecimento a respeito do mundo? Ao tratar desses três 

questionamentos, os autores (2006) apontam: 

 

Esse pesquisador marcado pelo gênero, situado em múltiplas culturas, aborda o 

mundo com um conjunto de idéias, um esquema (ontologia) que especifica uma série 

de questões (epistemologia) que ele então examina em aspectos específicos 

(metodologia, análise). Ou seja, o pesquisador coleta materiais empíricos que 

tenham ligação com a questão, para então analisá-los e escrever a seu respeito. Cada 

pesquisador fala a partir de uma comunidade interpretativa distinta que configura, 

em seu modo especial, os componentes multiculturais, marcados pelo gênero, do ato 

da pesquisa (DENZIN e LINCON, 2006, p. 32). 

  

 A relação entre essas três dimensões (ontologia, epistemologia e metodologia), que 

integram o processo do fazer científico, é intrínseca e interdependente uma da outra, uma vez 

que não dá para levantar questões de pesquisa sem estabelecer o método de análise e vice-

versa. Em nossa pesquisa, no que diz respeito às decisões de caráter ontológica (em outros 

termos, investigações sobre aspectos do mundo), partimos da investigação da representação 

de atores sociais negros em notícias difundidas no G1, nos períodos de 2019, 2020 e 2021. 

Nesse sentido, as categorias de análise estão situadas em ADC como representações de atores 

sociais e a transitividade. 

O recorte temporal de três anos consecutivos (2019, 2020 e 2021) foi propositalmente 

selecionado dado o destaque das discussões raciais na mídia televisiva, impressa e online, com 

o movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam, em português brasileiro). Após a 

morte do norte-americano George Floyd em 2020, desencadeou-se, assim, protestos ao redor 

do mundo contra a violência policial e o racismo intistucionalizado. O intuito com esse recorte 

temporal foi identificar e/ou comparar possíveis mudanças discursivas sobre os negros em um 

dos principais sites de comunicação no Brasil – o portal G1. 

Dado o processo explanatório e de criticidade, enfatizamos que o nosso estudo 

qualitativo e, consequementemente, interpretativo, dessa maneira, está situado em um 

paradigma científico crítico-emancipatório, uma vez que visa levantar inquietações mediante 
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ao problema discursivo de práticas discriminatórias raciais em portais de notícias, observando 

o papel do discurso na mudança social. 

No que se refere ao alicerce teórico-metodológico, como já pontuado, debruçamo-nos 

na Análise de Discurso Crítica, de vertente britânica, a qual teve Fairclough (2001; 2003) 

como seu maior expoente, possuindo em sua base teórica um campo heterogêneo e 

transdisciplinar, agregando noções e conceitos tanto da linguística quanto das ciências sociais.  

 A ADC enxerga a importância do papel do discurso na mudança social e é, 

primariamente, uma abordagem socialmente engajada, rejeitando, assim, pesquisas que não 

possuam um caráter ético-político. Pois, em resumo, a ADC se consagra como uma teoria que 

busca “oferecer suporte científico para estudos sobre o papel do discurso em relação a 

problemas sociais contextualmente situados. Daí sua vinculação a um paradigma 

interpretativo crítico” (RAMALHO e RESENDE, 2011, p. 75). 

 Como supracitado, a ADC é uma abordagem interdisciplinar e transdisciplinar, uma 

vez que resgata noções e conceitos de Foucault (1997; 2003), sobre o poder situado no interior 

das práticas sociais; Bakhtin (1995; 1997), a respeito do dialogismo da linguagem; Thompson 

(1995), para abarcar a concepção de ideologia a serviço da dominação de grupos socialmente 

menos favorecidos; resgata a noção de hegemonia de Gramsci (1995; 1988); apoia-se em 

Swales (1990), a respeito dos pré-gêneros e gêneros situados; e em Halliday (2004) para a 

análise textual por meio de categorias analíticas, dentre outros teóricos.  

Em síntese, o processo analítico-metodológico que utilizamos adota noções e conceitos 

de autores oriundos das mais variadas áreas de conhecimento, primordialmente das ciências 

sociais críticas. Isso porque problemas sociais de caráter discursivo, quando investigados 

restritos somente às disciplinas da linguagem, sem o diálogo com as ciências sociais, está 

sujeito a apresentar lacunas teóricas. Nesse sentido, para embasamento das reflexões 

sociohistóricas sobre o racismo, levamos em consideração as contribuições de Van Djik 

quanto à relação do racismo e imprensa (2001; 2019); bem como as contribuições de 

Guimarães (2002); Fernandes (1972); Gomes (2002); Mbembe (2014); Munanga (2006), 

dentre outros sociólogos e antropólogos. 

No que compete ao webjornalismo, para levantar discussões a respeito de suas 

características, o seu desenvolvimento ao longo dos anos, bem como sua função como gênero 

digital, embasamo-nos em Canavilhas (1999); Alzamora (2004); Ferrari (2008); e, por fim, 

em Pavalik (2001). 
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Quanto aos aspectos práticos, a primeira etapa deste trabalho foi constituída por meio 

da verificação prévia de notícias que circulavam nos principais portais de notícias brasileiros, 

investigando os aspectos que pudessem apresentar o racismo estrutural nas notícias, por meio 

de marcas textuais e discursivas. Por conseguinte, foi realizada uma triagem de notícias 

revelantes ao estudo – ou seja, notícias que fossem obrigatoriamente ideologicamente 

marcadas. Após a triagem de notícias relevantes para nosso estudo, foi constitutído o aporte 

teórico-metodologico, embasado, essencialmente, na Análise de Discurso Crítica e na 

Liguística Sistemico-Funcional.  

A análise de discurso crítica de Fairclough (2003), sendo textualmente orientada, teve 

um enfoque propício para nossa análise, pois sugere que façamos a relação de uma 

microanálise para macroanálise – ou seja, debruçamo-nos, inicialmente, em elementos 

linguísticos concretos para que pudéssemos, posteriormente, analisar o contexto social mais 

amplo em que esses textos concretos estão inseridos.  

Objetivando traçar um caminho metodológico para as pesquisas dentro da ADC, 

Fairclough (2003) desenvolve, então, um quadro, inicialmente proposto por Chouliariki e 

Fairclough (2001), em que sintetiza os estágios metodológicos primordiais nas análises 

críticas discursivas e, por conseguinte, adotado aqui: 

QUADRO 4 – ESTÁGIOS METODOLÓGICOS DE ANÁLISES EM ADC 

 

1 º estágio 

 

Identificar um problema social e seus aspectos semióticos 

 

 

2º estágio 

 

É necessário identificar os possíveis obstáculos para que esse problema 

seja solucionado:  

- Obsservando e analisando a rede de práticas em que surge o problema; 

- Análise da prática particular; 

- Analisando a ordem de discurso, aspectos linguísticos e textuais. 

 

 

3º estágio 

 

 

Análise social da rede de práticas 
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4º estágio 

 

 

Processo de criticidade e explanação 

Fonte: Autoria própria (2020). Adaptado de Chouliaraki e Fairclough (1999) 

 

Em síntese, de acordo com Fairclough (2003), é possível investigar o texto a fim de 

elencar aspectos do gênero (modos de agir), discurso (modo de representar) e estilo (modo de 

identificar). Isto é, através de modos de (inter)ação e identidade, podemos averiguar a relação 

entre um evento social concreto (textos) e práticas sociais abstratas. 

 

5.2 PROCEDIMENTOS E CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

 Para a Análise de Discurso Crítica (FAIRCLOUGH, 2001; 2003), sua unidade 

mínima de análise é o texto e isso requer, portanto, que estudos que adotam essa teoria como 

aporte teórico-metodológico devem descartar frases isoladas. Na secção seguinte, destinada 

às discussões e análise das notícias, foi feito um processo de contextualização e explanação 

de cada uma delas, apontando data de publicação, participantes nas manchetes e enfoque, 

primordialmente, na criticidade. Discorremos, desta maneira, sobre a atual conjuntura 

brasileira quanto às questões raciais e aspectos constitutivos do G1, no que se refere ao seu 

estilo discursivo. 

As notícias coletadas, como já mencionado, necessitavam ser ideologicamente e 

hegemonicamente marcadas, enquanto as manchetes, obrigatoriamente, deveriam ter sido 

retiradas de portais de notícias G1 (pertencente ao grupo Globo), no período de 2019, 2020 e 

2021. Optou-se por esse portal pois este integra a lista dentre os sites mais acessados do Brasil, 

de acordo com o sistema que rastreia o tráfico realizado na internet – Alexa, pertencente ao 

grupo Amazon. Ligado ao grupo Globo – também conhecido como o maior conglomerado de 

mídias da América latina – o G1, até o presente momento, está sob comando da central Globo 

de Jornalismo, tendo sua estreia em 18 de setembro de 2006.  

 Em um primeiro momento, quanto aos procedimentos práticos de análise, foi realizado 

uma leitura prévia das características do gênero digital webjornalismo e suas funções na 

internet, verificando quais possuíam maior número de acessos em território brasileiro. Para 

que, em seguida, por meio do mecanismo de busca (ver figura 1, p. 56), fosse realizado uma 
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pesquisa com o termo negro4 e feito uma captura de tela de todas as manchetes encontradas.  

 Posteriormente, a fim de inserir no trabalho as notícias pertinentes, foram selecionadas 

somente aquelas notícias que possuíam traços textuais-discursivos ideologicamente e 

hegemonicamente marcados. Desse modo, por meio do objetivo geral e específico(s), 

respectivamente, propomos: 

 

• Analisar criticamente discursos hegemônicos e ideologicamente marcados em notícias 

sobre atores sociais negros no webjornalismo brasileiro. 

 

De maneira mais específica, objetivamos:  

 

• Descrever características do gênero digital webjornalismo; 

• Coletar e interpretar marcas textuais-discursivas que (des)posicionam o negro nesse 

gênero digital; 

• Identificar aspectos discursivos e textuais, quanto ao estilo, que caracterizem as 

notícias como (des)empoderadoras. 

 

 Por meio dos objetivos supracitados, buscamos responder a seguinte questão de 

pesquisa: Como as marcas textuais-discursivas funcionam para a construção hegemônico-

ideológica sobre atores sociais negros no webjornalismo brasileiro? Tendo como justificativa 

a inquietação mediante práticas discursivas que possam ser discriminatórias, por meio da mídia 

hegemônica – que detém os principais meios de comunicação – e responsável por reproduzir o 

racismo estrutural. 

 É nesse sentido, sendo assim, que nossa justificativa repousa sobre o papel da 

linguagem nas práticas sociais e na relevância da mídia na manutenção de grupos pela disputa 

de poder. Desde o final do século XX, as mudanças socioculturais e tecnológicas no mundo 

implicam na chamada modernidade tardia. Por sua vez, essa noção de globalização e acesso 

aos avanços tecnológicos da pós-modernidade propiciam a conexão dos indivíduos através dos 

meios de comunicação em massa. 

 
4 Foi digitado o termo “negro” dentro do mecanismo de busca dos sites e coletadas, previamente, todas as notícias 

que possuíssem o termo em sua manchete. Entretanto, obtivemos também resultados com sinônimos a essa palavra. 

O corpus, portanto, foi constituído de manchetes com o termo no feminino (negra); negroide; dentre outras 

variantes. 
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As categorias de análise situadas na ADC, com o auxílio da Linguística-Sistêmico 

Funcional (LSF) de Halliday (2004), e utilizadas durante o processo de análise foram: a 

representação de atores sociais e a transitividade, pois possibilitaram investigar, assim, 

processos e participantes negros nas manchetes. Embora as categorias analíticas sirvam como 

norte de investigação, as análises discursivas críticas são realizadas de uma maneira integrada, 

se expandindo de uma micro para uma macroanálise (FAIRCLOUGH, 2003, p. 15). 

A representação de atores sociais na mídia (ou a representação do negro) revelam 

estratégias que reforçam ou desconstroem estereótipos acerca de um determinado grupo, 

podendo colocar esses sujeitos nas notícias como protagonistas ou minimizados – no caso de 

grupos marginalizados que comumente estão em situação de apagamento, por exemplo. Nessas 

circunstâncias, a construção de como os negros são vistos se reflete e se materializa na forma 

de inclusão ou exclusão por direitos civis. Ou seja, a representação dos negros, por meio da 

linguagem, não é somente um reflexo da realidade, mas ajuda a construí-la – seja no 

empoderamento desses sujeitos ou em seu apagamento.  

Os elementos lexicogramaticais tem papel fundamental nessa construção pois, dentro 

da representação de atores sociais, são caracterizados como sendo estratégias e materialidades 

linguísticas que permitem produzir efeitos ideológicos e, portanto, se tornaram um dos nossos 

alvos de investigação. 

 No que se refere ao sistema de transitividade – nossa segunda categoria de análise –, 

proposto pelos funcionalistas da linguagem Halliday e Mathiessen (2004) e incorporada na 

ADC, essencial nas análises de práticas ideológicas, possibilitaram verificar os participantes, 

os processos (acontecimentos ligados à classe dos verbos e locuções verbais) e as circustâncias 

em que os processos ocorreram. Desse modo, esses três elementos constituintes do sistema de 

transitividade são, essencialmente, ligados ao significado representacional. Uma vez que 

participantes, processos e circunstâncias são mecanismos que aujdam a protagonizar ou 

deteriorar imagens de quaisquer sujeitos, seja em qualquer situação.  

Em complemento à representação de atores sociais, optamos como outra categoria 

analítica os processos de transitividade nas manchetes. Isso porque os processos de 

transitividade estão ligados diretamente ao significado representacional dentro da ADC, 

servindo para analisarmos as representações particulares de atores e eventos no texto. 

Nas palavras de Cunha e Souza (2007), os processos de transitividade “permitem 

analisar quem faz o quê a quem e em que circunstâncias” (FURTADO DA CUNHA e SOUZA, 
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2007, p. 54). Contudo, para que observemos a função das notícias exercida em sociedade, é 

necessário olhar para as estruturas em diferentes enfoques e perspectivas, uma vez que a 

mesma classe gramatical pode desempenhar funções semânticas de acordo com seu contexto 

de uso. Por meio do sistema de transitividade, a partir da LSF, analisamos os processos (ligados 

aos grupos verbais) que podem ser classificados em cinco categorias: processos mentais; 

materiais; comportamentais; relacionais e processos existenciais.  

A representação de atores sociais também está diretamente ligada ao significado 

representacional, pois, por meio dela, é possível realizar funções linguísticas para representar 

participantes através da categorização; nomeação; generalização; agregação; coletivização; 

e personalização por agregação. O significado das palavras é outro aspecto relevante 

discutido por Fairclough (2001). Isso porque os indivíduos são produtores do que dizem e, 

portanto, participam corriqueiramente de um processo de escolhas de como expressar um 

significado por meio das palavras. Por sua vez, tal processo de escolha não é puramente 

individual, mas regulado por um contexto sociohistorico; econômico e cultural. A 

intertextualidade é mais uma categoria de análise fértil para investigação das notícias. Ou seja, 

a presença de várias vozes travando lutas hegemônicas por meio da linguagem. Essa 

pluralidade de vozes, por sua vez, pode ser incluída ou excluída. Ligada ao campo acional, a 

intertextualidade pode ser considerada como a: 

 
Combinação da voz de quem pronuncia um enunciado com outras vozes que lhe são 

articuladas. Essas vozes podem ser articuladas não apenas em discurso direto, 

quando se atualizam as palavras exatas do texto anterior, mas também em discurso 

indireto, parafraseando, resumindo, ecoando. O relato de ato de fala, outro caso de 

intertextualidade, acontece quando não se explicita o conteúdo do ato de fala (por 

exemplo, quando se afirma ‘ele gritou’). (RAMALHO e RESENDE, 2011, p. 134) 

 

 Desse modo, a análise da intertextualidade, de acordo com Fairclough (2003), deve 

verificar se o enunciado está sinalizando para a abertura ou fechamento da diferença. 

Fairclough (2001, p. 214) ainda aponta que a intertextualidade deve possuir como propriedade 

a capacidade de textos serem “cheios de fragmentos de outros textos”. Nesse contexto, a opção 

de evidenciar uma voz em detrimento de outra aponta para o texto como meio no qual ocorrem 

lutas hegemônicas. 

As práticas discriminatórias contra grupos marginalizados podem ser analisadas em 

diferentes níveis (desde o nível léxico-gramatical ao nível semântico), bem como em 
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diferentes gêneros, por meio de diferentes perspectivas (em uma perspectiva pragmática, 

interacional e etc.). Dentre os níveis apresentados pela Análise de Discurso Crítica 

(FAIRCLOUGH, 2001; 2003), em amplo modo, podemos encontrar o racismo a nível 

sintático, em que a organização gramatical revela práticas discriminatórias; léxico; e sonoro ou 

não-verbal (no caso de imagens5 ou gestos que transmitem práticas racistas, por exemplo).  

É nesse sentido, portanto, que esclarecemos que o foco do referente estudo é situado 

em textos verbais jornalísticos, descartando, assim, elementos não-verbais que possam 

aparecer, ainda que sejam uma forte característica dentro do gênero digital webjornalismo, 

tais como vídeos ou fotos. 

Segundo van Dijk (2001), vale ressaltar também que o racismo diário, em sua grande 

parte, se situa nas interações cotidianas entre os falantes de um determinado meio social. Com 

isso, é correto afirmar que grande parte dessas interações comunicativas rotineiras se baseiam 

em notícias, manchetes e considerações que grandes veículos de comunicação propagam a 

respeito de um determinado grupo.  Logo, falantes utilizam constantemente portais de notícias 

em suas práticas discursivas como fonte de respaldo e autoridade, sendo essas as fontes 

primárias da formação de opinião pública e senso comum. Sendo assim, surge, então, um 

campo fértil que encontramos no webjornalismo para analisar as representações de 

atores/sujeitos sociais negros nas notícias. 

As notícias, no nosso caso, as propagadas no âmbito da web, seguem uma estrutura 

padronizada, constituída por resumo (título/manchete e o cabeçalho/lead) e os eventos centrais 

(detalhamento do fato ocorrido descrito na notícia). Através de elementos sintáticos, podemos 

observar ainda no título se há atribuição de elementos depreciativos a negros e negras, por 

exemplo. 

A partir do momento em que entra em circulação na internet, a notícia é considerada 

um discurso público com variados efeitos de sentido, cabendo ao linguista crítico do discurso 

investigar os potenciais efeitos significativos que essas práticas discursivas adquirem em 

sociedade, por meio da escolha representação de atores sociais e a atribuição de valor, dentre 

outras categorias. Entretanto, uma análise crítica-discursiva não é uma mera leitura e 

interpretação dos dados, mas a aplicação sistemática de categorias analíticas no texto – unidade 

mínima de análise dentro da ADC. 

 
5 A título de exempliicação, temos a suastica como símbolo de práticas discriminatória por meio de imagem. 
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A rapidez na disseminação de informações e democratização das tecnologias nas zonas 

mais pobres do país, ultrapassam fronteiras espaço-tempo por meio da memória cibernética 

(em que notícias situadas em um determinado contexto de produção acabam circulando em 

diferentes esferas sociais e perdurando através dos anos na internet). Isso implica dizer que o 

texto jornalístico é considerado uma esfera pública, embora tenha sido escrito por um dado 

jornalista, sendo parte integrante de um todo complexo. O jornalista, por sua vez, ao 

representar aspectos do mundo, realiza um processo de escolha léxico-gramatical que não é 

arbitrário e, por meio dos gêneros (significado acional/modos de agir), discurso (significado 

representacional/modos de representar o mundo) e estilo (significado identificacional/modos 

de identificar), podemos acessar as camadas mais profundas das representações discursivas, 

levantando traços textuais e discursivos presentes no texto ideológico-hegemônico. 

Nossa análise partiu da percepção de um problema de caráter semiótico, ou seja, 

envolvendo a linguagem (o racismo). Isso porque a ADC é uma teoria engajada e visa o 

processo emancipatório de grupos sujeitos à marginalização social, com o auxílio de outras 

abordagens e métodos que preocupar-se-á com a análise textual, em uma perspectiva 

funcionalista da linguagem. No texto em análise (envolvendo a representação do negro na 

mídia, disponível na web), temos a atividade jornalística mediada pelo gênero digital 

webjornalismo. Thompson (2002, p. 79) denomina esse tipo de mediação de “quase-interação 

mediada”, com um aumento significativo da capacidade de transmitir mensagens 

potencialmente ideológicas em grande escala. Essas práticas discriminatórias, por sua vez, 

podem ser difundidas no texto jornalístico por meio de escolhas semânticas para representar 

os negros nos eventos comunicativos. Nesse sentido, por meio da Linguística Sistêmico-

Funcional, a ADC traz um rico arcabouço de categorias analíticas e, por meio dela, apoiamo-

nos na aplicação sistemática das categorias de análise. 

 

5.3 NEGROS NA IMPRENSA BRASILEIRA 

 

Em revisão bibliográfica prévia, percebemos que o racismo que permeia a sociedade é 

complexo e multifacetado, podendo circular nos diferentes meios de comunicação em massa. 

A imprensa, considerada como discurso coletivo e construtora da realidade, é concebida como 

a primeira instância de propagação de práticas discriminatória. É nesse contexto que, 

corriqueiramente, visualizamos notícias, ainda que de maneira sutil, representando o negro de 
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maneira pejorativa. Os noticiários policiais trazem esteriótipos do negro como um bandido em 

potencial, ora por acusações sutis, ora por escolhas de palavras depreciativas. Roberto Carlos 

Borges e Roseane Borges (2012) complementam, assim, que: 

 

A apresentação da população negra em noticiários, telenovelas, peças publicitárias 

e jornalísticas é submetida à acurácia das pesquisas acadêmicas, que deslinda não só 

as mídias como o novo saber da atualidade, mas, ainda, o quanto são responsáveis 

pelo silenciamento do racismo e na perpetuação dos estereótipos, esquivando-se 

sempre da função de esclarecimento histórico, social e político. As apresentações do 

negro como criminoso e carente nas periferias ou modelos isolados de superação nos 

noticiários, famílias pobres ou empregadas domésticas nas telenovelas (BORGES, 

R. C.; BORGES, R., 2012, p. 17-18) 

 

Os referidos autores (2012, p. 186) ainda questionam a possibilidade de “implodir o 

sistema de representação recorrente e instaurar outra narrativa sobre o negro e a mulher negra, 

pulverizando-a na TV, jornais impressos e eletrônicos, internet, peças publicitárias e nas redes 

sociais?” Em resposta a esse questionamento, apontamos que, além da mídia imprensa, as 

notícias propagadas na internet – alvo da nossa investigação – contribuem efetivamente na 

sustentação ou contestação de tais estereótipos. Se por um lado as grandes companhias de 

comunicação brasileira influenciam na opinião pública, o espaço democrático pelo qual a 

internet se constitui permite que ativistas engajados nas causas raciais questionem e 

provoquem, ocasionalmente, mudanças efetivas em práticas discursivas discriminatórias. 

 Militantes que atuam em processo de “monitoramento” das notícias, ainda que veladas, 

mas que propaguem práticas discursivas ideológicas, são chamados de ciberativistas negros. 

Esses indivíduos se utilizam das redes sociais para convocar demais sujeitos para adesão a 

uma causa, comumente por meio do Twitter – rede social em que os usuários compartilham 

postagens curtas, disponibilizando de ferramenta que permite visualizar os assuntos do 

momento (Trending Topics) no Brasil e no mundo. O objetivo, portanto, é provocar uma 

mudança de escolha das palavras e significados em notícias. 

 Nesse contexto, Fairclough (2001, p. 239) ressalta que “como produtores estamos 

diante de escolhas sobre como usar uma palavra e como expressar um significado”. Desse 

modo, o linguista britânico (FAIRCLOUGH, 2001) chama a atenção para palavras que possam 

representar uma visão particular e, por consequência, se caracterizar como hegemônica. 

 Em nível de exemplificação, no dia 09 de março de 2019, a cantora Anitta comandava 

em seu trio, no Rio de Janeiro, o Bloco das Poderosas. Em meio à multidão, a cantora reportou 
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para a polícia em seu show ao vivo ter visto, supostamente, um ladrão. O rapaz foi levado à 

delegacia e, no local, nenhum objeto foi encontrado com o acusado. Por conseguinte, o jovem 

negro foi inocentado e, em seguida, liberado. O caso, por sua vez, foi noticiado pelo site O 

Globo - Rio e compartilhado nas redes sociais do grupo jornalístico, conforme apresentado na 

figura 1 (captura de tela oriundo do Twitter)6. Rapidamente, internautas (mais especificamente 

os usuários do Twitter) questionaram a construção da oração e a atribuição do termo ‘ladrão’ 

ao jovem, posto que foi inocentado. 

 

FIGURA  2 – MANCHETE ORIGINAL DO RAPAZ INDICADO POR ANITTA COMO 

SUPOSTO LADRÃO 

 

Fonte: Reprodução/Twitter (2019). 

  

 Após reclamações de internautas, a manchete foi reescrita. O vocabulário pejorativo 

 
6 As notícias na figura 2 e figura 3 não foram selecionadas para constituição do corpus por não se situarem dentro 

do recorte temporal estabelecido incialmente. 
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atribuído no evento concreto (também chamado de texto), foi modificado, provocando, assim, 

outros significados, conforme aponta a figura 2 a seguir. 

 

FIGURA  3 – REFORMULAÇÃO DA MANCHETE DIVULGADA PELO O GLOBO

 
Fonte: https://cutt.ly/rkBVSPF 

  

 Em continuidade, Thompson (1995) ainda define que, por meio desses meios de 

comunicação em massa, há a disseminação cultural de formas simbólicas de ideologia 

hegemônica. A transmissão dessas formas, na mídia moderna, pode estar carregada de valor, 

o qual o autor denomina de processos de valorização. O valor simbólico é “o valor que as 

formas simbólicas possuem em virtude das maneiras como elas são apreciadas pelas pessoas 

que as produzem e as recebem” (THOMPSON 1995, p. 23). E, mais especificamente no meio 

midiático virtual, temos o webjornalismo com alto valor simbólico, ultrapassando barreiras de 

espaço-tempo. 

O teórico que investiga a propagação de práticas racistas nos principais países latinos 

do continente americano e sua distribuição e consumo na imprensa é o holandês van Dijk 

(2019). Em um contexto mais amplo, nos meios de comunicação em massa emergem notícias 

de caráter tendencioso, não de responsabilidade apenas do jornalista (na maioria dos casos, 

brancos), mas devido a um contexto complexo de produção. Segundo van Dijk (2019, p. 17): 

 
É também na alta cúpula social que os interesses básicos são formulados, negociados 

e decididos pelos líderes dos grupos de elite. Assim, os editores de jornais 

(normalmente homens brancos) precisam ter acesso aos principais líderes políticos 

para seus repórteres e às principais empresas para conseguir publicidade; 

reciprocamente, os políticos e os produtos precisam de uma boa imprensa. Uma 

grande parte do alto escalão poderá concordar ou discordar ideologicamente entre 
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si, mas, exceto em alguns conflitos, a concordância ou a discordância sempre se dará 

dentro de certos limites ideológicos, o que é óbvio no caso das questões étnicas, 

porque raramente há um conflito étnico entre as elites dominantes. 

 

 

Van Dijk (2019), em alguns pontos elencados na sua obra sobre racismo na imprensa 

latina, no capítulo referente às discussões raciais no Brasil, traz à tona a interface das 

desigualdades estabelecidas em território brasileiro. O primeiro resultado obtido a partir de 

pesquisas acadêmicas, reunidos no livro, é a de que a mídia produz um silenciamento acerca 

das discussões raciais em grande massa, negando “processos de discriminação racial (...), ao 

mesmo tempo que propõe uma homogeneidade cultural ao brasileiro” (THOMPSON, 1995, p. 

23). Consequentemente, é um parâmetro quase inalcançável de traços raciais culturais, 

difundido em publicidade, de um estereótipo de traços finos e embranquecido da população.  

O segundo ponto destacado acerca da imprensa brasileira e das práticas racistas, de 

acordo com Van Dijk (2019), é a de que os brancos são apresentados na imprensa, 

especialmente na publicidade, como sendo o padrão da humanidade. E, por fim, mas talvez o 

mais importante, a obra aponta para uma recorrência da associação de atores sociais negros 

aos crimes e violência, bem como profissões socialmente inferiorizadas (VAN DIJK, 2019). 

Mas, o que de fato estaria ligado à pobreza dos negros no Brasil? Além de, claro, ser decorrente 

do passado escravista. Os estudos de Guimarães (2002) sobre o tema apontam algumas 

reflexões pertinentes: a primeira delas é que o argumento de que a pobreza é somente 

responsabilidade da escravidão nos isenta de procurar mudanças significativas, por que e 

como, afinal, reparar dentro de alguns anos a história de séculos? 

Outra problemática inerente às desigualdades sociais no país, circulando nos diversos 

meios midiáticos, é a legitimação de discriminação contra os pobres e, por consequência, aos 

negros. Por fim, outra problemática relevante das desigualdades sociais é que a discriminação 

racial no Brasil ocorre de maneira explícita. Ainda com base em Guimarães (2002, p. 67): 

 
Dificilmente se poderia afirmar, para o Brasil, como se fez, no passado, para os 

Estados Unidos ou para a África do Sul, que o fator racial seja um motivo de 

discriminação explícito ou diretamente detectável. Ao contrário, no Brasil, o fator 

racial está, geralmente, diluído numa série de características pessoais, todas de 

ordem atribuída (ascribeu). Tome-se, como exemplo, o acesso ao trabalho, que 45% 

dos negros brasileiros, segundo o DataFolha (1955), consideram ser o principal 

problema que a população negra enfrenta, no Brasil. 

 

Podemos encontrar, em manchetes mais tendenciosas, para associar aos atores sociais 



83 
 

  

negros o uso de metáforas depreciativas; ênfase em aspectos negativos da notícia; a 

passivização como ferramenta de apagamentos dos atores sociais negros e etc. À guisa de 

conclusão, a imprensa brasileira, casualmente, propagando uma noção de neutralidade 

discursiva, tem interferência direta na nossa idealização de belo; construção de opinião e o 

que é aceito como “politicamente correto”. 

 

5.4 ANÁLISE INTERPRETATIVA DAS NOTÍCIAS DO G1  

 

De acordo com o acervo7 que detalha a História do Grupo Globo, em ordem 

cronológica dos marcos históricos e os fatos relevantes na construção dos serviços 

disponilizados pelo grupo, o jornal impresso O Globo foi fundado em julho de 1925 por Irineu 

Marinho e chegou às bancas com seu caráter essencialmente noticioso. Posteriormente à morte 

de Irineu, seu filho Roberto Pisani Marinho, em 1931, se torna presidente do Globo, o 

elevando a um patamar de um dos jornais mais conceituados do país.  

Ao decorrer dos anos, Roberto Pisani Marinho (filho de Irineu Marinho) inaugurou a 

TV Globo (1965) e, posteriormente, em 2000, investiu no lançamento do Globo.com, que 

tinha o intuito de produzir notícias e conteúdo para a internet. Mais precisamente em 2006, 

surge o G1 – portal de notícias do grupo Globo – objetivando dar acesso por meio de um único 

endereço aos conteúdos jornalísticos da Rede Globo, da GloboNews, das rádios Globo e CBN, 

dos jornais O Globo, Extra e Valor, das revistas Época e Globo Rural, entre outras. Logo após, 

em 2003, Roberto Pisani Marinho faleceu, deixando quatro filhos para comando do grupo 

Globo. 

Em recente campanha televisiva, veiculada em 2021, sob o slogan de Milhões de uns, 

Milhões de Globo, a emissora reitera que estar totalmente isento de consumir qualquer 

conteúdo produzido pelo grupo é praticamente improvável no Brasil8, ainda que a maioria dos 

brasileiros não saibam necessariamente que estão consumindo os serviços do grupo de 

comunicação. O grupo Globo, também referido como sendo um dos maiores conglomerados 

de mídias da América Latina, traçou ainda o projeto de integração a fim de se tornar uma 

mediatech – como são chamadas as empresas em que há a unificação dos diferentes serviços 

oferecidos visando formar uma única empresa. Atualmente, o grupo conta uma pluraridade de 

 
7 https://robertomarinho.globo.com/hgg/ 
8 Comercial produzido pela emissora: https://www.youtube.com/watch?v=QtYR9m03beI 
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serviços aos brasileiros: com plataforma digital de streaming – Globoplay; canais de TV por 

assinatura (Premiere e Telecine); aplicativo de esportes; uma gravadora musical e, por fim, o 

mais relevente para esse estudo, o G1 – portal de notícias da Globo, dentre outros serviços 

televisivos, sonoros e digitais. Em outros termos, dada sua magnitude, a presença do grupo é, 

indubitavelmente, constante no cotidiano dos brasileiros e, portanto, exerce influência 

considerável na formação de opinião pública no país e serve como fonte de respaldo aos 

brasileiros no que concerne às informações nas mais variadas temáticas (desde economia e 

esporte ao entretenimento).  

Nesse contexto, tal como foi exemplificado, “embora sejam concessões públicas, os 

meios de comunicação no Brasil são administrados como bens patrimoniais de natureza 

familiar” (BORGES e BORGES, 2012). Essa difusão e perpetuação da mídia em massa do 

esteriótipo presente no imaginário coletivo sobre um determinado grupo, embora seja feita 

quase sempre de forma velada, está sendo legitimado com cada vez mais cautela. Isso porque, 

em contrapartida ao exposto, os grandes veículos de comunicação estão em um processo 

constante de auto-vigilância no modo em como expressam e representam, por meio da 

linguagem, grupos sociais e fatos do cotidiano.  

Parte desse processo de auto-vigilância das empresas de comunicação ocorre porque 

no ambiente digital, especialmente devido à rapidez no compartilhamento das notícias, é 

possível que uma determinada notícia/manchete viralize negativamente entre os seus usuários, 

prejudicando, assim, em termos de marketing, o grupo responsável pela produção da notícia. 

Em síntese, esse receio das empresas, portanto, de não ser “politicamente correta”, ainda que 

não seja necessariamente genuíno, faz com que haja mais cautela nas formulações das 

manchetes e do que é noticiado. Ainda assim, frequentemente, discursos particulares são 

disseminados como senso comum na mídia dominante a fim de realizar a manutenção da 

hegemonia da elite simbólica. Por sua vez, as manchetes tendenciosas, corriqueiramente, 

aparecem na mídia online como ferramenta de manutenção dessas relações assimétricas de 

poder.  

Durante as discussões a respeito da noção de poder como hegemonia de Gramsci 

(1995; 1988), esclarecemos que o poder é instável e temporário. E é a partir disso, portanto, 

que surge a noção de luta hegemônica travada por meio do discurso. Essa constante luta 

discursiva, dentre outros fatores, deu origem à polarização política que cerceia o país nos 

últimos anos e se manifesta especialmente no modo em como os indivíduos enxergam as 
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notícias e, essencialmente, quem a produz. As notícias falsas (também comumente chamadas 

de fake news) foram responsáveis por disseminar na rede uma constante sensação nos seus 

usuários de que, possivelmente, estão sendo vítimas de conteúdo enganoso.  

Emerge, então, um estímulo da dúvida no leitor contemporâneo do que está sendo 

noticiado, ainda que, por outro lado, haja uma forte tendência de credibilidade quando o 

conteúdo/manchete é veiculado em um portal que vá de consonância com os valores e 

princípios desse leitor. Entretanto, apesar dos internautas enxergarem na mídia de oposição às 

suas ideias e convicções a descredibilidade nas notícias, a urgência em consumir o conteúdo 

noticioso e a necessidade de se manter atualizado sobre o que acontece ao redor do país 

possibilitou, então, ao que chamamos de efeito do imediato.  

A facilidade no compartilhamento de notícias assim que são publicadas revelam a 

rapidez com que a internet informa seus usuários. Os indivíduos na comtemporaneidade, 

portanto, cada vez mais estão submetidos ao imediatismo das práticas comtemporâneas. E, 

consequemente, tais indivíduos leêm menos as notícias na íntegra e são sucetíveis às 

interpretações errôneas do que está em foco na notícia. 

 A notícia a seguir (ver Notícia 01, p. 87), publicada em 28 de janeiro de 2019 no 

portal G1 de notícias9, na categoria do site que trata dos assuntos relacionados à economia, 

traz em sua manchete a decréscimo de empregos bem remunerados para brancos. Desse modo, 

o enfoque da notícia são aspectos raciais em função das oportunidades de empregos. 

Silvio Almeida (2018) aponta o racismo estrutural no Brasil como sendo responsável 

pela construção de uma hierarquia racial e, consequentemente, social que rege a sociedade 

brasileira na comtemporaneidade. A discriminação racial, ou seja, o modo como os 

indvidíduos pertencentes a grupos raciais diferentes são tratados na sociedade e os privilégios 

que um grupo específico detém, é parte constituinte do racismo. Esse racismo, logo, pode estar 

presente nos mais diferentes campos da sociedade, estruturando, assim, instituições, o campo 

político e/ou econônimo (ALMEIDA, 2018). Ou seja, o racismo, para Silvio Almeida (2018), 

é baseado em uma estrutura racial que privilegia grupos em detrimento de outros em função 

da raça. Por sua vez, “as instituições são a materialização das determinações formais na vida 

social” (ALMEIDA, 2018, p. 30) e, portanto, as instituições reproduzem e regulamentam 

padrões que privilegiam grupos e sujeitos, originando ao denominado racismo institucional.  

 
9 Para a leitura das notícias na íntegra, ver anexos. 
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A notícia abaixo (Notícia 01, p. 85), como citado, trata da desigualdade de 

oportunidades de empregos entre brancos, negros e pardos no Brasil. Assim, temas como 

questões socioeconômicas no país levantam discussões raciais recorrentes, pois evidenciam a 

desigualdade salarial e no sistema educacional que capacita esses indivíduos para o mercado 

de trabalho.  

 

DATA DE PUBLICAÇÃO: 28 DE JANEIRO DE 2019 

 

NOTÍCIA 01 – País criou vagas para negros e pardos em 2018, e fechou para brancos; 

entenda 

 

Fonte: https://cutt.ly/ak9TrsD 

 

Nesse contexto, o lead, ou seja, o enxerto logo abaixo do título principal, aponta dados 

que respaldam o que já foi citado na manchete. A partir da manchete e lead, podemos 

identificar algumas presunções a respeito de negros (e pardos) no Brasil. Para Fairclough 

(2001, p. 151) pressuposições são “proposições tomadas pelo produtor do texto como já 

estabelecidas ou ‘dadas’”. Conforme podemos exemplificar nos enxertos abaixos: 

 

(01) “País criou vagas para negros e pardos em 2018, e fechou para brancos; entenda” 
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(02) “Resultados tem implicação negativas, já que dados do Caged mostram que as 

ocupações que mais criaram postos são de remuneração mais baixa (...)” (grifos nossos). 

 

 Na manchete, o locutor/jornalista aponta as oportunidades de empregos criadas para 

negros no ano de 2018. No lead (texto de apoio à manchete), é possível identificar que o leitor 

é induzido a associar negros a um grupo, essencialmente, pertencente a cargos com menor 

remuneração (ou seja, uma presunção ou informação dada como senso comum), uma vez que 

não é necessário citar a qual dos grupos o locutor está se referindo.  

O discurso de democracia racial brasileira reforça a ideia errônea de meritocracia e 

oportunidades iguais de trabalho às pessoas pertencentes a grupos raciais distintos e respaldam 

o desemprego e a desigualdade socioeconômica. Pois, na cabeça de muitos brasileiros, a 

ocupação de cargos com remuneração mais alta (por meio de vestibulares, acesso à 

universidade e concursos públicos) são compreendidas como falta de mérito de pessoas negras 

e não devido aos instrumentos institucionais que reproduzem o racismo (ALMEIDA, 2018).  

Por conseguinte, para investigar a representação de atores sociais, Fairclough (2003) 

estabelece alguns questionamentos que podem ser feitos durante a elaboração da pesquisa e 

que auxiliam durante o processo de estudo, são eles: 

 
• Que elementos dos eventos sociais representados são incluídos ou excluídos? Que 

elementos incluídos são mais salientes? 

• Quão abstrata ou concretamente os eventos são representados? Como os processos são 

representados? 

• Quais são os tipos de processo predominantes (material, mental, verbal, relacional, 

existencial)? Há instâncias de metáfora gramatical na representação de processos? 

Como atores sociais são representados (ativado/passivado, pessoal/impessoal, 

nomeado/classificado, específico/ genérico)? 

• Como tempo, espaço e a relação entre ‘tempos espaços’ são representados? 

 

 Para responder o prirmeiro questionamento sobre a inclusão ou exclusão de atores 

sociais na notícia em questão (notícia 01, p. 85), bem como o nível de saliência dos eventos 

representados, Fairclough (2001) repousa suas discussões em van Leeuwen (2008), linguista 

crítico que largamente abordou a representação de atores sociais (categoria de análise ligada 
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ao significado representacional). Nesse sentido, van Leeuwen (2008) afirma que os modos 

pelos quais atores podem ser representados em textos na mídia não estão rigorosamente 

relacionados às formas linguísticas, mas sim relacionados às escolhas socio-semânticas, daí o 

conceito de “ator social”. E, por serem relacionadas aos discursos particulares, as maneiras 

como atores sociais são representados em textos podem ter aspectos ideológicos.  

 Na notícia analisada (notícia 01, p. 85), o reponsável por destinar vagas com 

remuneração mais baixa, de maneira abstrata, seria “o país” e não um ser concreto (como 

empresários, por exemplo). As representações abstratas apontam para algumas implicações 

em nossa análise: O recurso utilizado nas manchetes para obscurecer o agressor, por meio da 

exclusão ou abstração dos atores sociais, revelam implicações ideológicas, pois retiram a 

responsabilidade em práticas racistas, por exemplo. 

 Outro aspecto passível de análise é o efeito de sentido que a manchete pode inferir nos 

internautas que a compartilham com frequência. Ainda que a manchete convide o leitor para 

compreender a notícia na íntegra, o imediatismo dos indivíduos nas sociedades 

comtemporâneas, como mencionado, dificulta o processo interpretativo em um leitor mais 

desatento, levando-o, assim, às conclusões precipitadas.  

 Em um primeiro momento, portanto, esse leitor pode concluir erroneamente que há 

uma desvantagem dos indivíduos brancos em relação às oportunidades de emprego, 

resultando, assim, como uma prática de “racismo reverso”. Por sua vez, a prática do racismo 

– ou seja, a discriminição a partir de um acontecimento sócio-histórico (a escravidão) de 

grupos em função da raça, ocasionando em privilégios a um grupo de indivíduos nas mais 

diferentes esferas da sociedade – tendo brancos como alvo, é inexistente. Todavia, 

frequentemente, é possível verificar internautas que afirmam que são vítimas de racismo em 

decorrência da sua branquitude. A manchete analisada (notícia 01, p. 85), portanto, viabiliza 

em primeiro momento, esse discurso de que negros estão com vantagens nas 

vagas/oportunidades em um espaço que era, “por mérito” (ainda que o intuito da notícia na 

íntegra não seja essa), majoritariamente branco. 

 Na notícia a seguir (notícia 02, p. 88), na categoria destinada aos assuntos políticos do 

G1, a manchete apresenta as declarações de Sérgio Nascimento de Camargo – nomeado em 

2019 para comando da Fundação Palmares –, opinando mais especificamente sobre o dia da 

Consciência negra. A notícia, publicada em 10 de dezembro de 2019, indica o 

posicionamento do presidente da fundação (que tem como objetivo promover e proteger os 
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valores culturais dos negros) de desserviço à luta antirracista no Brasil.  

 Em uma análise prévia, foi possível identificar a notícia como sendo ideológica, com 

base no quadro, proposto por Thompson (1995), contendo os cinco modos de operação da 

ideologia (ver quadro 3, p. 36). Na notícia analisada (notícia 02), visualizamos a emergência 

da segmentação de grupos que possam representar uma ameaça ao grupo dominante 

(conforme as palavras de Sérgio Nascimento de Camargo: a esquerda política). A 

fragmentação, por sua vez, ocorre por meio da diferenciação. Ou seja, através da ênfase em 

características que desunem os indivíduos pela tentativa de superação ao desafio coletivo. 

 

DATA DE PUBLICAÇÃO: 10 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

NOTÍCIA 02 – Dia da Consciência Negra 'propaga vitimismo', diz nomeado para Fundação 

Palmares após reunião com Bolsonaro 

 
Fonte: https://cutt.ly/zmfJtM1 

  

 A representação da voz atribuída ao Sérgio Nascimento de Camargo é passível de ser 

identificada devido à "presença de elementos atualizados de outro texto em um texto - as 

citações” (FAIRCLOUGH, 2003, p. 39), tendo as aspas como materialização linguística. 

Concomitante à representação da voz do Sérgio Nascimento, através da reprodução 
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supostamente fiel das suas palavras, é possível inferir também uma segunda voz implíita (o 

discurso da esquerda política). Ou seja, se: 

 

(03) “Sérgio Nascimento de Camargo, afirmou nesta terça-feira (10) que o Dia da 

Consciência Negra precisa acabar” 

 

 A esquerda, estaria se opondo, implicitamente, com a negativa “não, o dia da 

Consciência Negra não precisa acabar”. Essa combinação de diferentes vozes que se 

articulam entre si é importante pois retoma a ideia da linguagem como instrumento polifônico. 

Pois, de certo modo, “o que foi ouvido e compreendido de modo ativo encontrará um eco no 

discurso ou no comportamento subseqüente do ouvinte" (BAKHTIN, 1997, p. 290).  A luta 

travada por meio do discurso permite, portanto, que possamos visualizar traços linguísticos e 

discursivos que marcam como os indivíduos optam por organizar textos para agir no mundo 

(significado acional). Afirmar, dessa maneira, que as diversas ações sociais realizadas pelos 

grupos engajados no combate ao racismo e ampliadas no dia da Consciência Negra é 

vitimismo, funciona na deslegitimação da causa antirracista e atua de maneira ideológica e 

hegemônica por meio da fragmentação de indivíduos. 

 A seleção da fala dos atores sociais apresentados nas notícias, por meio da citação 

direta (uso de aspas), é outro recurso fortemente utilizado pelo portal G1. À priori, com base 

nos princípios editoriais, o Grupo Globo afirma que “mesmo se a fonte for uma autoridade 

pública: a denúncia deve ser investigada à exaustão antes de ser publicada” (GRUPO GLOBO, 

p. 10). Desse modo, o grupo Globo orienta que os jornalistas que integram o seu corpo de 

funcionários devem estar atentos à veracidade dos fatos. O uso das aspas, portanto, auxilia o 

jornalista a se isentar e reproduzir, de maneira supostamente fidedigna, a fala dos atores 

representados. 

 A notícia 03, publicada em 28 de outubro de 2020, foi selecionada a partir das 

discussões sobre o racismo institucional. As universidades, de um modo geral, são instituições 

consideradas como espaços de difusão do conhecimento científico e da pluralidade de 

pensamentos e de indivíduos nas mais diferentes situações socioeconômicas. Na notícia em 

questão (notícia 03), a Universidade Católica de Pernambuco - Unicap é cenário das práticas 

preconceituosas relatadas pelos alunos. Além dos estudantes negros, integrantes da 

comunidade LGBTQIA+ também afirmaram ser vítimas das ofensas advindas da professora. 
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 Analisar criticamente as orações significa analisá-las como um todo, as funções 

textuais e a informação dada em contexto geral. Investigar o que se situa como tema auxilia 

no processo de evidenciar o que é senso comum, uma vez que o tema é considerado uma 

informação dada (ou seja, já conhecida previamente pelo leitor). O tema, por sua vez, indica 

como os elementos da oração se posicionam a fim de destacar sua “proeminência 

informacional” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 230). 

 

DATA DE PUBLICAÇÃO: 28 DE OUTUBRO DE 2020 

 

NOTÍCIA 03 – Alunos da Unicap acusam professora de fazer comentários racistas durante 

aula; instituição apura o caso 

 

Fonte: https://cutt.ly/lmsZ6cx 

 

Ainda na notícia apresentada (notícia 03), a ênfase se situa, portanto, na acusação dos 

alunos e não necessariamente nos comentários da professora. Sendo assim, essa inversão 

informacional revela implicações ideológicas, pois a ordem em que os elementos aparecem no 

enunciado servem de realce às acusações dos alunos (podendo, inclusive, levar o leitor a infeir 

sobre falsas acusações), sugerindo a descredibilidade nos alunos.  

Na postagem a seguir (ver figura 5), realizada no Twitter, um internauta contesta 



92 
 

  

justamente o uso do processo verbal “acusar” atribuído ao jovem negro em enfoque na 

manchete do Jornal O Globo. E, por mais que não tenha constituído nosso corpus e esteja 

cumprindo sua função de exemplificação, essa inversão de participantes, que serve para dar 

foco em um grupo em detrimento de outro, acaba levantando questionamentos em um leitor 

mais atento às estruturas das manchetes que circulam na mídia. 

 

FIGURA  4 – POSTAGEM NO TWITTER SOBRE A ORGANIZAÇÃO LÉXICO-

GRAMATICAL DA MANCHETE 

 

Fonte: Reprodução Twitter (2021). 

 

Por conseguinte, ainda no que se refere à notícia analisada (ver notícia 03, p. 90), 

repousamos nossas discussões na categoria de análise denominada Significado da Palavra, 

amplamente discutida por Fairclough (2001). Para o autor (2001), a variação semântica 

atribuída a um termo ou outro também pode revelar efeitos ideológicos. Isso porque os 

indivíduos são produtores do que dizem e, portanto, participam corriqueiramente de um 

processo de escolhas de como expressar um significado por meio das palavras. Desse modo, no 

caso em questão (notícia 03, p. 90), a palavra “acusar” é diferente de “afirmar”, por exemplo. 

Essa variação semântica resulta em variados efeitos de sentido, uma vez que “alunos da Unicap 

acusam professora de fazer comentários racistas” é diferente, por exemplo, de “Alunos da 

Unicap denunciam professora por fazer comentários racistas”. 

O processos verbais são bastante comuns em portais de notícia, pois permitem que o 
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jornalista indique a fala do Outro, revelando  maior ou menor grau de comprometimento, por 

meio de uma semântica de carga neutra, positiva ou negativa. O processo verbal  “acusam” 

indicado na notícia 03, entretanto, carrega uma carga semântica (ou seja, de sentido) negativa. 

A modalidade é outro aspecto inicialmente proposto dentro da LSF de Halliday e 

inserida como categoria de análise dentro da ADC (ligada aos aspectos identitários) pois 

concerne ao "julgamento do falante sobre as probabilidades ou obrigatoriedades envolvidas no 

que diz" (HALLIDAY, 1985,  p.75). A categoria analítica modalidade diz respeito ao modo 

como o jornalista se compromete no que está sendo noticiado. Essa categoria de análise é 

importante para Fairclough (2003), pois, ao incorporar a categoria de Halliday à sua própria 

teoria, Fairclough (2003) entende que "a questão da modalidade pode ser vista como a questão 

do quanto as pessoas se comprometem quando fazem afirmações, perguntas, demandas ou 

ofertas" (FAIRCLOUGH, 2003, p. 168). Desse modo, ao fazer uma afirmação ou perguntas, os 

indivíduos trocam conhecimento, enquanto ao realizar demandas ou ofertas, os indivíduos 

trocam bens e serviços. Na troca de conhecimento (perguntas e afirmação), há, portanto, a 

ocorrênia da modalidade epistêmica. Na troca de bens e serviços (demandas e ofertas), há a 

modalidade deôntica. 

Para identificar a o grau de modalidade epistêmica nas notícias, identificamos 

realizações linguísticas que o locutor/jornalista emprega nas orações, por meio do uso de 

advérbios, modos e tempos verbais, locuções adverbiais, dentre outros, e inferir, 

consequentemente, que "o quanto você se compromete é uma parte significativa do que você é 

– então escolhas de modalidade em textos podem ser vistas como parte do processo de 

texturização de auto-identidades" (FAIRCLOUGH, 2003, p. 166). 

 A notícia (p. 94), datada em 15 de junho de 2021, é outro caso de racismo que ganhou 

notoriedade no país e que traz aspectos que revelam o nível de comprometimento do jornalista 

(ligado à modalidade epistêmica/significado identificacional). O enfoque da notícia é o jovem 

negro acusado, por um casal branco, de roubar uma bicicleta elétrica (ver notícia na íntegra 

nos anexos). O caso ganhou ainda mais destaque porque o responsável por roubar a bicicleta 

era um jovem branco, identificado pelas câmeras de segurança próximas ao local. Desse modo, 

a confusão na identidade dos jovens não se deu, inicialmente, por quaisquer semelhanças 

físicas. Os desdobramentos do caso, por sua vez, foram noticiados com proximidade pela 

mídia. A indignação, em grande parte dos internatuas, era a obsessão da polícia em investigar 

o rapaz negro, ainda que ele não estivesse envolvido na autoria do crime. Os portais de 
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notícias, desse modo, dada a notoriedade do caso, produziram diferentes manchetes com os 

mais variados níveis de comprometimento, seja com ênfase na acusação falsa ao jovem ou 

com foco na apreensão da biclicleta, como exemplificado nas imagens a seguir (figura 5 e 

figura 6), ao pesquisarmos as palavras-chave “jovem”, “negro” e “bicicleta” no Google – 

serviço de buscas na Internet: 

 

FIGURA  5 – EXEMPLOS DE MANCHETES SOBRE O CASO NO GOOGLE 

 
Fonte: Reprodução de resultados do Google (pesquisa em 12 de outubro de 2021). 

 

FIGURA  6 –  CONTINUIDADE DOS EXEMPLOS DE MANCHETES SOBRE O CASO 

NO GOOGLE 

 

Fonte: Reprodução de resultados do Google (pesquisa em 12 de outubro de 2021). 
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 Desse modo, na manchete da notícia G1 analisada (notícia 04, p. 94), a construção dos 

elementos “que diz ter sido” aponta para um descrebidilidade do negro na notícia. Esse 

distanciamento e a (falta de) responsabilidade enunciativa aparece comumente em conteúdo 

noticioso (para firmar ao que os jornalistas chamam de imparcialidade), especialmente quando 

os crimes envolvem personalidades públicas ou indivíduos com grande poder aquisitivo. O 

locutor opta por um processo sistemático de atribuição da voz ao Outro e o modo verbal para 

se distanciar e evitar a responsabilidade do que está sendo noticiado. Entretanto, em uma pré-

análise e seleção das notícias que iriam constituir nosso corpus, pudemos verificar que, na 

maioria dos casos, esse mesmo distanciamento e a falta de responsabilidade enunciativa não 

ocorria quando os atores sociais negros eram vítimas nas manchetes. 

 

DATA DE PUBLICAÇÃO: 15 DE JUNHO DE 2021 

 

NOTÍCIA 04 – Polícia investiga caso de jovem negro que diz ter sido acusado de roubar 

bicicleta por casal branco no Leblon 

 

Fonte: https://cutt.ly/Ln6ACPr 

 

Outro recurso bastante utilizado para representação de atores sociais e discutido por van 

Leeuwen (2008) é o Apagamento do Agente. Para o linguista crítico (2008), esse mecanismo é 

utilizado quando o jornalista pretende não deixar explícito por meio do encobrimento, oculta a 
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ação ou invisibiliza, atores sociais no discurso. Como exemplificado e grifado no enxerto 

abaixo (03), retirado da notícia 03: 

 

(04) O caso é investigado pela 14ª DP (Leblon) e, segundo a polícia, os envolvidos serão 

ouvidos para esclarecer os fatos. (Grifos nossos) 

 

Nas ocorrências de apagamento do agente da passiva, não fica necessariamente claro 

por quem os fatos serão esclarecidos, por exemplo. Os motivos pelos quais o locutor opta por 

essa manobra de obscurecimento do agente (ou apagamento da ação/acontecimento) é diverso. 

Desse modo, no caso da oração 04, a falta de um responsável concreto explicitamente mostrado 

na investigação, reforça a sensação de impunidade no país que, comumente, cerceia a maioria 

dos brasileiros. 

Na próxima notícia analisada (notícia 05, p. 94), publicada em 21 de abril de 2021, o 

foco é a morte de Ma’khia Bryant, de apenas 16 anos, em uma ação policial estadunidense. 

Logo após a morte da jovem, as manifestações em decorrência do caso tomaram conta das ruas 

ainda no mesmo dia em que o responsável pela morte de George Floyd nos Estados Unidos era, 

enfim, condenado. 

 

DATA DE PUBLICAÇÃO: 21 DE ABRIL DE 2021 

 

NOTÍCIA 05 – Adolescente negra armada com faca é morta pela polícia nos EUA 

Fonte: https://cutt.ly/wn6XUef 
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No que se refere à relação semântica estabelecida entre as orações “adolescente negra 

armada com faca” e “morta pela polícia nos EUA”, pudemos depreender a relação semântica 

de consequência. Pois, desse modo, em virtude da agressividade da adolescente, a polícia 

estadunidense estaria respaldada para matá-la. 

Os modos como decidimos organizar as estruturas em um texto diz respeito a como 

iremos (inter)agir no mundo (significado acional) e, consequetemente, como iremos descrever 

fatos e acontecimentos do cotidiano. A categoria analítica que revela traços linguísticos no que 

concerne à relação semântica é a Coesão. Através da extensão, é possível inferir novos 

significados a partir de uma informação dada. No enxerto, portanto, a fala do prefeito da cidade 

onde ocorreu a morte da adolescente realça que, ainda que lamente o ocorrido (informação 

dada), a ação do policial foi bem concebida (acréscimo de uma informação nova), como 

exemplificado a seguir: 

 

(05) “O prefeito de Columbus, Andrew Ginther, classificou a morte de Ma'Khia Bryant como 

uma situação "horrível e de comoção" e "um dia trágico para a cidade", mas defendeu o 

policial.” (Grifos nossos)  

 

Em síntese, foi possível concluir que, para a construção de uma mídia engajada 

socialmente, é necessário que as grandes empresas de comunicação percam a noção da 

“imparcialidade” e atuem em ordens de discurso de maneira mais assertiva em prol de grupos 

sociais menos favorecidos.  

Outro questionamento possível em pesquisas acadêmicas futuras, ainda que também não 

tenha entrado nas nossas questões propostas inicialmente, mas que possibilitam a reflexão de 

práticas que viabilizam o racismo na mídia, diz respeito aos aspectos imagéticos nas notícias. 

Como já mencionado, a presença de imagens e vídeos nos portais de notícias é um recurso 

bastante presente e de forte apelo comunicativo. Os internautas, em maior frequência, estão 

atentos à presença de textos não-verbais depreciativos nas notícias, como exemplificado na 

postagem feita por um usuário do Twitter (ver figura 7). Atribuimos, parcialmente, esse efeito 

de vigilância constante ao modo em como os portais noticiam os fatos à possibilidade que a 

internet proporcionou aos seus internautas de ter acesso aos diferentes portais, sem que seja 

necessário uma assinatura paga, por exemplo, quase em tempo real. É por meio dessa 

comparação entre como o mesmo fato é noticiado em um portal ou em outro que permite que o 
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leitor perceba as diferenças nas estruturas léxico-gramaticais presentes nas diferentes 

manchetes.  

 
 

FIGURA  7 – POSTAGEM NO TWITTER SOBRE A PRESENÇA DE IMAGENS DE 

NEGROS NAS NOTÍCIAS 

 

Fonte: Reprodução Twitter (2021). 

  

Desse modo, graças à possibilidade dos internautas de comparar como o mesmo fato é 

noticiado em diferentes portais de notícias (depreciando ou não os negros) que esses indivíduos 

podem questionar, diretamente à equipe do portal, se aquela seria a maneira mais adequada de 

noticiar um acontecimento. Reiteramos também que esse efeito de criticidade no que concerne 
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tais notícias surge em decorrência do acréscimo do número de negros no ensino superior (ver 

gráfico 1, p. 60), possibilitando, assim, maior atenção ao que é produzido na internet de maneira 

crítica. Esse efeito dos internautas em vigilância às manchetes depreciativas também faz com 

que as notícias sejam refeitas/atualizadas. Devido a essa mudança, portanto, tivemos 

dificuldades em encontrar diretamente no portal G1 algumas notícias previamente identificadas, 

por meio de capturas de tela (prints), que circulavam em redes sociais como Instagram e 

Twitter, por exemplo, porque, felizmente, deixaram de existir e/ou foram reformuladas.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A Análise de Discurso Crítica, com o auxílio de uma gama de outras teorias sociais, 

enxerga problemas sociais como sendo de caráter discursivo, considerando, portanto, a 

linguagem como produto social. Esse caráter (inter)transdisciplinar da teoria permite que, em 

análises acadêmicas futuras, o pesquisador não fique somente restrito aos estudos raciais, mas 

amplie a ADC à investigação emancipatória de outros grupos e questões engajadas. 

Ao fim deste trabalho, verificamos que o gênero digital webjornalismo (significado 

acional), embora possua um hibridismo entre diversas cadeias gêneros, algumas características 

oriundas desde seus primórdios ainda permanecem as mesmas na era da internet. Esse gênero 

digital possui como marca, além do conteúdo essencialmente noticioso, o uso de hiperlinks, a 

possibilidade de uma leitura não-linear e a possibilidade de compartilhamento da notícia em 

redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter.    

No que se refere ao discurso (significado representacional), a presença de negros na 

notícia não necessariamente significa uma representatividade empoderada no portal G1. É 

preciso colocar esses participantes como agentes ativos em orações e aderir à causa de luta 

antirracista, não somente devido à viralização de hashtags, visando o lucro da indústria 

jornalística, mas porque devemos refletir sobre tais relações de poder que implicam, 

consequentemente, na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.  

 A falta de realizações linguísticas para referenciar participantes negros pela nomeação 

(salvo participantes que sejam personalidades públicas) é um recurso muito comum dentro do 

discurso webjornalístico do G1. Em caso apontado no decorrer deste trabalho, verificamos a 

ocorrência do termo de carga negativa “ladrão” para se referir aos atores sociais negros (ver 

figura 2, p. 79), ainda que os participantes fossem apenas suspeitos em um primeiro momento. 

Esse distanciamento enunciativo, por parte do locutor/jornalista, para referenciar participantes 

negros nas orações tem o intuito de reforçar a imparcialidade e, portanto, funciona de maneira 

desempoderadora.  

 No que concerce ao estilo (significado identificacional), o G1 apresenta a (tentativa 

de) isenção ao noticiar acontecimentos que envolvam o racismo de maneira explícita. E, 

embora a imparcialidade discursiva não exista de fato no que diz respeito aos estudos 

linguísticos críticos (uma vez que enunciadores participam de um processo constante de 

escolha do uso de alguns termos ao invés de outros), comumente, ainda é possível verificar 
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em portais brasileiros a tentativa de se auto-declararem insentos ao noticiar os fatos. 

Entretanto, percebemos uma construção semântica e lexical nas orações (termos com valores 

de carga negativa ou ordem informacional a fim de evidenciar vítimas ao invés de agressores). 

 Nosso propósito foi o de examinar efeitos ideológicos que possam surgir a partir da 

representação dos negros em um dos maiores portais de notícia do Brasil – o G1. A partir desta 

pesquisa, portanto, esperamos também contribuir com a ampla divulgação dos estudos 

difundidos no Brasil que abarquem o campo das análises críticas da linguagem. Ademais, 

pretendemos promover nos internautas a propagação de uma percepção crítica-discursiva 

acerca do racismo na imprensa brasileira digital. 

Salientamos ainda que o conceito de democratização do discurso, apresentado por 

Fairclough (2001), é imprescindível para o processo da (possibilidade de) mudança social. O 

linguista britânico exemplifica, nesse sentido, que raramente é visto alguém com sotaque da 

classe trabalhadora apresentando as notícias em transmissões de rádio ou TV. Todavia, no 

decorrer dos anos, a representatividade negra surge na mídia, embora sutil, em portais como 

o G1 e o grupo Globo contrate, com cada vez mais frequência, jornalistas negros em seu 

quadro de funcionários, seja na apresentação de jornais televisivos ou em funções na escrita 

da matéria. 

Portais como o G1 possuem influência imensurável na formulação de opinião pública 

e respaldo na fala de milhares de brasileiros. Portanto, dada sua importância, as notícias 

difundidas pelo grupo Globo representam um campo fértil de investigação linguística crítica. 

A representatividade negra, todavia, nos principais meios de comunicação e especialmente no 

portal G1 de notícias, é feita de modo que passa por um processo de obscurecimento dos 

agentes. Em casos de racismo, entretanto, as vítimas são evidenciadas (ao invés de agressores 

brancos ou que representam autoridades institucional, como a polícia, por exemplo).  

Ao longo desse estudo, pudemos verificar, em maior número e de maneira assídua, 

práticas de resistência dos internautas em oposição ao discurso de caráter discriminatório. Os 

negros que, hoje, em maior quantidade, ingressam em um ensino superior, estão mais 

familiarizados com uma leitura crítica e os efeitos de sentido potencialmente 

ideológicos/depreciativos nas manchetes tendenciosas. Os ciberativistas negros – como são 

chamados os internautas engajados em lutas sociais – atuam diretamente no enfrentamento a 

essas práticas preconceituosas. Em contrapartida, a possibilidade de mudança em práticas 

discursivas desempoderadoras surge por meio da reformulação da manchete ou notícia, após 



102 
 

  

indignação desses internautas mais engajados. 

 Ainda que não possa ser necessariamente genuíno, a preocupação em aderir ao 

politicamente correto e à reformulação de manchetes que geram comoção nos usuários da 

internet revelam o cuidado dos jornalistas na difusão de notícias engajadas, por mais que 

portais como o G1 ainda tenham uma longa trajetória de mudança discursiva e empoderada 

pela frente. 
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ANEXOS 
 

NOTÍCIA 01: País criou vagas para negros e pardos em 2018, e fechou para brancos; 

entenda 

 

Resultado tem implicações negativas, já que dados do Caged mostram que as ocupações 

que mais criaram postos são de remuneração mais baixa, enquanto cargos de gerência e 

supervisão continuam fechando vagas. 

 

O ano de 2018 terminou com criação de vagas formais para pessoas negras e pardas, mas 

fechamento de postos para brancos, segundo o Cadastro Nacional de Empregados e 

Desempregados (Caged). Poderia ser uma notícia positiva – afinal, o desemprego entre 

pretos e pardos é historicamente maior no Brasil que entre brancos. No entanto, os dados 

sugerem que a situação é, na verdade, de desigualdade. 

A lista de postos que mais criaram empregos formais no Brasil conta com ocupações de 

menor remuneração, como alimentador de linha de produção, faxineiro, auxiliar de 

escritório e servente de obras. Enquanto isso, os postos que lideraram as baixas no mercado 

formal são cargos de supervisão e gerência. 

Pedro Rossi, professor do Instituto de Economia da Unicamp, aponta que essa diferença na 

criação de empregos entre pretos e pardos e brancos estaria ligada “a empregos de pior 

qualidade, mas não necessariamente de pior qualificação”. 

O economista comenta que, após a perda de postos de trabalho em um período de crise, o 

mercado de trabalho vem voltando a abrir vagas, porém com remuneração menor na 

comparação com os postos fechados. Nesse sentido, os dados refletem a presença maior de 

negros e pardos em cargos de baixa remuneração, enquanto os brancos predominam em 

postos com salários maiores. 

“Esse fenômeno é, de fato, uma associação perversa que se faz. Há uma desigualdade no 

mercado de trabalho”, diz Rossi. “A população negra está associada a uma renda menor.” 

Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que 

efetivamente o rendimento médio de negros e pardos é menor que o de brancos. Em 2017, 

o rendimento real de um trabalhador branco era de R$ 2.615, em média. Enquanto isso, o 

de um negro ou pardo era de R$ 1.516. 

A diferença persiste mesmo quando os dados consideram pessoas com o mesmo nível de 
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escolaridade – ou seja, a remuneração de trabalhadores brancos é maior que a de negros 

e pardos com o mesmo nível de estudo. Os dados são da Síntese de Indicadores Sociais 

(SIS), divulgada no final de 2018. 

“Ainda há uma desigualdade estrutural no mercado de trabalho, que trata de maneira 

diferente pessoas pela cor da pele, a despeito de nível de escolaridade semelhante”, 

comenta Rossi. 

O IBGE também mostra que, historicamente, o desemprego afeta negros e pardos de 

maneira mais intensa. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 

divulgada em novembro de 2018, enquanto a taxa de desocupaçãio entre brancos é de 9,4%, 

entre pretos é de 14,6% e entre pardos, de 13,8%. 

Os dados 

Segundo o Caged, em 2018 as demissões de trabalhadores brancos superaram as 

contratações em 165 mil vagas. Enquanto isso, foram criadas 99 mil vagas para 

trabalhadores pretos e 325 mil para pardos. O fenômeno repete o que já havia sido 

registrado em 2017. 

Os dados mostram ainda que os postos que tiveram as maiores gerações de emprego com 

carteira são de remuneração mais baixa, enquanto entre as ocupações que mais perderam 

vagas são de cargos de gerência e supervisão. Veja abaixo: 

 

As 10 ocupações que mais geraram empregos formais: 

Alimentador de linha de produção: 100.061 

Faxineiro: 61.653 

Auxiliar de escritório, em geral: 56.511 

Servente de obras: 42.372 

Atendente de lojas e mercados: 37.079 

Repositor de mercadorias: 33.125 

Recepcionista em geral: 28.530 

Embalador, a mão: 27.497 

Assistente administrativo: 25.702 

Técnico de enfermagem: 24.420 

As 10 ocupações que mais perderam empregos formais: 

Supervisor administrativo: -23.712 
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Gerente administrativo: -20.350 

Gerente de loja e supermercado: -12.984 

Gerente comercial: -10.550 

Motorista de carro de passeio: -10.166 

Pedreiro: -9.425 

Gerente de vendas: -8.964 

Supervisor de vendas comercial: -8.505 

Cozinheiro geral: -8.213 

Conferente de carga e descarga: -8.173 

 

Disponível em: https://cutt.ly/ak9TrsD  
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NOTÍCIA 02: Dia da Consciência Negra 'propaga vitimismo', diz nomeado para 

Fundação Palmares após reunião com Bolsonaro 

 

Sérgio Nascimento deu declaração ao deixar o Planalto; nomeação dele está suspensa por 

ordem judicial. Para chefe da fundação, data tem que acabar porque 'esquerda se apropriou'. 

O presidente nomeado da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Nascimento de Camargo, 

afirmou nesta terça-feira (10) que o Dia da Consciência Negra precisa acabar. Acrescentou 

que, na opinião dele, a data foi criada pelo campo político de esquerda para "propagar o 

vitimismo". 

Camargo deu a declaração ao deixar o Palácio do Planalto, onde se reuniu com o presidente 

Jair Bolsonaro. 

A nomeação dele está suspensa desde o último dia 4, por determinação da Justiça Federal do 

Ceará – o governo informou já ter recorrido da decisão. 

"Claro que tem que acabar o Dia da Consciência Negra, que é uma data da qual a esquerda 

se apropriou para propagar vitimismo e ressentimento racial. Isso não é uma data do negro 

brasileiro. Isso é uma data de minorias empoderadas pela esquerda, que propagam o ódio, 

ressentimento e a divisão racial", afirmou. 

Levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no mês 

passado mostra que o trabalhador branco ganha por hora 68% mais que pretos e pardos. 

Além disso, segundo um levantamento feito pelo G1 no ano passado mostrou que os brancos 

são maioria em empregos de elite, e os negros, em vagas sem qualificação. 

 

Redes sociais 

Nas redes sociais, Sérgio Nascimento já disse que a escravidão foi "terrível", mas "benéfica 

para os descendentes" dos escravos porque, na opinião dele, "negros do Brasil vivem melhor 

que os negros da África". 

Nascimento também já afirmou na internet que "não há salvação para o movimento negro", 

que "precisa ser extinto". 

Na entrevista concedida nesta terça-feira, Sérgio Nascimento foi questionado sobre o conteúdo 

das postagens nas redes sociais. Respondeu, então, que houve "deturpação" do material 

publicado. 

"Eu nunca neguei a existência do racismo no Brasil, isso é uma deturpação das minhas 
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postagens nas redes sociais. Eu afirmo que há racismo. O racismo, porém, não é estrutural, 

segundo tese da esquerda. Ele é circunstancial", respondeu. 

 

Secretário de Cultura 

Também no Planalto, o secretário de Cultura, Roberto Alvim, foi questionado se "endossa" as 

falas de Camargo sobre escravidão. Alvim disse, então, que as explicações cabem ao chefe da 

Fundação Palmares. 

Na entrevista, o secretário de Cultura acrescentou que Bolsonaro "está muito tranquilo" em 

relação aos nomes escolhidos por ele para os cargos vinculados à secretaria. 

"O que nós estamos lutando é pelo renascimento do conceito de obra de arte. Obra de arte tem 

múltiplos significados, ela não dirige o pensamento das pessoas, ela não faz propaganda 

política, não é um palanque político, não é um veículo partidário", declarou Alvim. 

 

Obras de arte 

O secretário enfatizou ainda que, "de maneira nenhuma", fará "estrutura de propaganda de 

qualquer ideologia que seja". 

Alvim também afirmou ser "terminantemente contra qualquer forma de censura", exceto 

"quando a obra vilipendia crianças que são indefesas e expõe essas crianças a conteúdos 

absolutamente impróprios para essas crianças". 

"Nesse caso, a liberdade de expressão do artista deve ser, ficar em segundo plano em relação 

ao direito das crianças, é o único caso em que eu problematizo o conceito de liberdade de 

expressão", ressaltou. 

 

Disponível em: https://cutt.ly/zmfJtM1 
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NOTÍCIA 03: Alunos da Unicap acusam professora de fazer comentários racistas durante 

aula; instituição apura o caso 

 

Estudantes da disciplina de psicologia social afirmaram que docente 'ofendeu diversos alunos 

negros e LGBTQI+'. Universidade disse que repudia 'todo e qualquer ato que viole direitos e 

atente contra a dignidade da pessoa humana'. 

 

Estudantes do 3º período do curso de direito na Universidade Católica de Pernambuco 

(Unicap), no Recife, acusam uma professora de ter feito comentários racistas durante uma aula 

de psicologia social. Por meio de nota, a instituição informou ter tomado conhecimento do 

caso na terça-feira (27) e disse estar apurando os fatos "com o cuidado e responsabilidade que 

o caso requer". 

O caso ocorreu no dia 23 de outubro, quando a professora da disciplina leu o texto "Violência 

de condições de vida de jovens" e fez comentários pessoais sobre a leitura, de acordo com uma 

nota de repúdio divulgada por alunos da turma. 

Ainda segundo os estudantes, a professora "usou termos como 'pretinho' e negrinho' ao falar 

que o preconceito para com pretos, homossexuais (minorias no geral) são essas próprias 

pessoas que perpetuam, que querem se segurar em um discurso de vítima para chamar atenção 

e tirar proveito por meio disso'". 

Também de acordo com a nota divulgada pelos estudantes, a professora "ofendeu diversos 

alunos negros e LGBTQI+ ao afirmar a falta de necessidade de se levantar bandeiras e da 

demonstração pública de afeto por casais homoafetivos". 

"Alunos da turma TP18-0 repudiam veementemente a forma como foi abordado o conteúdo 

pela professora e foram fortemente ofendidos — como foi afirmado por dois alunos em sala — 

e ainda assim não foi reconhecido ou legitimado pela docente. Alunos não conseguiam 

explanar sua opinião, alunos retiraram-se de sala e sentiram-se mal durante e após a aula", 

afirmaram os estudantes no texto. 

Em uma nota divulgada nas redes sociais, a Unicap disse que repudia "todo e qualquer ato que 

viole direitos e atente contra a dignidade da pessoa humana". A instituição também informou 

que "está realizando a devida apuração dos fatos apresentados, de acordo com as suas normas 

estatutárias e regimentais". 

O G1 procurou a Polícia Civil para saber se há alguma investigação sobre esse caso, mas a 
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corporação afirmou que não encontrou registro com base nas informações repassadas. A 

reportagem tenta contato com a professora. 

 

Disponível em: https://cutt.ly/lmsZ6cx 
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NOTÍCIA 04: Polícia investiga caso de jovem negro que diz ter sido acusado de roubar 

bicicleta por casal branco no Leblon 

 

Matheus Ribeiro, professor de surfe, afirmou que esperava a namorada quando jovem chegou 

perguntando se ele tinha roubado sua bicicleta. Polícia Civil disse que envolvidos serão 

ouvidos para esclarecer os fatos. 

 

A Polícia Civil investiga o caso de um jovem negro que disse ter sido acusado de roubar uma 

bicicleta por um casal de jovens brancos no Leblon, Zona Sul do Rio, no último sábado (12). 

O caso é investigado pela 14ª DP (Leblon) e, segundo a polícia, os envolvidos serão ouvidos 

para esclarecer os fatos. 

O professor de surfe Matheus Nunes Ribeiro, de 22 anos, registrou um boletim de ocorrência 

on-line na polícia na segunda-feira (14). 

Matheus contou que estava esperando pela namorada na frente do Shopping Leblon, na 

Avenida Afrânio de Melo Franco. De repente, um casal de jovens se aproximou dele e a menina 

perguntou: "Você pegou essa bike, não foi? Essa bike é minha". 

Ele negou e disse que mostrou fotos antigas dele com a mesma bicicleta. O professor de surfe 

postou um vídeo (veja acima) nas redes sociais, que teria sido feito depois de uma primeira 

discussão com o casal. 

O vídeo mostra Matheus e o namorado da jovem próximos um do outro, com este último 

segurando o cadeado da bicicleta da namorada. 

"É que acabou de roubar a bicicleta dela, é igualzinha, desculpa", disse o rapaz, aparentemente 

tentando justificar a abordagem. 

A partir daí, eles iniciam um diálogo. 

"Você conseguiu? Você conseguiu?", perguntou o professor, sobre a tentativa de encaixar o 

cadeado na bicicleta dele. 

"Não", afirmou o jovem que estava com a menina que dizia que teve a bike furtada. 

"O que vocês acabaram de falar e o que eu respondi?", questionou Matheus. 

"Eu não te acusei, só estou te perguntando", disse o jovem, interrompido pelo professor que, 

revoltado, no vídeo, exige que o casal se retire. 

 

Disponível em: https://cutt.ly/Ln6ACPr 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/06/14/rapaz-negro-registra-boletim-de-ocorrencia-em-que-diz-ter-sido-acusado-de-roubar-bicicleta-por-casal-em-frente-a-shopping-no-rio.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/06/14/rapaz-negro-registra-boletim-de-ocorrencia-em-que-diz-ter-sido-acusado-de-roubar-bicicleta-por-casal-em-frente-a-shopping-no-rio.ghtml
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NOTÍCIA 05: Adolescente negra armada com faca é morta pela polícia nos EUA 

 

Morte de Ma'Khia Bryant, de 16 anos, ocorreu minutos antes de Derek Chauvin ser 

condenado pelo assassinato de George Floyd. Pessoas foram às ruas protestar contra a ação 

policial. 

 

A polícia de Columbus, no estado de Ohio, matou a tiros uma adolescente negra que tentou 

atacar uma outra pessoa com uma faca nos Estados Unidos. A morte ocorreu menos de uma 

hora antes de Derek Chauvin ser condenado pelo assassinato de George Floyd. 

Pessoas saíram às ruas na terça-feira (20) para protestar após a morte de Ma'Khia Bryant, 

de 16 anos, que aconteceu em um contexto de manifestações contra o racismo e a violência 

policial no país e celebrações pela condenação de Chauvin. 

O prefeito de Columbus, Andrew Ginther, classificou a morte de Ma'Khia Bryant como uma 

situação "horrível e de comoção" e "um dia trágico para a cidade", mas defendeu o policial. 

Apesar de lamentar o incidente, Ginther afirmou que o policial, que não teve o nome 

divulgado, "atuou para proteger a outra jovem de nossa comunidade". 

Segundo o chefe de polícia local, Michael Woods, a polícia recebeu uma ligação de 

emergência de uma pessoa que temia ser atacada com uma arma branca. 

A polícia também divulgou parte da gravação da câmera usada pelo agente que matou a 

adolescente. "Pensamos que era importante compartilhar com a comunidade, sermos 

transparentes sobre este incidente", afirmou Woods. 

As imagens mostram os policiais chegando ao local onde acontece uma briga. Uma 

adolescente ataca outra com o que parece ser uma faca, tiros são ouvidos e a jovem cai no 

chão. 

Um homem grita imediatamente com o policial: "Você não precisava atirar nela! Ela é 

apenas uma criança, cara!", e o agente responde: "Ela tinha uma faca". 

 

Disponível em: https://cutt.ly/wn6XUef 




