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RESUMO 
 

 

Esta tese investiga como é a construção da opinião no discurso da revista Caros Amigos, 
tendo como foco a opinião sobre os Atores Sociais “mídia hegemônica”, a própria 
revista Caros Amigos e o leitor da revista. Para tanto, elegemos a Análise Crítica do 
Discurso, a partir dos pressupostos de Fairclough e do aparato teórico disponibilizado 
pela Linguística Sistêmico-Funcional proposta por Halliday. Entre os recursos 
linguísticos disponíveis para análise nessa corrente teórica, selecionamos o gênero 
discursivo, o Sistema de Transitividade, a representação de Atores Sociais e a estrutura 
temática presentes nesse discurso para nossa pesquisa. Dessa forma, tentamos preencher 
uma lacuna nos estudos discursivos referente à análise do discurso da mídia alternativa, 
em geral, preterida em relação à “mídia hegemônica”. Nosso corpus é formado por 
quinze editoriais da revista Caros Amigos e três artigos de opinião da mesma revista. O 
que une esse corpus é a centralidade temática no fazer jornalístico, seja da “mídia 
hegemônica”, seja da própria Caros Amigos. Partindo do pressuposto de que a 
linguagem é um sistema de escolhas disponível em determinado meio social para que o 
usuário possa desempenhar funções sociais, consideramos pertinente a concepção 
sistêmico-funcional da linguagem que adotamos com o intuito de investigar como se 
constrói a opinião no discurso da revista Caros Amigos. De modo geral, nossas análises 
demonstraram que: i) o aspecto circunstancial e o uso do presente do indicativo podem 
ser considerados traços característicos do editorial da revista; ii) a avaliação presente 
nos editoriais desempenha papel fundamental na construção do ponto de vista nesse 
discurso; iii) a representação da experiência (processos materiais), as classificações e 
definições (processos relacionais), bem como a inserção de outras vozes (processos 
verbais) constituem a base estrutural do discurso da revista; iv) os Atores Sociais “mídia 
hegemônica”, revista Caros Amigos e leitor da revista geralmente estão relacionados a 
processos materiais, ou seja, exercem papéis fundamentalmente ativos nesse discurso; 
v) a frequente categorização da “mídia hegemônica” revela uma homogeneização desta, 
em geral, ela não é referida de maneira específica, ao contrário da revista Caros Amigos, 
frequentemente nomeada; e vi) a estrutura temática do discurso da revista revela a 
importância do ator social “mídia hegemônica” nesse discurso. Dessa forma, podemos 
ressaltar a complexidade da construção da opinião veiculada no discurso da revista 
Caros Amigos, seu caráter ideológico e a importância do ator social “mídia 
hegemônica” nesse contexto. 
 
Palavras-chave: Análise Crítica do Discurso, discurso midiático, estrutura temática, 
gênero discursivo, Linguística Sistêmico-Funcional, representação, Sistema de 
Transitividade. 
 



 

ABSTRACT 
 

 

This thesis investigates how opinion is constructed in the discourse in Caros Amigos 
magazine. The focus is on the social actors “mainstream media,” Caros Amigos 
magazine itself, and the magazine readers. We therefore elected Critical Discourse 
Analysis, from Fairclough’s assumptions and with theoretical support in Systemic 
Functional Linguistics as proposed by Halliday. Among the linguistic resources 
proposed in this theoretical approach, as guideline to our research we have selected the 
discourse genre, the transitivity system, the representation of social actors, and thematic 
structure present in this discourse. Thus, we tried to fill the gap in discourse studies 
concerning the analysis of the alternative media discourse, which, in general, is 
overlooked in relation to the “mainstream media.” Our corpus consists of fifteen 
editorials from Caros Amigos magazine and three op-eds from the same magazine. 
What puts this corpus together is the theme centralizing typical in journalism, whether 
in the “mainstream media” or in the very Caros Amigos. Assuming language is a system 
of choices available in a given social environment so that the user is able to perform 
social functions, we consider relevant the systemic functional understanding of 
language we adopt with intents of investigating how an opinion is constructed in the 
discourse in the Caros Amigos magazine. Our analyzes chiefly demonstrate (i) the 
circumstantial aspect and the use of the present tense can be considered characteristics 
of the magazine's editorial, (ii) the assessment in this editorials plays key role in 
building a point of view in this discourse (iii) the representation of experience (material 
processes), classifications and definitions (relational processes), as well as the inclusion 
of other voices (verbal processes) constitute the structural basis of the discourse in the 
magazine, (iv) social actors “mainstream media”, Caros Amigos magazine, and 
magazine readers are generally related to material processes, which means they have 
roles primarily active in this discourse, (v) the frequent categorization of the 
“mainstream media” reveals its homogenization, generally not referred to in a specific 
way, unlike Caros Amigos magazine which is usually named, and (vi) that the thematic 
structure of the discourse in the magazine reveals the importance of social actor 
“mainstream media” in this discourse. We can thus emphasize the complexity of 
constructing a point of view conveyed through the discourse in Caros Amigos 
magazine, its ideological nature, and the importance of the Social Actor “mainstream 
media” in this context. 

 

Keywords: Critical Discourse Analysis, media discourse, thematic structure, discursive 
genre, Systemic Functional Linguistics, representation, Transitivity System. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

a) Justificativa e objetivos 

 

 

A realização desta pesquisa tem sua origem em uma reflexão atenta às questões 

sociais, aliado ao interesse em voltar um olhar acadêmico para uma delas: a relação que 

se estabelece entre a mídia e a sociedade por meio do discurso. Pretendemos lançar luz a 

pontos obscuros dessa relação por meio dos estudos do discurso, ou melhor, da Análise 

Crítica do Discurso (ACD), e utilizando recursos disponibilizados pela Linguística 

Sistêmico-Funcional (LSF) para a análise dos dados. 

A relação assimétrica entre a mídia e a sociedade pode ser entendida como um 

problema social, tendo em vista seu caráter nem sempre harmonioso. Essa relação 

também sustenta uma associação assimétrica de poder entre aqueles que detêm o espaço 

para veicular suas ideias, seus posicionamentos, e aqueles que apenas têm acesso a essas 

publicações. Dito de outra forma, entre especialistas, editores de veículos de 

comunicação e leigos, cidadãos comuns que recebem o conteúdo jornalístico/ideológico 

diariamente. 

O debate sobre a relação mídia versus sociedade tem amplo espaço entre 

pesquisadores tanto da área de linguagem quanto da de comunicação social, bem como 

de outras áreas correlatas. No entanto, é difícil encontrar pesquisas que tratem 

especificamente do discurso veiculado nas mídias alternativas. Comumente, a atenção é 

voltada para o discurso hegemônico. 

De modo geral, as pesquisas em Análise do Discurso (AD) versam sobre os 

discursos produzidos pela denominada mídia hegemônica, ou seja, as grandes empresas 

de comunicação (revistas Veja, IstoÉ, Época, jornais Folha de S.Paulo, Estado de 

Minas etc.). Nesta pesquisa, optamos por investigar o discurso da revista Caros Amigos, 

considerando-se o fato de ela se autointitular uma revista de esquerda, ou “a primeira à 

esquerda”, como indica o subtítulo na capa da revista. Além disso, trata-se de um 

veículo que frequentemente reafirma seu aspecto independente. Dessa forma, ela se 

posiciona à parte da denominada “mídia grande”, ou seja, os meios de comunicação de 

massa, tendo surgido no mercado editorial brasileiro justamente para desafiar e se 

contrapor ao discurso da mídia hegemônica. 
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Um dos objetivos da ACD é verificar a função do discurso no interior de 

problemas sociais contextualmente situados. Dessa forma, ela se ocupa com os efeitos 

ideológicos veiculados por meio de textos (discursos) nas relações sociais, ações, 

interações, pessoas, enfim, no mundo material. À ACD interessam os sentidos 

produzidos por projetos particulares de dominação e exploração, tanto os que almejam 

modificar quanto os que visam sustentar relações assimétricas de poder. Para Fairclough 

(2003, p. 8), textos podem acarretar mudanças em nosso conhecimento, nossas crenças, 

nossas atitudes, valores, podem moldar identidades. Tendo em vista que a relação entre 

a mídia e a sociedade acontece via textos (discursos), ou melhor, por meio da 

linguagem, pode-se ressaltar a natureza social dessa relação. 

Considerar que a linguagem está intrinsecamente inserida na sociedade nos 

permitirá compreender também o processo de produção dos textos, para além da 

investigação de sua composição. Nossa análise tem, pois, como objetivo geral, a 

tentativa de compreender a opinião da revista Caros Amigos, as razões que a levam a se 

expressar dessa e não daquela maneira, bem como quais seriam seus objetivos 

acionais/discursivos, em suma, suas crenças, valores e motivações. Dessa forma, 

pretendemos delinear como se desenvolve o processo de construção da opinião nesse 

discurso, como o ponto de vista de Caros Amigos é direcionado aos seus leitores, o que 

nos permitirá alcançar as ideologias defendidas pela revista. 

No escopo da ACD, definimos o paradigma interpretativo crítico da pesquisa, o 

que permite a problematização dos efeitos ideológicos que os sentidos produzidos em 

textos (discursos) podem desencadear nas relações sociais, nas ações e interações, nos 

indivíduos. Mais especificamente, pretendemos investigar e problematizar 

representações discursivas particulares, passíveis de legitimação presentes no discurso 

de Caros Amigos, relacionadas principalmente aos Atores Sociais “mídia hegemônica”1, 

revista Caros Amigos e leitor da revista. 

Consideramos importante justificar a ausência da análise dos processos de 

recepção dos textos. De acordo com Ramalho e Resende (2011, p. 100): 

 

A questão da “recepção” é muito complexa, por envolver crenças, histórias, 
valores pessoais, tipos de atividade, relações de poder, idade, aspectos 
sociais, econômicos, e outros fatores espaciais e temporais. O próprio termo 
“recepção” não é muito apropriado porque conota certa “passividade” 

                                                           
1 A despeito do uso do termo “mídia hegemônica”, é importante ressaltar que ele se refere, mais 
especificamente, à mídia corporativa. De fato, nossas análises mostraram que a revista Caros Amigos 
contesta exatamente a hegemonia em seu discurso por meio de suas críticas e avaliações negativas. 
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embora seja útil na distinção entre a recepção/consumo e as demais dimensões, a 

produção e a composição dos textos. Tal complexidade nos levou a focar, por ora, 

apenas na composição e na produção dos textos, o que não nos impede, é claro, de 

retornar às questões relativas à recepção/consumo do discurso da mídia alternativa em 

oportunidade futura. De qualquer forma, é importante destacar a relevância da pesquisa 

relacionada à composição e à produção dos textos, tendo em vista que trata de 

interações sociais significativas na modernidade. A mídia hoje ocupa papel singular em 

nossa sociedade, e investigar como as ideologias são veiculadas por ela é de suma 

importância. Os estudos do discurso da mídia não podem/devem ignorar o discurso da 

mídia alternativa ou independente. Nossa proposta é, pois, contribuir para que essa 

lacuna não continue aberta. 

 Julgamos importante ressaltar que toda a nossa análise foi feita manualmente, 

dada a complexidade dos aspectos considerados e também o fato de desconhecermos 

um software que fosse amplo o suficiente para atender nossas demandas. Dessa forma, 

justificamos também o fato de nosso corpus não ser muito extenso, uma vez que a 

análise manual requer tempo e várias correções até que seja considerada adequada e o 

mais próxima possível da realidade do discurso em destaque. 

 

 

b) Estrutura da tese 

 

 

 No Capítulo 1, “A Análise Crítica do Discurso de Fairclough e a Linguística 

Sistêmico-Funcional de Halliday”, apresentamos a proposta de Norman Fairclough para 

uma Análise Crítica do Discurso, ressaltando que neste trabalho entendemos o discurso 

como uma prática social e a partir de uma concepção tridimensional, o que significa que 

adotamos a proposta de Fairclough (2003) para uma Análise do Discurso Textualmente 

Orientada. Apresentamos também a Linguística Sistêmico-Funcional de Halliday bem 

como suas metafunções Ideacional, Textual e Interpessoal, que sustentaram toda a 

análise do nosso corpus. 

 No Capítulo 2, “Mídia”, focamos o discurso midiático propriamente dito, que 

constitui o objeto desta pesquisa. Refletimos sobre a comunicação de massa, bem como 

as relações de poder que permeiam o discurso midiático. Na sequência, passamos a uma 
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discussão sobre o gênero discursivo, tendo como foco o gênero discursivo jornalístico 

opinativo, mais especificamente o editorial. Em seguida, discutimos o conceito de 

opinião e a possibilidade de manipulação da opinião do ponto de vista de Habermas. 

Apresentamos ainda um breve histórico do jornalismo alternativo no Brasil e, por fim, 

caracterizamos especificamente a revista Caros Amigos. 

 No Capítulo 3, “Metodologia”, mostramos os procedimentos de análise 

utilizados na pesquisa nos capítulos 4, 5, 6 e 7. 

 No Capítulo 4, “Análise do gênero discursivo jornalístico opinativo editorial”, 

analisamos o gênero discursivo jornalístico opinativo tendo como foco o editorial da 

revista para tentar identificar algumas de suas características específicas, bem como 

aquelas que não são características constitutivas desse gênero, mas que são aspectos 

marcantes dele. 

 No Capítulo 5, “O Sistema de Transitividade no discurso de Caros Amigos”, 

voltamos nossa atenção para a análise do Sistema de Transitividade, agora trabalhando 

com todo o corpus disponível, considerando as funções dos diversos tipos de processos 

encontrados, bem como sua contribuição para a construção da opinião veiculada pela 

revista. Analisamos também as maneiras como são representados os Atores Sociais 

“mídia hegemônica”, revista Caros Amigos e leitor da revista nesse discurso. 

 No Capítulo 6, “A estrutura temática do discurso da revista Caros Amigos”, 

analisamos alguns textos do corpus a partir da sua estrutura temática, observando como 

o destaque conferido a determinados participantes do discurso pode contribuir para a 

composição da opinião veiculada na revista. 

 No Capítulo 7, “A construção da opinião no discurso de Caros Amigos”, 

fechamos nosso trabalho com uma análise mais global de alguns textos selecionados no 

corpus. Essa perspectiva macro nos permite visualizar como a opinião é construída de 

maneira mais ampla no discurso da revista. 

 Por fim, na “Conclusão”, fazemos as considerações do trabalho, discutindo os 

resultados alcançados. 
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CAPÍTULO 1 

A Análise Crítica do Discurso de Fairclough e a Linguística Sistêmico-

Funcional de Halliday 

 

 

a) A proposta de Fairclough para uma Análise Crítica do Discurso 

 

 

 A proposta teórica de Fairclough para uma Análise Crítica do Discurso (ACD) 

tem como objetivo estabelecer relações entre a Análise do Discurso Textualmente 

Orientada e o pensamento social e político significativo para o discurso e para a 

linguagem. A ideia é que tal abordagem se adapte à pesquisa científica social e, mais 

especificamente, ao estudo da mudança social. Para tanto, propõe uma estrutura de 

análise linguística, a partir da literatura já existente, que pode ser usada de maneira útil 

para direcionar uma série de questões sociais em pesquisa social. 

 Para demonstrarmos os conceitos propostos por Fairclough que são importantes 

para o desenvolvimento deste trabalho, tomaremos como base as obras que 

consideramos fundamentais: Language and power (FAIRCLOUGH, 1989) e Analysing 

discourse: textual analysis for social research (FAIRCLOUGH, 2003), que poderão ser 

complementadas com as demais obras do autor, não menos importantes para sua 

pesquisa como um todo. 

 

 

i. O discurso como prática social 

 

 

A perspectiva adotada por Fairclough (1989) considera a linguagem como uma 

forma de prática social, o que implica três fatores: i) a linguagem é parte constitutiva da 

sociedade; ii) a linguagem é um processo social; iii) a linguagem é um processo 

socialmente condicionado, ou seja, influenciado pelos aspectos não linguísticos da 

sociedade. Dessa forma, o autor destaca a relação interna e dialética entre linguagem e 

sociedade, visão que não abandonará em nenhuma de suas obras posteriores até o 

momento. 
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A primeira implicação de se compreender a linguagem como prática social, ou 

seja, que ela é parte da sociedade, baseia-se na pressuposição de que todos os 

fenômenos linguísticos são sociais, pois são determinados socialmente, além de 

possuírem efeitos sociais; no entanto, nem todos os fenômenos sociais são linguísticos, 

ainda que em sua maioria possuam o elemento linguístico (FAIRCLOUGH, 1989). A 

segunda implicação, que a linguagem é um processo social, é abordada por Fairclough 

(1989) por meio da distinção entre texto, escrito ou falado, e discurso. Um texto é 

entendido como o produto do processo de produção de texto; e o discurso é entendido 

como todo o processo de interação social do qual o texto é apenas uma parte. Desse 

processo também fazem parte o processo de produção, cujo produto é o texto, e o 

processo de interpretação, cujo recurso é o texto. Sendo assim, as propriedades formais 

do texto, por um lado, são traços de um processo produtivo, e, por outro, são pistas para 

o processo interpretativo. E o usuário da língua, ao produzir ou ao interpretar um texto, 

lança mão de recursos tais como seu conhecimento da linguagem, representações do 

mundo material e social no qual está inserido, valores, crenças etc. (FAIRCLOUGH, 

1989). Por fim, a terceira implicação, que a linguagem é socialmente condicionada, ou 

seja, ainda que os recursos utilizados na produção e interpretação de textos sejam 

cognitivos, internalizados individualmente, eles possuem origens sociais, sua natureza 

depende das relações e lutas sociais, bem como suas condições de uso. 

Com isso, o discurso envolve condições sociais, de produção e de interpretação, 

que se relacionam a diferentes níveis de organização social: o nível da situação social, 

ou o ambiente social imediato no qual o discurso ocorre; o nível da instituição social 

que constitui uma ampla matriz para o discurso; e o nível da sociedade como um todo. 

Desse modo, Fairclough (1989) sugere que, da mesma forma que as condições sociais 

influenciam a constituição dos recursos utilizados na produção e interpretação de textos, 

esses recursos voltam reconstituindo a maneira como os textos devem ser produzidos e 

interpretados. Por isso, continua o autor, a análise deve ir além dos textos e de seus 

processos de produção e interpretação, mas considerar também a relação entre eles, os 

processos e suas condições sociais, dito de outra forma, a relação entre textos, 

interações e contextos (FAIRCLOUGH, 1989). 

Essas estruturas sociais condicionadoras do discurso são entidades altamente 

abstratas (FAIRCLOUGH, 2003). Trata-se, na verdade, de um potencial, de um 

conjunto de possibilidades, como a própria linguagem. A complexidade da relação entre 

o que é estruturalmente possível e o que realmente acontece se deve à existência das 
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entidades organizacionais que estabelecem relações entre estruturas e eventos, ou seja, 

das práticas sociais, tais como lecionar ou administrar instituições educacionais. 

Práticas sociais são, pois, formas de controle das possibilidades estruturais. 

Desse modo, determinadas estruturas são selecionadas (permitidas) e outras são 

excluídas (não permitidas). Um professor não deve, por exemplo, emitir opiniões 

particulares sobre seus alunos na sala de aula. E um jornalista não deve usar uma 

linguagem excessivamente coloquial em seus textos sob pena de perder credibilidade 

com seu leitor. 

O posicionamento de Fairclough (2003) em relação às estruturas sociais nos 

remete a Habermas (2003a [1983]), quando trata do conceito cotidiano de mundo da 

vida. É por meio dele que os Atores Sociais2 localizam e datam suas emissões no espaço 

social e no tempo histórico. Para o autor, as exposições narrativas do que acontece no 

contexto de seu mundo da vida constituem formas especializadas de fala constativa que 

servem para a descrição de eventos e fatos socioculturais. Assim, as exposições 

narrativas cumprem também uma função de autocompreensão das pessoas que precisam 

objetivar sua pertença ao mundo da vida de que são membros. Os grupos só mantêm 

sua identidade na medida em que as representações feitas pelos membros de seu mundo 

da vida se sobrepõem suficientemente (HABERMAS, 2003a [1983]). 

 A linguagem, portanto, pode ser entendida como um elemento do social em 

todos os níveis, já que ela pode ser considerada uma estrutura social; as práticas sociais 

corresponderiam às ordens do discurso; e os eventos sociais, aos textos. 

 Mas, ressalta Fairclough (2003), os textos não devem ser entendidos apenas 

como efeitos das potencialidades disponibilizadas pela linguagem. Há que se reconhecer 

a existência e a influência das ordens do discurso, ou seja, das convenções subjacentes 

ao discurso (FAIRCLOUGH, 1989). Conceito recuperado de Foucault (1996 [1971]), a 

ordem do discurso é definida por Fairclough (2003, p. 25) como “uma rede de práticas 

sociais em seus aspectos linguísticos”. São os discursos, os gêneros, os estilos que 

selecionam determinadas possibilidades da linguagem e excluem outras. Além disso, 

essas convenções e ordens do discurso incorporam ideologias específicas. Assim, as 

ordens do discurso organizam o social controlando a variabilidade linguística nas 

diversas áreas da vida social. 

 O conceito de ordem do discurso, proposto por Foucault (1996 [1971]), é basilar 

para a ACD de Fairclough. Considerando-se que o discurso é produto das práticas 
                                                           
2 O conceito de ator social será definido mais adiante, nesta seção. 
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discursivas, ele é regulado, regulamentado; ele deve se submeter sempre à ordem do 

discurso (FOUCAULT, 1996 [1971]). O que se fundamenta nas relações possíveis entre 

o discurso, os sujeitos, a História e as práticas discursivas. 

Em A ordem do discurso, Foucault (1996 [1971]) desenvolve a hipótese segundo 

a qual  

 

em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 
selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos 
que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 
acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade (1996 
[1971], p. 8-9). 

 

Sendo assim, há um controle da produção discursiva, uma organização, uma 

seleção e uma redistribuição do discurso, o que conduz Foucault (2010 [1975]) a 

estabelecer uma relação entre o poder e as práticas discursivas, ou seja, para o autor, o 

poder é exercido por meio das práticas discursivas. E dessa forma propõe o vínculo 

entre o discurso e o poder e, consequentemente, que as mudanças sociais podem 

acontecer também via discurso, via práticas discursivas. 

Fairclough (1989) também destaca a relação entre o discurso e o poder, 

explicitando que tanto podemos nos referir à ordem do discurso de uma instituição 

social, cujas estruturas constituem discursos específicos, quanto à ordem do discurso da 

sociedade como um todo que, por sua vez, estrutura ordens do discurso de várias 

instituições de maneiras específicas. Dessa forma, o autor mostra que o poder é a 

capacidade de controlar ordens do discurso, já que mudanças estruturais ocorrem por 

meio das mudanças nas relações de poder, seja na instituição social, seja na sociedade. 

Ressalta ainda que um dos aspectos desse controle é ideológico. Fairclough (2003, p. 

10) entende a ideologia como “representações de aspectos do mundo que podem ser 

mostrados para contribuir para estabelecer, manter e mudar as relações sociais de poder, 

dominação e exploração”. 

Um exemplo utilizado por Foucault (1996 [1971]) é o do sistema educativo que 

ilustra a noção de apropriações sociais dos discursos, nesse caso, por uma instituição 

social. Para ele, “Todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de 

modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem 

consigo” (FOUCAULT, 1996 [1971], p. 44). Essa administração do discurso acontece 

de maneira similar nas demais instituições presentes na sociedade. 
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Outro conceito fundamental na obra de Fairclough e também para esta tese é a 

noção de discurso. Entendido como substantivo abstrato, usado apenas no singular, o 

discurso figura nas práticas sociais das seguintes maneiras (FAIRCLOUGH, 2003): 

 

• como gêneros, ou formas de ação, por meio da fala ou da escrita, ou 

seja, os gêneros são formas de (inter)ação discursiva. Ex.: editorial, 

entrevista etc.; 

• como discursos (substantivo comum), ou formas de representação; 

representações discursivas do mundo material, de outras práticas sociais, 

autorrepresentação reflexiva da prática em questão etc. Ex.: o discurso 

político da esquerda no Brasil; 

• como estilos, ou formas particulares de ser. Ex.: um tipo específico de 

jornalista, sua forma de usar a linguagem como recurso para 

autoidentificação. 

 

Desse modo, Fairclough (2003) destaca o caráter multifuncional dos textos cujos 

significados de Ação, Representação e Identificação são análogos às metafunções 

propostas por Halliday (1978).3 A Representação corresponde à metafunção Ideacional; 

a Ação e a Identificação correspondem à metafunção Interpessoal. Fairclough (2003) 

não distingue uma metafunção Textual separada, na verdade, ele a incorpora à Ação. 

A ACD de Fairclough também se baseia nos conceitos bakhtinianos de 

dialogismo e de gênero discursivo que, por sua vez, também integram a estrutura teórica 

de nossa tese. Bakhtin (2006 [1929]) demonstra o caráter essencialmente dialógico da 

linguagem, ou ainda, o dialogismo como um princípio constitutivo da linguagem; 

concepção que revela de modo inconteste a presença de outras vozes, além da voz do 

próprio autor, em determinado texto. O signo, portanto, é visto como a arena da luta de 

classes, na qual uma mesma língua é usada por classes sociais distintas cujos interesses, 

consequentemente, também são bastante distintos. 

 Fairclough (2003) demonstra que a dialogicidade dos textos pode ser 

representada principalmente pela intertextualidade4 que revela uma abertura para a 

                                                           
3 As metafunções Ideacional, Interpessoal e Textual, propostas por Halliday (1978), serão mais 

detalhadamente explicadas na próxima seção, quando trataremos da Linguística Sistêmico-Funcional, 
proposta por ele. 

4 O que nos remete ao conceito de polifonia, segundo o qual todo discurso é constituído por várias vozes 
que participam do processo dialógico. 
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diferença ao trazer outras vozes para o texto e pela pressuposição que, ao contrário da 

intertextualidade, revela uma redução da diferença ao assumir uma base comum. Tendo 

em vista que as pessoas diferem em vários aspectos, essa orientação para a diversidade 

torna-se fundamental para a interação social e particularmente para a interação 

discursiva. Neste trabalho, esse conceito é importante, pois será um dos aspectos a 

serem analisados no discurso da revista Caros Amigos. 

 Essa orientação para a diversidade pode variar em eventos sociais e na interação, 

bem como nos textos. Fairclough (2003) esquematiza cinco cenários possíveis: 

 

a) uma abertura para a diferença, como em um “diálogo” no sentido mais 

amplo do termo;  

b) uma acentuação da diferença, conflito, polêmica, uma luta sobre 

significado, normas, poder; 

c) uma tentativa de resolver ou superar a diferença; 

d) a suspensão da diferença; 

e) o consenso, uma normalização e aceitação das diferenças de poder. 

 

Os textos nem sempre são constituídos de apenas um desses cenários, na 

verdade, em geral, eles podem ser combinados de várias formas. 

Outro importante conceito proveniente dos estudos bakhtinianos e amplamente 

utilizado pela ACD de Fairclough é o de gênero discursivo. De acordo com Bakhtin 

(2003 [1979], p. 262), os gêneros discursivos são “tipos relativamente estáveis de 

enunciados” materializados em textos. Os gêneros podem ser caracterizados ainda por 

sua construção composicional, conteúdo temático, estilo e função5, sendo que esta 

última pode ser considerada sua grande determinante. O que se justifica pela própria 

concepção de Bakhtin que aponta a “relativa estabilidade” na definição dos gêneros. De 

fato, os gêneros são altamente flexíveis e podem variar bastante. Dessa forma, um 

gênero só poderá ser definido enquanto tal por sua função. Uma peça publicitária, por 

exemplo, pode ser constituída por uma conversa telefônica, mas nesse caso a conversa 

telefônica perde sua função original (estabelecer contato com alguém que está distante 

fisicamente para, por exemplo, manter vínculos de amizade) e assume a função de 

publicidade, qual seja, de tentar vender determinado produto. 

                                                           
5 A função do gênero discursivo como determinante em sua caracterização foi apontada por Marcuschi 
(2010 [2002]), ainda que esta característica possa ser identificada nas entrelinhas do texto de Bakhtin. 
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Outro fator de grande interesse para este trabalho é a representação de eventos 

sociais e, mais especificamente, de Atores Sociais. Estamos entendendo o ator social na 

mesma perspectiva adotada por Goffman (2009 [1959]), a da representação teatral. 

Sendo assim, todo indivíduo se apresenta, nas mais diversas situações sociais, tentando 

administrar as impressões que os outros têm dele, da mesma forma que um ator o faz ao 

representar um personagem diante do público. Fairclough (2003), apoiado no inventário 

sociossemântico desenvolvido por Van Leeuwen (2008 [1996]), mostra-nos um leque 

de categorias analíticas específicas que estabelecem uma relação entre fenômenos 

linguísticos e fenômenos sociais e nos permitem fazer inferências sobre como eventos e 

atores sociais são representados em determinado discurso. 

Em nossa análise, consideramos também as equivalências temáticas, já que 

nosso objetivo é verificar, no discurso da revista Caros Amigos, a importância creditada 

às categorias léxico-semânticas “mídia hegemônica”, revista Caros Amigos e leitor 

desta, bem como sua influência na construção da opinião veiculada nesse discurso. 

Dessa forma, considera-se “mídia hegemônica”, por exemplo, todas as referências feitas 

a ela, nas mais variadas formas: direta (a Veja), genérica (a mídia, redes de 

comunicação), ou por meio de seus representantes (os colegas da profissão). No caso da 

revista Caros Amigos, consideramos ainda referências metonímicas (esta edição, a 

legenda) e também jornalistas que compõem a equipe editorial da revista citados 

nominalmente (Leo Gilson, Marilene Felinto). Por fim, o leitor da revista que também 

foi identificado como os jovens ou as vanguardas. 

 

 

ii. A concepção tridimensional do discurso 

 

 

Por considerar que a análise de um discurso qualquer deve focalizar os processos 

de produção, distribuição e consumo textual, Fairclough (2008 [1992]) propõe a 

concepção tridimensional do discurso apresentada por meio de um quadro atualizado 

por Caetano (2007). A forma arredondada proposta por Caetano (2007), conforme se vê 

na figura a seguir, é interessante por conferir mais dinamismo à representação das 

relações entre seus elementos (discurso, gênero e texto), já que evidencia a associação 

dialética entre a estrutura social e o discurso. 
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FIGURA 1 – Teoria social do discurso de Norman Fairclough 
Fonte: Caetano (2007). 
 

 

 Fairclough (2008 [1992]) faz sua proposta de Análise do Discurso Textualmente 

Orientada tendo em vista que qualquer aspecto textual pode ser de fundamental 

importância em uma análise de discurso. Sendo assim, o autor propõe organizar a 

análise textual a partir do vocabulário, da gramática, da coesão e da estrutura textual. 

Além desses itens, acrescenta a força dos enunciados ou tipos de atos de fala, a 

coerência e a intertextualidade que constituem a análise discursiva. Dessa forma, ele 

reúne a análise de aspectos da produção e da interpretação de textos, bem como de suas 

propriedades formais, para moldar um quadro geral de análise. 

A proposta de Fairclough (2008 [1992]) para uma análise tridimensional do 

discurso, considerando-o como uma prática social, ancorada naquele que podemos 

denominar como o “pai da análise do discurso”, Bakhtin, por sua imensa contribuição 

para essa linha de pesquisa linguística, revela-se muito produtiva ao não isolar o 

texto/discurso de seus momentos de produção e consumo. De fato, a análise se torna mais 

complexa e reveladora do nosso modus operandi discursivo no interior da sociedade na 

qual vivemos. Dessa forma, é possível alcançar as prováveis intencionalidades e efeitos 
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produzidos pelos textos/discursos, e, principalmente, revelar manipulações discursivas 

que poderiam passar despercebidas a olhos um pouco desatentos. 

 Além disso, podemos citar como importante contribuição da Análise do 

Discurso Textualmente Orientada a percepção das mudanças sociais que emergiram do 

discurso veiculado, principalmente, por meio da mídia. Este é, ressalte-se, um dos 

fundamentos do trabalho de Fairclough.  

 A abordagem linguístico-discursiva de Fairclough apoia-se na Linguística 

Sistêmico-Funcional proposta por Halliday (1978), à qual nos dedicaremos na próxima 

seção. 

 

 

b) A Linguística Sistêmico-Funcional de Halliday 

 

 

A Linguística Sistêmico-Funcional, doravante LSF, tem sido descrita como uma 

abordagem semântico-funcional (significado e uso) da língua que demonstra como as 

pessoas a usam em diferentes contextos, e como ela é estruturada para o uso como um 

sistema semiótico (EGGINS, 2004). Dessa forma, seus objetivos principais são 

descrever o sistema da língua, bem como a maneira pela qual esse sistema se relaciona 

com textos empíricos.  

E esses objetivos, por sua vez, podem ser alcançados a partir do avanço das 

principais afirmações teóricas sobre a língua (EGGINS, 2004, p. 3): 

 

(1) que o uso da língua é funcional; 

(2) que sua função é produzir significados; 

(3) que esses significados são influenciados pelos contextos social e cultural nos 

quais eles são trocados; 

(4) que o processo de uso da língua é um processo semiótico, um processo de 

produzir significado pela escolha. 

 

Para Halliday e Matthiessen (2004), a língua é usada para dar sentido a nossa 

experiência e para interagir com outras pessoas. Sendo assim, a gramática deve se 

relacionar também com o que ocorre fora da língua: com os acontecimentos e condições 

do mundo e com os processos sociais nos quais estamos envolvidos. A linguística 
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sistêmica se interessa também por essa relação entre a língua e o contexto (EGGINS, 

2004). De alguma forma, o contexto está no texto: o texto carrega consigo, como parte 

dele, aspectos do contexto no qual é produzido e, provavelmente, do contexto no qual 

pode ser considerado adequado. 

Mas, ao mesmo tempo, a gramática deve organizar a interpretação da 

experiência e o desempenho dos processos sociais, então eles podem ser transformados 

em texto. O que pode ser dividido em duas etapas. Na primeira, a interação, a 

experiência e as relações interpessoais são transformadas em significado; esse é o nível 

da semântica. Na segunda, o significado é, também, transformado em texto; esse é o 

nível léxico-gramatical (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004). 

A perspectiva sistêmica busca compreender a natureza e a dinâmica do sistema 

semiótico que a língua constitui como um todo. Dessa forma, a gramática de 

determinada língua é uma rede de sistemas e não um registro de estruturas. Na visão 

funcionalista, a estrutura é entendida como parte fundamental da descrição, mas 

interpretada como a forma exterior assumida pelas escolhas sistêmicas, e não a 

característica que define a língua. O significado reside, então, nos padrões sistêmicos de 

escolha (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004). 

 A noção de escolha é, pois, central na visão funcionalista da língua. Sendo 

assim, um texto é o resultado de uma seleção feita pelo falante a partir do potencial de 

opções disponíveis no sistema linguístico. Ressalte-se o caráter intencional6 dessas 

escolhas, ainda que eventualmente inconscientes, considerando-se que o uso da língua 

parte sempre de uma razão motivadora (EGGINS, 2004). 

Halliday e Matthiessen (2004) propõem que a teoria do registro permite 

descrever o impacto das dimensões do contexto imediato de situação de um evento de 

linguagem sobre a maneira como a língua é usada. A LSF identifica três dimensões 

fundamentais que exercem impacto significativo e previsível no uso da língua. Essas 

três dimensões, os registros variáveis de modo (organização simbólica da língua), teor 

(papel das relações pessoais e sociais) e campo (tipo de ação social), são usadas para 

explicar nossa compreensão intuitiva segundo a qual não utilizamos a língua da mesma 

maneira para escrever e para falar (variação de modo), para nos dirigirmos a nosso 

chefe e para falar com nosso namorado (variação de teor) e para discutir linguística e 

para conversar sobre cinema (variação de campo). 

                                                           
6 Está claro que o caráter intencional dessas escolhas deve ser compreendido tendo-se em vista que elas 
são influenciadas ideologicamente em função do contexto no qual o falante está inserido. 
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Além do contexto situacional, descrito pela teoria do registro, o contexto de 

cultura também deve ser acionado na análise proposta pela LSF. O conceito de gênero 

ressalta o impacto do contexto de cultura na linguagem, explorando a estrutura 

institucionalizada como maneira de alcançar objetivos por meio da linguagem 

(EGGINS, 2004). Se, por um lado, algumas vezes é possível alcançar nossos objetivos 

por meio apenas de uma pequena troca linguística (como quando perguntamos a hora 

para um estranho na rua), por outro, a maioria das interações linguísticas requer 

movimentos linguísticos muito mais complexos. 

Eggins (2004) destaca ainda o nível da ideologia como um nível mais alto de 

contexto ao qual a linguística sistêmica dedica cada vez mais atenção. Qualquer que seja 

o gênero, qualquer que seja o registro de situação, nosso uso da língua será também 

influenciado pelos nossos posicionamentos ideológicos: os valores que possuímos 

(consciente ou inconscientemente) e as perspectivas adquiridas através da nossa 

trajetória particular no interior da cultura. Dito de outra forma, nossas escolhas 

linguísticas são fortemente influenciadas por nossas ideologias. 

Considerando que a língua tem por objetivo satisfazer as necessidades humanas 

e, por isso, é organizada de maneira funcional e sistêmica, Halliday e Matthiessen 

(2004) afirmam que ela é estruturada para produzir três principais tipos de significado 

simultaneamente. Dessa forma, o sistema semiótico consiste nas metafunções: i) 

ideacional que constrói a experiência humana, tendo em vista que não há faceta da 

experiência humana que não possa ser transformada em significado. A metafunção 

ideacional é subdividida em dois componentes, o experiencial e o lógico; ii) 

interpessoal, que se refere à linguagem como ação, já que ela ordena nossas relações 

pessoais e sociais com as outras pessoas; e iii) textual, que permite a construção de 

sequências de discurso, a organização do fluxo discursivo e a criação da coesão e da 

continuidade ao longo do texto. 

Está claro que as três metafunções não atuam de maneira isolada ou independente 

na língua, mas interagem entre si com o intuito mais amplo de construir o significado do 

texto. Além disso, as metafunções relacionam-se diretamente com a estrutura léxico-

gramatical do texto, o que, consequentemente, vai influenciar na estrutura da oração de 

maneira mais específica. Passemos agora a uma explicação mais detalhada sobre cada 

uma das metafunções propostas por Halliday e Matthiessen (2004). 
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i. Metafunção Textual 

 

 

Halliday e Matthiessen (2004) usam o rótulo Tema para a função que organiza a 

estrutura temática de uma oração, a que é responsável por seu sentido. O Tema é o 

ponto de partida da mensagem; é ele que localiza e orienta a oração em seu contexto. 

Pode-se dizer, então, que o Tema é o elemento priorizado em uma oração. O restante, a 

parte na qual o Tema é desenvolvido, é denominado como Rema. Sendo assim, a 

estrutura da oração consiste em um Tema seguido de um Rema e essa estrutura, por sua 

vez, é iniciada pelo Tema. 

 Considerando-se que, em geral, as mensagens partem de lugares já conhecidos, o 

Tema usualmente contém a informação dada, ou seja, a informação já mencionada em 

algum lugar no texto ou que é familiar a partir do contexto. E o Rema, por sua vez, 

contém a informação nova ou não familiar (EGGINS, 2004). Dessa forma, a informação 

nova se apoia na informação dada no processo de construção de sentido do texto. 

 O Tema não é necessariamente um grupo nominal, ele pode ser também um 

grupo adverbial ou uma frase preposicional. Como orientação geral, Halliday e 

Matthiessen (2004) afirmam que o Tema de uma oração é o primeiro grupo ou frase que 

possui alguma função na estrutura experiencial7 da oração. 

 O Tema pode ser de três tipos distintos (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004):  

 

a) Tema Tópico: corresponde ao primeiro elemento da função experiencial 

em uma oração; é obrigatório; 

b) Tema Textual: palavras que contribuem para o aspecto coesivo do texto 

(conjunções);  

c) Tema Interpessoal: adjuntos modais, adjuntos de comentário, vocativos, 

palavras interrogativas. 

 

Eggins (2004) destaca ainda a possibilidade de ocorrência do Tema Múltiplo, em 

oposição ao Tema Simples, que pode ser entendido como uma sequência de Temas, ou 

seja, quando um Tema Textual e/ou Interpessoal ocorre antes do Tema Tópico. 

                                                           
7 Os elementos da estrutura experiencial são o processo, os participantes e as circunstâncias e eles serão 

mais detalhadamente explicados na próxima seção quando trataremos da Metafunção Ideacional (ou 
Experiencial). 



28 
 

 

Ressalte-se que o Tema, em orações declarativas, pode ser marcado ou não 

marcado. Dessa forma, quando o Tema se confundir com o sujeito da oração e este 

ocorrer no início dela, será um Tema não marcado. Em contrapartida, quando se tratar 

de um outro elemento, que não seja o Sujeito, será um Tema marcado. Os Temas 

marcados, em geral, são materializados como processos ou circunstâncias. 

Essa distinção, no entanto, não constitui ponto pacífico entre os pesquisadores da 

área. Em um artigo esclarecedor, Ventura e Lima-Lopes (2003) resumem as posturas e 

argumentos utilizados pelos defensores das principais correntes. Por um lado, alguns 

pesquisadores, como Ventura e Lima-Lopes (2003) defendem que o processo deve ser 

considerado o Tema da oração, utilizando-se dos seguintes argumentos: 

 

• ao se considerar o Tema implícito, está-se inferindo que esse seria o 

ponto de partida da mensagem, o que é previsto dentro do sistema do 

português, embora não realizado; 

• quando o autor não inicia a mensagem pelo pronome/sujeito, está 

realizando uma escolha no nível textual. Assim, tal escolha deve ser 

levada em conta no momento da análise; 

• a proposta de Halliday prevê processos como Temas no caso das orações 

imperativas; 

• se o Tema é tudo que aparece em posição inicial na oração até o primeiro 

elemento experiencial, e os processos são elementos experienciais, 

podem ser considerados como Temas quando vêm em posição inicial na 

sentença. 

 

O que resultaria em uma análise como a seguinte: 

 

Tema Rema 

Sabemos o risco de assumir tal posicionamento. 

       (ANEXO B, p. 166)8 

 

Por outro lado, outros pesquisadores, como Gouveia e Bárbara (2001) defendem 

que o Tema pode ser considerado implícito, justificando que: 

                                                           
8 Todos os exemplos serão acompanhados da referência ao anexo da tese do qual fazem parte. 
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• apesar de estar elíptico, o Tema é recuperável pelo processo de coesão 

textual; 

• as escolhas onde um Tema não está expresso podem, em vários 

contextos, ser consideradas equivalentes a situações onde ele está, sendo 

que o falante não vê diferenças entre essas instanciações; 

• a classificação do processo como Tema marcado é uma transferência 

direta da regra do inglês, não observando as especificidades do 

português. 

 

Nesse caso, a análise seria desta forma: 

 

Tema Rema 

[Nós] Sabemos o risco de assumir tal posicionamento. 

        (ANEXO B, p. 166) 

 

 Estamos de acordo com Ventura e Lima-Lopes (2003), e adotamos neste 

trabalho a primeira opção apresentada, ou seja, consideramos em nossas análises que o 

processo é o Tema da oração. Justificamos nossa opção considerando que a escolha do 

falante deve ser levada em conta no momento da análise, portanto, se o processo ocorre 

em primeiro lugar, há razões para isso. Além disso, considerar o tema como implícito 

seria fazer uma inferência e não identificar um elemento textual realizado. 

 

 

ii. Metafunção Ideacional 

 

 

O Sistema de Transitividade proposto por Halliday e Matthiessen (2004) 

constrói o mundo da experiência a partir de um conjunto de Tipos de Processos. Dessa 

forma, a Metafunção Ideacional ou Experiencial se relaciona com a realidade presente 

em determinado texto, ela relaciona o texto e o mundo real. Cada tipo de processo, 

realizado por meio de grupos verbais, possui seu esquema para construir determinado 

domínio da experiência como uma figura de um tipo específico. Para os autores, os 

principais tipos de processos de transitividade são o material, o mental e o relacional, 
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mas ressaltam que há outras categorias localizadas nos limites entre eles. No limite entre 

os processos material e mental está o processo comportamental; no limite entre os 

processos mental e relacional está o processo verbal; e, por fim, no limite entre os 

processos relacional e material está o processo existencial. Nenhum processo está 

acima dos demais, por isso eles foram representados no círculo seguinte: 

 

 
FIGURA 2 – A gramática da experiência: tipos de processos  
Fonte: Halliday e Matthiessen (2004). 
  

 

Nossa experiência é construída a partir de uma estrutura bastante simples que 

consiste de apenas três componentes: a) um processo (grupo verbal); b) os participantes 

envolvidos no processo (grupos nominais); e c) as circunstâncias associadas ao processo 

(sintagmas preposicionados, grupos adverbiais e alguns grupos nominais). O Processo é 

o elemento central da estrutura e os Participantes estão diretamente envolvidos com ele, 

sendo que os Participantes variam de acordo com o tipo de Processo presente na oração. 
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E os componentes Circunstanciais ampliam essa estrutura de alguma forma: 

temporalmente, espacialmente, causalmente etc. A Circunstâncias não estão diretamente 

envolvidas com o Processo e seu status na configuração é mais periférico. 

 Passemos agora a uma breve explicação de cada um dos Processos apresentados 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004; EGGINS, 2004), bem como dos Participantes 

que cada um envolve: 

 

1. Processo Material: descreve o fazer (ação) e o acontecer no mundo 

material. Essa ação pode envolver um Ator (quem pratica a ação); uma 

Meta (Participante a quem a ação é direcionada); uma Extensão 

(continuação do Processo) ou um Beneficiário (aquele que se beneficia 

do Processo). 

2. Processo Mental: refere-se à nossa experiência no mundo da nossa 

própria consciência (cognição, percepção, emoção, desejo). Os 

Participantes envolvidos nesse processo são o Experienciador (aquele 

que pensa, percebe, sente, deseja) e o Fenômeno (aquilo que é pensado, 

percebido, sentido, desejado). 

3. Processo Relacional: é utilizado para caracterizar e identificar. No 

Processo Relacional Atributivo (pertencimento de classe), uma 

qualidade, classificação ou descrição, Atributo, é relacionada a um 

Participante, Portador. No Processo Relacional Identificativo 

(identidade), os Participantes são o Valor (o que é identificado) e a 

Característica (elemento usado como identidade em meio a um grupo). 

4. Processo Comportamental: tipicamente humano, refere-se a 

comportamentos fisiológicos e psicológicos. Esse processo, em geral, 

envolve apenas um Participante, o Comportante (um ser consciente), mas 

pode envolver também um Fenômeno ou uma Extensão (uma 

reafirmação do processo). 

5. Processo Verbal: refere-se à ação verbal, ou seja, compõe as orações do 

dizer. O Processo Verbal geralmente envolve quatro Participantes: o 

Dizente (o responsável pelo processo verbal, ainda que não seja humano, 

como nas fábulas), o Receptor (a quem o processo verbal é direcionado), 

a Verbiagem (o que é dito) e o Alvo (objeto da ação verbal). 
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6. Processo Existencial: refere-se a algo que existe. O único Participante 

obrigatório nesse processo é o Existente. 

 

Além dos Processos e Participantes, Halliday e Matthiessen (2004) elencam as 

Circunstâncias sob as quais os Processos podem acontecer. Para os autores, elas podem 

ocorrer livremente em todos os tipos de Processos e possuem essencialmente o mesmo 

sentido em qualquer lugar da oração em que ocorram. Estruturalmente, elas são 

expressas por grupos adverbiais ou frases preposicionais. A noção de Circunstância 

parte das noções de quando, onde, como e por quê, ou seja, ela se refere à localização 

espacial e temporal de um evento, bem como às suas causas. Por fim, as Circunstâncias 

não têm potencial para se transformarem em Sujeito, ao contrário dos Participantes. 

Os principais tipos de Circunstâncias são Extensão, Localização, Modo, Causa, 

Contingência, Acompanhamento, Papel, Assunto e Ângulo. Halliday e Matthiessen 

(2004) propõem, além dos tipos de Circunstâncias, subcategorias desses tipos. Neste 

trabalho optamos por utilizar apenas os tipos principais. 

 

 

iii. Metafunção Interpessoal 

 

 

A Metafunção Interpessoal se relaciona com a organização da oração como um 

evento interativo que envolve o falante, ou escritor, e o público (HALLIDAY; 

MATTHIESSEN, 2004). É por meio dela que estabelecemos relações sociais, relações 

de troca. É por meio dela também que expressamos opiniões, julgamentos e atitudes, 

dito de outra forma, ela expressa tanto o mundo interior quanto o mundo exterior do 

falante.  

Nessas interações, o falante assume diversos papéis de fala, sendo que, para 

Halliday e Matthiessen (2004), os mais fundamentais são dar e demandar. Em ambos, o 

falante dá alguma coisa para o ouvinte (informação) ou demanda algo dele. Para os 

autores, mesmo essas categorias fundamentais envolvem noções complexas, uma vez 

que dar significa convidar a receber e demandar, convidar a dar. O que os leva a 

considerar um ato de fala como uma troca em sua essência, pois dar implica receber e 

demandar implica dar em resposta. 
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Além disso, ao escolher entre dar e demandar, em uma troca, o falante também 

escolhe o conteúdo que será trocado, a saber, bens e serviços ou informação. Dessa 

forma, definem-se as quatro funções discursivas básicas: oferta, comando, declaração e 

pergunta. Halliday e Matthiessen (2004) destacam que, quando a linguagem é usada em 

uma troca de informação, a oração assume a função semântica de proposição, ou seja, 

algo que pode ser negado, questionado, afirmado etc. No entanto, continuam os autores, 

não se pode usar o termo proposição para se referir a todas as funções da oração em um 

evento interativo, o que excluiria a troca de bens e serviços, bem como toda a variedade 

de ofertas e comandos. As ofertas e comandos não constituem proposições, uma vez que 

não podem ser negadas, questionadas, afirmadas etc., portanto sua função semântica é 

de proposta. 

A estrutura da Metafunção Interpessoal é organizada em duas partes, o Modo 

Oracional e o Resíduo. O Modo Oracional é constituído pelo Sujeito (um grupo 

nominal) e pelo Finito (parte de um grupo verbal); e o Resíduo é constituído pelo 

predicador, pelo complemento e pelo adjunto. Halliday e Matthiessen (2004) afirmam 

que a base da oração está no Modo Oracional, tendo em vista que o Sujeito é o 

responsável pela validade de uma oração em um evento interativo; e o Finito é o 

elemento que torna possível argumentar a validade da oração, é ele quem insere a 

oração no seu contexto no evento de fala, ou seja, ele a localiza em relação ao tempo e 

também expressa o julgamento do falante (polaridade/modalidade). 

Dessa forma, Halliday e Matthiessen (2004) propõem caminhos distintos que 

conduzem ao significado geral da oração. A estrutura da oração é entendida pelos 

autores como mensagem, troca e representação que se configuram nas Metafunções 

Textual, Interpessoal e Experiencial, respectivamente. Esses significados não funcionam 

de maneira isolada, mas juntos compõem o sentido global da oração. 

Neste trabalho, focaremos as análises das Metafunções Textual, Experiencial e 

Interpessoal, por entendermos que juntas elas serão mais úteis para alcançarmos nosso 

objetivo de analisar como é construída a opinião no discurso da revista Caros Amigos. 
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CAPÍTULO 2 

Mídia 

 

 

a) O discurso da mídia 

 

 

 A troca de informação e conteúdo simbólico faz parte da vida de toda e qualquer 

sociedade humana. A partir do século XV ocorreram, e ainda ocorrem, transformações 

significativas nos processos de produção, armazenamento e circulação dessa 

informação. Na era moderna, “as formas simbólicas foram produzidas e reproduzidas 

em escala sempre em expansão” (THOMPSON, 2008 [1995], p. 19), ou seja, tornaram-

se mercadorias e, portanto, podem ser compradas e vendidas, além de terem se tornado 

amplamente acessíveis, independentemente da localização espacial e temporal dos 

indivíduos. Enfim, a expansão da mídia no mundo moderno transformou de maneira 

irreversível a produção e a circulação de conteúdos simbólicos. 

 Os materiais que são produzidos e que circulam pela mídia são significativos 

tanto para os indivíduos que os produzem quanto para os que os recebem, ou seja, a 

dimensão simbólica dos meios de comunicação é irredutível. Além disso, “o 

desenvolvimento dos meios de comunicação é, em sentido fundamental, uma 

reelaboração do caráter simbólico da vida social” (THOMPSON, 2008 [1995], p. 19), 

significando uma reestruturação da maneira como as relações são estabelecidas entre os 

indivíduos. Deve-se ressaltar ainda que a comunicação que ocorre por meio da mídia é 

sempre contextualizada, e produz impacto uma vez que é implantada em contextos 

sociais estruturados das mais variadas formas. 

 

 

i. A comunicação midiática 

 

 

 Entende-se por “comunicação de massa” um conjunto específico de instituições 

e produtos que compreende livros, jornais, programas de rádio e de televisão, CDs, 

filmes etc. O que caracteriza a “comunicação de massa” como tal é a ampla 
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disponibilidade desses produtos, em princípio, para uma grande variedade de 

destinatários, e não a quantidade de pessoas que de fato os recebem. 

 É importante ressaltar ainda que os destinatários dos produtos da mídia não são 

passivos ou acríticos em relação à informação que recebem. Tal concepção não 

corresponde à real maneira como os produtos da mídia são recebidos, interpretados e até 

mesmo incorporados às vidas desses receptores. 

 No que concerne ao papel da mídia na sociedade contemporânea, Gomes (2002) 

discute os aspectos éticos da mídia de massa referentes aos conflitos práticos e suas 

justificações morais. Por esse viés, a comunicação midiática exerce uma força 

colonizadora na sociedade e na cultura de massas, passando a ser o meio intermediador 

dos processos de interlocução no espaço público. Passa ela a ser o juiz que avaliza 

valores, formando uma opinião pública completamente divorciada da realidade que se 

interpõe no espaço social. Assim, o autor distingue o que define como mundo tangível e 

mundo-media. O mundo tangível pode ser entendido como “o conjunto das coisas, 

acontecimentos e relações de que temos experiência por imersão corpórea” (GOMES, 

2002, p. 341); e o mundo-media como “o mundo que nos é dado a partir dos 

instrumentos, processos e recursos de produção, seleção e edição do mass media” 

(GOMES, 2002, p. 342). Para o autor, portanto, o mundo-media comanda e determina o 

mundo tangível, transformando a realidade em si em algo que só pode ser entendido via 

informações e conteúdos da mídia. Ou, nas palavras de Gomes (2002), 

 

ao mundo real, ou à realidade do mundo naquilo que dele supera o trecho da 
minha experiência por imersão corpórea, só temos acesso a partir do mundo-
media. Nesse caso, fora aquilo que é imediatamente palpável, tangível, são 
considerados “reais” apenas as coisas, acontecimentos, pessoas e relações que 
se oferecem a nós na compilação do mundo-media e/ou nos repertórios pelos 
quais o mundo-media invade o mundo da vida (GOMES, 2002, p. 343). 

 

A teoria da comunicação, na qual se fundamenta Thompson (2008 [1995]), 

considera a comunicação midiática uma transmissão simbólica. Diferentemente do que 

acontece, por exemplo, na comunicação face a face na qual o fluxo de comunicação tem 

mão dupla, na comunicação de massa, o fluxo é essencialmente de sentido único. Ainda 

que se considerem as cartas do leitor ou a recusa de uma mala-direta, o processo 

comunicativo midiático é completamente assimétrico, mesmo que não monológico. 

 Thompson conceitua então a “comunicação de massa” como a “produção 

institucionalizada e difusão generalizada de bens simbólicos através da fixação e 
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transmissão de informação ou conteúdo simbólico” (2008 [1995], p. 32), definição que 

se desdobra da seguinte forma: 

 

a) os meios técnicos e institucionais de produção e difusão; 

b) a mercantilização das formas simbólicas; 

c) a dissociação estruturada entre a produção e a recepção; 

d) o prolongamento da disponibilidade dos produtos da mídia no tempo e no 

espaço; 

e) a circulação pública das formas simbólicas mediadas. 

 

De maneira isolada não se pode dizer que cada uma dessas características seja 

pertinente ao conceito de “comunicação de massa”, mas “juntas elas evidenciam um 

conjunto de características que são típicos e importantes aspectos do tipo de fenômeno 

comunicativo que queremos significar com esta expressão” (THOMPSON, 2008 

[1995], p. 32). 

 A comunicação de massa possui algumas propriedades específicas que a 

distinguem de outras formas de comunicação, e que podem ser atribuídas à natureza da 

tecnologia por ela utilizada (THOMPSON, 2009 [1990]). Vejamos algumas dessas 

especificidades. 

 Os eventos comunicativos da comunicação de massa são distintos em seus 

aspectos espaço-temporais. De fato, o tempo e o local da produção do texto da 

comunicação de massa são diferentes do tempo e do espaço do consumo desta, quando a 

audiência o vê ou o escuta ou o lê, salvo transmissões ao vivo. Consideremos, por 

exemplo, uma consulta médica. Ela acontece com todos os seus participantes 

(principalmente, médico e paciente) presentes, juntos em um mesmo tempo e espaço 

particulares. Já um evento comunicativo da mídia, tal como a leitura de uma revista 

impressa, envolve significativas disjunções espaço-temporais. Fairclough (1995) 

ressalta ainda que a globalização da mídia de massa e a dominação dos conglomerados 

midiáticos da América do Norte e da Europa significam uma guinada radical na 

disjunção espacial e temporal da mídia. Agora a disjunção espacial e temporal significa 

também uma disjunção cultural, uma vez que podemos consumir no Brasil material 

midiático produzido nos EUA ou na Europa, por exemplo. 

Além disso, os eventos comunicativos da mídia de massa conectam o domínio 

público com o domínio privado. O discurso midiático é constituído no domínio público 
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já que o material usado para confecção de uma revista, por exemplo, provém 

predominantemente do domínio público. Mas é consumido, geralmente, no domínio 

privado, em casa, por exemplo. Dessa forma, pode-se dizer que a mídia faz a mediação 

entre os domínios público e privado, o que se constitui como uma propriedade 

fundamental desse tipo de interação comunicativa. 

As lacunas entre as condições públicas de produção midiática e as condições 

particulares de consumo exigem que a mídia procure se adaptar. Tal adaptação é feita 

principalmente por meio da linguagem utilizada. O que vemos nas produções midiáticas 

é o que Leech (1972, p. 75), denominou de linguagem “pública-coloquial”, ou seja, 

trata-se de uma linguagem pública usada pela mídia, modelada para variar de acordo 

com a interação, ainda que tenha origem coletiva e seja direcionada a uma ampla 

audiência. Aqui é importante destacar que, mesmo na interação midiática impressa, 

podemos observar o uso mais coloquial da língua, um uso que poderíamos chamar de 

“padrão-coloquial”, ou seja, respeita-se, de modo geral, as regras formais da língua, mas 

busca-se uma forma mais coloquial, mais acessível, mais leve, talvez, até mesmo, mais 

prazerosa de comunicação. 

 Outra propriedade da comunicação de massa é o seu caráter permanente e 

reproduzível, o que não acontece, por exemplo, no caso do nosso exemplo da consulta 

médica, que é transitória. Mesmo que o médico faça notas sobre a consulta, essas notas 

não têm por objetivo representar toda a consulta, todo o evento comunicativo da 

consulta médica. Poder-se-ia objetar que uma consulta médica pode ser gravada e 

transmitida pela mídia, mas essa não constitui uma característica sua, inerente, como no 

caso das interações midiáticas. Já uma revista impressa, por exemplo, constitui um 

arquivo, e pode, portanto, ser armazenada e reproduzida. 

As formas de ação e de interação, assim como os tipos de relacionamentos 

sociais, foram reinventadas com o desenvolvimento dos meios de comunicação. De 

fato, atualmente, a interação pode acontecer mesmo que dois indivíduos não ocupem o 

mesmo espaço físico, ainda que não se encontrem em um mesmo país! E dessa forma os 

novos modos de interação apresentam características distintas das da interação face a 

face, por exemplo.  

Thompson (2008 [1995]) distingue, portanto, três formas de interação: 

 

1. interação face a face: os participantes dividem um mesmo espaço físico, 

em um contexto de copresença, além de partilharem um mesmo sistema 
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referencial de espaço e tempo. Exemplos: conversação face a face, 

consulta médica etc. 

2. interação mediada: aqui a interação é mediada por um meio técnico 

(papel, fios elétricos, ondas eletromagnéticas etc.) que permite a 

transmissão de informação para indivíduos situados remotamente no 

espaço, no tempo, ou em ambos. Exemplos: cartas, conversas telefônicas, 

internet (bate-papo em redes sociais) etc. 

3. quase-interação mediada: interações sociais estabelecidas pelos meios de 

comunicação de massa, como livros, jornais, rádio, televisão, internet 

(site de um jornal) etc. 

 

Pode-se dizer que há duas diferenças fundamentais entre a quase-interação 

mediada e os outros dois tipos de interação. Primeiro, na quase-interação mediada não 

há um interlocutor específico, como acontece na interação face a face e na interação 

mediada. De fato, na quase-interação mediada, o emissor comunica determinada 

informação para inúmeros receptores potenciais, não há como controlar e/ou direcionar 

os receptores dessa informação. Dito de outra forma, “o fluxo da comunicação é 

predominantemente de sentido único”9 (THOMPSON, 2008 [1995], p. 79), como 

acontece com a leitura de uma revista. Nesse caso, o remetente não exige e, em geral, 

não recebe uma resposta direta e imediata. 

Ressalte-se, no entanto, que alguma forma de resposta pode acontecer, como na 

costumeira seção de cartas do leitor ou até mesmo pelo e-mail do autor de determinada 

reportagem. O que estamos apontando é que tal resposta não constitui elemento 

fundamental para o estabelecimento de uma interação, como no caso de uma conversa 

ao telefone na qual a ausência de resposta imediata implica uma interrupção brusca da 

interação. 

Acrescente-se ainda que o site de um jornal disponível na internet, por exemplo, 

em geral, disponibiliza um campo no qual os leitores podem deixar comentários sobre 

cada texto publicado. Esses comentários podem gerar discussões sobre o tema em 

questão entre o leitor e o autor do texto e até mesmo entre dois ou mais leitores. Essa 

nova forma de interação, entre leitores que não se conhecem e com o autor do texto, em 

                                                           
9 Ressalte-se que, na verdade, ocorrem respostas da parte do leitor, mas elas não são encaminhadas ao 
remetente. O leitor se indigna, se entusiasma, questiona, enfim, não está completamente passivo em 
relação aos textos que ouve ou lê. 
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geral assíncrona, constitui uma nova forma de comunicação que está na fronteira entre a 

interação mediada e a quase-interação mediada. Ela não é essencial para a troca 

comunicativa a que o texto inicial se propõe, qual seja, publicar determinada 

informação, mas de fato acontece e de maneira mais concreta do que a comunicação 

feita com o leitor que escreve uma carta ou um e-mail para o jornal comentando algum 

conteúdo de uma edição anterior. 

 Fairclough (1995) destaca a maneira como os eventos comunicativos são 

recontextualizados pela mídia e, ainda, as relações e/ou diferenças entre uma 

recontextualização e outra de um mesmo evento. Essas diferenças são devidas aos 

objetivos, valores e prioridades da comunicação na qual o evento está inserido. E é este 

ponto que amplia questões de verdade, de parcialidade e de manipulação, que 

constituem foco central na análise da mídia. Considerando os textos midiáticos, a 

linguagem será adaptada em função do tipo de discurso que se pretende veicular, de 

uma representação particular de um ponto de vista específico, de determinada prática 

social etc. 

No entanto, destaca Fairclough (1995), há que se refletir sobre o conceito de 

informação. As análises dos textos midiáticos em geral apontam para uma produção 

orientada, ou seja, ideologicamente formada. Desse modo, o discurso midiático 

contribui para a reprodução social das relações de dominação e exploração. O que, para 

Fairclough (1995), contribui para a distinção entre aspectos ideológicos do discurso e 

aspectos persuasivos do discurso. Ambos são, na verdade, diferentes aspectos políticos 

do discurso que problematizam a ideia de que a mídia simplesmente “transmite 

informação”. 

Se, por um lado, há setores da mídia que atuam apenas como pouco mais do que 

instrumentos dos interesses dominantes, por outro, a mídia como um todo tem uma 

relação mais complexa e variável com esses interesses. Para Fairclough (1995), o 

discurso midiático pode ser entendido como um lugar de processos contraditórios 

complexos e frequentes, incluindo o processo ideológico. A ideologia pode ser mais 

evidente do que outros temas e de fato possui uma função de controle e reprodução 

social. Mas opera também como mercadoria cultural em um mercado competitivo que 

tem por objetivo manter as pessoas informadas social e politicamente. O que também 

pode ser confirmado na leitura de Caros Amigos, conforme veremos na análise dos 

dados. 
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Dessa forma, a mídia é parte de um sistema social, é um subsistema social 

constituído por um conjunto de instituições típicas e por um grupo de especialistas. 

Goza de uma relativa autonomia “para a produção da comunicação, através de códigos e 

de semânticas específicas, em ambientes de ação ordenados e validados por critérios 

próprios” (MAIA, 2006, p. 21). Aqui a mídia deixa de ser entendida como meio e passa 

a ser entendida como ambiente de ação. 

 

 

ii. Discurso x poder 

 

 

Na obra Media Discourse (1995), Fairclough trata da questão do poder da mídia 

de massa. Para ele, o poder influencia conhecimentos, crenças, valores, relações sociais, 

identidades sociais. Trata-se de um poder significativo (o poder de representar as coisas 

de um modo particular) que emerge principalmente da maneira como a linguagem é 

usada. 

A análise da linguagem utilizada na mídia conduz Fairclough (1995) a alguns 

questionamentos sobre a produção midiática: 

 

1. Como é o mundo (eventos, relações etc.) representado? 

2. Quais identidades são estabelecidas por aqueles envolvidos no programa ou 

na história (repórteres, audiência, “terceiros” referidos ou entrevistados)? 

3. Quais relações são experimentadas entre os envolvidos (por exemplo, relações 

entre repórter-audiência, especialista-audiência ou políticos-audiência)? 

 

Além disso, ele identifica duas tensões que afetam o uso da linguagem pela 

mídia, atualmente: 

 

• a tensão entre informação e entretenimento; 

• a tensão entre público e privado. 

Essas tensões, por sua vez, são indicativas de duas tendências: 

• a tendência de que os assuntos públicos da mídia se tornem cada vez mais 

discutíveis; 
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• esta tendência se move cada vez mais em direção ao entretenimento – torna-se 

mais “comercializável”. 

 

No entanto, está claro que uma parte significativa da produção da mídia tem 

como objetivo principal o entretenimento (por exemplo, novelas, programas 

humorísticos, programas de auditório etc.). O que se percebe é que houve uma mudança 

na estrutura interna da mídia, um relaxamento na fronteira entre assuntos públicos e 

entretenimento. Fairclough (1995) denominou essa mudança como parte de uma intensa 

“comercialização” da mídia, ou seja, em função do aumento da pressão e da competição 

comercial, é importante aumentar a pressão para entreter mesmo em produções de 

assuntos públicos. 

Para Fairclough (1995), a mídia de massa opera em um sistema social que se 

preocupa em não isolar aspectos particulares, tais como sua relação com a vida comum 

(o “mundo da vida”) e a família, por um lado, e sua relação com os negócios e 

comércio, por outro. Essas duas tendências do aspecto da mídia são a forma (e também 

constituintes na formação) do sistema total. Em trabalhos anteriores (1989; 2008 

[1992]), Fairclough já vinha destacando uma preocupação com a questão do poder: 

como a mídia de massa afeta e é afetada pelas relações de poder no sistema social, 

incluindo relações de classe, gênero e etnicidade, e relações entre grupos particulares 

como políticos ou cientistas e a massa da população. Tais temas, diz o autor, vêm sendo 

amplamente discutidos nos estudos sobre a mídia cujo foco é a ideologia, 

principalmente como a linguagem da mídia pode trabalhar ideologicamente. O trabalho 

ideológico da linguagem da mídia inclui maneiras particulares de representação do 

mundo (por exemplo, representações particulares dos árabes, ou da economia), 

construções particulares das identidades sociais (por exemplo, a construção particular de 

especialistas que participam de programas de rádio ou televisão) e construções 

particulares de relações sociais (por exemplo, a construção de relações entre políticos e 

público como relações simuladas entre as pessoas em um mundo da vida 

compartilhado). 

As tensões e tendências que Fairclough (1995) tem focalizado referem-se a 

como elas afetam relações de poder no sistema social e como elas trabalham 

ideologicamente. Busca-se normalizar e naturalizar o hábito de consumir, e, 

principalmente, consumir cultura, que também envolve anúncios e representações de 

pessoas em todos os tipos de programas (de auditório, novelas, esporte, jornais etc.), em 
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função do aumento da construção de audiências como consumidores e do aumento da 

pressão sobre produtores para entreter. Há uma enorme diversidade de vozes que 

esmagam o sistema no que se refere a consumo e consumismo. Esses conceitos são 

constantemente endossados e reendossados. Observa-se um desvio de atenção e energia 

de temas políticos e sociais que ajuda a isolar as relações de poder e dominação 

existentes de desafios sérios. De fato, as pessoas são constituídas mais como 

espectadores de eventos do que como cidadãos ativos. 

No entanto, destaca Fairclough (1995), não se deve determinar a interação social 

midiática como ideológica. Essa interação pode ser ideologicamente constituída e, de 

fato, frequentemente o é, mas ela representa, apesar de tudo, alguns níveis de 

democratização cultural. Há, portanto, uma ambivalência real sobre a interação 

midiática, não apenas o fato de ela ser às vezes ideológica e às vezes democrática. A 

interação é tão amplamente apropriada de maneira ideológica que confere um caráter de 

não sinceridade até as suas mais inocentes e exemplares instâncias.  

Fairclough (1995) compreende a ideologia como “sentido a serviço do poder”. 

As ideologias podem ser entendidas como proposições que, em geral, figuram como 

hipóteses implícitas em textos, e essas proposições implícitas, por sua vez, contribuem 

para produzir e/ou reproduzir relações de poder, relações de dominação. 

Sendo assim, pode-se dizer que as ideologias são também implícitos, formas 

naturais de organizar tipos particulares de interação. Um dos objetivos da ACD é 

justamente mostrar que os sentidos trabalham ideologicamente, o que implica mostrar 

que os sentidos implícitos servem, de fato, a relações de dominação em casos 

particulares. Neste trabalho, além de almejarmos tais propósitos, temos como objetivo 

também mostrar como essas relações são construídas discursivamente. 

 

 

b) O gênero discursivo jornalístico opinativo 

 

 

A teoria do registro proposta por Halliday (1978), como apontado no Capítulo 1, 

ressalta a estreita relação entre o uso da língua e a função social desse uso. O autor 

define o registro como a associação de recursos semânticos relacionada a objetivos 

específicos a um tipo de situação. Mesmo que Halliday (1978) não proponha uma 

definição específica para o gênero discursivo, com sua teoria do registro oferece 
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recursos para a compreensão de sua operacionalidade, tais como a noção de estrutura 

genérica do texto que se refere à forma do texto como uma propriedade de seu gênero. 

Como também apontamos no Capítulo 1, o conceito de gênero discursivo 

desempenha papel importante neste trabalho. Para Fairclough (2003), analisar o gênero 

é questionar como ele contribui para ação e interação social dos eventos sociais nos 

quais está inserido já que constitui um aspecto especificamente discursivo de modos de 

agir e interagir. Dessa forma, o gênero deve ser analisado em sua relação com a história, 

a cultura e a sociedade nas quais está inserido, o que permite uma compreensão do 

gênero como ação social dinâmica em um contexto sócio-histórico também dinâmico. 

O ponto de vista de Fairclough (2003), em relação ao gênero, é similar ao 

encontrado em Bazerman (2009), para quem 

 

Gêneros (...) são fatos sociais sobre os tipos de atos de fala que as pessoas 
podem realizar e sobre os modos como elas os realizam. Gêneros emergem 
nos processos sociais em que pessoas tentam compreender umas às outras 
suficientemente bem para coordenar atividades e compartilhar significados 
com vistas a seus propósitos práticos (BAZERMAN, 2009, p. 31). 

 

 E se os gêneros são ferramentas utilizadas com intuito de compreensão mútua, 

pode-se dizer que são “eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos” 

(MARCUSCHI, 2010 [2002], p. 19) e devem, pois, ser compreendidos como algo 

passível de alteração, aprimoramento ou expansão. Em se tratando de linguagem, que é 

atividade verbal, modificações podem ocorrer em função de desenvolvimento social, de 

influência de outras culturas, ou de outros tantos fatores com que a língua tem relação 

direta, até mesmo com o próprio passar do tempo. Diante do caráter inesgotável das 

atividades humanas e de seu constante processo de crescimento e evolução, torna-se 

impossível definir quantitativamente os gêneros, que se diferenciam e se ampliam. É o 

uso que acarreta a possibilidade de transformação. 

Um dos aspectos mais marcantes dos gêneros, que se refere diretamente à 

questão do uso, é o fato de que devemos considerar o gênero como um meio social de 

produção e de recepção do discurso. Para classificar determinado enunciado como 

pertencente a dado gênero, é necessário verificar suas condições de produção, 

circulação e recepção. E, ainda, é de extrema relevância observar que o gênero, como 

fenômeno social, só existe em determinada situação comunicativa e sócio-histórica. 

Caso se modifiquem tais condições, é possível que um mesmo enunciado passe a 

pertencer a outro gênero. 
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Bakhtin (2003 [1979]), então, com sua proposta de conceituação para os gêneros 

do discurso veio suprir a necessidade de se compreender os enunciados como 

fenômenos sociais, resultantes da atividade humana, caracterizados por uma estrutura 

básica, suscetível a determinadas modificações. Um gênero do discurso é parte de um 

repertório de formas disponíveis nos movimentos de linguagem e de comunicação de 

uma sociedade. Desse modo, só existe relacionado à sociedade que o utiliza. 

Indissociável da sociedade e disponível em sua memória discursiva, o domínio 

de um gênero permite ao falante prever quadros de sentidos e comportamentos nas 

diferentes situações de comunicação com as quais se depara. Conhecer determinado 

gênero significa ser capaz de prever regras de conduta, seleção vocabular e estrutura de 

composição utilizadas. A competência sociocomunicativa dos falantes leva-os à 

detecção do que é ou não adequado em cada prática social. E, ainda, quanto mais 

competente e experiente for o indivíduo, mais proficiente ele será na diferenciação de 

determinados gêneros e na facilidade de reconhecimento das estruturas formais e de 

sentido que os compõem. 

A vivência das situações de comunicação e o contato com os diferentes gêneros 

que surgem na vida cotidiana exercitam a competência linguística do falante/ouvinte 

produtor de enunciados. À medida que um indivíduo avança em grau de escolaridade, 

ele tende a tornar-se cada vez mais proficiente na operacionalização de variadas 

categorias textuais. Da mesma forma, experiência de vida e cultura geral também 

contribuem para os falantes evoluírem discursivamente. Sendo assim, é fundamental 

percebermos o gênero como um produto social e, como tal, heterogêneo, variado e 

suscetível a mudanças. 

 A plasticidade do gênero discursivo também é destacada por Marcuschi (2010 

[2002]), que insere sua postura teórica nos moldes da concepção sociointerativa da 

língua e parte do pressuposto segundo o qual a comunicação verbal só é possível por 

meio de algum gênero que, por conseguinte, se materializa em algum texto. Sendo 

assim, Marcuschi (2010 [2002]) propõe uma definição de gênero que foi reformulada 

posteriormente, sem, no entanto, abandonar sua concepção social deste: 

 

Gênero textual refere os textos materializados em situações comunicativas 
recorrentes. Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida 
diária e que apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos 
por composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente 
realizados na integração de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas 
(MARCUSCHI, 2008, p. 155). 
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Dessa forma, o autor também evidencia que o número de gêneros é potencialmente 

ilimitado e que varia de acordo com as necessidades da sociedade na qual está inserido. 

E essa definição, por sua vez, retoma a noção fundadora de Bakhtin (2003 [1979], p. 

262), para quem os gêneros do discurso são “tipos relativamente estáveis de 

enunciados” e se coaduna com a proposição de Bazerman (2009), que também ressalta o 

aspecto social e funcional do gênero. 

A LSF, com sua teoria do registro, oferece-nos ferramentas importantes para a 

análise do gênero discursivo; ferramentas que permitem a compreensão da cultura e da 

experiência refletidas na produção textual, mais especificamente no editorial de revista 

impressa, gênero jornalístico opinativo que selecionamos para observar como a 

experiência de mundo se expressa e como constrói a opinião por meio das metafunções 

Ideacional, Interpessoal e Textual. 

 

 

i. O editorial 

 

 

 De acordo com Melo (2003), os gêneros jornalísticos podem ser divididos em 

dois grupos: i) jornalismo informativo: nota, notícia, reportagem e entrevista; e ii) 

jornalismo opinativo: editorial, comentário, artigo, resenha, coluna, crônica, caricatura e 

carta. Ressalte-se que esta é a proposta do autor para o jornalismo brasileiro, já que 

outros países podem apresentar classificações distintas. A principal diferença entre os 

dois grupos é o caráter essencialmente opinativo do segundo, o que não acontece no 

primeiro.  

No entanto, prossegue o autor, não se pode afirmar que a expressão opinativa 

seja exclusiva do segundo grupo. Na verdade, os gêneros informativos também podem 

conter pontos de vista sobre os fatos que narram o que geralmente acontece de fato. Para 

Melo (2003, p. 73), os meios de comunicação são “veículos que se movem na direção 

que lhes é dada pelas forças sociais que os controlam e que refletem também as 

contradições inerentes às estruturas societárias que existem”. Dessa forma, o autor 

recusa a ideia da objetividade jornalística, já que para ele o jornalismo não é neutro, 

nem imparcial. 
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Historicamente, a essência do jornalismo é a informação, “aí compreendido o 

relato dos fatos, sua apreciação, seu julgamento racional” (MELO, 2003, p. 74). Sendo 

assim, a autonomia jornalística se encontraria no espaço da liberdade, mas essa 

liberdade é cerceada pela linha editorial da empresa, por meio da qual ela expressa sua 

opinião. De fato, a informação divulgada por um jornal ou revista será selecionada em 

função do ponto de vista da empresa à qual pertence. Essa seleção implica a definição 

do que será publicado e do que será omitido em determinada edição, quais personagens 

serão destacados e quais não o serão etc. (MELO, 2003). 

A opinião jornalística é expressa principalmente por meio dos gêneros 

opinativos e tem sua origem em quatro núcleos (MELO, 2003): i) a empresa que 

aparece formalmente no editorial; ii) o jornalista, que pertence aos quadros da empresa 

e opina por meio de comentário, resenha, coluna, crônica, caricatura e artigo; iii) o 

colaborador, personalidade representativa da sociedade civil, opina por meio de artigo; 

e iv) o leitor, por meio de carta. 

O editorial é, pois, o gênero jornalístico por meio do qual a empresa expressa 

sua opinião oficial sobre os fatos de maior destaque em determinado momento. Mas, 

ressalta Melo (2003), para compreendermos o sentido de opinião da empresa, faz-se 

necessário ter em mente as “relações de propriedade” da instituição jornalística, já que o 

editorial vai refletir “o consenso das opiniões que emanam dos diferentes núcleos que 

participam da propriedade da organização” (MELO, 2003, p. 104). Dessa forma, o 

editorial pode ser considerado um espaço de contradições, dados os diferentes interesses 

que exercem influência direta em sua composição. 

Em geral, o editorial não é assinado, o que confirma sua vocação de exprimir a 

opinião da instituição jornalística como um todo e não apenas de um jornalista 

individualmente. Sendo assim, o editorial se apropria de determinado assunto para 

redimensioná-lo à luz do ponto de vista da instituição jornalística pela qual será 

publicado. 

O público-alvo do editorial, ao contrário do que se poderia pensar em um 

primeiro momento, não é a opinião pública, mas o Estado. De fato, a opinião pública é o 

alvo do editorial nas sociedades nas quais pode ser considerada autônoma, o que não 

acontece no Brasil. Melo (2003, p. 104-105) nos mostra que, nesses casos, “as 

instituições jornalísticas procuram dizer aos dirigentes do aparelho burocrático do 

Estado como gostariam de orientar os assuntos públicos”. 
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Baseando-se em Beltrão (1980), Melo (2003, p. 108) aponta as quatro 

características específicas do editorial, quais sejam: i) impessoalidade: não é assinado, 

portanto utiliza a terceira pessoa do singular ou primeira do plural; ii) topicalidade: 

trata de um tema bem delimitado; iii) condensalidade: contém poucas ideias, foco nas 

afirmações; e iv) plasticidade: flexibilidade, maleabilidade . No que se refere à 

impessoalidade, destacamos com Sousa (2004) que há jornais e revistas nos quais o 

editorial é assinado, em geral nos casos em que se permite a expressão de opiniões 

individuais dos jornalistas. 

Beltrão (1980) classifica ainda o editorial de acordo com a topicalidade, 

conteúdo, natureza e estilo. Quanto à topicalidade o editorial pode ser preventivo, 

quando aponta situações que antecipam futuros desdobramentos; de ação, quando 

reflete sobre um fato atual, analisando-o ainda sob o impacto de seu acontecimento; ou 

de consequência, quando almeja esclarecer as possíveis consequências de determinado 

fato para o leitor. Quanto ao conteúdo, ele pode ser informativo, quando pretende 

esclarecer os pontos obscuros ou subentendidos de fatos, ideias ou situações; normativo, 

quando tenta induzir o leitor a agir de determinada maneira; ou ilustrativo, quando 

pretende instruir ou entreter o leitor com temas que talvez lhe tenham passado 

despercebidos. Quanto ao estilo, o editorial pode ser intelectual, quando apela à razão 

do leitor a partir de um raciocínio lógico; ou emocional, quando tem por objetivo 

despertar sentimentos e instintos do leitor. Quanto à natureza, pode ser promocional, 

quando segue a linha editorial do jornal em relação a eventos e ideias em destaque; 

circunstancial, quando é resultado de uma eventualidade utilizada como ponto de 

partida para a expressão de determinada opinião do editor; polêmico, quando expressa a 

posição do jornal em relação a alguma polêmica na qual esteja envolvido. 

No entanto, retomando a já mencionada plasticidade dos gêneros 

(MARCUSCHI, 2010 [2002]), ressaltamos a possibilidade de os editoriais apresentarem 

ainda outras estruturas, como nos mostra Sousa (2004). Para esse autor, os editoriais 

podem ser também mistos, ou seja, incorporar outras características, tais como ser 

preventivo, informativo e intelectual; ou de apresentação, no qual se apresenta a edição 

da revista ou do jornal no qual se encontra, com justificativas sobre determinadas 

abordagens ou assuntos. 

 A localização do editorial também pode ser considerada uma característica desse 

gênero, já que, em geral, ele se encontra nas primeiras páginas do jornal ou da revista. 

No caso de Caros Amigos, o editorial é posicionado na primeira página da revista, ao 
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lado do índice. De acordo com Melo (2003), o editorial é um gênero quase exclusivo da 

imprensa, mais especificamente dos jornais. Mas pode ocorrer também em revistas, 

principalmente nas culturais ou políticas. A revista Caros Amigos pode ser considerada 

uma revista política. 

 Os temas abordados nos editoriais podem ser os mais variados, desde que 

estejam em evidência no momento da publicação do texto e, claro, sejam adequados à 

linha editorial do veículo no qual são publicados. Em Caros Amigos, por exemplo, o 

editorial trata, geralmente, de temas relacionados à política ou à prática do jornalismo. 

 Pode-se dizer então que um dos objetivos do editorial é fazer com que o leitor 

reflita sobre o que foi destacado no texto, o que torna o editorial um gênero 

potencialmente argumentativo cuja função é influenciar o leitor, convencê-lo a agir e/ou 

pensar de determinada forma. Assim, destacamos sua essência opinativa e propomos 

uma reflexão sobre a construção da opinião, a partir do pensamento de Habermas.  

 

 

c) O conceito de opinião 

 

 

Essencialmente atrelado à sociologia, às ciências políticas e da informação e, 

ainda, à psicologia social, o conceito de opinião pública não é estável. Nos séculos 

XVIII e XIX, associava-se a opinião à razão aplicada no julgamento de uma questão de 

interesse geral; no final do século XIX e início do XX, a opinião era associada a 

sentimentos e emoções dos populares que eram manipulados e expressos por greves ou 

manifestações de rua; por fim, a opinião pública é concebida atualmente via estatísticas, 

são os estudos quantitativos que mostram, que evidenciam a vontade da população. De 

modo geral, a opinião é expressa pela mídia, seja impressa ou falada, e ainda, 

eventualmente, pelos homens políticos. Tanto a mídia quanto os políticos são, pois, 

responsáveis pela veiculação da opinião que emerge em determinada sociedade. 

No entanto, há que se ressaltar o caráter aproximativo das sondagens 

jornalísticas, o que permite inferir que possivelmente a opinião veiculada na mídia seja, 

no máximo, um registro da opinião expressa em determinada época. Tal qual uma 

fotografia que apenas registra um determinado momento. 

A expressão “opinião pública”, ou outra semelhante, aparece com alguma 

regularidade nos discursos políticos veiculados pela mídia. Mas qual o verdadeiro 
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sentido de opinião? Seriam as condições de emprego da palavra que permitiriam a 

construção de seu significado? 

Atualmente, pode-se observar uma separação entre a classe política, ou sujeitos 

ativos, e a opinião, “instância testemunha que assiste ao ‘espetáculo’ e interpreta a sua 

significação” (LANDOWSKI, 1992, p. 22). A opinião é também política se se pensar 

que é ela que faz os membros da “classe política” agirem por meio da sua 

“competência” persuasiva. E é justamente por isso que a opinião deve ser observada 

mais detidamente: é ela que determina, em última instância, as ações políticas. 

De acordo com Landowski (1992), não se pode confundir a noção de opinião 

com a de seus sinônimos aparentes 

 

por oposição ao público, disperso numa multidão de construções de subúrbio 
e que, simples coleção de indivíduos, justapõe uma série de unidades sob a 
forma de uma totalidade partitiva, a Opinião (no caso ausente) só pode ser 
concebida como unidade molar, um actante coletivo propriamente dito – 
numa palavra, como uma totalidade integral (LANDOWSKI, 1992, p. 24, 
grifos do autor). 

 

Sendo assim, o público, incluídos aí os eleitores, define a equipe governante de 

forma pontual, a saber, nas eleições com seu voto. Já a opinião, quando existe, pode 

interferir nas atitudes dos dirigentes a qualquer momento. A ausência da opinião pública 

pode significar tranquilidade para a classe política, ou ainda, enfraquecimento da 

própria vida pública. E se a opinião intervém nas ações dos agentes políticos e também 

nas convicções do auditório, pode-se dizer com Landowski (1992) que a opinião não é 

manipulada, mas, na verdade, a grande manipuladora. 

Há que se destacar ainda os “porta-vozes da opinião”, ou seja, aqueles que 

exercem uma função interpretativa em relação à opinião. Os jornalistas são os 

responsáveis tanto por transmitir aos governantes (“fazer conhecer”) os anseios do 

povo, suas reações, quanto por informar ao público (“fazer compreender”) sobre a 

significação e as razões das condutas políticas. Ainda de acordo com Landowski, “a 

‘opinião pública’ não é apenas uma figura da história que se conta, ela tem ligação 

direta com os sujeitos da comunicação em busca da sua própria identidade” (1992, p. 

40, grifos do autor).  

No entanto, jornalistas e políticos podem utilizar estratégias para se imporem à 

opinião pública. Uma delas seria invocar a opinião para tentar influenciar nas ações de 
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outros sujeitos, ou seja, antecipando possíveis juízos da coletividade. O que torna a 

mídia e os atores políticos capazes de manipulações intersubjetivas. 

É, portanto, a opinião que vai legitimar a identidade coletiva de referência 

construída pelos que atuam no terreno político e, consequentemente, 

 

a opinião pública cumpre nesse contexto uma função discursiva precisa: 
encarnação reconhecida do destinador social, ela representa uma das 
principais figuras, em referência às quais se define e, por assim dizer, se 
mede a legitimidade do “Poder” (LANDOWSKI, 1992, p. 42).  

 

Beltrão (1980, p. 14) define a opinião como uma “função psicológica, pela qual 

o ser humano, informado de ideias, fatos ou situações conflitantes, exprime a respeito 

seu juízo”. E, para formar esse juízo, o sujeito opinante precisa estar munido da 

informação sobre o objeto em questão. E aqui estamos entendendo a informação como 

uma percepção do real, sem a qual não se pode opinar. 

Ao conceituar a opinião pública, Beltrão (1980) aponta também suas 

características centrais: consciência histórica coletiva, ocorrência de interesse público 

atual, confronto com o sistema de valores vigente, julgamento de categorias sociais à 

base de uma compreensão objetiva.  

 Todo fato é suscetível a uma consciência coletiva, correta ou equivocada. Essa 

consciência é a opinião pública e, por isso, manifesta-se sob a forma de conhecimento, 

ainda que de caráter, muitas vezes, emocional. Mas a opinião pública é transmitida por 

raciocínio, ou seja, é passível de reflexão e/ou racionalização. Por isso, diz-se que a 

opinião pública se equilibra entre o conceito e a intuição. 

 A opinião pública deve refletir também um interesse público atual e afetar toda 

a comunidade, direta ou indiretamente. O adjetivo “pública” se deve, pois, a seu caráter 

amplo e à possibilidade de afetar não somente um número reduzido de pessoas, mas 

toda uma comunidade. Dessa forma, aqueles que divulgam a opinião pública assumem 

tanto uma função de representação em seu grupo social quanto a da visibilidade ante um 

público e para esse mesmo público. Essa representação tanto pode ser assumida por um 

editor ou um jornalista quanto por um cidadão comum, a única restrição é que tenha 

acesso às formas de publicação da sua opinião, ou seja, que tenha visibilidade. 

 A opinião pública pode coincidir ou não com a opinião majoritária do grupo, ou 

seja, pode confrontar o sistema de valores vigente em dada sociedade. De fato, a 
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opinião pública é fundamentada em princípios, já que o conhecimento pressupõe a 

análise de um objeto com base em algum valor.  

 A última característica apontada por Beltrão (1980) agrega toda a dinâmica da 

opinião pública, tendo em vista que insere a composição do seu público. Considerando, 

então, que a opinião se fundamenta na aceitação ou não de um determinado valor, é 

possível distinguir: 

 

• a criação original: todo valor é proveniente de uma personalidade 

criadora, mesmo que não seja possível definir quem seja ela bem como o 

momento ou o local onde nasceu o valor fundamental de uma opinião 

pública. 

• a vocação intelectualizada: são as “autoridades” em determinado 

assunto, aqueles notórios detentores do saber em alguma área do 

conhecimento. Sua função não seria, no entanto, criar valores em 

questão, mas interpretá-los. 

• a compreensão objetiva: diferentemente das “autoridades”, nesse caso as 

pessoas sentem e fazem distinções emocionais dos valores que 

fundamentam a questão em debate. 

• a compreensão subjetiva: aqui encontramos os indivíduos que, por 

inércia mental, por conveniência, por modismo ou por qualquer outro 

motivo, simplesmente adotam o ponto de vista dos demais. 

 

A aceitação ou não de determinado valor como fundamento da opinião, 

destacada por Beltrão (1980), remete-nos ao conceito de ética discursiva articulado por 

Habermas (2003a [1983]), que propõe a reconstrução racional de uma ética 

universalista. Dito de outra forma, as normas validadas no discurso são asseguradas 

pelos pressupostos gerais da comunicação humana, a partir de formas da vida concreta e 

devem se basear em juízos morais fundamentados. Desse modo, ela será útil para 

distinguir questões relativas à justiça e ao bem, considerando-se a pluralidade religiosa e 

cultural das sociedades, bem como sua complexidade. Sendo assim, a ética discursiva 

reconhece a pluralidade e a complexidade das sociedades e a discursividade garante o 

princípio moral universal que deve ser observado por todos. 
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Ao refletir sobre a ética do discurso aplicada à comunicação de massa, partindo 

dos trabalhos de Habermas e Apel, Gomes (2002) ressalta a discussão e a 

discursividade como condições básicas para que a ética do discurso faça sentido. 

“Discussão, porque justamente na disputa e no conflito de pretensões e interesses é que 

há sentido se lançar mão de parâmetros e normas reguladoras das interações” (GOMES, 

2002, p. 349). E discursividade porque “a ética da argumentação supõe que o interesse 

se converta pelo menos em opinião exposta para que ela possa funcionar como injunção 

linguística e discursiva” (idem). 

O autor menciona ainda três importantes movimentos que a ética do discurso 

contempla: sua própria existência, os pressupostos ético-pragmáticos e a situação 

interativa ideal (GOMES, 2002). As normas éticas que devem nortear a ação são: i) a 

exigência de sentido; ii) a exigência de verdade; iii) a exigência de veracidade; e iv) a 

exigência de correção normativa. Gomes (2002) ressalta ainda a possibilidade de 

transgressão dessas normas éticas, o que permitirá, por exemplo, a manipulação da 

opinião nos meios de comunicação de massa. 

 

 

i. A manipulação da opinião segundo Habermas 

 

 

Habermas (2003b [1962], p. 253) apontou a mídia como um “instrumento 

clássico de formação de opinião”, uma efetiva esfera pública política, um espaço para 

debate racional e discussão de temas políticos, sem deixar de mencionar a influência do 

processo de comercialização que conduz de volta ao século XIX. Ele se referia à 

“refeudalização” da esfera pública midiatizada, na qual o público é apenas espectador e 

não participante, além de ser direcionada a consumidores de entretenimento e não a 

cidadãos. De fato, os meios de comunicação de massa politicamente efetivos “são 

instituições das forças socialmente ativas: organizações privadas da sociedade 

exercendo funções públicas dentro da ordem política” (HABERMAS, 2003b [1962], p. 

244). Mas Tolson (1991 apud FAIRCLOUGH, 1995, p. 44) ressalta as contradições 

internas da esfera pública, que a fazem vacilar entre demandas por informação e 

demandas por entretenimento. 

Dessa forma, o sentido de realidade pode ser permanentemente recriado pelos 

meios de comunicação de massa, já que funciona como mediador entre os diversos tipos 
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de público. É importante ressaltar ainda que a realidade é mutável, flexível, ou seja, se 

renova a cada nova perspectiva por meio da qual é considerada. De acordo com 

Habermas (2003b [1962]), a comunicação que acontece via meios de comunicação de 

massa é “generalizada” e “abstrata”, o que pode criar obstáculos à comunicação crítica 

entre os indivíduos e grupos na sociedade, além de permitir a emergência de esferas 

públicas de naturezas distintas. 

Habermas (2003b [1962]) faz uma distinção entre a “formação da opinião” dos 

cidadãos interessados na vida pública, na esfera pública informal, e a “formação da 

vontade” formal das instituições políticas. Tendo em vista que “à medida que 

importantes decisões políticas (...) são tomadas para fins manipulativos (...) elas ficam 

fora, enquanto decisões políticas (...) de um raciocínio público” (HABERMAS, 2003b 

[1962], p. 257, grifo do autor). A esfera pública é, pois, desenvolvida de maneira 

manipulativa, a partir de um processo de comunicação midiático fundamentado 

sociopsicologicamente e organizado entre símbolos estabelecidos e motivos dados. De 

fato, o “público de cidadãos, desintegrado enquanto público é de tal maneira 

mediatizado por meios publicitários que, por um lado, pode ser chamado a legitimar 

acordos políticos sem que, por outro lado, ele seja capaz de participar de decisões 

efetivas ou até mesmo de participar” (HABERMAS, 2003b [1962], p. 258, grifo do 

autor). 

 A comercialização da imprensa a torna manipulável (HABERMAS, 2003b 

[1962]), ao mesmo tempo que “o que se configura na esfera pública manipulada é uma 

atmosfera pronta para a aclamação, é um clima de opinião” (HABERMAS, 2003b 

[1962], p. 254). Dessa forma, é o cálculo sociopsicológico que é manipulativo, já que as 

reações são previsíveis. Na verdade, tanto os “parâmetros psicológicos” quanto os 

apelos experimentalmente comprovados devem se adequar aos símbolos da 

identificação e se afastar da “sua correlação com princípios políticos programáticos ou 

até mesmo argumentos objetivos” (HABERMAS, 2003b [1962], p. 254). 

 De fato, pois as pessoas mais bem informadas procuram apenas reforçar 

mutuamente suas convicções nas discussões das quais participam; tenta-se, portanto, 

influenciar apenas os vacilantes e menos participativos. Por isso, não se pode afirmar 

que contribuam efetivamente para um processo de opinião pública (HABERMAS, 

2003b [1962], p. 249). 

 Assim, a “causa pública” (crítica) é substituída pela “causa privada” 

(manipulação), já que determinados grupos e/ou indivíduos interferem de maneira 
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privilegiada na imprensa. É o advento dos interesses políticos e mercadológicos. Desta 

maneira, uma opinião rigorosamente pública “só pode estabelecer-se (...) na medida em 

que ambos os setores de comunicação passam a ser intermediados por aquele outro, que 

é o da ‘publicidade crítica’” uma vez que a mediação proposta somente é possível “por 

meio da participação de pessoas privadas num processo de comunicação formal 

conduzido através das esferas públicas internas às organizações” (HABERMAS, 2003b 

[1962], p. 287, grifos do autor). 

 Sendo assim, pode-se dizer com Habermas (2003b [1962]) que a função do 

jornalismo10 só terá êxito se se mantiver a independência dos meios de comunicação de 

massa. Tarefa complexa, considerando-se o histórico do fazer jornalístico que 

demonstra a grande interferência dos núcleos de poder da sociedade (anunciantes 

comerciais e políticos). O resultado dessa interferência é uma imprensa, em geral, 

apolítica e acrítica que, em lugar de se posicionar como sustentáculo para a democracia, 

procura tão somente convencer. Dito de outra forma, em vez de provocar a construção 

de uma opinião pública por meio do debate, apenas explicita uma opinião pública (de 

origem privada) predeterminada. 

 A disputa entre as publicidades crítica e manipulativa é que vai, de acordo com 

Habermas (2003b [1962], p. 270, grifos do autor), definir “o grau de democratização de 

uma sociedade industrial estruturada como social-democracia – ou seja, racionalização 

do exercício do poder social e político”. O que explica o papel fundamental da mídia 

como fonte e mantenedora de um espaço público democrático, função que depende 

principalmente de sua independência.  

 

 

d) O jornalismo alternativo no Brasil 

 

 

 A época da Ditadura Militar no Brasil (1964-1980) foi marcada também pelo 

nascimento e morte de cerca de 150 periódicos cujo traço comum era a forte oposição 

ao regime militar brasileiro. Esse grupo ficou conhecido como imprensa alternativa ou 

imprensa nanica. Para Kucinski (1991, p. XIII), a palavra nanica “enfatizava uma 

pequenez atribuída pelo sistema a partir de sua escala de valores e não dos valores 

                                                           
10 A função do jornalismo pode ser entendida como interpretação e mediação do conjunto das relações 

sociais, sendo a instituição por excelência do espaço público. 
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intrínsecos à imprensa alternativa. Ainda sugeria imaturidade e promessas de tratamento 

paternal”. Já a palavra alternativa contém os significados fundamentais dessa imprensa: 

algo não relacionado às políticas dominantes; uma opção entre duas coisas 

reciprocamente excludentes; única saída para uma situação difícil; e desejo das gerações 

dos anos 1960 e 1970 de protagonizarem as transformações sociais que pregavam.  

 No entanto, o surgimento dessa imprensa alternativa no Brasil remete ao Período 

Regencial (1831-1840), no qual eram comuns pasquins irreverentes e panfletários; e 

também meio século depois (1880-1920) marcado por jornais anarquistas operários. 

Nos três períodos, os jornais não tinham fins mercantis e eram produzidos de maneira 

precária, muitas vezes por um só homem, com o objetivo de criticar o Estado e propor 

mudanças. Eram direcionados à sociedade civil e às classes subalternas. 

 Os jornais alternativos surgidos nas décadas de 1960 e 1970 tinham por 

princípio fazer oposição ao discurso oficial, denunciando torturas e violações dos 

direitos humanos e criticando o modelo econômico, o que resultava em um discurso 

alternativo. O traço comum desses jornais era o combate político-ideológico à ditadura e 

a crítica dogmática ao imperialismo. Por isso, eram perseguidos pelo regime militar e 

fortemente submetidos à censura prévia. 

 De acordo com Kucinski (1991), diante do nascimento de cada projeto 

alternativo estava o fechamento de espaços na grande imprensa, o que levava jornalistas 

e intelectuais a buscarem espaços alternativos a ela e à universidade. O autor afirma 

ainda que essa “imprensa alternativa acabou se tornando o principal espaço de 

reorganização política e ideológica das esquerdas nas condições específicas do 

autoritarismo” (KUCINSKI, 1991, p. XVII). Por isso, sua história se confunde com a 

história das esquerdas brasileiras na década de 1970.  

 Esses jornais eram movidos por um espírito anticapitalista e, portanto, 

repudiavam o lucro. A acumulação era considerada um roubo, e por isso o lucro não era 

reaplicado, o que demonstrava o desconhecimento administrativo de seus componentes. 

Para eles, esse conhecimento não era capaz de solucionar os problemas enfrentados 

pelos trabalhadores em uma economia capitalista. 

 Os conselhos editoriais dos principais jornais eram compostos por 

personalidades de prestígio e tinham como objetivo legitimar a linha editorial e uma 

determinada corrente de opinião, bem como fortalecer a base de sustentação dos jornais 

diante da repressão. Contavam também com integrantes de partidos clandestinos com 
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quem compartilhavam ideologias, o que transformava o jornal em um instrumento do 

partido. 

 “Os jornais alternativos criaram um espaço público alternativo” (KUCINSKI, 

1991, p. XXII). De fato, já que a imprensa alternativa funcionava como um polo 

agregador se comparada ao ambiente desagregador e hostil da sociedade civil imposto 

pela ditadura, representado na imprensa convencional. 

 Paralelamente ao fenômeno alternativo, a imprensa grande regredia seu papel a 

apenas funções mercantis após o golpe de 1964, e é nessa época também que tem início 

a utilização do mecanismo de persuasão ideológica pela imprensa grande. Ao mesmo 

tempo que as empresas cresciam em tamanho, diminuíam em número. A satisfação 

intelectual, literária e ideológica é agora substituída pela recompensa salarial e pela 

exigência de diploma para jornalista bem como seu registro no Ministério do Trabalho.  

 A maioria dos jornais alternativos surgidos na década de 1970 não completou 

um ano de existência, alguns tiveram apenas duas ou três edições, mas mesmo assim 

exerceram forte influência política e jornalística. Alguns projetos mais consistentes 

circularam durante cerca de cinco anos, mas nenhum deles sobreviveu ao regime 

autoritário que tanto combateram e durante o qual iniciaram seus trabalhos. 

 A abertura política significou também uma apropriação pela imprensa grande de 

temas até então exclusivos da imprensa alternativa, inclusive por meio da contratação de 

muitos jornalistas alternativos, recriando, dessa forma, a esfera pública. A oposição ao 

governo já não é mais exclusiva da imprensa alternativa, que foi esvaziada também em 

função da decretação da anistia. Mas, ressalta Kucinski (1991, p. XXVIII), “apesar de 

alguma semelhança formal e temática entre os antigos jornais alternativos e alguns dos 

novos jornais de entidades da sociedade civil, nessa mudança de lugar social o jornalista 

não é sujeito do processo e desaparece a autonomia jornalística”. O autor decreta, dessa 

forma, o fim do jornalismo independente no Brasil. 

 No entanto, ainda encontramos no cenário brasileiro contemporâneo jornais e 

revistas que assumem uma postura alternativa. O fim da censura como consequência da 

abertura política não significou o fim das dificuldades enfrentadas pela imprensa 

independente. Atualmente os fatores econômico e tecnológico exercem forte influência 

sobre os grupos que pretendem fazer um jornalismo alternativo. O surgimento das novas 

tecnologias de informação, especialmente a internet, e a ampliação da concorrência 

conduziram a um inevitável aumento do investimento necessário para as empresas de 

comunicação. Além disso, na frenética sociedade contemporânea a atualização dos 



57 
 

 

leitores é feita principalmente por meio da internet, o que provocou uma diminuição na 

venda de revistas impressas. Sendo assim, a imprensa alternativa tem como desafio 

tentar se adaptar às mudanças mundiais ou tentar descobrir formas criativas que lhe 

permitam ir contra a corrente do jornalismo hegemônico. 

 Nesse contexto, surgem no final da década de 1990 algumas publicações 

alternativas, tais como a revista Caros Amigos, cuja primeira edição data de abril de 

1997. Considerada a principal publicação de esquerda após a abertura política, Caros 

Amigos se propõe fazer um discurso contra-hegemônico, e é justamente à análise desse 

discurso que se dedica este trabalho. 

 

 

i. A revista Caros Amigos 

 

 

A revista Caros Amigos foi fundada em abril de 1997 por um grupo de amigos, 

que incluía jornalistas, publicitários, profissionais liberais e profissionais da 

comunicação, liderado pelo jornalista Sérgio de Souza. O objetivo desse grupo era  

 

criar um veículo que se contrapusesse ao jornalismo predominante. 
Buscavam um conteúdo mais questionador, mais crítico e progressista. 
Queriam a volta do texto de qualidade e o cultivo dos aspectos artísticos da 
forma gráfica da revista, numa época em que a mídia grande promovia o 
modelo da revista alemã Focus e do jornal americano USA Today, com seus 
textos curtos e suas ilustrações cheias de cores e vazias de ideias.11 

 

O projeto editorial da revista é, pois, se contrapor à mídia grande, praticando um 

“jornalismo independente, crítico e comprometido com a transformação da sociedade 

brasileira”.12 Essas orientações de fato se refletem em textos bem articulados, 

especialmente os editoriais, que expressam a ideologia da revista, que sempre discute 

assuntos de áreas diversas, tais como política, cultura, jornalismo. 

 Para demonstrarmos os propósitos da revista, optamos por citar o editorial 

publicado na edição número 1 de Caros Amigos, abril de 1997, cujo objetivo é 

apresentar a nova publicação. O título desse editorial é A que viemos: 

 

                                                           
11 HISTÓRIA. Disponível em: <http://www.carosamigos.com.br>. Acesso em: 04 fev. 2013. 
12 HISTÓRIA. Disponível em: <http://www.carosamigos.com.br>. Acesso em: 04 fev. 2013. 
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Caros Amigos é uma reunião de inteligências e talentos que andam 
espalhados por diversos meios de comunicação, alguns; e outros que estão 
marginalizados por todos os meios. 

Têm, esses talentos e inteligências, diferentes modos de pensar e interpretar a 
realidade, mas se identificam, todos, no ponto crucial: a ética, preocupação 
primeira desta revista mensal que estréia nas bancas do país inteiro com a 
intenção de discutir o Brasil e o mundo de hoje de um ponto de vista original, 
pelo menos no que se refere ao atual mercado de publicações. 

Outros muitos talentos e inteligências, brasileiros e estrangeiros, irão desfilar 
nas páginas futuras de Caros Amigos – a lista é enorme e cada um, como nós, 
tem absoluta certeza da existência de um largo contingente de leitores, 
mulheres e homens, jovens e maduros, ávidos por uma publicação que lide 
com ideias, que seja crítica, que leve à reflexão. E que traga tudo isso sem ser 
aborrecida, mas com bom humor; sem partidarismo, sem vanguardismo, sem 
voluntarismo, na verdade, sem nenhum ismo. 

 

Nesse texto, o editor da revista ressalta os princípios éticos que nortearão o trabalho 

jornalístico dela. Ressalta a originalidade do trabalho de Caros Amigos que também será 

uma revista independente, crítica e que promove a reflexão do leitor. 

 A revista Caros Amigos é uma publicação mensal, impressa e de circulação 

nacional, sua tiragem mensal é de 27.000 exemplares.13 A editora Casa Amarela, que 

edita Caros Amigos, também publica edições especiais sobre os mais variados temas, 

tais como a educação no Brasil, a mídia brasileira, Cuba, o novo imperialismo, 

aquecimento global, mulheres, desafios urbanos, saúde etc., além de publicar livros. 

Todas essas publicações têm como orientação ideológica o ponto de vista da esquerda, 

ainda que a definição de esquerda no Brasil contemporâneo seja um pouco obscura.  

 A própria Caros Amigos reconhece a dificuldade de se fazer essa contraposição 

em sua edição especial Dilemas e desafios da esquerda brasileira, lançada em setembro 

de 2011. Na reportagem “A esquerda hoje: identidade e desafios”, a jornalista Gabriela 

Moncau mostra justamente a falta de nitidez na distinção entre direita e esquerda. No 

entanto, ressalta as lutas anticapitalismo e anti-imperialismo como fundamentos do que 

denominou esquerda combativa, além de caracterizar seus integrantes como “os que 

buscam uma transformação antissistêmica” (p. 29). A jornalista fecha sua reportagem 

com uma citação do filósofo Paulo Arantes, que faz uma separação entre o que chama 

de esquerda institucional, o atual governo que apenas tem um passado de esquerda, e a 

esquerda extraparlamentar, que considera minoritária, derrotada e sem força social. 

Para o filósofo “a esquerda extraparlamentar está exausta, está na franja dos 

                                                           
13 Informação coletada em abril de 2013, no setor de atendimento ao assinante da revista. 
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movimentos sociais. Está nos pequenos partidos de esquerda que tentam organizar a 

classe trabalhadora, centrais sindicais alternativas” (p. 30). 

 No entanto, na edição especial A direita brasileira (dezembro de 2005), 

encontramos uma definição de direita proposta por Maria Victória Benevides, 

professora da Faculdade de Educação da USP, na reportagem de Marina Amaral 

intitulada “As faces do neoliberalismo”, que se coaduna com o ponto de vista de Caros 

Amigos em relação à direita brasileira. Diz Benevides: 

 

O que define historicamente o ideário da direita? A defesa do privilégio, da 
desigualdade “natural” entre fortes e fracos. (...) No Brasil, o principal traço 
da direita é a negação da coisa pública e a afirmação do privilégio: faz a 
defesa irrestrita do direito à propriedade passando por cima da função social 
da terra, privilegia os interesses do capital em detrimento da distribuição de 
renda, expropria o patrimônio público através das privatizações. São essas as 
bandeiras que estão na base da aliança PSDB-PFL. (p. 06) 

 

 E no artigo de Caio Navarro de Toledo, intitulado “Ninguém assume que é 

reacionário”, da mesma edição especial A direita brasileira, encontramos uma amostra 

de quais veículos de informação, entre outros, constituem o grupo da mídia hegemônica, 

ou seja, da direita a ser combatida por Caros Amigos: 

 

O conjunto da direita política brasileira (na qual se destacam lideranças como 
Sarney, FHC, ACM, Bornhausen, Delfim Netto, Maciel, Maia, Maluf etc.), a 
grande mídia (Rede Globo, Veja, Época, O Globo, Estadão etc.), os setores 
empresariais (capital financeiro, industrial, comercial etc.) e os organismos 
internacionais (FMI, Banco Mundial) apóiam decididamente a política 
econômica do governo, embora – como mostrou a recente crise política – não 
deixem de tirar proveitos político-eleitorais na crítica a Lula e na contestação 
ao PT. (p. 05) 

 

O posicionamento à esquerda, mesmo que defendido pela revista desde a sua 

primeira edição em abril de 1997, é incorporado ao seu título somente em abril de 2011, 

quando de seu décimo quarto aniversário. Nesse mês, a revista passa a se apresentar na 

capa como Caros Amigos, seguido do subtítulo a primeira à esquerda. 

Em maio de 1999, a revista convida seu leitor, pela primeira vez, a visitar seu 

site na internet (http://www.carosamigos.com.br). Nesse site, encontramos textos em 

geral distintos dos publicados na revista impressa; a seção de debates, na qual o leitor é 

convidado a discutir temas diversos; a agenda cultural, que destaca eventos em geral; a 

loja virtual da editora, na qual são vendidas as edições regulares e especiais da revista, 

bem como os livros que publica, entre outros produtos. 
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CAPÍTULO 3 

Metodologia 

 

 

O corpus selecionado para esta pesquisa é formado por quinze editoriais e três 

artigos de opinião publicados na revista Caros Amigos no período entre agosto de 1997 

e abril de 2011. O que une esses textos é a centralidade temática da prática jornalística. 

Todos eles refletem sobre essa prática ou, mais especificamente, sobre determinadas 

ações inseridas nesse contexto. 

Nossa análise parte das metafunções Ideacional, Interpessoal e Textual propostas 

por Halliday (1994 [1978]), considerando-se que nosso objetivo central é verificar como 

é construída a opinião no discurso de Caros Amigos e, mais especificamente, analisar 

como determinados Atores Sociais são ali representados. A base teórica selecionada 

conduz os procedimentos de análise e, de acordo com a perspectiva hallidayana, a 

anotação manual faz-se necessária. De fato, a análise quantitativa dos processos 

encontrados nesse discurso e, em um segundo momento, da representação de alguns 

Atores Sociais ali encontrados deve ser feita no nível oracional. O que explica a 

extensão reduzida do corpus, pois a análise manual é meticulosa e, portanto, lenta. Esse 

tipo de análise exige muitas revisões para que seja a mais precisa possível. Além disso, 

o excesso de dados não apresentaria variância significativa, como observamos a partir 

da ampla leitura dos editoriais da revista como um todo e também de todos os artigos de 

opinião cuja temática era a prática jornalística. 

Sendo assim, seguindo as orientações da LSF, iniciamos nosso trabalho pela 

análise do gênero jornalístico opinativo, com foco no editorial, de acordo com o 

conceito de gênero discursivo proposto por Bakhtin (2003 [1979]) e recuperado por 

Fairclough (2003), em consonância com o modelo de análise discursiva do gênero 

proposto por Martin e Rose (2003) e também conforme os recursos modais apontados 

por Fowler (1994 [1986]). Dessa forma, consideramos aspectos importantes da 

Metafunção Interpessoal proposta por Halliday e Matthiessen (2004). 

No Capítulo 4, “Análise do gênero discursivo jornalístico opinativo editorial”, 

nosso foco será a descrição dos editoriais da revista Caros Amigos que compõem o 

corpus de nossa pesquisa, considerando-se a estrutura do gênero em questão no que se 

refere às estruturas tipológicas (MARCUSCHI, 2010 [2002]) identificadas, bem como 
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ao seu aspecto híbrido, já que apresenta elementos de outros gêneros discursivos em sua 

composição. 

Além disso, analisaremos o gênero editorial também a partir do modelo proposto 

por Martin e Rose (2003) que se fundamenta nas três metafunções identificadas por 

Halliday (1985), quais sejam, a Metafunção Ideacional (que representa a experiência no 

mundo), a Metafunção Interpessoal (que organiza as relações interpessoais) e a 

Metafunção Textual (que organiza o texto). Os autores destacam que, à medida que um 

discurso se revela, é possível observar a atuação simultânea das três metafunções. E 

mais, que a análise de cada uma delas em separado permite identificar diferentes 

padrões de significado. 

Os autores propuseram então conjuntos de significados ou sistemas de discursos 

que servem às metafunções. A Avaliatividade (negociando atitudes) serve à Metafunção 

Interpessoal; a Ideação (representando a experiência) serve à Metafunção Ideacional; a 

Conjunção (conectando eventos) também serve à Metafunção Ideacional; a 

Identificação (rastreando pessoas e coisas) serve à Metafunção Textual; e a 

Periodicidade (o ritmo do discurso) também serve à Metafunção Textual. Entre esses 

sistemas de discurso, selecionamos a Avaliatividade, por ter se mostrado uma 

ferramenta produtiva na análise das recorrências discursivas encontradas no gênero 

jornalístico opinativo editorial. 

O Sistema de Avaliatividade, que ressalta a natureza interativa do discurso, é 

utilizado para negociar relações sociais ou interpessoais com o objetivo de dizer ao 

leitor ou ouvinte como nos sentimos em relação às pessoas e coisas (MARTIN; ROSE, 

2003). São três os principais tipos de atitudes: expressamos emoções e sentimentos, 

julgamos o caráter ou avaliamos coisas. Essas atitudes podem ser categorizadas da 

seguinte forma: 

 

• Afeto: recursos utilizados para expressar emoções e sentimentos; 

• Julgamento: recursos utilizados para julgar o caráter; 

• Apreciação: recursos utilizados para atribuir valor às coisas. 

 

Essas atitudes, por sua vez, são expressas em determinada Gradação e 

Engajamento. Dessa forma, ao fazermos uma avaliação, optamos também pelo seu nível 

de amplificação, se maior ou menor, bem como indicamos a sua fonte. Vejamos um 

breve exemplo que ilustra o funcionamento da categoria de análise Apreciação: 
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• O anedotário, trágico às vezes, nos persegue diariamente pela televisão e 
não é fruto apenas de anúncios ou atos “solidários” como esses dois. 
(ANEXO F, p. 169) 

 

Nesse caso, a avaliação, em destaque, pode ser inserida no subsistema da 

Apreciação, tendo em vista que incide sobre coisas, o anedotário e os anúncios ou atos. 

No caso do anedotário, a Gradação, às vezes, nos mostra que nem sempre o anedotário 

é trágico; e, no caso dos anúncios ou atos, o Engajamento do autor é pequeno, 

considerando-se que sua avaliação é feita entre aspas: “solidários”, embora não 

especifique a fonte dessa avaliação. 

O Sistema de Avaliatividade, proposto por Martin e Rose (2003), refere-se 

também às maneiras de se apresentar um discurso no texto, aspecto que também 

utilizaremos em nossa análise, já que uma das características que se destaca no discurso 

de Caros Amigos é justamente a manifestação de outras vozes. Nesse aspecto, 

apontaremos e discutiremos as principais formas de se referir à voz do outro no editorial 

da revista (Discurso Direto, Discurso Indireto etc.). 

Com o Sistema de Avaliatividade foi possível identificar algumas recorrências 

linguísticas presentes no gênero discursivo jornalístico opinativo editorial, que nos 

ajudaram a compreender sua composição e, por conseguinte, revelaram pistas 

importantes para alcançarmos nosso objetivo central, qual seja, verificar como é 

construída a opinião nesse gênero. 

Consideramos ainda em nossa análise da Metafunção Interpessoal os recursos 

modais apontados por Fowler (1994 [1986]) que expressam o ponto de vista do falante 

em relação ao seu enunciado: auxiliares modais (poder, ter de, haver de, dever etc.); 

advérbios ou locuções adverbiais modais (certamente, provavelmente, talvez etc.); 

expressões adjetivas (é certo que etc.); adjetivos e advérbios avaliativos (feliz, 

felizmente, afortunado, lamentavelmente etc.); verbos que denotem saber, predição, 

avaliação (parecer, acreditar, supor, prever, aprovar, desaprovar etc.); frases genéricas 

(proposições de caráter geral sobre verdades universais); transitividade; perífrases; 

pronomes pessoais; expressões dêiticas. 

 A análise da modalidade no discurso de Caros Amigos pode ser resumidamente 

exemplificada em: 

 

• A Veja mente, mente, mente desesperadamente. (ANEXO P, p. 181) 
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 Nesse exemplo, podemos destacar como operadores modais o Processo Verbal 

mentir, que é enfatizado por meio da repetição; e também a Circunstância de Modo, ou 

Adjunto Adverbial, desesperadamente, que reforça ainda mais a ação verbal 

representada. Juntos esses operadores explicitam o ponto de vista do autor do texto em 

relação ao conteúdo enunciado. 

No Capítulo 5, “O Sistema de Transitividade no discurso de Caros Amigos”, 

passamos à análise baseada no Sistema de Transitividade descrito por Halliday e 

Matthiessen (2004) e que foi apresentado detalhadamente no Capítulo 1, “A Análise 

Crítica do Discurso de Fairclough e a Linguística Sistêmico-Funcional de Halliday”, 

desta tese. Foi feito um levantamento da totalidade dos processos encontrados em nosso 

corpus, considerando-se as proposições da LSF. Os processos foram identificados e 

classificados em Material, Mental, Verbal, Comportamental, Existencial ou Relacional 

(Identificativo ou Atributivo). Identificados os mais recorrentes, a saber, Materiais e 

Relacionais, passamos à análise da maneira como eles ocorrem no discurso da revista e 

o que isso pode representar em termos de construção de sentidos. O Sistema de 

Transitividade permite ampla compreensão do discurso em exame, já que por meio dele 

é possível mapear a estrutura na qual se fundamenta. Halliday e Matthiessen (2004) 

destacam a centralidade do processo na construção de sentidos em um texto. De fato, a 

representação da experiência consiste em um fluxo de eventos que partem de um 

processo que se desenvolve através do tempo e com participantes diretamente 

envolvidos nesse processo de alguma forma; além disso, pode haver circunstâncias 

abarcando o processo, tais como tempo, espaço, modo etc. 

Ainda no Capítulo 5, dedicamo-nos à análise de como determinados Atores 

Sociais, a “mídia hegemônica”, a revista Caros Amigos e o leitor da revista, são 

representados no discurso desta. Essa análise também contribui de maneira consistente 

para nossa interpretação de como a opinião é veiculada em Caros Amigos, pois aqui é 

possível analisar casos específicos de expressão de pontos de vista relacionados aos 

Atores Sociais em destaque. 

Para tanto, voltamos ao Sistema de Transitividade, Metafunção Ideacional, para 

verificarmos agora como os Atores Sociais em destaque emergem no discurso de Caros 

Amigos, em que posições eles ocorrem como participantes. Identificamos em todo o 

corpus todas as orações nas quais cada um dos atores aparece. Foram encontradas 147 

orações com o Ator Social “mídia hegemônica”, 103 com o Ator Social revista Caros 

Amigos e 38 com o Ator Social leitor da revista, o que compõe um total de 273, 
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descontada a repetição de 15 orações que continham mais de um desses atores. Dessa 

forma, foi possível identificar as posições mais recorrentes nas quais cada um aparece, 

ou seja, identificamos, por exemplo, se cada um deles é principalmente ativo ou 

passivo, o que é revelador da imagem construída para eles nesse discurso e, 

consequentemente, o ponto de vista adotado pela revista. Vejamos um exemplo de 

como a análise foi feita: 

 

• elas [as corporações de mídia] trabalham pela despolitização da própria 
vida. (ANEXO Q, p. 183) 

 

Nesse exemplo, as corporações de mídia, recuperadas anaforicamente pelo 

pronome elas (Participante 1: Ator), agem em direção à Meta pela despolitização da 

própria vida (Participante 2), sendo o núcleo da oração o Processo Material trabalhar. 

Nesse caso, destaca-se a posição ativa da “mídia hegemônica” em relação à ação 

referida na oração. 

Além disso, destacamos ainda os Processos Relacionais como importante 

ferramenta para a construção de identidades no discurso. De acordo com Halliday e 

Matthiessen (2004), os processos relacionais apresentam estados de identidade e de 

posse, portanto, os atributos e valores relacionados a determinado Ator Social mostram 

a identidade que está sendo construída naquele discurso: 

 

• Seus colunistas [de Veja] são o melhor exemplo da vulgaridade e da falsa 
cultura na imprensa brasileira. (ANEXO P, 181) 

 

Nesse caso, o Valor o melhor exemplo da vulgaridade e da falsa cultura 

(Participante 2) é relacionado aos seus colunistas [de Veja] (Participante 1: 

Característica), por meio do Processo Relacional Identificativo ser. Essa afirmação 

refere-se à Circunstância de Localização na imprensa brasileira. Pode-se observar, 

então, o aspecto negativo da imagem desta revista no discurso de Caros Amigos, 

imagem que pode ser estendida a toda a “mídia hegemônica”, mais frequentemente 

referida de maneira genérica nesse discurso. 

A representação dos Atores Sociais em destaque foi analisada adotando-se como 

ferramenta também o modelo proposto Van Leeuwen (2008 [1996]), que apresenta uma 

descrição sociossemântica detalhada das maneiras por meio das quais é possível 

representar um Ator Social em determinado discurso. Esse sistema parte de duas 
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categorias gerais: a exclusão e a inclusão dos atores no discurso. Nesta tese, focaremos 

os Atores Sociais incluídos, tendo em vista nosso objetivo de verificar como é 

construído o ponto de vista veiculado no discurso da revista Caros Amigos em relação 

aos Atores Sociais “mídia hegemônica”, revista Caros Amigos e leitor da revista. Os 

Atores Sociais são excluídos quando os agentes dos processos descritos não são 

explicitados e são incluídos quando podem ser personalizados ou impersonalizados; se 

personalizados, determinados ou indeterminados. Quando determinados, podem ser 

categorizados quanto à funcionalização ou quanto à identificação. Eles podem ainda ser 

genericizados ou especificados. Quando especificados, podem ser categorizados por 

individualização ou por assimilação. Os Atores Sociais podem ser referidos ainda por 

meio da avaliação.  

O processo de inclusão dos Atores Sociais no discurso pode estar relacionado 

também à análise de papéis ativos e passivos desempenhados pelos Atores Sociais. Na 

LSF (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004) são considerados papéis ativos: atores em 

processos materiais, comportante em processos comportamentais, experienciador em 

processos mentais, dizente em processos verbais e portador em processos relacionais 

atributivos. E são considerados papéis passivos: meta ou beneficiário em processos 

materiais, fenômeno em processos mentais, receptor em processos verbais ou ainda por 

meio da circunstancialização ou da possessivação do participante. 

 

• Quando esta edição estiver chegando às bancas, talvez Lula esteja eleito. 
(ANEXO G, p. 171) 

 

Nesse exemplo, o Ator Social revista Caros Amigos, aqui representada 

metonimicamente por esta edição, tem papel ativo na oração, já que pode ser 

considerado Ator em relação ao Processo Material chegar. Além disso, é também uma 

Impersonalização do Ator Social, pois foi utilizado um substantivo concreto que não 

apresenta o traço semântico humano, embora represente todo um grupo de pessoas que 

compõem a equipe editorial da revista Caros Amigos.  

No Capítulo 6, “A estrutura temática do discurso da revista Caros Amigos”, 

passamos à análise do discurso da revista Caros Amigos, agora a partir da Metafunção 

Textual. A análise da estrutura temática do discurso permite inferir qual é seu objetivo, 

quais participantes são tematizados mais frequentemente, o que revela a qual(is) ator(es) 
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social(is) é conferida maior importância e maior destaque nesse discurso. A análise 

temática foi feita da seguinte forma: 

 

• Aliás, nosso amigo de Lisboa diz que admira o nosso trabalho. 

(ANEXO C, p.167) 

 

 Apresentamos uma oração complexa como exemplo justamente para mostrar 

como foi feita a análise temática nesses casos, conforme discussão apresentada no 

Capítulo 1. Na primeira oração, o Tema é configurado como leitor da revista, pois se 

trata de um leitor que escreveu para Caros Amigos, identificado como nosso amigo de 

Lisboa, e constitui a parte mais importante da oração, seu ponto de partida. Já na 

segunda oração a posição temática é ocupada por um Processo Mental. Nos dois casos, 

os temas são múltiplos, pois ocorrem acompanhados de elementos textuais que atuam 

como conectores: aliás e que, na primeira e segunda orações, respectivamente. 

 Partindo dessa perspectiva, foram analisados textos em sua totalidade com o 

intuito de verificarmos quais são os tipos de temas mais recorrentes em cada um deles: 

Processos, Participantes ou Circunstâncias. Além disso, foi possível observar também se 

foi dado destaque maior a determinado Ator Social e o que isso representa em termos de 

construção de sentidos e, consequentemente, da opinião proposta pelo discurso da 

revista. 

 No último capítulo dedicado à análise, o Capítulo 7, “A construção da opinião 

no discurso de Caros Amigos”, analisamos alguns textos considerando todos os aspectos 

destacados até aqui. Nosso intuito foi tentar demonstrar como as metafunções 

Ideacional, Textual e Interpessoal, juntas, constroem o sentido mais amplo de um texto. 

Está claro que não desenvolvemos uma análise exaustiva de cada um dos textos 

selecionados, considerando nosso objetivo de mostrar uma visão geral destes. 

Sendo assim, vimos que as metafunções Ideacional, Interpessoal e Textual, 

propostas por Halliday (1985) e Halliday e Matthiessen (2004), constituem importante 

ferramenta para a análise da construção da opinião no discurso opinativo jornalístico. 

Destacamos ainda os modelos provenientes de sua observação: o Sistema de 

Avaliatividade (MARTIN; ROSE, 2003), a modalização (FOWLER, 1994 [1986]) e a 

representação de Van Leeuwen (2008 [1996]). Dessa forma, a LSF se configura como 

fundamentação teórica pertinente e necessária para esse tipo de análise. 
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CAPÍTULO 4 

Análise do gênero discursivo jornalístico opinativo editorial 

 

 

Neste capítulo, nosso foco será a descrição dos editoriais da revista Caros 

Amigos que compõem o corpus de nossa pesquisa, considerando-se o conceito de 

gênero discursivo apontado em Fairclough (2003), tendo sido recuperado da obra de 

Bakhtin (2003 [1979]). Nossa descrição referir-se-á à estrutura do gênero em questão no 

que diz respeito às estruturas tipológicas (MARCUSCHI, 2010 [2002]) identificadas, já 

que apresenta elementos de diferentes tipos, principalmente argumentativo e narrativo, 

em sua composição. Além disso, investigaremos também como é construída a 

Avaliação nesse gênero. Para tanto, utilizaremos o modelo desenvolvido por Martin e 

Rose (2003), que partem de pressupostos da LSF, tais como as metafunções de 

linguagem e o Sistema de Transitividade já descritos no Capítulo 1, “A Análise Crítica 

do Discurso de Fairclough e a Linguística Sistêmico-Funcional de Halliday”. A 

descrição dos editoriais será acrescida de uma reflexão sobre o conteúdo e os propósitos 

comunicativos encontrados nesse gênero. Nosso intuito é oferecer um perfil do gênero 

discursivo em análise. 

O editorial da revista Caros Amigos está localizado na primeira página da 

revista, ao lado do sumário, abaixo de uma réplica da capa da própria edição na qual é 

publicado e acima dos dados da revista, tais como jornalistas responsáveis por ela e 

formas de contato. Não registramos a ocorrência de ilustrações nos editoriais em 

análise. A seção editorial não tem um nome fixo, mas cada editorial possui seu título 

específico que, em geral, destaca o tema central do texto. O editorial de Caros Amigos 

não é assinado, o que demonstra que expressa uma opinião coletiva, institucional, que 

segue a linha editorial da revista. 

Os temas mais frequentemente encontrados nos editoriais de Caros Amigos são 

de interesse nacional, tais como política e jornalismo. Encontramos também dois 

editoriais cuja temática é de natureza social. 

De acordo com Marcuschi (2008, p. 154), o gênero discursivo também pode ser 

entendido como “uma forma de realizar linguisticamente objetivos específicos em 

situações sociais particulares”, onde ressalta a função do gênero, assim como proposto 

por Halliday (1985), como um de seus elementos constitutivos, além da construção 
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composicional, conteúdo temático e estilo (BAKHTIN, 2003 [1979]). Sendo assim, 

julgamos importante refletir também sobre os propósitos comunicativos do editorial. 

Considerando a natureza sociocomunicativa (MARCUSCHI, 2010 [2002]; 2008) do 

gênero discursivo, podemos ressaltar o aspecto argumentativo do editorial como um 

traço fundamental, o que revela objetivos persuasivos, de convencimento e a tentativa 

de alcançar a adesão do leitor em relação às opiniões defendidas por determinada 

instituição, no caso, a revista Caros Amigos. Trata-se de objetivos bem definidos que 

caracterizam esse gênero. 

De modo mais específico esse objetivo pode ser observado por meio da leitura 

de cada editorial da revista que apresenta o ponto de vista de Caros Amigos em relação 

a determinado assunto e, com isso, busca conquistar a adesão do leitor para esse ponto 

de vista. O leitor conquistado torna-se uma espécie de porta-voz da opinião da revista e, 

portanto, um aliado em sua divulgação, levando-se em conta que os assuntos discutidos 

nos editoriais certamente fazem parte da vida do leitor. 

Considerando a classificação proposta por Beltrão (1980), analisamos os quinze 

editoriais selecionados e observamos que não há um padrão, eles se constituem de pelo 

menos duas das categorias apontadas pelo autor, sendo que a variação é constante. 

Sendo assim, podemos categorizar o editorial de Caros Amigos como misto, de acordo 

com Sousa (2004). A despeito dessa diversidade, observamos um traço comum à 

maioria dos editoriais em análise, qual seja, o fato de ser circunstancial. O editorial de 

natureza circunstancial é aquele que parte de uma eventualidade com o intuito de 

transmitir a opinião do editor. Dessa forma, o editor expõe determinados fatos ou ideias 

para, na sequência, tentar persuadir o leitor a concordar com seu ponto de vista em 

relação a eles. Vejamos alguns exemplos desse tipo de editorial. 

O editorial “Quem se importa com o norte”, publicado em janeiro de 2001 

(ANEXO D, p. 168), pode ser considerado circunstancial, emocional e ilustrativo. Ele 

trata da entrevista de dois governadores da região Norte do Brasil a um canal pequeno 

da cidade de São Paulo, na qual eles revelam as ameaças de morte que vêm sofrendo de 

políticos e juízes. O editor se refere ao fato de os canais mais opulentos não divulgarem 

determinado acontecimento, de não ouvirem determinada voz, mais especificamente, de 

não se interessarem pelas ameaças sofridas pelos governadores que são de longe. Ao 

expor o caso dos governadores, no editorial da revista, mostra a importância creditada 

ao fato por Caros Amigos, já que o editorial é considerado um espaço nobre nas 

revistas, pois é nele que se veicula a linha editorial e, portanto, ideológica da publicação 
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como um todo. Dessa forma, observamos que uma circunstância, a revelação das 

ameaças de morte sofridas pelos governadores, constitui o ponto de partida do texto que 

tenta ainda comover seu leitor. 

O editorial “O bicho está pegando”, publicado em setembro de 2004 (ANEXO J, 

p. 174), pode ser considerado circunstancial, ilustrativo e promocional. O texto trata da 

criação de um conselho cujo objetivo é orientar e fiscalizar todos os jornalistas do 

Brasil. Na sequência, destaca uma briga pública entre as revistas Veja e IstoÉ. E ainda 

menciona o tema da redação do ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio – daquele 

ano, qual seja, “Como garantir a liberdade de informação e evitar abuso nos meios de 

comunicação”. De maneira resumida, pode-se dizer que o tema desse editorial são as 

mazelas do jornalismo praticado pela denominada imprensa grande, considerando-se 

que a oração inicial do texto já adianta o ponto de vista do editor da revista em relação a 

esses fatos: “O ambiente tem esquentado para os lados da imprensa grande”. No 

entanto, depois de elencar esses fatos, ele conclui: “Aliás, antes do controle dos 

jornalistas, talvez se devesse estabelecer o controle dos fluxos de capitais financeiros 

para dentro e para fora do país, para citar uma providência que, em lugar de agradar a 

uma minoria, alegraria a imensa maioria da população.” O editor parte de uma 

observação dos fatos à sua volta: a criação do conselho de jornalistas, a briga entre Veja 

e IstoÉ e o tema da redação do ENEM para concluir que o importante mesmo é “o 

controle dos fluxos de capitais financeiros para dentro e para fora do país”. Dessa 

forma, ele posiciona a revista ao lado da “imensa maioria da população”, mostrando 

assim o ponto de vista de Caros Amigos em relação aos fatos destacados. 

O aspecto circunstancial do editorial de Caros Amigos, apontado acima, também 

pode ser confirmado pela análise da tipologia textual presente nesse gênero discursivo. 

Marcuschi (2010 [2002]) afirma que o gênero deve ser definido em função de seus traços 

linguísticos predominantes, o que pode revelar sua heterogeneidade tipológica. Nos 

editoriais em análise, encontramos uma predominância das sequências tipológicas 

argumentativa e narrativa. Sequências expositivas e injuntivas também foram 

encontradas, mas em número bastante reduzido. Observamos ainda que, em geral, os 

editoriais partem de uma narrativa para chegarem a uma argumentação, o que confirma 

seu aspecto circunstancial, ou seja, partem de uma eventualidade, fato ou situação em 

destaque na sociedade, com o intuito de expressar a opinião do editor da revista. 
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Para mostrarmos como funciona essa estrutura tipológica no editorial de Caros 

Amigos, selecionamos o texto “Caminhos” (ANEXO I, p. 173), publicado em março de 

2003: 

 

Sequência 

tipológica 

Gênero discursivo: editorial de Caros Amigos 

“Caminhos” (mar. 2003) 

Narrativa Marilene Felinto estreia, com a seção que ela própria batizou: 

Desaviso. 

Argumentativa Significativo substantivo para uma jornalista substantiva. 

Narrativa Assim que se tornou pública sua demissão da Folha de S.Paulo, onde 

há anos assinava uma coluna semanal, começaram a chegar à nossa 

redação manifestações de leitores protestando contra o jornalão e 

sugerindo que ela passasse a escrever em Caros Amigos. Ao mesmo 

tempo, Marilene recebia carradas de cartas de solidariedade e 

estranheza pela forma como a Folha anunciou a violência (uma 

lacônica, porque envergonhada, nota de redação). 

Argumentativa Assim, viu-se, mais uma vez, que não passam de meras lorotas esses 

slogans que falam em independência, imparcialidade e outros 

atributos nobres alardeados pelos jornalões. O da família Frias não 

foge à regra nacional, rabo preso sim, mas não com o leitor, como 

ficou claro no episódio. 

Na verdade, está cada vez mais difícil esconder onde está preso o 

rabo da mídia grande no Brasil, porque há um público cada vez maior 

recebendo cada vez mais informações, principalmente via Internet. 

Vem vindo aí uma geração indigesta para os que pretendem mascarar 

seus reais propósitos e compromissos. Editoriais sorrateiros, 

reportagens dirigidas, entrevistas distorcidas, a mão pesada dos 

proprietários dos veículos pairando sobre a cabeça das redações. 

Impossível um jornalista crítico do establishment sobreviver num 

meio tão controlado. Há exceções, claro, e Marilene é uma delas. 

Injuntiva Que frutifique o seu exemplo, que pelo menos os mais jovens, esses 

que saem anualmente aos borbotões das faculdades de comunicação 

(outro abacaxi a descascar), tomem ciência de que a ética na profissão 
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– qualquer profissão – deve ser o corriqueiro, não o extraordinário. E 

que a independência é vital, ainda que à custa do emprego. 

Bem-vinda, Marilene Felinto! 

  

No editorial “Caminhos”, podemos identificar as sequências tipológicas mais 

frequentemente encontradas nos editoriais da revista em análise, a argumentativa e a 

narrativa. Dessa forma, o editor da revista parte da estreia da jornalista Marilene Felinto 

em Caros Amigos, fato que é consequência de sua demissão da Folha de S.Paulo (uma 

narrativa) para tecer uma crítica negativa (argumentativa) direcionada aos “jornalões”. 

Essa estrutura tipológica, com algumas variações, se repete na maioria dos editoriais 

analisados. 

Marcuschi (2010 [2002]) destaca ainda a relativa estabilidade dos gêneros 

discursivos apontada por Bakhtin (2003 [1979]) para ressaltar seu caráter maleável. De 

fato, “um gênero pode não ter determinada propriedade e ainda continuar sendo aquele 

gênero” (MARCUSCHI, 2010 [2002], p. 31), acrescentamos ainda que um gênero pode 

apresentar uma propriedade que não lhe é característica e também vai continuar a ser 

aquele gênero. Nos editoriais encontramos alguns traços característicos: a citação 

utilizada como argumento de autoridade e o uso recorrente do presente do indicativo. O 

argumento de autoridade é aquele por meio do qual utilizamos “atos ou juízos de uma 

pessoa ou de um grupo de pessoas como meio de prova a favor de uma tese” 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005 [1992], p. 348), como no seguinte 

exemplo: “Em tempos de globalização (globalitarismo, no dizer do professor Milton 

Santos), nunca as pessoas estiveram tão próximas e tão distantes umas das outras” 

(“Quem quer, vê”, set. 2001, ANEXO E, p. 169). Nesse caso, a referência ao termo 

cunhado pelo geógrafo Milton Santos, “globalitarismo”, que agrega ao conceito de 

globalização a noção de totalitarismo, funciona como um argumento de autoridade, na 

medida em que é condicionado pelo prestígio da fonte citada. 

Além do argumento de autoridade, o frequente uso do presente do indicativo 

confere uma atemporalidade ao enunciado que pode torná-lo mais verossímil aos olhos 

do leitor. Dessa forma, as afirmações feitas nos editoriais de Caros Amigos podem ser 

tomadas por verdades universais e inquestionáveis. Essa estratégia fortalece o poder 

argumentativo do texto, cujo conteúdo consequentemente será mais assimilável pelo 

leitor. Esses recursos são amplamente utilizados em outros gêneros, mas também podem 
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ser encontrados no editorial, sendo considerados como características constitutivas 

desse gênero discursivo.  
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a) a) A avaliatividade nos editoriais de Caros Amigos 

 

 

Martin e Rose (2003) propõem uma discussão acerca do gênero discursivo a 

partir das três metafunções reconhecidas pela LSF de Halliday, quais sejam: a 

Metafunção Interpessoal, a Metafunção Ideacional e a Metafunção Textual. Os autores 

ressaltam que essas três metafunções são entrelaçadas entre si e que, portanto, 

funcionam simultaneamente em determinado texto. No entanto, é possível considerar 

fragmentos de discurso de qualquer dessas três perspectivas e dessa forma identificar 

funções distintas realizadas por diferentes padrões de significado. Entre os sistemas de 

discurso propostos pelos autores, escolhemos a Avaliatividade para tentar delinear 

alguns dos padrões semânticos encontrados nos editoriais da revista Caros Amigos. 

Nessa análise, consideraremos também a utilização de recursos modalizadores 

(FOWLER, 1994 [1986]) que expressam o ponto de vista do falante em relação ao seu 

enunciado. Dessa forma, neste capítulo, os textos serão analisados à luz da Metafunção 

Interpessoal. 

Nosso intuito é, pois, discutir como o editor da revista seleciona recursos de 

Avaliatividade e de Modalização e quais são esses recursos, ressaltando o aspecto 

negativo da maior parte das ocorrências analisadas, principalmente nas avaliações 

relacionadas ao Ator Social “mídia hegemônica”, de modo a conduzir o leitor a 

concordar com seu ponto de vista. Para tanto, selecionamos os editoriais “Os oito anos” 

(abr. 2005, ANEXO K, p. 175), “Muito prazer, Leo Gilson Ribeiro” (fev. 2007, 

ANEXO M, p. 177) e “Não dá para esquecer” (abr. 2009, ANEXO O, p. 180), para 

ilustrarmos alguns dos recursos avaliativos e modais encontrados no discurso de Caros 

Amigos. 

 A avaliação no editorial de Caros Amigos pode ser inserida principalmente no 

subsistema da Apreciação, considerando-se que as avaliações encontradas referem-se, 

em sua maioria, a coisas (MARTIN; ROSE, 2003). Avaliações relativas ao Afeto e ao 

Julgamento, pessoas, aparecem com frequência menor nos textos selecionados para 

análise, com destaque para o Julgamento relacionado ao leitor da revista. Essas 

avaliações possuem uma prosódia semântica mais negativa do que positiva, embora não 

se possa dizer que seja essencialmente negativa.  

A avaliação específica da “mídia hegemônica” também pode ser inserida no 

subsistema da Apreciação. Estamos entendendo a instituição “mídia hegemônica” como 
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um tipo abstrato de coisa, ainda que seja formada por pessoas, já que as apreciações 

encontradas não se referem a pessoas específicas, por exemplo, algum jornalista, mas 

sempre à “mídia hegemônica” ou ainda a algum exemplar desta, como o jornal Folha de 

S.Paulo. Essas avaliações da “mídia hegemônica” possuem uma prosódia semântica 

essencialmente negativa e o recurso mais frequentemente utilizado para tanto é a 

inserção de um epíteto no grupo nominal. 

 
 

i. O editorial “Os oito anos” 
 
 
 O editorial “Os oito anos” (abr. 2005, ANEXO K, p. 175) destaca a principal 

entrevista da edição de oito anos de aniversário da revista, com a ex-prefeita da cidade 

de São Paulo, Marta Suplicy, ressaltando os ataques da “mídia hegemônica” contra a 

entrevistada. O editor menciona também a lavagem de dinheiro promovida pelo time de 

futebol Corinthians. 

Nesse texto, o recurso mais frequentemente utilizado é o epíteto agregado ao 

grupo nominal. Como o epíteto é um modificador, ele ocorre na maioria das vezes 

posposto ao nome que qualifica: 

 

1. e [Marta Suplicy] usa suas armas com desenvoltura. 
 
2. a foto da ex-prefeita também aparece na capa, acompanhada de um 

epíteto em letras garrafais: “Irresponsável”. 
 

3. A capa exemplar de Istoé. 
 

4. Em meio às comemorações, uma notícia triste. 
 

Mas ocorre também anteposto ao nome que modifica: 

 

5. inusitada violência da chamada. 
 
6. a escandalosa parceria do Corinthians. 

 
7. nosso caro amigo e colaborador Caio Mourão. 

 

Observamos ainda a presença de um epíteto isolado por vírgulas: 

 

8. Para todos nós, os pequenos, feliz aniversário. 
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O uso do adjetivo pequenos para avaliar a equipe editorial de Caros Amigos 

remete ao recorrente uso de grande para se referir à “mídia hegemônica”. E, dessa 

forma, é possível perceber que muitas vezes a conotação negativa ou positiva de 

determinada avaliação decorre de seu contexto de uso. No discurso de Caros Amigos, 

grande é negativo e pequeno, positivo. O editor da revista evidencia a diferença de 

tamanho que pode ser entendido como alcance no caso de se tratar de instituições 

comunicativas. Além disso, ele cria uma associação direta entre o alcance da mídia e 

sua qualidade, honestidade, transparência. 

 Os Processos Relacionais também podem ser usados com funções avaliativas já 

que por meio deles é possível conceder atributos ou identidades aos aspectos avaliados 

pelo autor do texto. O Processo Relacional Identificativo é usado para definir 

identidades: 

 

9. Marta Suplicy é personagem de destaque na guerra entre o PT e o PSDB. 
 
10. o que assombra é o papel cada vez maior da mídia para levantar e 

derrubar candidaturas, projetos, governos, reputações. 
 

Em (9), a Característica personagem de destaque na guerra entre o PT e o PSDB 

é atribuída ao Valor Marta Suplicy. Em (10), a Característica o papel cada vez maior da 

mídia para levantar e derrubar candidaturas, projetos, governos, reputações é atribuída 

ao Valor o que assombra. Neste último, podemos destacar ainda a ocorrência do epíteto 

cada vez maior posposto ao grupo nominal o papel e do Processo Material assombra 

que também revelam avaliações do editor da revista.  

O Processo Relacional Atributivo estabelece uma relação entre dois termos: 

 

11. a lavagem de dinheiro está no centro do negócio promovido pelo time 
paulista. 

 

Outro recurso linguístico encontrado foi o sufixo diminutivo:  

 

12. que continuamos a disputar um lugarzinho nas bancas de jornais. 
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Aqui o diminutivo também constitui uma referência ao alcance da revista Caros 

Amigos que não é grande se comparado ao da “mídia hegemônica”, o que reforça o 

distanciamento entre esses dois Atores Sociais. 

Por fim, citamos o uso do intensificador em: 

 

13. Dessa vez, mais disposta a soltar os cachorros. 

 

Os intensificadores amplificam a força de atitudes, pois tornam possível a 

comparação entre coisas, como em (13), onde a disposição de Marta Suplicy para soltar 

os cachorros nesta entrevista é comparada com a entrevista anterior que não pôde ser 

concluída. 

 

 

ii. Editorial “Muito prazer, Leo Gilson Ribeiro” 

 

 

 O editorial “Muito prazer, Leo Gilson Ribeiro” (fev. 2007, ANEXO M, p. 177) 

anuncia a morte de um dos jornalistas da equipe de Caros Amigos. Partindo dessa 

notícia, o editor da revista constrói uma crítica negativa à “mídia hegemônica”, porque 

ela não se manifestou por ocasião da morte do jornalista que já foi seu colaborador. 

Paralelamente, o editor constrói uma imagem fundamentalmente positiva do jornalista 

recém-falecido.  

 Nesse texto, os recursos avaliativos bem como os modalizadores são 

amplamente utilizados pelo autor, sendo o epíteto posposto ao grupo nominal o mais 

recorrente: 

 

14. o jornalismo menas 
 

15. um gesto de grandeza do sindicato dos jornalistas 
 

16. revista Caras e parelhas inutilidades denominadas colunas sociais. 
 

17. Se bem que a mente brilhante de Leo Gilson. 
 

18. um universo superior, o do intelectualismo de fato. 
 

Encontramos também epítetos isolados por vírgulas ou por travessões: 
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19. esse jornalismo que está aí – medíocre, inhenho, é dizer pouco dele. 
 

20. posses – econômicas e políticas – ou às celebridades. 
 

Além dos epítetos, identificamos processos marcadamente avaliativos que 

permitem evidenciar pontos de vista do autor do texto: 

 

21. que seu corpo encontrasse acolhida no mausoléu mantido pelo sindicato 
no Cemitério São Paulo. 
 

22. que prova escarrada de que as homenagens nesse pântano comunicóide. 
 

23. a forma simples que encontramos de homenageá-lo foi reunir excertos. 
 

Em (21) e (23), os Processos Materiais acolher e homenagear possuem um 

aspecto semântico essencialmente positivo; já em (22), o Processo Material escarrar, ao 

contrário, nesse contexto, assume um aspecto fortemente negativo e, portanto, também 

revela uma crítica negativa em relação à “mídia hegemônica”, mais especificamente à 

sua atitude referida no editorial. 

Identificamos também Processos Relacionais Atributivos e Identificativos 

agregando características a determinados Participantes: 

 

24. [Leo Gilson] Não tinha onde cair morto. 
 

25. tanto que são raríssimos os registros de sua imagem. 
 

26. E isso era, na certa, a melhor recompensa. 
 

Os exemplos (24) e (25) mostram usos do Processo Relacional Atributivo. Em 

(24), o Portador Leo Gilson, implícito na oração, recebe o Atributo onde cair morto. No 

entanto, o Relacional Atributivo ter foi usado na forma negativa, não tinha, portanto, 

esse é um Atributo que Leo Gilson não possuía. Em (25), ao Portador os registros de 

sua imagem é relacionado o Atributo raríssimos. Ressalte-se o uso do aumentativo que 

intensifica o significado do adjetivo raro. E em (26), por meio do Processo Relacional 

Identificativo ser o Participante isso, que representa o prazer da jornalista Marina 

Amaral em reler o trabalho de Leo Gilson, é caracterizado com o Valor a melhor 

recompensa.  
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O uso de Modificadores também nos mostra o posicionamento do autor do texto 

em relação ao conteúdo de seus enunciados, como em: 

 

27. Se bem que a mente brilhante de Leo Gilson passasse ao largo de falsos 
afagos. Voltava-se inteiramente para um universo superior. 
 

O editor de Caros Amigos utiliza também alguns modalizadores para expressar 

sua opinião sobre os enunciados aos quais se refere. Podemos destacar a presença de 

uma oração intercalada: 

 

28. Perdemos Leo Gilson Ribeiro. Perdemos quer dizer nós – a Caros 
Amigos, e nós amigos, companheiros de vida, e perdem os leitores. 

 

Essa oração intercalada restringe o sentido do Processo Material perder, por 

meio dela o editor especifica quem realmente perde com a morte de Leo Gilson. Dessa 

forma, realça a oposição Caros Amigos x “mídia hegemônica”, ao contrapor a reação de 

cada uma diante da morte do jornalista. 

Vejamos agora exemplos de uso de locuções adverbiais: 

 

29. Na verdade, o jornalismo menas, esse jornalismo que está aí – medíocre, 
inhenho, é dizer pouco dele. 
 

30. E isso era, na certa, a melhor recompensa que Leo Gilson esperava por 
seu trabalho. 

 

As locuções adverbiais exprimem uma atitude em relação ao conhecimento 

declarado pelo enunciador. Nos exemplos (29) e (30) acima, elas revelam valores de 

certeza que incidem sobre a qualidade do jornalismo que está aí e sobre o trabalho de 

Leo Gilson. 

Identificamos também a ocorrência de um verbo modal: 

 

31. e agora e na hora da morte nem uma flor lhe mandaram em lembrança. 
Pudera! Não tinha onde cair morto 

 

A terceira pessoa do pretérito mais-que-perfeito do verbo poder, nesse caso, é 

uma interjeição que funciona como um modalizador, já que revela o juízo de valor do 

autor do texto em relação ao que foi enunciado sobre a Editora Abril e o Estadão na 

oração anterior. 
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Observamos, por fim, a ocorrência de palavras que expressam juízo de valor, já 

que possuem aspecto semântico inerentemente negativo: 

 

32. Mesquitas, Civitas e outros, que vergonha! 
 

33. as homenagens nesse pântano comunicóide estão reservadas àqueles 
que lhe agradam por reunirem posses. 

 

As expressões destacadas, de fato, refletem a opinião do autor do texto e, 

portanto, uma avaliação negativa sobre a “mídia hegemônica”. 

 

 

iii. Editorial “Não dá para esquecer” 

 

 

 O editorial “Não dá para esquecer” (abr. 2009, ANEXO O, p. 180) começa com 

a lembrança do aniversário de doze anos da revista e depois passa a criticar o conteúdo 

de um editorial publicado pelo jornal Folha de S.Paulo que se referia ao episódio da 

“ditabranda”, mostrando também a reação da sociedade a ele. 

O episódio da “ditabranda” refere-se ao editorial “Limites a Chávez”, 

publicado pela Folha de S.Paulo, em 17 de fevereiro de 2009. Esse editorial provocou a 

reação de setores da sociedade por ter aparentemente amenizado as ações da Ditadura 

Militar no Brasil (1964-1985), com a criação do neologismo ditabranda. Houve 

manifestações de leitores da própria Folha e em outros jornais e revistas, além da 

repercussão na internet. O trecho que provocou discussão é o seguinte: 

 

Mas, se as chamadas “ditabrandas” – caso do Brasil entre 1964 e 1985 – 
partiam de uma ruptura institucional e depois preservavam ou instituíam 
formas controladas de disputa política e acesso à Justiça –, o novo 
autoritarismo latino-americano, inaugurado por Alberto Fujimori no Peru, faz o 
caminho inverso. O líder eleito [Hugo Chávez, na Venezuela] mina as 
instituições e os controles democráticos por dentro, paulatinamente.  

 

A própria Caros Amigos produziu um especial na edição de abril de 2009 para 

discutir o assunto que mereceu ainda chamada de destaque na capa da revista. Foram 

dedicadas a esse tema oito das quarenta e seis páginas daquela edição. 
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 Como nos textos analisados anteriormente, o epíteto é o recurso avaliativo mais 

frequentemente encontrado no editorial “Não dá para esquecer”. Nesse caso, ele aparece 

principalmente anteposto ao grupo nominal que qualifica: 

 

34. a revista perdeu seu inspirador e grande articulador, jornalista Sérgio 
de Souza. 

 
35. abriu espaço para antigos e novos repórteres. 

 
36. o conglomerado oligárquico da mídia brasileira. 

 
37. boas reportagens sobre os desmandos na educação em São Paulo e no 

Rio Grande do Sul. 
 

38. o cobiçado tesouro da Bolívia. 
 

39. ótima entrevista com o governador maranhense Jackson Lago. 
 

40. e o excelente material dos colaboradores e amigos de sempre. 
 

Ocorre também posposto ao grupo nominal: 

 

41. jornalismo neoliberal e conservador. 
 
42. transição mal resolvida. 

 
43. os gabinetes solenes dos poderes da República.  

 

Além disso, em uma mesma oração encontramos um epíteto posposto, um 

anteposto e um isolado por vírgulas: 

 

44. A reação de setores democráticos da sociedade ao equívoco editorial, 
imediata e firme, revelou que... 

 

Em (44) democráticos é um epíteto posposto ao grupo nominal setores; equívoco 

está anteposto a editorial; e, por fim, imediata e firme é um epíteto isolado por vírgulas 

que se refere a todo o sintagma nominal A reação de setores democráticos da sociedade 

ao equívoco editorial. 

Nesse texto, podemos destacar também o uso dos Modificadores que indicam 

avaliação sobre os termos a que se referem: 
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45. A revista resiste bravamente ao valão comum do jornalismo neoliberal e 
conservador. 

 
46. Setores que participaram do regime continuam reagindo com força à 

abertura dos documentos sigilosos da época. 
 

47. na qual o regime finalmente condenado pela sociedade ainda é 
comemorado por setores da direita como “revolução democrática”. 

 
48. integrantes da ditadura (...) ainda frequentam os gabinetes solenes dos 

poderes da República. 
 

49. não dá para aceitar passivamente a criação de uma versão mais palatável 
daqueles anos de chumbo. 

 

Observe-se que todos os Modificadores incidem sobre processos mostrando o 

ponto de vista do editor da revista em relação a eles, ou seja, às ações que representam. 

Os Processos Relacionais Atributivos também revelam avaliações do editor da 

revista nesse texto: 

 

50. o Brasil mantém na flor da pele os traumas daquele período. 
 
51. A Folha de S. Paulo, que foi apoiadora do golpe de 64 (...), tem todo 

interesse em fazer a revisão histórica daquele período. 
 

52. Esse assunto não poderia ficar fora das páginas de Caros Amigos, já que 
a revista não faz parte da confraria de silêncio. 

 

Outra forma de avaliação que encontramos nesse editorial de Caros Amigos, 

também relativa à seleção de processos, refere-se ao uso dos Processos Materiais 

marcadamente avaliativos: 

 

53. gente que extrapolou as próprias leis do autoritarismo. 
 
54. integrantes da ditadura, que deveriam sentar no banco dos réus para 

pagar por seus crimes. 
 

Em (53), a conotação semântica de extrapolar e, em (54), o auxiliar modal dever 

expressam o ponto de vista do editor da revista. 

Por fim, ressaltemos o uso de intensificadores encontrados no texto: 

 

55. o Brasil mantém na flor da pele os traumas daquele período. 
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56. A Folha de S.Paulo (...) deu mais do que sustentação midiática para a 

repressão da ditadura. 
 

Em (55) estamos considerando a expressão na flor da pele como um 

intensificador, dado seu sentido de sensibilidade extrema em relação a determinada 

coisa, no caso aos traumas provocados pela Ditadura Militar no Brasil. Dessa forma, o 

editor da revista reforça o aspecto traumático do período que, segundo ele, se estende 

até os dias atuais. Em (56), o intensificador mais reforça a sustentação midiática 

concedida pela Folha à repressão da Ditadura Militar brasileira. 

 

 

b) Apresentação do discurso 

 

 

Martin e Rose (2003) destacam ainda a origem das atitudes como aspecto 

importante a ser analisado em relação à Apreciação como forma de avaliação no 

discurso. Nesse ponto, os autores nos remetem ao conceito de dialogismo proposto por 

Bakhtin (2003 [1979]), que ressalta a natureza essencialmente dialógica do discurso, 

cuja expressão é por meio da inserção da voz do outro no meu discurso. Fairclough 

(2003), apoiado em Simpson (1993), também oferece um modelo de análise da 

apresentação de discursos e pensamentos. Simpson (1993) trabalha com textos 

literários, no entanto, seu modelo pode ser aplicado a outros tipos de texto também, 

como o midiático.  

As várias formas de combinar os discursos podem revelar diferentes atitudes do 

autor do texto. Elas podem salientar, por um lado, a distância entre o discurso do autor 

do texto e o discurso citado ou, por outro, uma grande identificação entre eles. O autor 

do texto pode ainda camuflar posicionamentos ou mesmo criar ambiguidades sobre o 

seu ponto de vista em relação ao discurso citado. 

Nos editoriais de Caros Amigos que constituem o corpus deste trabalho, 

observamos a predominância do Discurso Indireto, seguido do Relato de Ato de Fala e 

do Discurso Direto. Encontramos apenas uma ocorrência de Discurso Indireto Livre. 

Considerando que o Discurso Indireto e o Relato de Ato de Fala são maneiras indiretas 

de apresentar o discurso, vimos que esta constitui a forma predominante e, portanto, 

mais característica dos editoriais da revista. 
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O Discurso Indireto é a forma mais utilizada no editorial de Caros Amigos como 

meio de apresentação de discurso. O padrão estrutural mais comum apresenta a fonte 

citada, seguida de um Processo Verbal e, por fim, a oração ou complemento do verbo. 

Entre as fontes citadas por meio do Discurso Indireto, as mais recorrentes podem ser 

agrupadas na categoria semântica “mídia hegemônica”, o que inclui expressões 

genéricas tais como mídia grande ou jornalistas avestruzes, sem a especificação do 

jornal ou revista. O que nos remete a outra tendência identificada no discurso de Caros 

Amigos, qual seja, não especificar a fonte das vozes referidas nos seus textos, 

principalmente quando o discurso veiculado é o da “mídia hegemônica”. Sendo assim, 

na maioria dos casos, não é possível identificar exatamente quem fala no discurso da 

revista, de quem é a voz ali reproduzida. Além disso, podemos destacar também a 

conotação negativa que o discurso da “mídia hegemônica” adquire ao ser incorporado 

ao discurso da revista Caros Amigos.  

Ainda por meio do Discurso Indireto, encontramos ocorrências que podem ser 

consideradas exemplos de argumentos de autoridade, como mencionamos acima quando 

da discussão sobre a estrutura híbrida do editorial de Caros Amigos. 

Sendo assim, pode-se dizer que o discurso da “mídia hegemônica”, amplamente 

representado nos editoriais, é veiculado mais abstratamente, tendo-se em vista que esses 

relatos são predominantemente indiretos e que o Discurso Indireto constitui um resumo 

do que foi dito/escrito originalmente. Essa forma de apresentação do discurso pode 

indicar uma acentuação da diferença entre o discurso de Caros Amigos e o da “mídia 

hegemônica”. 

Além do Discurso Indireto, encontramos também ocorrências de Relato de Ato 

de Fala, outra maneira indireta de apresentar o discurso do outro que, em geral, destaca 

a intenção do autor do texto já que não reflete como e nem quais palavras foram 

realmente expressas. Da mesma forma que acontece com o Discurso Indireto, as 

ocorrências de Relato de Ato de Fala também representam, em sua maioria, o discurso 

da “mídia hegemônica”. Mas, nesse caso, o Dizente tanto pode ser identificado quanto 

pode ser referido de maneira genérica. 

O Discurso Direto, aquele que apresenta a fala do outro supostamente na 

maneira exata como ela foi expressa pela fonte, foi encontrado em nosso corpus em 

apenas quatro ocorrências, sendo que uma delas cita o discurso da “mídia hegemônica”. 

O Discurso Direto normalmente é destacado pelo uso das aspas e/ou antecedido pelos 

dois-pontos. 
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Além dessas formas de se projetar o discurso de outrem em nosso texto, Martin e 

Rose (2003) ressaltam o uso de citações em destaque, nas quais a pontuação é utilizada 

para marcar que as palavras usadas são de outra pessoa, ou seja, que a origem dessas 

palavras não é o próprio autor do texto, ainda que essa fonte não seja identificada. No 

caso do discurso escrito, a principal forma de marcar esse tipo de citação é o uso das 

aspas. 

Desse modo, as aspas advertem o leitor de que não se trata de palavras do editor 

de Caros Amigos, mas de outra pessoa. Martin e Rose (2003) afirmam que esta é uma 

forma de renegar a avaliação encarnada no termo em destaque, atribuindo-a a uma fonte 

alternativa e indeterminada, mas em geral recuperável pelo contexto. Encontramos as 

aspas também com a função de destacar um sentido metafórico creditado a determinada 

expressão. 

 Para ilustrar o que foi dito acima, selecionamos os editoriais “Nosso papel” (dez. 

2000, ANEXO C, p. 167), “Quem se importa com o norte?” (jan. 2001, ANEXO D, p. 

168) e “A crueza dos afobados” (fev. 2003, ANEXO H, p. 172). 

 

 

i. Editorial “Nosso papel” 

 

 

 O editorial “Nosso papel” (dez. 2000, ANEXO C, p. 167) usa a carta de um 

leitor da revista como ponto de partida para fazer uma crítica ao fato de as pessoas, em 

geral, se preocuparem mais com a aparência do que com o conteúdo. No caso 

específico, a aparência da revista Caros Amigos e seu conteúdo. O editor inicia o texto 

anunciando e reproduzindo um trecho da carta: 

 

57. Um amigo, artista gráfico e ilustrador de nome internacional, hoje 
morando em Lisboa, recebeu lá um exemplar de Caros Amigos e fez a 
seguinte observação: “Gostei da revista, só achei estranho o papel, dá 
um ar de fanzine, mas quando olhei a tiragem!! Parabéns, poucas 
aqui conseguem isso.” 

 

Aqui o editor usa o Discurso Direto para mostrar que essas são as exatas 

palavras do amigo artista gráfico que não é identificado nominalmente, embora sejam 

apresentadas algumas referências, tais como profissão e cidade onde reside. Na 
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sequência, ele utiliza as aspas em seu discurso, provavelmente para expressar que não 

concorda com o sentido da expressão destacada: 

 

58. A distraída observação do amigo reflete o “inconsciente seletivo” que 
vem cavando esse abismo cada vez maior entre o Brasil da maioria, 
imensa e periférica, e o Brasil da minoria notável, que se comporta como 
se vivesse num país desenvolvido, um país em couché e quatro cores, 
champanhe e trufas. 

 

Dessa forma, ele indica a presença de outra voz em seu texto, mas não identifica 

a autoria. Sua crítica é construída a partir da administração dessas vozes em seu texto, já 

que é o inconsciente seletivo que vem cavando esse abismo cada vez maior entre o 

Brasil da maioria (...) e o Brasil da minoria notável. O editor da revista se posiciona ao 

lado da maioria, imensa e periférica: nada disso, somos cesta básica (acabaram de 

cortar também) e sem-terra, sulfite e preto-e-branco. Ele argumenta, então, que o 

importante é o conteúdo, não a embalagem. Caros Amigos foi impressa em papel offset 

alcalino entre a edição número 1 e a edição número 143. A partir da edição 144, março 

de 2009, a revista passa a ser impressa em papel LWC que, segundo seu editor, é mais 

barato do que o anterior. 

Na sequência, ele destaca a sintonia entre a realidade brasileira e Caros Amigos, 

creditando o sucesso da revista a esta sintonia e fecha utilizando o Discurso Indireto 

para recuperar a citação do amigo de Lisboa: 

 

59. Aliás, nosso amigo de Lisboa diz que admira o nosso trabalho, mas 
está aí preocupado é com a relação qualidade-preço do vinho. Pelo 
menos não é cínico como a nossa minoria notável. 

 
O Discurso Indireto, em geral, ressalta a diferença entre as vozes do locutor e do 

enunciador14 (DUCROT, 1987 [1984]), como vimos nos exemplos do editorial “Nosso 

papel”, além de demonstrar uma certa objetividade analítica tendo em vista que, 

diferentemente do Discurso Direto, não revela o modo de dizer, apenas o conteúdo. 

Dessa forma, a análise do discurso citado seria racional e livre de envolvimento 

emocional da parte do editor da revista.  

 

                                                           
14 Para Ducrot (1987 [1984]), o locutor deve ser entendido como aquele que profere o discurso, portanto o 
emissor empírico; e o enunciador seriam as vozes presentes no discurso, aqueles que falam por meio do 
discurso. 
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ii. Editorial “Quem se importa com o norte?” 

 

 

 O editorial “Quem se importa com o norte?” (jan. 2001, ANEXO D, p. 168) trata 

da falta de espaço para determinados assuntos, considerados importantes para o editor 

de Caros Amigos, na “mídia hegemônica”, o que é exemplificado com a referência a 

uma entrevista feita com dois governadores da região Norte do Brasil, João Alberto 

Capiberibe, do Amapá, e Jorge Viana, do Acre. Nessa entrevista, eles teriam revelado, 

em um canal local (da cidade de São Paulo), que estão ameaçados de morte. Nesse 

texto, o Discurso Indireto é usado para citar os dois governadores: 

 

60. Os dois governadores estão contando que as ameaças de morte 
partem de quadrilhas que envolvem políticos eleitos e juízes de 
direito no gozo das funções, todos. 

 

E também a “mídia hegemônica”: 

 

61. No horário, os canais mais opulentos falam de prendas domésticas ou 
futebol. 

 
62. O horário quente do telejornalismo é o da noite, quando se falará muito, 

nas grandes redes, das eleições nos EUA; do desempenho cada vez 
melhor da economia brasileira, seriamente, sem denotar ironia; do 
juiz Nicolau em cela especial; e de futebol. 

 

Dessa forma, o Discurso Indireto funciona exatamente para ressaltar a diferença 

existente entre o discurso de um veículo pequeno, um canal local, de poucos recursos, e 

o discurso da “mídia hegemônica”. Destaque-se ainda que não há referência nominal 

aos canais, eles são tratados de modo genérico, o que não permite sua identificação. 

Além disso, podemos destacar a seleção lexical como estratégia argumentativa para 

contrapor os discursos de Caros Amigos e da “mídia hegemônica”. De fato, Caros 

Amigos fala de ameaças de morte a governadores, enquanto a “mídia hegemônica” fala 

de prendas domésticas ou futebol. A contraposição dos dois discursos em um mesmo 

texto, revelados por meio do Discurso Indireto, ressalta a diferença entre eles, bem 

como pode ser eficiente na persuasão do leitor da revista. 
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iii. Editorial “A crueza dos afobados” 

 
 
 O editorial “A crueza dos afobados” (fev. 2003, ANEXO H, p. 172), ressalta a 

superficialidade do discurso da “mídia hegemônica”, de acordo com o ponto de vista do 

editor de Caros Amigos. Ele destaca a receptividade da população ao então recém-

empossado presidente Lula, o que teria provocado uma reação irada da classe média 

alta brasileira. O discurso da “mídia hegemônica” é citado por meio do Relato de Ato de 

Fala em dois momentos: 

 

63. Às “elites” inconformadas juntam-se os “fazedores de opinião”, os 
donos da mídia e, portanto, da verdade, a expedir julgamentos 
apressados na ânsia de investir contra a inadmissível realidade imposta 
pelas urnas eleitorais. 

 
64. Claro que as promessas do novo governo podem ou não se concretizar, 

dependem de diversos fatores, um deles a própria mídia grande, que já 
revela seus propósitos ao atropelar pressurosamente o processo, 
ignorando o fato de o poder ter saído das veneradas e sedosas mãos do 
antecessor há pouco mais de trinta dias. 

 

O Relato de Ato de Fala, como já apontamos, não revela no texto o que foi dito 

originalmente e nem como foi dito. O que é apresentado ao leitor, no caso específico de 

Caros Amigos, é apenas uma generalização do ato de fala da “mídia hegemônica”, sob o 

ponto de vista do editor da revista. Dessa forma, os julgamentos apressados (63) e o 

atropelar pressurosamente o processo (64) podem ser entendidos como formas de 

demonstrar a ausência de uma reflexão mais profunda sobre o conteúdo veiculado pela 

“mídia hegemônica”, o que evidenciaria sua superficialidade15. Mas ressalte-se que, ao 

não revelar o conteúdo veiculado pela “mídia hegemônica”, o editor de Caros Amigos 

precisa contar com a confiança de seu leitor. De fato, se o leitor da revista questionar 

essa ausência, provavelmente sua almejada persuasão estará em risco. 

De acordo com Bakhtin (2003 [1979]), os enunciados dos outros tanto podem 

embasar meu discurso quanto polemizar com ele. A análise dos editoriais de Caros 

Amigos demonstra que a voz da “mídia hegemônica” geralmente é utilizada para ser 

polemizada, questionada, o que é sugerido também pelo uso recorrente do Discurso 

                                                           
15 Essa maneira superficial no tratamento do conteúdo veiculado pela “mídia hegemônica” pode ser 
entendida como uma estratégia discursiva da mesma. 
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Indireto e do Relato de Ato de Fala. Tal opção demonstra uma tendência à abertura da 

diferença entre a voz do locutor, editor da revista, e a voz representada, “mídia 

hegemônica”. De fato, em todas as ocorrências encontradas, há indícios de uma 

avaliação negativa sobre a atuação da “mídia hegemônica” ou sobre algum 

posicionamento dela. 

Nesse editorial, encontramos ainda ocorrências de usos de aspas com o intuito de 

ressaltar a diferença entre o sentido do termo/expressão e o ponto de vista do autor do 

texto em relação a eles. Duas das três ocorrências encontram-se destacadas no exemplo 

(63) acima: “elites” e “fazedores de opinião”. Dessa forma, o editor da revista expressa 

a diferença entre o seu discurso e o discurso citado em seu texto, embora não indique a 

autoria deste. 
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CAPÍTULO 5 

O Sistema de Transitividade no discurso de Caros Amigos 

 

 

Neste capítulo, analisamos como se desenvolve o Sistema de Transitividade 

baseado na Metafunção Ideacional (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004) no discurso 

da revista Caros Amigos. Nosso objetivo é investigar os processos utilizados nesse 

discurso e também como são empregados na construção da opinião. Considerando-se 

que o número de ocorrências de dado processo está diretamente relacionado à 

composição do sentido em determinado discurso e que, portanto, contribui para a 

construção da opinião ali veiculada, verificamos o número de ocorrências de cada 

processo nos textos em análise e propomos uma análise de alguns deles. Ressaltamos 

ainda que as análises partirão dos processos, mas sempre que se fizer necessário serão 

feitas referências tanto aos Participantes quanto às Circunstâncias que eventualmente 

constituírem as orações destacadas. 

 Como já detalhamos no Capítulo 1, “A Análise Crítica do Discurso de Fairclough 

e a Linguística Sistêmico-Funcional de Halliday”, o Sistema de Transitividade é 

composto por seis tipos de processos: material, mental, relacional, comportamental, 

verbal e existencial, que constituem o elemento nuclear da oração, e é justamente por isso 

que focaremos nossa análise em seu comportamento no discurso da revista.  

Como verificamos, processos distintos contribuem de forma diferenciada na 

construção da experiência representada. É o que vamos tentar demonstrar por meio da 

análise da presença dos diferentes processos, bem como de seu contexto de uso no 

discurso veiculado na revista Caros Amigos. 

 

 

a) Quantificando os dados: os tipos de processos encontrados 

 

 

 Na TAB. 1, apresentamos uma visão quantitativa dos tipos de processos 

encontrados nos textos analisados, o que nos mostra um perfil geral do Sistema de 

Transitividade em relação ao número de ocorrências de cada tipo: 
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TABELA 1 – Total de processos no discurso da revista Caros Amigos 

Tipo de Processo Número de ocorrências % 

Material 431 53 

Relacional 152 19 

Verbal 109 13 

Mental 88 11 

Existencial 35 4 

Comportamental 00 0 

Total 815 100 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Essa tabela nos revela a maior incidência de Processos Materiais (53% das 

ocorrências), ao passo que não foi encontrada nenhuma ocorrência de Processo 

Comportamental, sendo o menos frequente o Processo Existencial (4% das 

ocorrências)16. Com esses números podemos constatar a importância dos Processos 

Materiais na construção da opinião no discurso da revista Caros Amigos, bem como a 

importância dos Relacionais que estão representados com 19% das ocorrências dos 

processos encontrados. Dessa forma, observamos que a representação da experiência é 

fundamental nesse discurso, seguida da atribuição de classificações e definições; esses 

processos representam a base do discurso veiculado em Caros Amigos e também a 

fundamentação do ponto de vista por ela divulgado. 

 Mas não podemos deixar de ressaltar a representatividade dos Processos Verbais 

(13% das ocorrências) por meio dos quais vozes outras são veiculadas nos textos 

analisados. E aqui podemos destacar a voz da “mídia hegemônica” como a mais 

recorrente, como vimos no Capítulo 4, “Análise do gênero jornalístico opinativo editorial”, 

especialmente sobre a Avaliatividade nos editoriais da revista, quando analisamos as 

formas de apresentação de discursos como reveladora de atitudes do autor do texto. 

 Os Processos Mentais e Existenciais têm frequência menor nos textos analisados 

se comparados aos demais, no entanto também desempenham papel de fundamental 

                                                           
16 Aqui é importante justificar a ausência do processo comportamental. Consideramos, inicialmente, a 
função principal de cada processo, mas ressaltamos que, em muitos casos, o processo assume uma outra 
função, diferente da principal, em determinado contexto. Dessa forma, um processo como ver, 
inicialmente material, pode ser, em determinado contexto, comportamental, assumindo o sentido de 
compreender, entender, por exemplo. 
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importância na construção da opinião ali veiculada, cumprindo funções argumentativas 

relevantes, como será demonstrado na análise dos resultados encontrados. 

 Antes mesmo da análise dos textos, faremos um levantamento quantitativo de 

cada um dos tipos de processos encontrados em todo o corpus. 

 

Os Processos Materiais 
 
 
 Nos Processos Materiais, subjaz o conceito de ação, que pode envolver os 

participantes Ator, Meta, Extensão e Beneficiário. Esse tipo de processo é responsável 

por planos de ação e de acontecimento. A importância dos Processos Materiais no 

discurso em análise pode ser demonstrada pela gama muito variada desse tipo de 

processo localizada nos textos. Encontramos desde Processos Materiais com apenas 

uma ocorrência, tais como carregar, encaminhar, misturar e triunfar até um Processo 

Material com onze ocorrências: fazer;17 dar, escrever, perder e ver (sete ocorrências 

cada); chegar, levar e trazer (seis ocorrências cada). 

 Vejamos o número de ocorrências dos Processos Materiais mais recorrentes no 

discurso de Caros Amigos. Para termos uma visão mais geral da variedade de processos 

encontrados, fizemos uma lista com todos os processos materiais que apareceram nos 

dados pelo menos três vezes. São eles: 

 

TABELA 2 – Processos Materiais mais frequentes no discurso da revista Caros Amigos 

Processo Ocorrências Processo Ocorrências 

Fazer 11 Esconder 4 

Dar 7 Promover 4 

Escrever 7 Reunir 4 

Perder 7 Vir 4 

Ver 7 Viver 4 

Chegar 6 Abrir 3 

Levar 6 Assumir 3 

Trazer 6 Defender 3 

Passar 5 Eleger 3 

                                                           
17 O processo fazer também foi encontrado exercendo outras funções, totalizando quatorze ocorrências. 

Referimo-nos aqui apenas às ocorrências nas quais exerce a função de Processo Material. Da mesma 
forma com os processos dar e ver. 
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Receber 5 Lutar 3 

Assinar 4 Procurar 3 

Chamar 4 Reproduzir 3 

Colocar 4 Trabalhar 3 

Fonte: Elaboração própria. 

  

A partir da TAB. 2, podemos observar que os Processos Materiais mais 

frequentes são fazer, dar, escrever, perder, ver, chegar, levar e trazer. Entre os menos 

recorrentes podemos citar eleger, lutar, produzir, registrar e trabalhar. 

 

 

Os Processos Relacionais 

 

 

 Os Processos Relacionais são utilizados para definir, caracterizar e identificar 

por meio de qualidades, posse ou circunstâncias e, dessa forma, construir experiências 

do mundo e de nossa consciência. Os Processos Relacionais estabelecem, portanto, 

relações de natureza estática e são divididos em dois grupos: os Atributivos, cujos 

participantes são o Portador e o Atributo; e os Identificativos, cujos participantes são o 

Valor e a Característica. 

 As relações estabelecidas entre os participantes por meio dos Processos 

Relacionais colaboram para a classificação e a categorização das entidades envolvidas, o 

que os torna propícios para a construção do ponto de vista do autor em determinado 

discurso, como o de Caros Amigos, que tem como característica justamente expressar 

visões particulares de mundo sobre acontecimentos em destaque na nossa sociedade, 

sendo o foco principal nos fatos políticos. Dessa forma, a revista pode impor determinado 

ponto de vista ao seu leitor ao expor fatos combinados com orações relacionais que 

determinarão o modo de analisar esses fatos. A natureza estática dos relacionais também 

contribui para a formação dessa opinião ao conferir um caráter de inerência ao predicativo 

creditado ao sujeito, principalmente quando o Processo está no Presente do Indicativo, 

como salientamos no Capítulo 4, “Análise do gênero discursivo jornalístico opinativo 

editorial”, ao tratarmos das características do gênero discursivo editorial. 

 As relações entre os participantes acontecem principalmente por meio dos 

Processos Relacionais prototípicos ser (90 ocorrências) e estar (21 ocorrências). Ainda 
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que a diversidade dos Processos Relacionais seja menor se comparada com os demais 

processos, eles também podem ser considerados fundamentais para o desenvolvimento 

argumentativo do discurso veiculado em Caros Amigos, tendo-se em vista o maior 

número de ocorrências. Dessa forma, as relações entre os participantes constituem 

aspecto importante na construção da opinião no discurso da revista, o que demonstra o 

destaque creditado à classificação e à definição nesses textos. Os Processos Relacionais 

encontrados foram os seguintes: 

 

TABELA 3 – Processos Relacionais encontrados no discurso da revista Caros Amigos 

Processo Ocorrências Processo Ocorrências 

Ser 90 Destoar 1 

Estar 21 Encontrar 1 

Ter 16 Faltar 1 

Ficar 5 Fugir 1 

Fazer 2 Haver 1 

Passar 2 Manter 1 

Tornar 2 Parecer 1 

Contar 1 Representar 1 

Conter 1 Significar 1 

Convir 1 Virar 1 

Fonte: Elaboração própria.  

 

 Apenas o processo ser foi encontrado ora com função Atributiva, ora com 

função Identificativa entre os relacionais. Os seguintes foram encontrados apenas com 

função Atributiva: contar, conter, convir, destoar, estar, faltar, fazer, ficar, fugir, haver, 

manter, passar, significar, ter, tornar e virar. E apenas com função Identificativa: 

encontrar, parecer e representar. Destaque-se ainda que alguns desses processos 

também foram encontrados exercendo outras funções: como processos Material, Mental 

ou Existencial.  
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Os Processos Verbais 
 
 
 Os Processos Verbais expressam formas de dizer. Tipicamente apresentam o 

participante Dizente, aquele que comunica algo, e o participante Verbiagem, o que foi 

comunicado, mas podem apresentar também o participante Receptor, a quem o processo 

é direcionado, e o participante Alvo, o objeto da ação verbal. O participante Dizente 

pode ser consciente ou não, como uma instituição ou um jornal que, no entanto, é 

constituído por seres conscientes que estão por trás dessa instituição ou daquele jornal, 

veremos exemplos desse tipo. A Verbiagem pode ser apresentada por meio do Discurso 

Direto ou do Discurso Indireto. Encontramos os dois tipos em nosso corpus. 

 Os Processos Verbais desempenham papel importante na argumentação do texto 

opinativo, pois permitem a inserção do discurso do outro no meu discurso, o que 

explicita sua dialogicidade, bem como pode reforçar determinados argumentos. 

Entretanto, deve-se frisar que o discurso do outro pode ou não estar de acordo com o 

meu. O que vimos nos textos de Caros Amigos revela que o discurso da “mídia 

hegemônica”, o mais recorrentemente citado, em geral, é usado para ser contraposto ao 

da revista. 

Encontramos cinquenta tipos diferentes de Processos Verbais, o que demonstra a 

sua importância no discurso de Caros Amigos. Seguindo nosso critério de citar os que 

tiveram no mínimo três ocorrências, vejamos os mais recorrentes: 

 

TABELA 4 – Processos Verbais mais frequentes no discurso da revista Caros Amigos 

Processo Ocorrências Processo Ocorrências 

Dizer 18 Responder 4 

Mentir 11 Contar 3 

Falar 7 Mostrar 3 

Anunciar 4 Relatar 3 

Discutir 4 Revelar 3 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Como se pode ver na TAB. 4, os Processos Verbais mais recorrentes são dizer, 

mentir e falar, seguidos de anunciar, discutir, responder, contar, mostrar, relatar e 

revelar. Os processos contar, mostrar e revelar também aparecem como outros tipos de 
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processos. Aqui estamos considerando apenas as ocorrências nas quais identificamos a 

expressão de alguma forma de dizer. 

 
 
 

Os Processos Mentais 
 
 
 Os Processos Mentais ocorrem acompanhados do participante Experienciador, 

um ser consciente que sente algo, e do participante Fenômeno, o que é sentido. Esse 

tipo de processo revela experiências sensoriais, tais como a percepção (ver, ouvir, 

perceber), a cognição (pensar, saber, compreender) e a afeição (gostar, amar, odiar). 

 Vejamos os Processos Mentais mais recorrentemente encontrados no discurso de 

Caros Amigos: 

 

TABELA 5 – Processos Mentais mais frequentes no discurso da revista Caros Amigos 

Processo Ocorrências Processo Ocorrências 

Saber 16 Esquecer 4 

Querer 6 Interessar 3 

Acreditar 5 Lembrar 3 

Esperar 5   

Fonte: Elaboração própria. 
 

 Entre os Processos Mentais encontrados, os mais recorrentes são saber, querer, 

acreditar e esperar, seguidos por esquecer, interessar e lembrar. Desses apenas esperar 

ocorre como outro tipo de processo. Aqui estamos considerando apenas as ocorrências 

nas quais os processos aparecem como Processos Mentais. 

 

 

Os Processos Existenciais 

 

 

 Por fim, os Processos Existenciais. Embora tenham ocorrido em menor número 

nos textos analisados, se comparado aos demais tipos de processos, julgamos importante 

analisar alguns exemplos com o intuito de mostrar a diversidade de processos 
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encontrados no discurso veiculado pela revista Caros Amigos e como, juntos, eles 

constroem os sentidos nesse discurso. 

 Os Processos Existenciais possuem apenas um participante obrigatório, o 

Existente, que pode ser um fenômeno de qualquer tipo. Em geral, são acompanhados de 

elementos circunstanciais. Sua função básica é construir a existência de algo ou mostrar 

que algo acontece, portanto, podem ocorrer no início do texto ou em algum momento no 

qual for ocorrer alguma mudança de etapa. 

 Em nossos dados, encontramos treze tipos de Processos Existenciais diferentes, 

sendo os mais recorrentes acontecer, dar, haver e ocorrer. 

TABELA 6 – Processos Existenciais mais frequentes no discurso da revista Caros 
Amigos 

Processo Ocorrências 
Haver 10 

Acontecer 4 
Dar 4 

Ocorrer 4 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Entre os exemplos mostrados anteriormente, dar e haver também apareceram 

exercendo função de outro tipo de processo. 

Passemos agora a uma análise de alguns textos de nosso corpus com foco na 

atuação dos processos nele encontrados. Para essa etapa selecionamos os artigos de 

opinião “A mídia quer despolitizar a vida” (jul. 2010, ANEXO Q, p. 183) e “Por que a 

Veja mente, mente, mente desesperadamente?” (nov. 2005, ANEXO P, p. 181), os 

editoriais “A propósito” (jul. 1998, ANEXO B, p. 166) e “A garota e o movimento” 

(nov. 1997, ANEXO A, p. 165). 

 

 

i. Artigo de opinião “A mídia quer despolitizar a vida” 

 

 

 O artigo de opinião “A mídia quer despolitizar a vida” (jul. 2010, ANEXO Q, p. 

183) trata do que seu autor entende serem ações promovidas pela “mídia hegemônica” 

com o intuito de despolitizar a vida. Para fundamentar sua tese, ele utiliza vários 

exemplos retirados da “mídia hegemônica”, sendo que a maioria desses exemplos se 



97 
 

 

refere a ações discursivas, ou seja, formas de conduzir o pensamento e/ou ação do 

leitor/espectador a partir da seleção lexical com propósitos ideológicos. 

 A análise desse artigo de opinião deve começar pelo próprio título, “A mídia 

quer despolitizar a vida”, uma oração cujo núcleo é o Processo Material despolitizar que 

ocorre acompanhado do Processo Mental querer. O uso do tempo presente atemporal 

confere à afirmação um status de verdade universal, ou seja, procura conduzir o leitor a 

não questionar o que foi afirmado dado o caráter categórico do enunciado. O uso desse 

tempo foi amplamente encontrado no discurso da revista, o que permite identificar essa 

como uma das principais estratégias argumentativas utilizadas nesse discurso, como já 

ressaltamos no Capítulo 4, “Análise do gênero discursivo jornalístico opinativo 

editorial”. 

 

1. O professor João Sicsú chamou a atenção para a despolitização do debate 
eleitoral, levado a cabo, sobretudo, pelas corporações de mídia.  

 

Em (1), podemos observar que o processo levar refere-se à “mídia hegemônica” 

e sua atuação. O autor do texto destaca uma fala do professor João Sicsú (do Instituto 

de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro) sobre as corporações de mídia 

conduzirem um processo de despolitização do debate eleitoral. Essa oração é a primeira 

desse artigo de opinião e representa seu tema central. A partir daqui o autor do texto 

passa a fornecer diversos exemplos dessa despolitização que, para ele, não é apenas do 

debate eleitoral ou da política, mas da própria vida. O uso da expressão levar a cabo é 

interessante pois revela que, para o autor do texto, essa despolitização já está concluída. 

O primeiro exemplo da despolitização promovida pela “mídia hegemônica” é o 

uso do termo “pós-Lula”: 

 

2. Como exemplo ele cita o uso do termo “Pós-Lula”, obra da marketagem 
tucana imediatamente incorporada pelo léxico neomidiático.  

 
3. Assim, o eleitor imediatamente esquece o “pré-Lula” e tende a limitar 

sua escolha entre o melhor “gerente” para administrar o país.  
 

4. Só que ao esquecer o “pré-Lula”, assinala Sicsú, o brasileiro também 
esquece de comparar o governo FHC (de quem Serra foi ministro) com o 
governo Lula (de quem Dilma foi ministra). 

 
Em (2), (3) e (4), o autor do texto explica o exemplo citado pelo professor João 

Sicsú. Em (2), o Processo Material incorporar tem seu sentido complementado pelo uso 
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da Circunstância Temporal imediatamente. Dessa forma, ele reforça a agilidade da 

“mídia hegemônica” para explorar o termo proposto pela marketagem tucana. Em (3), a 

mesma Circunstância Temporal é repetida, agora para mostrar o efeito que o uso do 

termo produz, qual seja, a escolha equivocada para presidente da República. Este 

equívoco parte do que é demonstrado pelo Processo Mental esquecer, cujo Fenômeno é 

o “pré-Lula”, que resulta na ação de limitar a escolha do eleitor. O Processo Mental 

esquecer vai aparecer mais duas vezes em (4), o que sugere que o uso do termo “pós-

Lula”, para o enunciador, teria o poder de anular os conhecimentos do eleitor sobre o 

período anterior ao governo Lula (Luiz Inácio Lula da Silva). E esse esquecimento, por 

sua vez, seria o grande responsável por um voto equivocado, já que não permitiria uma 

comparação consistente entre os governos de Fernando Henrique Cardoso e o governo 

de Luiz Inácio Lula da Silva. 

Esse primeiro parágrafo é fechado de modo a deixar clara a opinião do autor do 

texto em relação a essa despolitização do debate eleitoral proposta pela “mídia 

hegemônica”: 

 

5. A marketagem tucana quer nivelar por baixo, pois sabe que a 
comparação dos governos favorece Lula e sua candidata. 

 

O participante Experienciador de Processos Mentais deve ser necessariamente 

humano e consciente, ainda que seja representado implicitamente como em (5), cujo 

Experienciador é a marketagem tucana, ou seja, a equipe responsável pelo marketing do 

PSDB. Nesse contexto, o processo saber é usado para justificar a ação de despolitização 

do debate eleitoral promovido pela marketagem tucana e rapidamente assimilado pela 

“mídia hegemônica”, segundo o autor do texto. A Circunstância de Modo por baixo, 

que modifica o Processo Material nivelar, revela a opinião do autor do texto sobre a 

despolitização do debate eleitoral, o que ele justifica com a utilização do Processo 

Material favorecer. Prossegue o autor: 

 

6. A despolitização do debate eleitoral está no centro da estratégia das 
corporações de mídia.  

 

O estado de coisas demonstrado pelo Relacional estar indica uma classificação 

temporária e não definitiva, ou seja, que pode ser alterada a qualquer momento em 

função da dinamicidade dos fatos, como no exemplo (6) acima. O Portador A 
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despolitização do debate eleitoral indica a época na qual esse fato aconteceu, durante o 

processo eleitoral de 2010 para presidência da República e, portanto, também pode ser 

mudado a qualquer momento, o que reforça a ideia de efemeridade, ainda que o autor do 

texto não mostre como essa mudança poderia acontecer. Mais um exemplo de seleção 

lexical com propósitos fortemente ideológicos: 

 

7. Twittaço: levado a cabo pela candidata do Partido Verde, o fato chegou 
às primeiras páginas dos jornais como uma das grandes novidades dessa 
campanha, e foi equiparado ao panelaço. 

 

Em (7), o Processo chegar é utilizado com o sentido de atingir um lugar, ou 

seja, constitui um movimento físico. O fato que chega às primeiras páginas dos jornais 

é o twittaço, que pode ser entendido como uma manifestação popular a favor ou contra 

determinada causa, por meio da rede social Twitter. Nesse caso, a manifestação foi 

política e também aconteceu durante a campanha eleitoral para Presidência da 

República do Brasil de 2010, amplamente utilizado pela candidata do Partido Verde 

(PV), Marina Silva. Pode-se destacar ainda a presença dos neologismos twittaço e 

panelaço, palavras que representam formas de se manifestar por meio da internet, 

twittaço, ou nas ruas, panelaço. 

 

8. Em nenhum momento as corporações de mídia mostraram interesse em 
debater seu conteúdo – as privatizações obscuras durante o governo 
FHC – e levar algum esclarecimento ao público. 

 

A crítica à atuação da “mídia hegemônica” é construída por meio do uso dos 

processos mostrar, levar (Materiais) e debater (Verbal). O exemplo (8) destaca uma 

suposta omissão da “mídia hegemônica” ao não esclarecer o público sobre as 

privatizações obscuras durante o governo FHC, o que seria o conteúdo de um dossiê 

relativo à gestão de Fernando Henrique Cardoso como Presidente da República. Dessa 

forma, o uso do processo levar, que acontece mais duas outras vezes no mesmo texto, 

ilustra a acusação feita pelo autor do artigo já que, para ele, a “mídia hegemônica” 

conduz a uma despolitização da vida da população brasileira. 

 
9. Agora a notícia despolitizadora da vez é a “desilusão dos jovens com a 

política”, conclusão a que a neomídia chegou após saber que houve 
redução da solicitação de títulos de eleitor entre adolescentes de 16 a 18 
anos. 
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Mais um exemplo da despolitização do debate eleitoral é apresentado em (9), em 

que o Processo Relacional Identificativo ser define a Característica a notícia 

despolitizadora da vez com o Valor a “desilusão dos jovens com a política”. O 

Processo Mental saber revela a origem dessa conclusão da “mídia hegemônica”. 

Embora o autor faça uso do presente atemporal na primeira oração do período em 

destaque, o que confere uma aparente verossimilhança ao enunciado, seu conteúdo será 

veementemente questionado na sequência por meio de diversas indagações, tais como: 

 
10. Quem disse que o status quo tem algum interesse em formar jovens 

questionadores?  
 

Em (10), ao tratar da despolitização da mídia promovida pela mídia grande, o 

autor do texto questiona a constatação da neomídia sobre o desinteresse dos jovens pela 

política. Nesse caso, o Relacional ter é usado de maneira estratégica justamente para 

mostrar o que, na opinião do autor, a mídia grande ou o status quo não tem: interesse 

em formar jovens questionadores. O enunciado interrogativo permite inferir que 

deveriam ter esse interesse. 

 

11. O que as corporações de mídia querem é a despolitização das relações 
humanas, dos movimentos sociais, dos valores éticos e solidários, enfim, 
elas trabalham pela despolitização da própria vida. 

 

Em (11), o Experienciador do Processo Mental querer não é o próprio autor do 

texto, mas as corporações de mídia. Dessa forma, o sentir é atribuído a outro 

participante da argumentação ali desenvolvida e não ao próprio autor do texto. Essa é a 

reafirmação da tese defendida por ele e aparece no último parágrafo do texto como parte 

da conclusão, depois da exposição de exemplos que a corroboram. O Processo Material 

trabalhar demonstra o esforço feito pela “mídia hegemônica” com o objetivo de 

despolitizar a vida. Por fim, mais uma opinião do autor sobre a atuação da “mídia 

hegemônica”: 

 
12. Assim, o lucro acima do ser humano passa a ser considerado um fato 

normal, aceitável e até desejável. 
 

Em (12), o Processo Mental considerar é o núcleo do ponto de vista da “mídia 

hegemônica”, de acordo com a opinião do autor do texto, já que expressa a suposta 
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linha de pensamento que norteia seu trabalho. Nesse caso, o Discurso Indireto Livre é 

utilizado para mostrar o que seria um pensamento da “mídia hegemônica”. De fato, o 

fenômeno um fato normal, aceitável e até desejável refere-se a o lucro acima do ser 

humano. 

 
13. Lutar pela politização da vida é lutar por uma outra comunicação. 
 

 
O Processo Relacional ser, empregado no presente do indicativo, confere à 

oração um sentido de atemporalidade que reforça o ponto de vista ali veiculado, o que 

pode ser confirmado pelo exemplo (13). Nesse caso, o Processo Identificativo veicula 

um Valor que pode ser considerado indiscutível segundo o ponto de vista do autor do 

texto. Trata-se de uma afirmação categórica que pode induzir o leitor a concordar com o 

conteúdo desse enunciado, sem questionar sua veracidade. 

Em (13), o exemplo é a última oração do artigo de opinião que trata da 

despolitização veiculada pela “mídia hegemônica”, observada pelo autor do texto. 

Depois de elencar vários fatos nos quais encontra suporte para sua tese, o autor encerra 

com essa afirmação que indica seu posicionamento favorável a uma politização da vida 

por meio do que denominou uma outra comunicação, ou seja, uma nova forma de se 

fazer comunicação.  

 

 

ii. Artigo de opinião “Por que a Veja mente, mente, mente desesperadamente?” 

 

 

 O artigo de opinião “Por que a Veja mente, mente, mente desesperadamente?” 

(nov. 2005, ANEXO P, p. 181) trata de uma forte crítica negativa à revista Veja e sua 

atuação como veículo de comunicação. Considerando-se que o título do artigo é uma 

pergunta, pode-se inferir que o autor tentará respondê-la em seu texto. E essa resposta 

será construída por meio de exemplos de notícias publicadas na revista Veja que, 

segundo o autor do artigo, não são verdadeiras. 

Nesse texto, o Processo Verbal mentir aparece onze vezes, o que já pode ser 

considerado uma estratégia de persuasão, e, em todos os casos, o Dizente é a revista 

Veja: 
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14. Por que a Veja mente, mente, mente desesperadamente? 
 
15. Só podem fazer isso mentindo. Mentindo sobre o trabalho do MST com 

os trabalhadores do campo, nas centenas de assentamentos que acolhem 
centenas de milhares de pessoas, famílias que viveram secularmente 
marginalizadas no Brasil.  

 
16. Ao desconhecer tanta coisa, a Veja tem de mentir para esconder tudo 

isso dos leitores, passando uma imagem bushiana do MST. 
 

Durante todo o texto, o autor defende a tese de que a Veja veicula muitas 

mentiras em suas páginas com o intuito de atacar os intelectuais críticos. Para tanto, usa 

o Processo Verbal mentir repetidas vezes, como no próprio título (14) “Por que a Veja 

mente, mente, mente desesperadamente?”, em que aparece três vezes. A repetição 

funciona como uma forma de reforçar a argumentação que é repleta de exemplos, tais 

como (15) e (16). Em (15), o autor expõe seu primeiro exemplo de como a Veja atua, e 

explica em (16) que isso acontece por falta de conhecimento e que a revista precisa 

mentir para construir determinada imagem do MST. Essa necessidade da mentira é 

expressa com o auxiliar modal ter, tem de mentir, que denota uma obrigação. Nesse 

texto, a intensa repetição do Processo Verbal mentir pode ser considerada a principal 

estratégia argumentativa, tendo em vista que ela percorre todo o texto que é encerrado 

com a repetição da oração-título. 

 

17. Todo país tem esse tipo de publicação extremista, que defende hoje 
prioritariamente os ideais dos novos conservadores estadunidenses. 

 

O Processo Relacional ter estabelece uma relação de posse entre o participante 

Portador, que é o possuidor, e o participante Atributo, que é a coisa possuída. É uma 

relação de beneficiamento, ainda que nem sempre a coisa possuída seja vantajosa para o 

possuidor como acontece em (17), onde o Atributo esse tipo de publicação extremista 

tem uma conotação fortemente negativa. Nesse texto, o autor constrói uma crítica 

negativa sobre a revista Veja e essa oração Relacional constitui um dos argumentos que 

corroboram sua tese.  

A justificativa apontada pelo autor para tantas mentiras é: 

 
18. Herdam os ideais da guerra fria, se especializam em atacar a esquerda, 

reproduzem as mesmas matérias internacionais e as bobagens 
supostamente científicas sobre medicamentos, tratamentos de pele, de 
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problemas psicológicos, de educação, para tentar passar por uma revista 
que atende necessidades da família. 

 
A motivação da revista Veja para veicular um conteúdo mentiroso, de acordo 

com o ponto de vista do autor do artigo, é expressa a partir dos Processos Materiais 

herdar, especializar, reproduzir e atender, além do Relacional Atributivo (tentar) 

passar, cujo sentido nesse contexto é o de parecer. É interessante observar que as três 

primeiras orações não explicitam o Ator dos Processos Materiais herdar, especializar e 

reproduzir. Nesse caso, o enunciador parece generalizar os aspectos destacados ao usar 

os processos na terceira pessoa do plural, ou seja, sua crítica se estende também a outras 

publicações similares à revista Veja, embora a proposta inicial do texto, considerando-se 

seu título, seja tratar apenas desta. A motivação da revista é amparada ainda no 

Relacional Atributivo passar, sendo que esse objetivo, na opinião do autor do artigo, 

não é alcançado, já que o processo vem acompanhado do auxiliar tentar. Dessa forma, 

ele reconhece a tentativa, mas não o êxito da empreitada. 

Sem citar nomes, a crítica é direcionada também aos colunistas de Veja: 

 
19. Seus colunistas são o melhor exemplo da vulgaridade e da falsa cultura 

na imprensa brasileira. 
 

Em (19), o autor define a Característica seus colunistas com o Valor o melhor 

exemplo da vulgaridade e da falsa cultura na imprensa brasileira, mais uma vez 

utilizando-se do presente atemporal, aquele que pode induzir o leitor a não questionar a 

veracidade do conteúdo enunciado. 

Todos os assuntos mencionados pelo autor do artigo, que constituem conteúdo 

veiculado pela revista Veja de maneira mentirosa, são explicados por ele, como a notícia 

da queda de Chávez: 

 

20. A Veja tem de mentir sobre a Venezuela, país em que se promove a 
prioridade do social, com um quarto dos recursos obtidos com o petróleo 
irrigando os programas sociais.  

 
21. Que o governo de Hugo Chávez triunfou sobre a mídia privada golpista 

– as Vejas de lá –, pelo apoio popular que granjeou, quando a Veja, 
defasada, como sempre, já noticiava na sua capa a queda de Chávez.  

 
22. Depois, o governo venezuelano derrotou a oposição em referendo 

previsto na Constituição daquele país, em que os eleitores, no meio do 
mandato, se pronunciam sobre a continuidade ou não do governo, em 
um sistema mais democrático que em qualquer outro lugar do mundo. 
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Em (20), (21) e (22), o autor do texto utiliza processos que nesse contexto 

assumem uma conotação essencialmente positiva em relação ao governo de Chávez na 

Venezuela: promover, irrigar, triunfar, granjear, derrotar e pronunciar. Os Processos 

Materiais promover e irrigar se referem a ações governamentais fundamentalmente 

favoráveis à população venezuelana. Os Materiais triunfar e derrotar demonstram como 

o governo de Chávez é vitorioso em relação aos participantes mídia privada golpista e a 

oposição, respectivamente. Além disso, o Processo Verbal pronunciar revela que o 

governo de Chávez ouve o povo venezuelano, o que pode ser entendido como uma 

abertura ao diálogo com a população, embora não se tenha explicitado qual foi o 

posicionamento do povo. No entanto, o Processo Material granjear deixa claro o apoio 

popular a Chávez. 

Outro assunto esclarecido nesse artigo é a morte do PT (Partido dos 

Trabalhadores) anunciada por Veja: 

23. A Veja mente quando anunciou a morte do PT, no mesmo momento em 
que mais de 300.000 membros do partido, demonstrando vigor 
inigualável em qualquer outro partido, foram às urnas escolher, por 
eleição direta, seus novos dirigentes, apesar da ruidosa e sistemática 
campanha da mídia bushista brasileira. 

 

Para explicitar que a morte do PT anunciada por Veja não é verdadeira, o autor 

do artigo utiliza os Processos Materiais demonstrar e ir, que revelam o apoio popular 

concedido ao PT quando da eleição de seus novos dirigentes, o que significaria que, na 

verdade, o PT não está morto, como anunciado por Veja. Ressaltamos aqui que esses 

são posicionamentos do autor do artigo e, portanto, revelam o ponto de vista da revista 

Caros Amigos como um todo. 

 

24. A Veja mente, mente, mente, desesperadamente, porque suas verdades 
são mentiras, porque representa o conservadorismo, a discriminação, a 
mentalidade mercantil, a repressão, a violência, a falsa cultura, a 
vulgaridade – enfim, o que de pior o capitalismo brasileiro já produziu. 
Choca-se com o humanismo, a democracia, a socialização, os interesses 
públicos. Por isso, para “fabricar consensos” – conforme a expressão de 
Chomsky, a Veja mente, mente, mente, desesperadamente. 

 
O exemplo (24) constitui o último parágrafo do artigo em destaque. E mais uma 

vez o recurso da repetição é utilizado. Agora o autor optou por iniciar e encerrar o 

parágrafo com a mesma oração que, por sua vez, é a oração que dá título ao texto: a 
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Veja mente, mente, mente desesperadamente. Além do uso já referido do Processo 

Verbal mentir, podemos observar também os Processos Relacionais ser e representar, e 

este último também funciona como Relacional Identificativo nessa oração. Sendo assim, 

os Valores mentiras e o conservadorismo, a discriminação, a mentalidade mercantil, a 

repressão, a violência, a falsa cultura, a vulgaridade definem o que o autor do texto 

pretende transmitir ao seu leitor no que diz respeito ao que ele pensa sobre a revista 

Veja. Além disso, os Processos Materiais chocar e fabricar nesse contexto assumem 

conotação essencialmente negativa. Desse modo, a revista Veja vai de encontro ao 

humanismo, a democracia, a socialização, os interesses públicos, ela não se coaduna 

com tais princípios que são esperados de um veículo de comunicação. E, ainda, ela 

fabrica consensos, ou seja, mente ao construir suas verdades. Nesse caso, o autor usa o 

argumento de autoridade (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005 [1992]) como 

estratégia de persuasão, ao citar uma expressão do linguista e ativista político Noam 

Chomsky. Tudo isso de acordo com o ponto de vista do autor do texto, já que suas 

informações também são passíveis de comprovação, apesar da recorrência do presente 

atemporal e sua conotação de verdade inquestionável.  

 

 

iii. Editorial “A propósito” 

 

 

 O editorial “A propósito” (jul. 1998, ANEXO B, p. 166) é uma resposta a 

diversas cartas de leitores que chegaram à redação de Caros Amigos questionando a 

presença de um anúncio do governo federal na revista. Segundo esses leitores, a 

publicação desse anúncio poderia significar que Caros Amigos não é, de fato, 

independente, como costuma se identificar. O editor inicia o texto avaliando a questão 

como um ótimo motivo para uma pequena reflexão, e começa sua justificativa: 

 

25. Aqui vai: da mesma forma com que não controlamos, melhor, não 
censuramos qualquer texto de nossos colaboradores, assim também não 
censuramos anúncios, porque nossa proposta é a da liberdade absoluta 
de expressão. Sabemos o risco de assumir tal posicionamento, mas 
esperamos não abrir mão dele. 
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Com os Processos Materiais controlar e censurar, este último repetido duas 

vezes, o editor inicia por mostrar o que a revista Caros Amigos não faz em relação ao 

conteúdo veiculado em suas páginas. Na sequência, com o Relacional Identificativo ser 

justifica que a proposta da revista é a da liberdade absoluta de expressão e que por isso 

não poderiam recusar o anúncio. Utilizando os processos mentais saber e esperar, 

ressalta que tem ciência dos riscos desse posicionamento, que pode parecer incoerente 

com a opinião frequentemente encontrada no discurso da revista, como os próprios 

leitores observaram, além de mostrar a intenção de não mudar esse posicionamento em 

relação às opiniões divergentes. 

 

26. Chegam críticas duras também a certas opiniões de nossos 
colaboradores, mas acreditamos que é exatamente da divergência de 
julgamentos que se nutre o raciocínio. 

 

Para reforçar a posição da revista de não censurar textos de colaboradores ou de 

anúncios, o editor ressalta a ocorrência de críticas duras também a certas opiniões de 

nossos colaboradores partindo do Processo Material chegar. Dessa forma, a revista se 

mostra aberta à discussão e a quem queira se manifestar em seu espaço, 

independentemente de posicionamento ideológico, como é o caso do anúncio do 

governo federal. A explicação para essa afirmação vem da crença na divergência de 

julgamentos apresentada pelo Processo Mental acreditar. 

 

27. Só queremos isso, não temos compromisso com nenhum partido 
político, com nenhum grupo econômico, com nenhum credo, com 
nenhuma famiglia. 

 

Em (27), o Experienciador do Processo Mental querer é a equipe de Caros 

Amigos presente na terminação de primeira pessoa do plural queremos. Essa é a 

sequência da argumentação explicitada no exemplo anterior (26). Aqui o autor 

acrescenta que não estão comprometidos com nenhum partido político, com nenhum 

grupo econômico, com nenhum credo, com nenhuma famiglia, liberdade que permite a 

referida divergência entre as ideias publicadas. 

O Processo Relacional ter estabelece uma relação de posse entre o participante 

Portador, que é o possuidor, e o participante Atributo, que é a coisa possuída. É uma 

relação de beneficiamento, ainda que seja pela forma negativa. Para o editor da revista, 
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nesse caso, não ter é mais positivo do que ter18. Em (27), o editor afirma o que a revista 

não possui: compromisso com nenhum partido político, com nenhum grupo econômico, 

com nenhum credo, com nenhuma famiglia. E, afirmando o que não possui, revela nas 

entrelinhas o que possui: independência editorial. Sendo assim, ele faz um autoelogio ao 

reafirmar independência editorial de Caros Amigos, ou seja, que as opiniões veiculadas 

pela revista seriam genuínas e não provenientes de parcerias com terceiros. 

 

28. Temos certeza de que há espaço para mais de uma publicação com esse 
perfil, uma publicação que destoe do mercantilismo e interesses outros 
em que se engolfaram os empresários de comunicação no Brasil, por 
mais deselegante que possa parecer a colocação. 

 

Em (28), o editor de Caros Amigos, dando sequência à sua afirmação sobre a 

independência da revista, acrescenta sua crença na existência de espaço para outras 

publicações similares a Caros Amigos com o Processo Relacional Atributivo ter, 

ressaltando a diferença em relação ao mercantilismo e interesses outros em que se 

engolfaram os empresários de comunicação no Brasil. O processo haver ocorre com 

sentido de existir, ou seja, aponta a existência de algo. Dessa forma, ele cumpre a 

função de dar continuidade às ideias anteriormente apresentadas, ao acrescentar 

informações novas à argumentação. Agora o editor da revista ressalta a diferença entre 

Caros Amigos e a “mídia hegemônica”, utilizando o Processo Relacional Atributivo 

destoar. Além disso, o Processo Material engolfar mostra a diferença entre a atuação 

dos empresários de comunicação no Brasil e a de Caros Amigos. 

Nesse caso, é interessante observar também o comentário que segue tal 

afirmação, por mais deselegante que possa parecer a colocação, que pode ser 

entendido como um modalizador, considerando-se o uso do Processo Relacional 

Identificativo parecer, acompanhado do auxiliar poder. Assim, ele expressa seu ponto 

de vista sobre o conteúdo de seu enunciado e, consequentemente, fornece ao leitor 

pistas sobre o efeito de sentido que pretende construir com essa proposição. Muitas 

vezes a objetividade pode parecer algo rude.  

O texto é encerrado da seguinte forma: 

 

                                                           
18 Lembramos que negar o compromisso com o partido pode não ser, necessariamente, um aspecto 
positivo da revista. 
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29. Caros Amigos é uma publicação institucional, que, repetimos, optou 
pela liberdade absoluta de expressão – evidentemente, dos que cultuam 
essa aparentemente utópica postura editorial. 

 

Aqui o editor utiliza o Processo Relacional Identificativo ser para conceder à 

revista o Valor uma publicação institucional que faz uma opção pela liberdade absoluta 

de expressão, o que já fora mencionado anteriormente no texto, exemplo (25). A 

repetição, explicitada pelo processo material repetir, constitui uma eficiente estratégia 

argumentativa em textos opinativos.  

 

 

iv. Editorial “A garota e o movimento” 

 

 

 O editorial “A garota e o movimento” (nov. 1997, ANEXO A, p. 165) destaca a 

principal entrevista daquela edição da revista feita com João Pedro Stédile, então um 

dos líderes do MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra). O editor fala também 

sobre a juventude brasileira que se interessa por causas similares à do MST, citando o 

exemplo de uma jovem que escrevera para a redação de Caros Amigos expressando 

justamente esse interesse em causas sociais. Ele inicia seu texto citando essa carta: 

 

30. Nesta edição publicamos a carta de uma jovem leitora de Florianópolis 
dizendo que queria “ter coragem para abraçar uma causa, lutar por 
alguma coisa, ter um ideal”.  

 

O Processo Material publicar apresenta a carta da leitora e o Processo Verbal 

dizer explicita seu conteúdo. Sendo assim, o Experienciador do processo querer não é o 

próprio autor do texto, mas uma jovem leitora de Florianópolis. O sentir é, pois, 

atribuído a outro participante da argumentação ali desenvolvida e não ao próprio autor 

do texto. Entre aspas o editor acrescenta o que seria a voz da própria garota apresentada 

por meio do Discurso Direto. Nesse trecho, ela revela o que sente usando os Processos 

Materiais abraçar e lutar, bem como o Relacional Atributivo ter em duas ocorrências19.  

O editor destaca, então, a falta de espaço na televisão para jovens como essa 

expressarem suas intenções: 

                                                           
19 O Processo ter, nesse contexto,  também pode ser entendido como Mental já que revela uma ideologia 
da jovem. 
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31. A televisão, como a grande imprensa, não pode perder tempo com 
causas, lutas, ideais. 

 

Em (31), o Processo Material perder vem acompanhado do modalizador poder. 

O editor da revista não assume compromisso com a verdade do conteúdo proposicional 

do seu enunciado, qual seja, que causas, lutas, ideais seriam uma perda de tempo, o que 

torna essa oração uma avaliação negativa do conteúdo veiculado pela televisão. Essa 

inferência é permitida considerando-se o cotexto dessa oração, já que ela emerge em um 

editorial que trata exatamente de pessoas que se interessam por causas e lutam por 

ideais, tais como João Pedro Stédile, então líder do MST e entrevistado daquela edição 

da revista. 

Tendo em vista que a televisão não abre espaço para causas sociais, avança o 

editor: 

 

32. E os que estão preocupados com solidariedade, redenção, ética, esses 
princípios tão enaltecidos na ficção, têm de procurar outros meios de 
informação para divulgar suas idéias e seus atos. 

 
O Fenômeno com solidariedade, redenção, ética relativo ao Processo Mental 

preocupar revela o conteúdo pelo qual a televisão não se interessa, ainda que o Processo 

Material enaltecer nos mostre que na ficção eles têm espaço. Sendo assim, com o uso 

dos processos procurar e divulgar, o editor da revista indica as ações necessárias aos 

que se interessam por causas sociais de um modo geral. Ressalte-se ainda o auxiliar 

modal ter de, que acompanha o Processo Material procurar, que denota uma 

obrigatoriedade.  

 

33. João Pedro responde a todas as perguntas dos jornalistas, não se furta a 
nenhuma, diz de onde vêm os recursos para essa operação grandiosa e 
em crescimento geométrico pelo país afora, fala da vida num 
acampamento (“um inferno!”), identifica os inimigos, condena o 
modelo econômico em vigência, o neoliberalismo, alerta para as 
consequências da fome endêmica e propõe a mais ampla discussão sobre 
um projeto alternativo para o Brasil. 

 

Em (33), o editor apresenta a entrevista de João Pedro Stédile e faz uso de vários 

Processos Verbais: responder, dizer, falar, identificar, condenar, alertar e propor. 

Nesse caso, todos esses processos estão sendo considerados Verbais, pois referem-se à 



110 
 

 

fala de Stédile, por exemplo, ele condena o modelo econômico em vigência, o 

neoliberalismo por meio de seu discurso, em sua entrevista. Ressalte-se ainda a 

presença do Processo Material furtar usado na forma negativa, não se furta, para 

demonstrar a transparência de Stédile na entrevista, já que, segundo o editor de Caros 

Amigos, ele respondeu a todas as perguntas que lhe fizeram. Pode-se dizer que essa 

entrevista, bem como sua temática, é considerada muito importante pelo editor de Caros 

Amigos, pois, em nosso corpus, foi a única descrita dessa forma detalhada no editorial 

da revista. 

 

34. Termina com uma profissão de fé, prevendo que em menos de duas 
décadas seremos “o país mais alegre e justo da humanidade”.  

 
35. Desde que adotemos um novo modelo de desenvolvimento.  

 
36. Certamente João Pedro conta com jovens como a garota que escreveu de 

Florianópolis. 
 

As orações (34), (35) e (36) compõem o último parágrafo do editorial “A garota 

e o movimento”. O conteúdo das orações (34) e (35) é creditado a Stédile por meio dos 

discursos Direto e Indireto, o que é representado pelo uso dos processos terminar e 

adotar (Materiais), prever (Verbal) e ser (Relacional Identificativo). Em (36), o editor 

emite seu ponto de vista relacionando os dois Atores Sociais destacados no texto: 

Stédile e a garota de Florianópolis. O Processo Mental contar expressa o que o editor de 

Caros Amigos imagina ser o pensamento de Stédile, e o Processo Verbal escrever ajuda 

a identificar a garota citada por meio de sua ação de escrever para a revista. A oração 

(36) encerra o editorial. Com ela, o editor parece procurar demonstrar a importância de 

movimentos como o MST e sua necessidade de apoio de pessoas como a garota que 

escreveu de Florianópolis. Essa garota, não identificada nominalmente, segundo o 

mesmo editorial, escreveu justamente para expressar sua vontade de lutar por ideais, de 

ter uma causa. 
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CAPÍTULO 6 

A representação de Atores Sociais 

 

 

Nesta seção, faremos um mapeamento da ocorrência dos Atores Sociais “mídia 

hegemônica”, revista Caros Amigos e leitor da revista nos textos que compõem o 

corpus deste trabalho, bem como a função que desempenham em cada oração. Esses são 

os três Atores Sociais mais frequentemente encontrados no discurso da revista e por isso 

foram selecionados para nossa análise. Essa análise será feita por meio do Sistema de 

Transitividade à luz da Linguística Sistêmico-Funcional, descrita no Capítulo 1, “A 

Análise Crítica do Discurso de Fairclough e a Linguística Sistêmico-Funcional de 

Halliday”, e também por meio da proposta de Fairclough (2003), que nos remete ao 

modelo proposto por Van Leeuwen (2008 [1996]), descrito no Capítulo 3, 

“Metodologia”. O modelo de Van Leeuwen (2008 [1996]) parte da LSF, e uma de suas 

categorias é justamente a função exercida pelo participante na oração. Nosso intuito é, 

pois, verificar como é construída a opinião no discurso da revista por meio de uma 

análise mais localizada, ou seja, verificaremos como o discurso da revista se refere a 

cada um dos três Atores Sociais mencionados. 

Para tanto, identificamos, nos quinze editoriais de Caros Amigos selecionados, 

bem como nos três artigos de opinião que compõem nosso corpus, todas as orações que 

citavam de alguma forma a “mídia hegemônica”, a revista Caros Amigos e o leitor da 

revista. Foram encontradas 147 orações nos textos, nas quais localizamos 159 

referências à “mídia hegemônica”. A revista Caros Amigos foi citada em 103 orações, 

sendo 127 ocorrências desse Ator Social. E o leitor da revista foi encontrado em 38 

orações, sendo o mesmo número de ocorrências do Ator Social, ou seja, uma ocorrência 

em cada oração. Essas orações serão analisadas de maneira individualizada, não nos 

dedicaremos à análise de todo o complexo oracional no qual a oração eventualmente 

está inserida, tendo em vista que nas orações complexas (EGGINS, 2004) cada oração 

possui seu Sistema de Transitividade específico.  

Como já foi dito, o Sistema de Transitividade proposto por Halliday e 

Matthiessen (2004) explica a experiência do mundo, sendo que ele parte do Processo 

(elemento central da estrutura), dos Participantes envolvidos e das Circunstâncias 

eventualmente associadas ao evento. Dessa forma, a Metafunção Ideacional codifica 
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nossas experiências no mundo e, portanto, será útil para a análise da representação dos 

Atores Sociais mais recorrentemente encontrados no discurso da revista Caros Amigos, 

considerando-se essa representação um recorte da realidade do mundo à nossa volta. 

A “mídia hegemônica” aparece nas orações e complexos oracionais em análise 

tanto exercendo o papel de Participante quanto no interior de alguma Circunstância. 

Como Participante, ela exerce dezesseis funções diferentes (Ator, Meta, Beneficiário; 

Experienciador, Escopo; Comportante, Fenômeno; Dizente, Verbiagem, Alvo; Atributo, 

Portador, Possuído, Possuidor; Característica, Valor) e como Circunstância aparece em 

cinco tipos distintos (Circunstâncias de Localização, de Modo, de Causa, de 

Contingência e de Papel). E, nessa grande diversidade, destacamos a “mídia 

hegemônica” nas posições de Ator (36%),20 de Meta (13%), de Dizente (10%) e de 

Circunstância de Localização (11%) como as mais recorrentes. Os 30% restantes 

subdividem-se nas outras funções citadas acima. 

 A primeira observação que se pode fazer é em relação à alta frequência de 

associação da “mídia hegemônica” aos Processos Materiais, nas posições de Ator e 

Meta. Os Processos Materiais (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004) são aqueles que 

constroem a experiência por meio de uma sequência de mudanças concretas e físicas 

nas quais o Ator está sempre presente. Dessa forma, há um processo a partir do qual o 

estado inicial é modificado e tem como resultado um estado final diferente de seu 

antecessor. Sendo assim, a “mídia hegemônica”, em geral, ocupa a posição de Ator, ou 

seja, ela age de alguma maneira na maioria das ocorrências. E também é afetada pela 

ação de outros, já que também aparece com frequência no papel de Meta.  

Além dos papéis de Ator e Meta, a “mídia hegemônica” ocupa também com 

bastante frequência a posição de Circunstância de Localização (11%) e de Dizente 

(10%). Entre as Circunstâncias de Localização nas quais encontramos referências à 

“mídia hegemônica”, dezoito no total, treze são Circunstâncias de Localização Espacial 

e quatro são Circunstâncias de Localização Temporal. Encontramos ainda uma 

Circunstância que apresenta tanto a Localização Espacial quanto a Temporal. 

Podemos destacar ainda as ocorrências nas quais a “mídia hegemônica” exerce a 

função de Dizente relacionada a Processos Verbais. O Dizente é o responsável pelo 

Processo Verbal, ou seja, é ele quem diz alguma coisa e sua voz é incorporada ao texto. 

                                                           
20 Os valores percentuais foram arredondados para cima quando a primeira casa decimal após a vírgula 

era maior do que cinco e para baixo quando menor ou igual a cinco. Esse padrão será mantido em toda 
a tese. 
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A presença recorrente da voz da “mídia hegemônica” no discurso da revista Caros 

Amigos revela sua importância e nos ajuda a refletir sobre a opinião construída sobre 

sua imagem. 

O Ator Social revista Caros Amigos, como já foi dito, aparece em 103 orações, 

sendo que encontramos 127 ocorrências desse Ator exercendo fundamentalmente papel 

de Participante. As funções identificadas foram: Alvo, Ator, Beneficiário, Meta; 

Experienciador, Fenômeno; Dizente, Verbiagem; Existente; Atributo, Portador; 

Característica, Valor; Circunstâncias de Localização e de Modo. Nesse caso, os 

destaques são as funções de Ator (40% das ocorrências) e de Meta (18%). Os demais 

42% das ocorrências referem-se à soma das outras funções acima mencionadas. A 

exemplo do que acontece com a “mídia hegemônica”, a revista Caros Amigos também é 

representada principalmente nas posições de Ator e Meta, ou seja, a revista também age 

e é afetada pela ação de outros Atores Sociais na maioria das ocorrências. 

Como apontamos anteriormente, o Ator Social, que estamos identificando de 

maneira genérica como o leitor de Caros Amigos, aparece em 38 orações nos textos em 

análise. Esse leitor foi encontrado exercendo as seguintes funções: Ator, Beneficiário, 

Meta; Experienciador; Dizente, Verbiagem; Existente; Portador; Característica. 

Observe-se que o leitor da revista não apareceu exercendo função de Circunstância em 

nenhuma oração. As funções mais recorrentes neste caso foram as de Ator, com 46% 

das ocorrências, Experienciador, com 13%, e Portador com 10%. 

Os três Atores Sociais em destaque ocorrem principalmente ocupando a função 

de Ator de algum Processo Material, o que demonstra o papel ativo de todos eles dentro 

do discurso da revista Caros Amigos.  

Para a análise fundamentada no modelo de Van Leeuwen (2008 [1996]) 

consideramos todas as ocorrências dos Atores Sociais em destaque que se constituem 

como Grupos Nominais ou Nomes Próprios. Foram, portanto, excluídas as referências 

anafóricas pronominais e as referências implícitas, por entendermos que elas apenas 

recuperam sentidos anteriormente construídos exatamente por meio dos Grupos 

Nominais ou dos Nomes Próprios.  

 O Ator Social “mídia hegemônica” é representado por meio de Grupo Nominal 

ou Nome Próprio 124 vezes no corpus selecionado para esta tese. As formas pelas quais 

ela foi representada e suas respectivas proporções são as seguintes: Categorização 

(67%), Nomeação (24%), Especificação (3%), Identificação (3%), Impersonalização 

(2%) e Generalização (1%). 
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A “mídia hegemônica” é representada principalmente por meio da 

Categorização, ou seja, por identidades e funções que um Ator Social compartilha com 

outros atores nos processos das interações sociais. Eventualmente a distinção entre 

Categorização e Nomeação pode ser um tanto obscura, pois Atores Sociais podem ser 

identificados individualmente (o médico, o pai) ou enquanto grupos (os médicos, os 

pais). Além disso, a maneira como categorizamos revela nosso ponto de vista em 

relação ao mundo à nossa volta, ou seja, algumas dessas categorias são histórica e 

culturalmente variáveis. E outras estão relacionadas ao papel social que se desempenha 

em determinada situação e podem, portanto, mudar a qualquer momento, como uma 

profissão. 

O leitor de Caros Amigos também é principalmente Categorizado (73% das 

ocorrências), considerando-se os Grupos Nominais, já que não foram encontradas 

ocorrências de Nomes Próprios referentes ao leitor da revista. Ele é classificado 

justamente por essa identidade de leitor da revista na maioria das ocorrências. Nesse 

caso, essa condição de leitor da revista também pode mudar a qualquer momento, pois 

ele pode deixar de ler a revista por qualquer motivo, como uma mudança ideológica, por 

exemplo. Já a revista Caros Amigos é Categorizada em 18% das ocorrências. 

O leitor de Caros Amigos, por sua vez, também aparece de maneira significativa 

por meio da Assimilação (27% das ocorrências). A Assimilação pode ser descrita como 

uma referência não individualizada, mas como grupos, e se realiza pela pluralidade ou 

mediante um substantivo contável ou que denote um grupo de pessoas. 

Os efeitos da alta frequência com que a “mídia hegemônica” é Categorizada em 

oposição à recorrência de nomeação da própria Caros Amigos revelam intenções 

implícitas no discurso da revista. De fato, já que a primeira é classificada como uma 

instituição única e homogênea cuja função é comunicar, não é possível identificar, no 

discurso de Caros Amigos, as particularidades de cada um dos meios de comunicação 

que juntos compõem a “mídia hegemônica”. Já a identidade de Caros Amigos é 

reafirmada a todo momento, como veremos na análise da próxima categoria. 

A Nomeação da “mídia hegemônica” também acontece em número que é 

importante registrar, 24% das ocorrências. Nomear um Ator Social é representá-lo por sua 

identidade única, ou seja, por seu nome próprio, o que pode ser considerado uma 

estratégia ideológica poderosa, considerando-se que por meio da Nomeação é possível 

inferir os diferentes modos pelos quais percebemos e diferenciamos os diversos Atores 
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Sociais. E aqui é possível apontar uma diferença entre a Nomeação da “mídia 

hegemônica” (24%) e a da própria Caros Amigos, que acontece em 39% das ocorrências. 

A frequente Nomeação da revista Caros Amigos pode indicar uma tentativa de a 

revista se autoafirmar ideologicamente entre seus leitores, ao passo que a “mídia 

hegemônica”, em geral, não é Nomeada, mas principalmente Categorizada, 

provavelmente com o intuito de se criar uma ideia de que todas as outras mídias são 

iguais. Dessa forma, o discurso veiculado em Caros Amigos cria uma falsa impressão de 

homogeneidade em relação ao que denomina “mídia grande”. O que confirma a 

tendência observada quando apontamos a recorrente Categorização dos veículos de 

comunicação, como se constituíssem uma única instituição homogênea.  

A revista Caros Amigos emerge em seu próprio discurso também de maneira 

Impessoal, em 39% das ocorrências, ou seja, nesses casos ela é representada por 

substantivos que não incluem o traço semântico “humano”. 

De acordo com Van Leeuwen (2008 [1996]), as representações discursivas 

podem dotar os Atores Sociais com papéis Ativos ou Passivos em determinado discurso. 

O Ator Social é Ativo quando possui forças dinâmicas em uma atividade, quando 

desencadeia a ação representada no processo; e Passivo quando sofre a ação da 

atividade, ou quando é o recebedor final dela.  

A Ativação ou Passivação de um ator social será realizada por meio dos papéis 

gramaticais que desempenha em um discurso (HALLIDAY, 1985). Dessa forma, o Ator 

Social será Ativo quando exercer a função de Ator em Processos Materiais, de 

Comportante em Processos Comportamentais, de Experienciador em Processos 

Mentais, de Dizente em Processos Verbais ou de Portador em Processos Relacionais. E 

será Passivo quando exercer a função de Meta ou de Beneficiário em Processos 

Materiais, Fenômeno em Processos Mentais, Receptor em Processos Verbais ou ainda 

por meio da circunstancialização ou da possessivação do participante. 

A “mídia hegemônica” ocupa principalmente função Ativa, 48% das ocorrências 

de representação por meio de Grupos Nominais ou Nomes Próprios, e em posição 

Passiva ela aparece em 37% delas. Aqui estamos excluindo as ocorrências nas quais a 

“mídia hegemônica” aparece em outras funções diferentes das mencionadas no 

parágrafo anterior, tais como Valor, Característica, Atributo, que representam 15% das 

ocorrências. 

O significado de “ativar” ou “passivar” um Ator Social em determinado discurso 

é muito transparente. Quando o Ator Social é principalmente Ativo, sua capacidade de 
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agir, de fazer as coisas acontecerem, é acentuada, quando ele é principalmente Passivo o 

que está em destaque é sua sujeição aos processos, o Ator Social é afetado pela ação de 

outros. No caso da “mídia hegemônica” no discurso de Caros Amigos, o que está em 

destaque é sua capacidade de ação, haja vista sua ocorrência predominante de forma 

Ativa, principalmente como Ator em Processos Materiais. Entre as ocorrências da 

“mídia hegemônica” nas quais ela aparece de modo Ativo, ela exerce a função de Ator 

em mais da metade dos casos. 

O leitor de Caros Amigos também é principalmente Ativo no discurso da revista, 

já que aparece em posição Ativa em 68% das ocorrências encontradas. 

Ao contrário dos atores “mídia hegemônica” e leitor de Caros Amigos, a própria 

revista recebe, em geral, um papel Passivo (52% das ocorrências). No entanto, ela 

aparece em seu próprio discurso com papel ativo em 40% das ocorrências, ou seja, no 

caso desse Ator Social há um equilíbrio maior, se comparado com os demais atores 

analisados. 

Passemos agora à ilustração de algumas das categorias apontadas acima por 

meio da análise dos editoriais “Quem quer, vê” (set. 2001, ANEXO E, p. 169), 

“Caminhos” (mar. 2003, ANEXO I, p. 173) e “A linha de frente” (out. 2007, ANEXO 

N, p. 178). 

 

 

i. Editorial “Quem quer, vê” 

 

 

 O editorial “Quem quer, vê” (set. 2001, ANEXO E, p. 169) aborda a 

trivialização da violência no Brasil que, segundo o editor de Caros Amigos, é 

estimulada pela imprensa grande ao tratar o leitor ou espectador como insensível. E cita 

ainda a carta de um jornalista italiano que descreve exatamente o contrário, sua 

sensibilidade em relação às cenas de violência que presenciou em seu país. Vejamos o 

texto com os Atores Sociais em destaque: 

 

1. Embalada pela imprensa grande, a trivialização da violência ganhou 
tamanho grau no Brasil, que tanto faz acontecer “mais uma” chacina na 
periferia de São Paulo (são registradas estatisticamente, “a 25ª chacina do 
ano”, “a 26ª”...) ou um bombardeio israelense sobre quarteirões 
palestinos. 
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2. Perto ou longe, as vítimas e os algozes são números, é o jornalismo 

numerológico.  
 

3. O leitor ou o espectador são tratados como receptores inanimados, 
desprovidos de sensibilidade, é como se não pertencessem ao mundo no 
qual ocorrem os fatos noticiados.  

 
4. Em tempos de globalização (globalitarismo, no dizer do professor 

Milton Santos), nunca as pessoas estiveram tão próximas e tão distantes 
umas das outras.  

 
5. Ser moderno é não ter emoção, o mercado não suporta essas bobagens, 

coisa de brasileiro “caipira”.  
 

6. Daí a relevância de uma carta chegada à redação que nos obriga a voltar 
à reunião do G-8 em Gênova, tema de capa da edição passada.  

 
7. É a carta a um amigo escrita por um jornalista italiano de 22 anos que 

foi cobrir o evento.  
 

8. Ele relata o que viu, mas principalmente o que sentiu, e aqui se percebe 
por que a imprensa grande brasileira tem banalizado a violência – é 
porque não a vê de perto, nem quer ver.  
 

9. Se isso é ser moderno, então o jovem jornalista italiano é um 
dinossauro, porque se diz marcado para sempre pelas cenas que 
presenciou, cenas que, como ele diz, jamais imaginou pudessem 
acontecer na sua civilizada e democrática Itália.  

 
10. Um testemunho que obriga a pensar, neste país em que a brutalidade é 

exercida diariamente, no campo e na cidade, a imprensa grande sempre 
a distância. 

 

O texto acima contém várias referências a Atores Sociais. Nesse primeiro 

exemplo, vamos analisar todos os atores presentes no texto para tentar demonstrar como 

as representações geralmente acontecem no discurso de Caros Amigos. Nos próximos 

exemplos, focaremos os Atores Sociais “mídia hegemônica”, revista Caros Amigos e 

leitor da revista. 

No que se refere às representações de Atores Sociais, a primeira observação que 

se pode fazer sobre o editorial “Quem quer, vê” é que elas acontecem em sua maioria 

por meio da Categorização. De modo geral, não se especifica exatamente quem é o Ator 

Social ao qual se refere, mas o autor aponta uma identidade ou função que ele 

compartilha com outros. Em (2) as vítimas e os algozes, em (3) o leitor ou o espectador, 
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em (7) um amigo e um jornalista italiano de 22 anos, em (9) o jovem jornalista italiano 

constituem exemplos dessa Categorização. 

Além dessas, podemos ressaltar as referências à “mídia hegemônica” por meio 

da Categorização em (1) imprensa grande, (2) o jornalismo numerológico, (8) imprensa 

grande brasileira, (10) imprensa grande. Nesses exemplos, deve-se ressaltar o uso do 

adjetivo grande em (1) e (10), em referência ao fato de se tratar da “mídia hegemônica” 

ou de maior alcance no Brasil, e também de numerológico em (2), ambos revelam 

Avaliações feitas pelo editor de Caros Amigos sobre esses Atores Sociais. 

Encontramos ainda uma Funcionalização acompanhada de uma Nomeação em 

(4) professor Milton Santos, onde não apenas se destaca sua função, mas também é 

citado seu nome. A própria Caros Amigos é referida de modo Impessoal em (6) edição 

passada. 

Passemos agora à análise de dois editoriais nos quais focaremos nossa atenção 

nos Atores Sociais “mídia hegemônica”, revista Caros Amigos e leitor da revista. 

 

 

ii. Editorial “Caminhos” 

 

 

 O editorial “Caminhos” (mar. 2003, ANEXO I, p. 173) trata da estreia da 

jornalista Marilene Felinto nas páginas de Caros Amigos logo depois de ter sido 

repentinamente demitida da Folha de S.Paulo. Nesse texto, o editor reflete ainda sobre a 

questão da ética no jornalismo e da necessidade de o jornalista se manter independente, 

ainda que isso lhe custe o emprego, como foi o caso de Marilene Felinto. Vejamos o 

texto completo: 

 
11. Marilene Felinto estréia, com a seção que ela própria batizou: Desaviso. 
 
12. Significativo substantivo para uma jornalista substantiva.  

 
13. Assim que se tornou pública sua demissão da Folha de S.Paulo, onde há 

anos assinava uma coluna semanal, começaram a chegar à nossa 
redação manifestações de leitores protestando contra o jornalão e 
sugerindo que ela passasse a escrever em Caros Amigos.  

 
14. Ao mesmo tempo, Marilene recebia carradas de cartas de solidariedade e 

estranheza pela forma como a Folha anunciou a violência (uma lacônica, 
porque envergonhada, nota de redação).  
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15. Assim, viu-se, mais uma vez, que não passam de meras lorotas esses 
slogans que falam em independência, imparcialidade e outros atributos 
nobres alardeados pelos jornalões.  

 
16. O da família Frias não foge à regra nacional, rabo preso sim, mas não 

com o leitor, como ficou claro no episódio. 
 

17. Na verdade, está cada vez mais difícil esconder onde está preso o rabo 
da mídia grande no Brasil, porque há um público cada vez maior 
recebendo cada vez mais informações, principalmente via Internet.  

 
18. Vem vindo aí uma geração indigesta para os que pretendem mascarar 

seus reais propósitos e compromissos.  
 

19. Editoriais sorrateiros, reportagens dirigidas, entrevistas distorcidas, 
a mão pesada dos proprietários dos veículos pairando sobre a cabeça 
das redações.  

 
20. Impossível um jornalista crítico do establishment sobreviver num meio 

tão controlado.  
 

21. Há exceções, claro, e Marilene é uma delas.  
 

22. Que frutifique o seu exemplo, que pelo menos os mais jovens, esses que 
saem anualmente aos borbotões das faculdades de comunicação (outro 
abacaxi a descascar), tomem ciência de que a ética na profissão – 
qualquer profissão – deve ser o corriqueiro, não o extraordinário.  

 
23. E que a independência é vital, ainda que à custa do emprego. 

 
24. Bem-vinda, Marilene Felinto! 

  

As orações acima, (11) a (24), contêm várias representações dos Atores Sociais 

que destacamos em nosso trabalho. Vejamos cada uma delas. 

Nesse texto, o Ator Social “mídia hegemônica” é representado de forma Ativa 

em (14) a Folha [Ator] anunciou a violência, (15) alardeados pelos jornalões [Ator], 

(16) O da família Frias [Ator] não foge à regra nacional, (17) onde está preso o rabo 

da mídia grande [Portador] e (19) Editoriais sorrateiros, reportagens dirigidas, 

entrevistas distorcidas, a mão pesada dos proprietários dos veículos [Ator] pairando 

sobre a cabeça das redações. E de forma Passiva em (13) protestando contra o 

jornalão [Meta] e (20) Impossível um jornalista crítico do establishment sobreviver 

num meio tão controlado [Circunstância de Localização].  

Além disso, a “mídia hegemônica” é Categorizada em (13) o jornalão, (15) 

jornalões, (17) mídia grande e (19) proprietários dos veículos; Nomeada em (13) Folha 
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de S.Paulo e (14) a Folha; Identificada em (16) o da família Frias e (20) meio tão 

controlado; por fim, é Impersonalizada em (19) editoriais sorrateiros, reportagens 

dirigidas, entrevistas distorcidas. 

Nos exemplos (17), (19) e (20) foram agregadas outras informações além da 

Categorização, Impersonalização e Identificação, respectivamente: (17) mídia grande; 

(19) editoriais sorrateiros, reportagens dirigidas, entrevistas distorcidas; e (20) meio 

tão controlado. Essas informações podem ser consideradas Avaliações21 feitas pelo 

autor do texto sobre o Ator Social. Observe-se que as Avaliações encontradas em (17) e 

(20) possuem conotação fortemente negativa, se considerarmos que a ética é um dos 

fundamentos do trabalho jornalístico (na verdade, de qualquer trabalho). Até mesmo em 

(17), no uso do adjetivo grande, que no discurso de Caros Amigos geralmente é 

incorporado a um aspecto negativo e frequentemente associado à “mídia hegemônica”. 

Passando para a análise das ocorrências do Ator Social revista Caros Amigos em 

seu próprio discurso, observamos que ela é Ativada em (11) Marilene Felinto [Ator] 

estréia, em (13) que ela [Ator] passasse a escrever em Caros Amigos e em (14) 

Marilene [Ator] recebia carradas de cartas de solidariedade e estranheza. E referida 

de forma Passiva em (13) começaram a chegar à nossa redação [Meta] manifestações 

de leitores protestando contra o jornalão e sugerindo que ela passasse a escrever em 

Caros Amigos [Circunstância de Localização]. 

 A revista Caros Amigos, nesse texto, é principalmente referida por meio da 

Nomeação: (11) Marilene Felinto, (13) Caros Amigos, (14) Marilene, (21) Marilene e 

(24) Marilene Felinto. Relembramos aqui nossa opção por considerar as referências a 

jornalistas da Caros Amigos como referências à própria revista, tendo em vista que se 

trata de referências metonímicas, como ressaltamos no Capítulo 1, “A Análise Crítica 

do Discurso de Fairclough e a Linguística Sistêmico-Funcional de Halliday”. 

Encontramos ainda uma Categorização (12) jornalista substantiva e uma 

Impersonalização (13) nossa redação. No caso da revista Caros Amigos, mais 

especificamente da jornalista Marilene Felinto, identificamos uma Avaliação que se 

refere a um aspecto positivo da profissional em (12) uma jornalista substantiva e, por 

extensão, da própria revista. 

                                                           
21 O Sistema de Avaliatividade foi mais detidamente analisado no Capítulo 4, “Análise do gênero 

discursivo jornalístico opinativo editorial”. 
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 Por fim, citemos a única referência ao leitor da revista em (13) de leitores [Ator] 

protestando contra o jornalão. Trata-se de uma forma Ativa e de uma Categorização 

desse Ator Social.  

 No exemplo (16), há uma referência ao leitor que não consideramos em nossa 

análise por se tratar especificamente do leitor da Folha de S.Paulo. O Ator Social que 

selecionamos para análise foi o leitor específico da revista Caros Amigos, que em geral 

é identificado por meio de sua participação na revista com cartas ou e-mails, além da 

“mídia hegemônica” e da própria Caros Amigos. 

 

 

iii. Editorial “A linha de frente” 

 

 

 O editorial “A linha de frente” (out. 2007, ANEXO N, p. 178) trata do 1º 

Anticurso de Jornalismo Caros Amigos. O editor fala como foi o curso, sobre os 

participantes, passa por uma crítica aos jornalistas que, segundo ele, não são éticos e 

fecha retomando os ideais da Revolução Francesa: igualdade, liberdade e fraternidade. 

Vejamos as orações desse editorial que contêm alguma referência a um ou mais dos 

Atores Sociais com os quais estamos trabalhando: 

 

25. Talvez boa parte dos leitores não tenha tomado conhecimento do 1º 
Anticurso de Jornalismo Caros Amigos, que seria encerrado no 
primeiro sábado de outubro (o verbo está no condicional porque o 
encerramento se daria depois de esta edição estar fechada). 

 
26. Em princípio, a idéia do Anticurso causou estranheza a umas pessoas, 

mas não aos 63 jovens que se inscreveram, entre eles sete de Curitiba 
(que cada vez vieram e voltaram de ônibus), um de Caxias do Sul 
(também de ônibus) e um do Rio Grande do Norte (que, hospedado em 
casa de parentes, passou o mês todo em São Paulo e em nossa redação).  

 
27. Havia ainda onze inscritos vindos do Rio de Janeiro, Itatiba, Campinas, 

Jundiaí, Sorocaba, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. A maioria – 
60 por cento – moças. 

 
28. Em lugar de deitar regras, a proposta era cada palestrante expor seus 

conceitos a respeito da profissão, contar suas experiências e responder a 
perguntas dos antialunos, se podemos chamá-los assim. 
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29. Até aqui tudo deu certo, tanto que já estamos estruturando o 2º 
Anticurso.  

 
30. Os jovens que se inscreveram nesse primeiro decerto concordam com o 

subtítulo da proposta: “Como não enriquecer na profissão”.  
 

31. O que significaria, principalmente, que acreditam na independência 
pessoal, isto é, não desejariam fazer carreira à custa de sacrificar as 
próprias idéias e ideais em benefício das idéias e ideais dos donos das 
empresas de comunicação.  

 
32. Pois é dessa forma, enfiando a consciência na terra, que os jornalistas 

avestruzes acabam amealhando pequenas riquezas que lhes propiciam 
frequentar os meios dos abastados, dos patrões e amigos dos patrões, 
longe o quanto possível da maioria da população, essa mesma cujos 
direitos mínimos eles fingem defender em seus escritos.  

 
33. A tragicomédia burguesa de sempre, que nunca deveríamos esperar de 

supostos formadores de opinião. 
 

34. Felizmente, sempre existirão também as vanguardas que batalharão 
contra a mediocrização da sociedade proposta pelos jornalões e revistas 
das empresas grandes de comunicação.  

 
35. Para essas vanguardas é dirigida a idéia do Anticurso, e a resposta ao 

1º foi sintomática: elas são a minoria que, na profissão, tratará de 
promover o conhecimento mais amplo possível das injustiças sofridas 
pela maioria. 

 
36. Mais uma estréia auspiciosa: Joel Rufino dos Santos, carioca, autor de 

mais de 30 livros e da História Nova do Brasil, coleção didática que lhe 
custou uma prisão nos anos da ditadura militar.  

 
37. Ele assinará a seção de livros. 

 

Nesse texto, o Ator Social “mídia hegemônica” é representado de forma Ativa 

em (32) que os jornalistas avestruzes [Ator] acabam amealhando pequenas riquezas e 

em (34) proposta pelos jornalões e revistas das empresas grandes de comunicação 

[Ator]. E de forma Passiva em (31) à custa de sacrificar as próprias idéias e ideais em 

benefício das idéias e ideais dos donos das empresas de comunicação [Meta] e em 

(33) que nunca deveríamos esperar de supostos formadores de opinião [Meta]. Todos 

os exemplos citados constituem formas de Categorização do Ator Social “mídia 

hegemônica”: (31) donos das empresas de comunicação, (32) jornalistas, (33) 

formadores de opinião e (34) jornalões e revistas. 
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Os exemplos (32), (33) e (34) contêm ainda outras informações adicionadas à 

Categorização que podem ser consideradas formas de Avaliação do Ator Social em 

questão. Em (32) jornalistas avestruzes, em (33) supostos formadores de opinião e em 

(34) jornalões e revistas das empresas grandes de comunicação. Dessa forma, os 

adjetivos supostos e grandes, e os substantivos avestruzes e jornalões constituem 

avaliações negativas em relação à “mídia hegemônica” de acordo com o ponto de vista 

do editor de Caros Amigos. 

 O Ator Social revista Caros Amigos emerge em seu próprio discurso de forma 

Ativa em (25) depois de esta edição [Ator] estar fechada, em (26) a idéia do Anticurso 

[Ator] causou estranheza a umas pessoas e em (35) Para essas vanguardas é dirigida a 

idéia do Anticurso [Ator], e a resposta ao 1º [Ator] foi sintomática. E de forma Passiva 

em (25) Talvez boa parte dos leitores não tenha tomado conhecimento do 1º Anticurso 

de Jornalismo Caros Amigos [Fenômeno], em (26) passou o mês todo em São Paulo e 

em nossa redação [Circunstância de Localização], em (29) tanto que já estamos 

estruturando o 2º Anticurso [Meta] e em (37) Ele assinará a seção de livros [Meta]. 

 Nesse editorial, a revista Caros Amigos é principalmente Nomeada, como em 

(25) 1º Anticurso de Jornalismo Caros Amigos, (29) 2º Anticurso e (36) Joel Rufino dos 

Santos, mas aparece também de forma Impersonalizada em (25) esta edição, (26) nossa 

redação e em (37) seção de livros. 

 No que se refere ao Ator Social leitor da revista, ele é citado de modo Ativo em 

(25) Talvez boa parte dos leitores [Experienciador] não tenha tomado conhecimento do 

1º Anticurso de Jornalismo Caros Amigos, (26) mas não aos 63 jovens [Ator] que se 

inscreveram e em (30) Os jovens [Ator] que se inscreveram nesse primeiro. E de modo 

Passivo em (28) e responder a perguntas dos antialunos [Receptor] e em (35) Para 

essas vanguardas [Meta] é dirigida a idéia do Anticurso. Aqui, pode-se ressaltar o 

caráter Avaliativo dos próprios substantivos utilizados antialunos e vanguardas nos 

exemplos (28) e (35), respectivamente. Nesse caso, infere-se que a conotação desses 

termos é positiva, a partir do cotexto que exalta a opção desses jovens por fazer um 

jornalismo diferente do praticado pela “mídia hegemônica” e mais de acordo com o 

praticado por Caros Amigos. 

Por fim, o leitor da revista é fundamentalmente Categorizado nesse editorial 

como em (25) leitores, (27) onze inscritos, (28) antialunos e (34) as vanguardas. 
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iv. Artigo de opinião “Redes de comunicação manipulam a imagem da mulher” 

 

 O artigo de opinião “Redes de comunicação manipulam a imagem da mulher” 

(abr. 2011, ANEXO R, p. 185) trata da imagem da mulher veiculada pela “mídia 

hegemônica”. A autora do artigo fala da insatisfação das mulheres em geral com essa 

imagem, além de mostrar ações afirmativas promovidas por grupos de feministas com o 

objetivo de mudá-la. Nesse artigo não encontramos referências à própria Caros Amigos 

e nem referências ao leitor da revista. Vejamos então as orações que apresentam alguma 

referência à “mídia hegemônica” por meio de Grupo Nominal ou Nome Próprio: 

 

38. A imagem feminina que é transmitida pela publicidade e pelos grandes 
meios de comunicação está longe de contemplar a pluralidade e a 
realidade das mulheres brasileiras.  
 

39. Na contramão do arcaísmo da mídia, as mulheres mostram que estão 
insatisfeitas.  

 
40. O estudo mostrou que a maioria das mulheres não se vê representada nas 

emissoras de TV: de um total de 2.365 entrevistadas em 25 estados 
brasileiros, 80% consideram negativa a forma como é exposto o corpo 
feminino e 51% julgam que tal exposição desvaloriza todas as mulheres.  

 
41. Além disso, 74% delas são favoráveis a algum tipo de controle de 

conteúdo da programação e da publicidade, o que é inexistente hoje. 
 

42. A psicóloga e presidente do Observatório da Mulher, Rachel Moreno, 
explica que a mídia é uma referência importante na formação da 
subjetividade feminina.  

 
43. Nesse sentido, “ela é uma educadora informal importantíssima, sabe-se 

que passa na TV o que é valorizado socialmente.  
 

44. Quando você olha para a imagem da mulher que você vê na mídia, você 
é bombardeada por um modelo que representa um padrão de beleza e de 
valores que a ideologia dominante quer incutir na nossa cabeça e que, na 
verdade, foram produzidos pelo mercado”, relata a militante feminista. 

 
45. O aparato midiático e publicitário também sustenta um mercado 

bilionário de cosméticos. 
 

46. Desde a segunda onda feminista, que teve início nos anos 60, as mulheres 
debatem sobre as representações femininas presentes nos meios de 
comunicação. 
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47. No entanto, os problemas e impedimentos aparecem na hora do 
enfrentamento aos oligopólios de comunicação. 

 
48. Diversas entidades e organizações políticas realizaram um abaixo-

assinado denunciando os estereótipos da figura feminina veiculada nas 
grandes emissoras de TV. 

 
49. O documento foi enviado ao Ministério Público Federal (MPF) e, diante 

da situação, a procuradora regional dos Direitos do Cidadão, Adriana da 
Silva Fernandes, decidiu marcar uma Audiência Pública entre as 
emissoras de radiodifusão e o movimento feminista. 

 
50. A Rede Globo foi a única que não enviou representante ao encontro que 

aconteceu no dia 23 de abril de 2007 na cidade de São Paulo.  
 

51. A Audiência encaminhou que todos os canais de TV deveriam receber 
em suas redações comissões de mulheres para discutir o conteúdo de 
programação.  

 
52. As visitas foram feitas e a maioria das emissoras dizia não haver nenhum 

tipo de discriminação à mulher nas suas respectivas programações. 
 

53. Esperançosas com a abertura do diálogo, as feministas propuseram – em 
outra Audiência realizada em junho do mesmo ano – que fosse 
estabelecido um canal permanente de discussão entre elas e as emissoras 
e uma produção conjunta de programas que pudessem veicular formas 
alternativas no tratamento da imagem da mulher.  

 
54. Porém, as entidades de classe presentes, como a Associação Brasileira 

de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) e a Associação Brasileira 
de Radiodifusores (Abra), negaram o pedido, conta a psicóloga Rachel 
Moreno, que participou de todo o processo. 

 
55. Depois de todas as tentativas de abrir espaço nos meios de comunicação, 

as entidades feministas se organizaram em uma frente de luta a qual 
nomearam de Articulação Mulher e Mídia.  

 
56. O controle social da imagem da mulher na mídia e a mulher como 

produtora de conteúdo foram os principais pontos que nortearam a 
formulação da plataforma feminista para a Confecom. 

 
57. Para a jornalista e militante feminista Terezinha Vicente “se as principais 

resoluções aprovadas na Confecom forem implementadas, as pautas das 
mulheres também avançam.”  

 
58. No entanto, a jornalista relata que está temerosa com o governo de Dilma 

Roussef em relação a este tema e avalia também que o governo Lula foi 
“muito tímido com relação ao enfrentamento aos grandes meios de 
comunicação.  
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59. A única coisa que foi realizada foi a Conferência e ainda assim foi uma 
Conferência feita com critérios que favoreceram os grandes meios de 
comunicação”, comenta Terezinha. 

 

Nos exemplos (38) a (59) acima, podem-se observar as diversas representações 

do Ator Social “mídia hegemônica” no artigo de opinião “Redes de comunicação 

manipulam a imagem da mulher”.  

Nesse artigo, a “mídia hegemônica” é representada principalmente de forma 

Passiva: (40) que a maioria das mulheres não se vê representada nas emissoras de TV 

[Circunstância de Localização Espacial], (51) que todos os canais de TV deveriam 

receber em suas redações [Circunstância de Localização Espacial], (53) que fosse 

estabelecido um canal permanente de discussão entre elas e as emissoras e uma 

produção conjunta de programas [Meta], depois de todas as tentativas de abrir espaço 

nos meios de comunicação [Circunstância de Localização Temporal], as entidades 

feministas se organizaram e (59) que favoreceram os grandes meios de comunicação 

[Meta]. Foi representada também de forma Ativa, ainda que em menor número: (45) o 

aparato midiático e publicitário [Ator]  também sustenta um mercado bilionário de 

cosméticos, (51) que todos os canais de TV [Ator] deveriam receber em suas redações 

comissões de mulheres e (52) e a maioria das emissoras [Dizente] dizia não haver 

nenhum tipo de discriminação à mulher. 

Em relação às formas por meio das quais a “mídia hegemônica” foi 

representada, destacamos a alta frequência da Categorização, como em (39) mídia, (43) 

TV, (47) oligopólios de comunicação e (58) grandes meios de comunicação. 

Encontramos também formas de Impersonalização, como em (41) programação e ( 51) 

redações. Por fim, registramos uma ocorrência de Nomeação: (50) Rede Globo. 

Nas representações da “mídia hegemônica” observamos a presença de avaliações 

em algumas delas: (38) grandes meios de comunicação, (47) oligopólios de 

comunicação, (48) grandes emissoras de TV, (58) grandes meios de comunicação e 

(59) grandes meios de comunicação. Essas avaliações foram construídas por meio de 

epítetos antepostos aos Grupos Nominais em todos os casos. Dessa forma, a autora do 

artigo mais uma vez reforça a oposição entre grandes e pequenos meios de 

comunicação, recorrentemente encontrada no discurso de Caros Amigos. Ressaltamos 

que nesse discurso a avaliação grande assume uma conotação fortemente negativa. 
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CAPÍTULO 7 
A estrutura temática do discurso da revista Caros Amigos 

 
 

Passaremos agora à análise do discurso de Caros Amigos considerando a 

Metafunção Textual, proposta por Halliday e Matthiessen (2004) e descrita no Capítulo 

1, “A Análise Crítica do Discurso de Fairclough e a Linguística Sistêmico-Funcional de 

Halliday”. Nosso intuito é analisar como o discurso da revista é organizado tendo em 

vista os significados interpessoais e experienciais em sua linguagem. A análise da 

estrutura temática de um texto permite delinear a natureza das considerações ali 

elencadas bem como o(s) objetivo(s) do seu autor. Para tanto, selecionamos os editoriais 

“Virou bagunça?” (dez. 2001, ANEXO F, p. 170) e “Não custa lembrar” (out. 2002, 

ANEXO G, p. 171), e os artigos de opinião “A mídia quer despolitizar a vida” (jul. 

2010, ANEXO Q, p. 183) e “Redes de comunicação manipulam a imagem da mulher” 

(abr. 2011, ANEXO R, p. 185). 

Os Temas identificados foram classificados em termos de Simples ou Múltiplos; 

Marcados ou Não Marcados. Em relação aos Temas Marcados, foram identificados os 

Temas Verbais e os Circunstanciais. No caso dos temas Não Marcados, Simples ou 

Múltiplos, os que coincidem com o sujeito da oração, eles foram classificados ainda em 

Nome Próprio, Pronome ou Grupo Nominal.  

 

 

i. Editorial “Virou bagunça?”  

 

 

 O editorial “Virou bagunça?” (dez. 2001, ANEXO F, p. 170) trata do que o 

editor de Caros Amigos denominou como anedotário veiculado pela televisão. Ele cita 

três exemplos: a campanha por um “Natal sem fome”, o que segundo ele garantiria a 

fome nos demais dias do ano; a queda de um avião humanitário que matou uma família 

afegã; e a campanha pela presidência da República da então candidata Roseana Sarney, 

que teria contratado uma modelo para se passar por caminhoneira. Ele encerra o 

editorial com um irônico Feliz Natal. 

 Esse texto é composto por 34 orações cujos Temas foram assim distribuídos: 

56% são Processos, 35% são Participantes e 9% são Circunstâncias. 
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 Entre os Processos encontrados em posição temática há um predomínio dos 

Materiais nesse editorial: 

 

1. que contribua para um “Natal sem Fome” do brasileiro 
 

2. pois são despejados por aviões da mesma esquadrilha que despeja bombas 
 

3. E aqui entra a última anedota eleitoral 
 

4. e recebeu 700 reais de cachê. 
 

Entre os Temas constituídos por Participantes houve um predomínio dos 

formados por Grupos Nominais: 

 

5. rostos rosados de saúde apelando à audiência 
 

6. Se a intenção é fazer anedota com a miséria alheia 
 

7. mais um fato anedótico ocorreu em relação à fome 
 

8. o programa (...) era recheado de testemunhos de mulheres, das mais diversas 
profissões 

 

Por fim, encontramos ainda as seguintes Circunstâncias em posição temática: 

 

9. Em determinados momentos do dia, vêm desfilando pela televisão rostos 
conhecidos do espectador 
 

10. que nos outros 364 dias do ano a fome está garantida. 
 

11. Num outro canto do mundo, onde a miséria também campeia 
 

Nos exemplos (9) e (10) as Circunstâncias são de Localização Temporal e, no 

exemplo (11), a Circunstância é de Localização Espacial. 

No editorial “Virou bagunça?” não encontramos uma predominância de 

determinado Ator Social em posição temática, o que pode ser explicado por meio da 

estrutura do texto. Esse editorial é composto por quatro parágrafos, sendo que os três 

primeiros são dedicados cada um a um fato diferente e o quarto é constituído apenas 

pela Injunção Feliz Natal. Dessa forma, o editor de Caros Amigos aparentemente 

apenas apresenta esses fatos anedóticos, para usar uma expressão dele, veiculados na 
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televisão brasileira, construindo uma ironia ao agrupá-los e, na sequência, desejar Feliz 

Natal ao seu leitor. 

 De modo geral, pode-se dizer que o editor da revista constrói, dessa forma, uma 

crítica fortemente negativa ao conteúdo apresentado pela televisão brasileira. De fato, já 

que ele elenca exemplos de acontecimentos que, para ele, possuem conotação negativa, 

mas que são anunciados de maneira corriqueira na televisão. 

 

 

ii. Editorial “Não custa lembrar” 

 

 

O editorial “Não custa lembrar” (out. 2002, ANEXO G, p. 171) remete o leitor 

às eleições presidenciais que aconteceram no Brasil em 1989. Dada a iminência das 

eleições presidenciais de 2002, o editor de Caros Amigos julgou pertinente tratar da sua 

leitura do que acontecera em 1989. Sendo assim, ele elenca em seu texto uma série de 

atos que teriam sido praticados pela “mídia hegemônica”, nesse caso principalmente 

pela Rede Globo, e que teriam tido como consequência a derrota do candidato Luis 

Inácio Lula da Silva para Fernando Collor de Mello. 

Esse texto é constituído por 46 orações e sua estrutura temática está assim 

distribuída: 57% são Temas Processos, 28% Temas Participantes e 15% Temas 

Circunstanciais. Vejamos como se estrutura cada um desses grupos. 

O maior grupo é o dos Temas constituídos por Processos, sendo que os Materiais 

e os Mentais são os mais frequentemente destacados nessa posição, ou seja, o elemento 

de destaque da oração, o que sugere uma inclinação do autor do texto no sentido de 

ressaltar as ações e pensamentos por ele descritos. Exemplos de Processos Materiais em 

posição temática no editorial “Não custa lembrar”: 

 

12. Se não, [Lula] estará indo para o segundo turno com Serra. 
 

13. [Seus marqueteiros] que já vinham procurando exacerbar o estado de pânico 
das “elites” diante de um possível presidente “terrorista”. 

 
14. Vestidas à força neles [sequestradores]. 
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Os Processos Materiais localizados em posição temática nesse editorial, em 

geral, referem-se a ações praticadas pela Rede Globo, segundo o editor de Caros 

Amigos.  

Exemplos de Processos Mentais em posição temática: 

 

15. Neste caso, não custa lembrar o acontecido no segundo turno das eleições de 
1989. 

 
16. principalmente porque não acreditam na sabedoria popular. 

 

Nos exemplos (12), (13), (15) e (16) acima os Temas são Múltiplos, já no 

exemplo (14) o Tema é Simples. 

No que diz respeito à presença de Participantes em posição temática no editorial, 

pode-se dizer que eles se referem principalmente aos campos semânticos relacionados 

aos candidatos Lula e Collor. Dessa forma, o editor da revista ressalta a oposição 

política entre os dois candidatos, associando Collor com a Rede Globo. Exemplos de 

Temas Participantes relacionados ao campo semântico Lula: 

 

17. quando o PT estava também “com a mão na taça”. 
 

18. para que ela [antiga namorada de Lula] “revelasse” na televisão 
 

E relacionados ao campo semântico Collor: 

 

19. Collor (...) não só contava com a cumplicidade da mídia grande. 
 

20. Seus marqueteiros (...) contrataram os serviços de uma antiga namorada de 
Lula. 

 

Ressalte-se que entre os Temas Participantes o Ator Social “mídia hegemônica” 

só apareceu uma vez nesse editorial, representado pela Rede Globo, embora a maioria 

das ações nele referidas tenham sido praticadas por ela, de acordo com o editor de 

Caros Amigos: 

 

21. e o jornalismo da estação tratou de editá-lo [o debate Lula x Collor]. 
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Por fim, os Temas Circunstanciais que representam 15% dos Temas do editorial, 

mas não são menos importantes na construção dos objetivos desse texto. De fato, as 

Circunstâncias identificadas no texto são Temporais ou de Modo: 

 

22. Em seguida, veio o último debate, na Globo, Lula x Collor. 
 

23. Na véspera da votação em segundo turno é anunciado o cerco da polícia à 
casa. 

24. E, com todo o estardalhaço, mostra-se na televisão, no dia da eleição, a 
libertação do empresário. 

 
25. Com o detalhe escabroso: certos sequestradores estão com a camisa do PT. 

 

As Circunstâncias Temporais marcam a passagem do tempo na narração dos 

fatos, como vimos em (22) e (23). Já as Circunstâncias de Modo (24) e (25) constituem 

Avaliações da maneira como esses fatos foram praticados pela Rede Globo, de acordo 

com o ponto de vista do autor do texto. 

Sendo assim, pode-se dizer que no editorial “Não custa lembrar” o editor de 

Caros Amigos procurou destacar as ações ali narradas e, em menor escala, os 

Participantes Lula e Collor, bem como aqueles a um ou outro relacionados. Por fim, as 

Circunstâncias, além de marcarem a passagem do tempo, também ressaltaram o ponto 

de vista do editor em relação às ações descritas. E, ainda que o editorial discorra sobre 

ações praticadas pela “mídia hegemônica”, ela foi destacada na posição de Tema apenas 

uma vez em todo o texto. Sendo assim, observamos que o objetivo do editor, nesse caso, 

é ressaltar as ações da “mídia hegemônica”, além de avaliá-las negativamente. 

 

 

iii. Artigo de opinião “A mídia quer despolitizar a vida” 

 

 

 O artigo de opinião “A mídia quer despolitizar a vida” (jul. 2010, ANEXO Q, p. 

183) aponta o que seriam ações da “mídia hegemônica” cujo intuito seria promover a 

despolitização do debate eleitoral. O autor do texto cita como exemplos o uso do termo 

“Pós-Lula”, o twittaço, o dossiê e a desilusão dos jovens com a política. Destaca 

também a política de extermínio de jovens e negros no Rio de Janeiro. Por fim, ele 
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conclui que a proposta da “mídia hegemônica” é uma despolitização da própria vida, 

muito além da despolitização do debate eleitoral. 

 A estrutura temática do artigo de opinião “A mídia quer despolitizar a vida” é 

composta por 47% de Temas Participantes, 47% de Temas Processos e 6% de Temas 

Circunstanciais, de um total de 75 orações que compõem o texto. Nesse caso, o 

destaque dado a Processos e Participantes é o mesmo. Iniciemos pelos Participantes. 

 O grupo dos Participantes está subdividido em Grupos Nominais (74%), 

Pronomes (17%) e Nomes Próprios (6%), além de uma ocorrência temática que contém 

simultaneamente Grupo Nominal e Nome Próprio, o que corresponde a 3% do total. 

 Os Temas compostos por Grupos Nominais referem-se principalmente ao que 

denominamos como campo semântico relativo à política, ou simplesmente “política” e 

ao Ator Social “mídia hegemônica”: 

 

26. Assim, o eleitor imediatamente esquece o “pré-Lula” 
 

27. A marketagem tucana quer nivelar por baixo, 
 

28. Dossiê: o tão falado dossiê contra tucanos 
 

29. Qual engajamento político que se esperava dos jovens, hoje? 
 

30. As próprias empresas de comunicação pressionam [para que os currículos das 
faculdades se tornem mais técnicos que reflexivos.] 

 
31. as corporações de mídia preferem acreditar [que a grande culpada é uma 

instituição chamada “bala perdida”] 
 
A “mídia hegemônica” foi encontrada em posição temática também por meio de 

Pronomes: 

 

32. como se ela [essa mídia] não tivesse nenhum papel relevante nessa 
despolitização. 

 

33. enfim, elas [as corporações de mídia] trabalham pela despolitização da própria 
vida. 

 

Ressalte-se que em nenhum dos exemplos destacados é possível identificarmos a 

qual corporação de mídia exatamente o autor do texto se refere, ou seja, aqui também há 

uma Generalização da “mídia hegemônica”. 
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Já entre os Processos encontrados em posição temática, pode-se destacar a maior 

incidência de Processos Materiais, seguidos pelos Processos Mentais. Os demais 

Processos encontrados em posição temática foram Relacionais, Verbais e Existenciais, 

todos em menor número de ocorrências. 

Entre os Processos Materiais podem-se destacar as ações nas quais a “mídia 

hegemônica” é o Ator: 

34. [a despolitização do debate eleitoral,] levado a cabo, sobretudo, pelas 
corporações de mídia. 
 

35. [também há casos em que fica explícita a despolitização] promovida pelas 
corporações de mídia. 

 
36. [É o exemplo da política de extermínio] levada a cabo contra jovens e negros, 

moradores das periferias. 
 

Nos exemplos (34), (35) e (36) o Ator que pratica as ações destacadas em 

posição temática – (34) levar a cabo, (35) promover e (36) levar a cabo – são as 

corporações de mídia. Em (36), o Ator não está explícito, mas é recuperado da oração 

anterior. 

Além das ações da “mídia hegemônica”, o autor do artigo também destacou em 

posição temática Processos Mentais que revelam o sentir desse e de outros Atores 

Sociais: 

 

37. Só que ao esquecer o “pré-Lula”, assinala Sicsú, [o brasileiro também esquece] 
 

38. [A marketagem tucana quer nivelar por baixo,] pois sabe que a comparação dos 
governos favorece Lula e sua candidata. 

 
39. [Bastam dez segundos de resgate histórico] para sacar a quem interessa 

transferir a pressão das ruas para os computadores. 
 

40. [conclusão a que a neomídia chegou] após saber que houve redução da 
solicitação de títulos de eleitor entre adolescentes de 16 a 18 anos. 
 

Dessa forma, o autor do artigo revela sentimentos que desencadeiam ações 

futuras dos Participantes que sentem ou percebem algo. Por exemplo, em (37) o 

esquecimento do brasileiro, na opinião do autor do texto, o induz a uma escolha mais 

limitada nas eleições para presidente da República; e em (40) a neomídia concluiu que 

os jovens estão desiludidos com a política depois de tomarem conhecimento sobre a 

redução de solicitação de títulos de eleitor entre eles. 
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Por fim, encontramos ainda Circunstâncias Temporais e uma Espacial em 

posição temática: 

 

41. Em nenhum momento as corporações de mídia mostraram interesse em debater 
seu conteúdo – as privatizações obscuras durante o governo FHC. 
 

42. Agora a notícia despolitizadora da vez é a “desilusão dos jovens com a política”. 
43. No caso específico do Rio de Janeiro, também há casos em que fica explícita a 

despolitização promovida pelas corporações de mídia. 
 

As Circunstâncias ajudam a organizar as ideias veiculadas no texto, bem como a 

localizar os fatos referidos no tempo e no espaço, como nos exemplos (41), (42) e (43) 

acima. 

 

 

iv. Artigo de opinião “Redes de comunicação manipulam a imagem da mulher” 

 

 

 O artigo de opinião “Redes de comunicação manipulam a imagem da mulher” 

(abr. 2011, ANEXO R, p. 185) reflete sobre a imagem da mulher construída pela “mídia 

hegemônica”, mais especificamente, as redes de televisão. O autor mostra os resultados 

de uma pesquisa que revelou a insatisfação das mulheres com essa imagem. Para 

endossar esse argumento, ele inclui a fala de uma psicóloga que ressalta o poder da 

mídia sobre essa imagem e, consequentemente, sobre as ações que as mulheres são 

induzidas a praticar. O autor trata ainda de algumas ações cujo intuito é mudar a 

imagem da mulher veiculada pela televisão e fecha com o exemplo da Espanha, país 

onde leis e reformas legais regulamentam a matéria.  

 A análise temática desse texto nos mostrou que ele é composto de 99 orações, 

sendo os Temas subdivididos em Participantes (45%), Processos (43%) e Circunstâncias 

(12%). Vejamos como esses Temas podem ser categorizados, analisando os três grupos 

citados separadamente. 

 Entre os Temas Participantes, 61% são Grupos Nominais, 16% Pronomes, 14% 

Nomes Próprios e 9% constituídos por Grupos Nominais seguidos de Nomes Próprios. 

Todas essas categorias foram encontradas em Temas Simples e Múltiplos. 

 Entre os Temas Participantes compostos por Grupos Nominais, a maioria se 

refere aos Atores Sociais mulher e mídia televisiva: 
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44. que a maioria das mulheres não se vê representada nas emissoras de TV. 
 

45. Além disso, 74% delas [mulheres entrevistadas] são favoráveis a algum tipo de 
controle de conteúdo da programação e da publicidade. 

 
46. as pautas das mulheres também avançam. 
47. que a mídia é uma referência importante na formação da subjetividade 

feminina. 
 

48. e a maioria das emissoras dizia [não haver nenhum tipo de discriminação à 
mulher nas suas respectivas programações]. 

 

Encontramos ainda um Tema que inclui esses dois Atores Sociais: 

 

49. O controle social da imagem da mulher na mídia e a mulher como 
produtora de conteúdo foram os principais pontos [que nortearam a 
formulação da plataforma feminista para a Confecom]. 

 

Os Pronomes localizados em posição temática, Simples ou Múltiplos, referem-

se, em geral, ao leitor do texto, aparentemente identificado como uma mulher: 

 

50. Quando você olha para a imagem da mulher 
 

51. que você vê na mídia 
 

52. você é bombardeada por um modelo 
 

53. Para você formatar seu corpo de tal maneira 
 

54. você tem que usar tais produtos 
 

As ocorrências (50), (51), (52), (53) e (54) acima constituem partes da fala da 

psicóloga Rachel Moreno, que tem sua voz incluída no texto para funcionar como 

argumento de autoridade sobre a questão debatida. 

Já as referências feitas por meio de Nome Próprio, Simples ou Múltiplas, 

destacam principalmente Atores Sociais relacionados às ações propostas para mudar o 

cenário atual em relação à imagem da mulher veiculada na televisão. 

 

55. A Audiência [Pública entre emissoras de radiodifusão e o movimento feminista] 
encaminhou que todos os canais de TV. 
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56. em outra Audiência realizada em junho do mesmo ano. 
 

Por fim, foram encontrados ainda Temas compostos simultaneamente por 

Grupos Nominais e Nomes Próprios: 

 

57. A psicóloga e presidente do Observatório da Mulher, Rachel Moreno, 
explica que [a mídia é uma referência importante na formação da subjetividade 
feminina]. 
 

58. Porém, as entidades de classe presentes, como a Associação Brasileira de 
Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) e a Associação Brasileira de 
Radiodifusão (Abra), negaram o pedido. 

 
59. Para a jornalista e militante feminista Terezinha Vicente “se as principais 

resoluções aprovadas forem implementadas [as pautas das mulheres também 
avançam”] 

 
60. que o governo Lula foi “muito tímido com relação ao enfrentamento aos 

grandes meios de comunicação. 
 

O Ator Social “mídia hegemônica” apareceu em posição temática e citado 

nominalmente em apenas uma oração. 

 

61. A Rede Globo foi a única [que não enviou representante ao encontro]. 

 

Os Temas constituídos por Processos, Simples ou Múltiplos, como já dissemos, 

representam 43% das ocorrências, sendo os mais frequentes os Processos Materiais 

(51%), os Verbais (26%) e os Relacionais Atributivos (19%). Exemplos de Processos 

Materiais em posição temática: 

 

62. [A Rede Globo foi a única que não enviou representante ao encontro] que 
aconteceu no dia 23 de abril de 2007 na cidade de São Paulo. 
 

63. [as feministas propuseram] que fosse estabelecido um canal permanente de 
discussão entre elas e as emissoras e uma produção conjunta de programas. 

 
64. [A rede possibilitou a realização de conferências, debates e reuniões] que foram 

dando origem a uma série de propostas levadas à I Conferência Nacional de 
Comunicação (Confecom). 

 

Os Processos Materiais destacados em (62), (63) e (64), em posição temática na 

oração a que pertencem, referem-se a um Participante que pode ser definido de maneira 
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genérica como ações afirmativas cujo objetivo é mudar a imagem da mulher veiculada 

na televisão. Esses Participantes são anaforicamente referidos por meio do pronome que 

nas quatro orações em análise (no exemplo (64) destacamos duas orações) e constituem 

os Atores dos Processos acontecer, estabelecer, dar e levar. De fato, em (62) o 

encontro, em (63) um canal permanente de discussão entre elas e as emissoras e uma 

produção conjunta de programas, em (64) conferências, debates e reuniões e uma série 

de propostas constituem ações cujo intuito é mudar a imagem da mulher veiculada na 

televisão brasileira. 

No que se refere aos Processos Verbais em posição temática, observamos que 

em todos os casos o Dizente é uma voz feminina: 

 

65. [Nesse sentido, “ela é uma educadora informal importantíssima, sabe-se que 
passa na TV o que é valorizado socialmente. Quando você olha para a imagem 
da mulher que você vê na mídia, você é bombardeada por um modelo que 
representa um padrão de beleza e de valores que a ideologia dominante quer 
incutir na nossa cabeça e que, na verdade, foram produzidos pelo mercado”], 
relata a militante feminista. 
 

66. [Porém, as entidades de classe presentes, como a Associação Brasileira de 
Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) e a Associação Brasileira de 
Radiodifusores (Abra), negaram o pedido], conta a psicóloga Rachel Moreno. 

 
67. [No entanto, a jornalista relata que está temerosa com o governo de Dilma 

Roussef em relação a este tema e avalia também que o governo Lula foi “muito 
tímido com relação ao enfrentamento aos grandes meios de comunicação. Para 
mim, a pauta da comunicação foi uma grande deficiência deste governo. A única 
coisa que foi realizada foi a Conferência e ainda assim foi uma Conferência feita 
com critérios que favoreceram os grandes meios de comunicação”], comenta 
Terezinha. 

 

 A presença maciça da voz feminina nesse artigo, que foi escrito por uma 

jornalista, Paula Salati, também pode ser considerada uma estratégia argumentativa cujo 

intuito é convencer o leitor, que pode ser homem ou mulher, do ponto de vista exposto. 

 Encontramos ainda, com uma certa frequência, Processos Relacionais 

Atributivos em posição temática: 

 

68. [Na contramão do arcaísmo da mídia, as mulheres mostram] que estão 
insatisfeitas. 
 

69. [a jornalista relata] que está temerosa com o governo de Dilma Roussef em 
relação a este tema 
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70. [Em 2004, foi aprovada a Lei Integral Contra a Violência de Gênero] que 

contém medidas de proteção [que se ampliam para a área da comunicação]. 
 

Nos exemplos acima, os Atributos estão relacionados a Portadores que se 

encontram na oração anterior: (68) as mulheres, (69) a jornalista e (70) Lei Integral 

contra a Violência de Gênero; todos recuperados anaforicamente pelo pronome que. 

Por fim, foram identificadas ainda Circunstâncias em posição temática, 12% do 

total, sendo as mais recorrentes as Circunstâncias de Localização Temporal (71) e (72) e 

as de Modo (73) e (74): 

 

71. Desde a segunda onda feminista (...) as mulheres debatem sobre as 
representações femininas presentes nos meios de comunicação. 
 

72. Em 2007, o movimento feminista deu um passo importante nesta luta. 
 

73. Na contramão do arcaísmo da mídia, as mulheres mostram [que estão 
insatisfeitas]. 

 
74. Esperançosas com a abertura do diálogo, as feministas propuseram [(...) que 

fosse estabelecido um canal permanente de discussão]. 
 

Diferentemente do texto anterior, nesse caso, o destaque foi dado tanto aos 

Participantes quanto às ações referidas por meio de Processos. Dessa forma, a autora 

ressalta o embate entre os Participantes mulher e “mídia hegemônica” no que se refere à 

imagem da primeira construída pela segunda. E ressalta também determinadas ações, 

tanto as da “mídia hegemônica” quanto as ações afirmativas cujo intuito é reverter esse 

quadro, o que é demonstrado pela predominância de Processos Materiais em posição 

temática nesse texto. 
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CAPÍTULO 8 

A construção da opinião no discurso de Caros Amigos 

 

 

 Neste capítulo, analisamos a presença das Metafunções Ideacional, Interpessoal 

e Textual, bem como dos sistemas de Avaliatividade, a Modalização e a Representação 

na construção de sentidos dos textos em análise, considerando-os em sua totalidade. 

Dessa forma, almejamos verificar como esses sistemas contribuem juntos para a 

formação da opinião e também para a veiculação de ideias no discurso da revista Caros 

Amigos. Trata-se de uma análise em nível macroestrutural que tem por objetivo 

complementar as análises desenvolvidas anteriormente, em nível micro, já que agora 

nos dedicaremos a todos os aspectos analisados separadamente nos capítulos 4, 5, 6 e 7. 

Tendo em vista que se trata de uma análise em nível macro, não nos deteremos na 

apreciação de todos os elementos constituintes do texto.  

 Para tanto, selecionamos dois editoriais, “Virou bagunça?” (dez. 2001, ANEXO 

F, p. 170) e “Não dá pra esquecer” (abr. 2009, ANEXO O, p. 180) e também um artigo 

de opinião, “Por que a Veja mente, mente, mente desesperadamente?” (nov. 2005, 

ANEXO P, p. 181) cujas análises serão antecedidas de um resumo do conteúdo do 

respectivo texto. 

 

 

i. Editorial “Virou bagunça?” 

 

 

O editorial “Virou bagunça?” (dez. 2001, ANEXO F, p. 170) trata do que o autor 

do texto considera o anedotário promovido pela televisão durante sua programação 

diária. O texto é dividido em três parágrafos, sendo que cada um deles expõe um dos 

fatos utilizados para corroborar a tese defendida, segundo a qual a televisão trata de 

modo superficial temas considerados importantes para o autor do texto. Em primeiro 

lugar, ele questiona as campanhas para um “Natal sem fome” do brasileiro, ressaltando 

que no restante do ano a fome está garantida, já que as campanhas só acontecem na 

época do Natal. Em segundo, conta a morte de uma família afegã pela queda de um 

contêiner humanitário. Em terceiro, revela que a campanha de Roseana Sarney para 
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presidência da República, que aconteceria em 2002, ano seguinte ao da publicação do 

editorial, contava com a participação de uma modelo que deu testemunho como 

caminhoneira e recebeu cachê para participar do programa. O editorial é encerrado com 

um irônico Feliz Natal.  

A análise da estrutura temática do editorial “Virou bagunça?” nos mostrou que 

há uma predominância de Processos em posição temática, 56%, sendo que a maioria 

deles é de Processos Materiais. Os Participantes aparecem em 35% dos Temas e as 

Circunstâncias em 9%. Considerando-se que o Tema é o ponto de partida e também a 

informação de mais destaque na oração (HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004), pode-se 

dizer que o editor da revista, nesse caso, optou por dar destaque às ações representadas 

no texto. Essas ações envolvem diversos Participantes, portanto, não detectamos uma 

predominância desse ou daquele Participante, o que também reforça a afirmação 

anterior, segundo a qual o maior interesse do editor nesse texto foi ressaltar diferentes 

fatos veiculados pela televisão e considerados como anedóticos. 

Vejamos alguns exemplos de Processos Materiais em posição temática nesse 

texto: 

 

1. que contribua para um “Natal sem fome” do brasileiro. 
 

2. pois são despejados por aviões da mesma esquadrilha que despeja 
bombas. 

 
3. E aqui entra a última anedota eleitoral. 

 
4. e recebeu 700 reais de cachê. 

 

E alguns exemplos de Participantes representados por Grupos Nominais em 

posição temática: 

 

5. rostos rosados de saúde apelando à audiência. 
 

6. Se a intenção é fazer anedota com a miséria alheia. 
 

7. mais um fato anedótico ocorreu em relação à fome. 
 

8. o programa que teria projetado Roseana Sarney. 
 

 Nesse texto, como nos demais, ocorre um predomínio dos Processos Materiais 

utilizados para construir as experiências ali relatadas já que esses são os processos que 
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descrevem ações, fatos, acontecimentos. Tal predominância não implica, está claro, uma 

menor importância dos demais tipos de processos na construção da opinião nesse 

discurso. Na verdade, é a organização dos diversos tipos de processos que produz um 

texto coeso, coerente e consistente em seus propósitos argumentativos, como é o caso 

do discurso veiculado na revista Caros Amigos. Os efeitos de sentido veiculados em 

cada texto são resultado de escolhas feitas pelo autor do texto e revelam as 

especificidades daquele uso da linguagem. 

 

9. Em determinados momentos do dia, vêm desfilando pela televisão rostos 
conhecidos do espectador, rostos rosados de saúde apelando à audiência 
que contribua para um “Natal sem fome” do brasileiro.  

 
10. O que se quer dizer com isso, sabendo que os dados estatísticos oficiais 

acusam 53 milhões de habitantes vivendo abaixo da linha de pobreza?  
 

11. Se a intenção é fazer anedota com a miséria alheia, a idéia é perfeita, 
porque só vem confirmar que nos outros 364 dias do ano a fome está 
garantida. 

 

Os exemplos (9), (10) e (11) formam o primeiro parágrafo do editorial no qual o 

editor apresenta o primeiro fato considerado uma anedota com a miséria alheia. Em (9) 

esse fato é introduzido por meio de dois Processos Materiais, desfilar e contribuir, e um 

Verbal, apelar. A tematização da Circunstância de Localização Temporal em 

determinados momentos do dia confere uma ideia de recorrência ao fato narrado, 

reforçada pelo uso do gerúndio acompanhado do auxiliar vêm desfilando. Note-se que 

em (9) a “mídia hegemônica” é representada por meio da Categorização, televisão, que 

apenas ressalta sua função comunicativa, sem nomear o alvo específico da crítica, a qual 

emissora se refere. Em (10), o editor propõe um questionamento em relação à validade 

dessas campanhas que gira em torno dos Processos Materiais acusar e viver, do Verbal 

dizer e do Mental saber. Esse questionamento é baseado em um conhecimento acusado 

pelo Ator os dados estatísticos oficiais que, por sua vez, pode funcionar como um 

argumento de autoridade, embora a fonte específica desses dados também não tenha 

sido mencionada. Pode-se dizer que essa pergunta é direcionada à própria televisão já 

que se refere a algo veiculado por ela. No entanto, ela será útil também para provocar a 

reflexão no leitor do texto sobre a credibilidade dessas campanhas, bem como funciona 

como argumento que corrobora a tese defendida. Em (11), o editor levanta uma hipótese 

baseada no Processo Relacional ser utilizado duas vezes. Na primeira, a Característica a 
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intenção é definida pelo Valor fazer anedota com a miséria alheia, hipótese levantada 

pelo editor. Na segunda, ele confere ao Portador a ideia o Atributo perfeita. O uso 

desses Relacionais explicita sua opinião sobre o fato relatado, uma vez que permite a 

caracterização da ideia e da intenção da ação veiculada pela televisão. 

 

12. Num outro canto do mundo, onde a miséria também campeia e é 
agravada por bombardeios impiedosos, mais um fato anedótico ocorreu 
em relação à fome e a mesma televisão o anunciará à mesma e perplexa 
audiência: um contêiner “humanitário”, carregado com 700 quilos desses 
sacos amarelos de ração que a história registrará como a suprema ironia, 
pois são despejados por aviões da mesma esquadrilha que despeja 
bombas, caiu sobre uma casa afegã, matando mãe e filho. 

 

No parágrafo seguinte (12), o editor da revista expõe outro fato anunciado pela 

televisão, também marcado pelo uso dos Processos Materiais campear, agravar, 

carregar, registrar, despejar cair e matar, já que se trata de uma pequena narrativa, 

uma sequência de ações. Podemos destacar também a avaliação por meio de adjetivos 

em bombardeios impiedosos, fato anedótico, perplexa audiência e suprema ironia, que 

contribuem para a narrativa dos fatos deixando entrever o ponto de vista do autor do 

editorial em relação ao que foi avaliado. Usa também as aspas em “humanitário” para 

demonstrar provavelmente que não concorda com essa avaliação do contêiner, que o 

sentido dessa palavra nesse contexto pode não ser exatamente o que sugere seu 

significado original. 

 

13. O anedotário, trágico às vezes, nos persegue diariamente pela televisão e 
não é fruto apenas de anúncios ou atos “solidários” como esses dois. 

  
14. A campanha eleitoral pela presidência da República, por exemplo, já vem 

tocada a todo vapor, tanto implicitamente pelo telejornalismo cooptado 
como explicitamente pelos programas do horário político gratuito.  

 
15. E aqui entra a última anedota eleitoral, consagradora da desfaçatez com a 

qual é tratado o espectador: o programa que teria projetado Roseana 
Sarney para o segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto era 
recheado de testemunhos de mulheres, das mais diversas profissões, 
todas incensando a governadora do Maranhão.  

  
16. Pois: soube-se que a moça que deu testemunho como caminhoneira 

talvez nunca tenha subido a uma boléia, é modelo e recebeu 700 reais de 
cachê. 
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O terceiro parágrafo do editorial, (13), (14), (15) e (16), é iniciado com uma 

opinião do autor do texto em relação aos fatos já mencionados, além de indicar que 

ainda há um terceiro e último fato que compõe o texto. Em (13), ele avalia o anedotário 

televisivo como trágico às vezes, além de voltar a usar as aspas para demonstrar que não 

concorda com o sentido original da palavra “solidários” para este contexto. Em (14), 

faz uma avaliação negativa do telejornalismo conferindo-lhe o epíteto posposto 

cooptado, além de introduzir o tema do último fato em destaque: a campanha eleitoral 

para Presidência da República que aconteceria em 2002. Esse terceiro fato também é 

avaliado como anedota (15), o que é justificado, segundo o ponto de vista do editor de 

Caros Amigos, com a descrição da moça que deu testemunho no programa de Roseana 

Sarney que não seria de fato uma caminhoneira, mas uma modelo, tendo inclusive 

recebido cachê para dar seu testemunho (16).  

 

17. Feliz Natal. 

 

Depois de narrar e comentar os três fatos relacionados à televisão, o autor do 

texto não elabora uma conclusão, emitindo uma opinião geral sobre os fatos narrados, 

como seria esperado. Ele encerra seu texto com um simples (17) Feliz Natal, que 

entendemos como uma ironia considerando as avaliações negativas relacionadas ao 

telejornalismo, à televisão e suas ações encontradas no decorrer do texto. A mensagem 

otimista de Feliz Natal é uma contraposição semântica em relação ao restante do 

editorial, bem como em relação ao seu título “Virou bagunça?” e essa contraposição 

constitui uma ironia, uma crítica fortemente negativa a essas ações da televisão em 

geral. Dessa forma, ele constrói um ponto de vista negativo em relação à televisão que 

pode ser absorvido pelo leitor do texto. 

 

 

ii. Editorial “Não dá pra esquecer” 

 

 

O editorial “Não dá pra esquecer” (abr. 2009, ANEXO O, p. 180) trata 

principalmente do episódio da “ditabranda”, que já mencionamos anteriormente. Esse 

episódio refere-se a um editorial da Folha de S.Paulo, cujo título é “Limites a Chávez”, 

publicado em 17 de fevereiro de 2009, que fez uma referência ao período da Ditadura 
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Militar brasileira (1964-1985), avaliando-o como uma “ditabranda”, amenizando dessa 

forma as ações militares da época, tais como torturas e assassinatos. O editorial de 

Caros Amigos que critica o fato foi publicado dois meses depois do editorial da Folha. 

O texto lembra rapidamente o aniversário de 12 anos da revista e a perda de um 

de seus fundadores, Sérgio de Souza, que acontecera um ano antes. Passa então a 

discorrer sobre o episódio da “ditabranda”, condenando o ato da Folha de S.Paulo, bem 

como justificando esse ato com o apoio da Folha à Ditadura Militar. Por fim, há uma 

apresentação de outras reportagens daquela edição da revista. E o editorial é encerrado 

com uma expressão que remete aos tempos em que se lutava contra a Ditadura Militar 

brasileira: “Ditabranda” nunca mais! 

A observação da estrutura temática do editorial “Não dá pra esquecer” revelou 

que os Processos e os Participantes aparecem em posição temática em quantidades 

muito próximas, 52% os primeiros e 45% os últimos, o que nos permite apontar para 

uma equivalência no número de ocorrências entre um tipo e outro de Tema. As 

Circunstâncias correspondem a 3% do total de Temas presentes no texto. 

 Entre os Processos, os Materiais predominaram fortemente. Encontramos apenas 

um Processo diferente desses em posição temática, um Existencial. E entre os Materiais, 

a maioria se refere a ações relacionadas aos envolvidos com a Ditadura Militar, seja 

dando apoio, seja atuando diretamente: 

 

18. [integrantes da ditadura] que deveriam sentar no banco dos réus para 
pagar por seus crimes. 
 

19. A Folha de S.Paulo, que foi apoiadora do golpe de 64 e deu mais do 
que sustentação midiática para a repressão da ditadura, tem todo interesse 
em fazer a revisão histórica daquele período, de forma a enaltecer sua 
própria história. 

 

O uso dos Processos Materiais em posição temática mostra a intenção do autor 

do editorial em ressaltar as ações dos apoiadores da Ditadura Militar, segundo seu ponto 

de vista. Dessa forma, ele põe em destaque as ações da Folha de S.Paulo e de 

integrantes da ditadura. 

Entre os Participantes em posição temática observamos que o regime da 

Ditadura Militar ou similar semântico ocorre em posição temática sete vezes, e a revista 

Caros Amigos ou similar, quatro. Pode-se dizer, então, que, além do destaque dado às 
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ações ali representadas, houve interesse também em realçar os Participantes da Ditadura 

Militar brasileira, bem como a própria Caros Amigos: 

 

20. Setores [que participaram do regime] continuam reagindo com força à 
abertura dos documentos sigilosos da época e à punição de ex-
torturadores. 
 

21. O episódio da “ditabranda” se insere nesse ambiente de transição mal 
resolvida. 

 
22. Esse assunto [o epidsódio da “ditabranda”] não poderia ficar fora das 

páginas de Caros Amigos. 
 

23. O Serjão [fundador de Caros Amigos] bolou o projeto editorial. 
 

24. A revista resiste bravamente ao valão comum do jornalismo neoliberal e 
conservador. 

 

Com essa contraposição entre as ações da Folha e a postura de Caros Amigos, o 

editor da revista mais uma vez ressalta as diferenças entre a “mídia hegemônica”, 

representada pelo jornal Folha de S.Paulo, e Caros Amigos. 

 Passemos agora a uma análise referente às Metafunções Ideacional e 

Interpessoal desse editorial: 

 

25. Em abril a revista Caros Amigos completa 12 anos.  

 

26. Faz pouco mais de um ano que a revista perdeu seu inspirador e grande 
articulador, jornalista Sérgio de Souza.  

 
27. O Serjão bolou o projeto editorial e convidou um a um os colaboradores, 

abriu espaço para antigos e novos repórteres.  
 

28. A revista resiste bravamente ao valão comum do jornalismo neoliberal e 
conservador. 

 

No primeiro parágrafo do texto, (25), (26), (27) e (28), o editor se refere ao 

aniversário de doze anos de Caros Amigos usando o Processo Material completar e 

lembra que um ano antes a revista perdera um de seus fundadores. Em (25), a revista 

Caros Amigos é Nomeada, diferentemente do que acontece nas referências à “mídia 

hegemônica”. O jornalista Sérgio de Souza é positivamente avaliado como inspirador e 

grande articulador da revista (26). Segue uma breve narrativa desse primeiro momento, 
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marcada pelos Processos Materiais bolar, convidar e abrir (27), que mostram como 

aconteceu o surgimento de Caros Amigos por meio de uma sequência de ações. Em 

(28), o editor expõe seu ponto de vista ao contrapor o trabalho feito em Caros Amigos 

com o da “mídia hegemônica”, avaliado como valão comum, além de neoliberal e 

conservador. Pode-se destacar em (28) também o uso do Processo Mental resistir 

modalizado pelo adjunto adverbial bravamente, que mostram o ponto de vista do editor 

sobre o trabalho feito em Caros Amigos. Dessa forma, ele reforça mais uma vez a 

distância entre o discurso da “mídia hegemônica” e o de Caros Amigos. 

 

29. Passados 24 anos do fim “oficial” da Ditadura Militar (1964-1985), o 
Brasil mantém na flor da pele os traumas daquele período.  

 
30. Setores que participaram do regime continuam reagindo com força à 

abertura dos documentos sigilosos da época e à punição de ex-
torturadores – gente que extrapolou as próprias leis do autoritarismo para 
praticar crimes de lesa-humanidade. 

 

No segundo parágrafo, (29) e (30), o autor do texto passa a tratar da Ditadura 

Militar utilizando-se principalmente de Processos Materiais passar, participar, reagir, 

extrapolar e praticar. No entanto, ele usa um Relacional Atributivo, manter, em (29), 

para destacar a permanência dos traumas daquele período em nossa sociedade. Mais 

uma vez, as aspas são usadas para demonstrar que o autor do texto certamente não 

concorda com o que foi enunciado por ele: “oficial”. Assim, ele já permite perceber 

qual o seu ponto de vista em relação à Ditadura Militar e quem, segundo ele, deu apoio 

a esse regime.  

 

31. O episódio da “ditabranda” se insere nesse ambiente de transição mal 
resolvida, na qual o regime finalmente condenado pela sociedade ainda é 
comemorado por setores da direita como “revolução democrática”; 
integrantes da ditadura, que deveriam sentar no banco dos réus para 
pagar por seus crimes, ainda freqüentam os gabinetes solenes dos 
poderes da República. 

 

Na sequência, terceiro parágrafo (31), o enunciador utiliza apenas Processos 

Materiais para expressar seu ponto de vista em relação às consequências da Ditadura 

Militar brasileira. Nesse trecho, os Processos Materiais são importantes na construção 

dessa opinião, pois expressam posicionamentos em relação aos fatos narrados: 

condenar, ser comemorado, deveriam sentar, pagar e frequentar. Podem-se destacar 
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ainda os modalizadores que acompanham dois deles. Em finalmente condenado, 

observa-se a ideia de que essa condenação já deveria ter acontecido há mais tempo, e, 

em ainda frequentam, há a ideia implícita de que os integrantes da ditadura já deveriam 

estar presos, o que é demonstrado por outro Processo Material, deveriam sentar, cuja 

Meta é no banco dos réus. Outra vez as aspas nos revelam que o autor não concorda 

com o sentido assumido por algumas palavras utilizadas em seu texto: “ditabranda” e 

“revolução democrática”. Nesse caso, o editorial foi escrito especificamente para 

demonstrar esse ponto de vista. 

 

32. A Folha de S. Paulo, que foi apoiadora do golpe de 64 e deu mais do que 
sustentação midiática para a repressão da ditadura, tem todo interesse em 
fazer a revisão histórica daquele período, de forma a enaltecer sua 
própria história.  

 
33. A reação de setores democráticos da sociedade ao equívoco editorial, 

imediata e firme, revelou que não dá para aceitar passivamente a criação 
de uma versão mais palatável daqueles anos de chumbo – por qualquer 
pretexto que se queira. 

 

No quarto parágrafo, (32) e (33), mesclando os tipos de processos à Folha de 

S.Paulo é creditado o Atributo apoiadora do golpe de 64 (32), o que explicaria o 

episódio da “ditabranda” na opinião do editor de Caros Amigos. A Meta mais do que 

sustentação midiática relacionada ao Processo Material deu também contribui para a 

construção do ponto de vista que avalia negativamente essa ação da Folha. Em (33), o 

editorial é mais uma vez avaliado negativamente com o epíteto anteposto equívoco. Já o 

Ator a reação de setores democráticos da sociedade ao equívoco editorial é avaliado 

com os adjetivos imediata e firme, o que pode ser considerado positivo nesse contexto. 

Além disso, podemos destacar que a avaliação dos setores que reagiram ao editorial da 

Folha como democráticos permite inferir que, para o editor da revista, a Folha não 

integra um desses setores democráticos, o que reforça sua argumentação no sentido de 

que a Folha foi apoiadora do regime militar no Brasil. O editor avalia ainda a própria 

ditadura com a expressão nominal de conotação negativa anos de chumbo. 

 

34. Esse assunto não poderia ficar fora das páginas de Caros Amigos, já que 
a revista não faz parte da confraria de silêncio que domina o 
conglomerado oligárquico da mídia brasileira.  
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35. Apresentamos também aos leitores boas reportagens sobre os desmandos 
na educação em São Paulo e no Rio Grande do Sul, o cobiçado tesouro 
da Bolívia, os venenos do Monsanto, ótima entrevista com o governador 
maranhense Jackson Lago e o excelente material dos colaboradores e 
amigos de sempre. 

 

No sexto e último parágrafo, (34) e (35), o editor de Caros Amigos mostra o 

posicionamento da revista ao não lhe conferir o atributo parte da confraria de silêncio 

(34), por meio da negação do Processo Relacional Atributivo não faz. Além disso, ele 

avalia negativamente a mídia brasileira como um conglomerado oligárquico. Por fim, 

ele apresenta outras reportagens daquela edição, com destaque para os epítetos 

avaliativos antepostos aos nomes aos quais se referem: boas reportagens, ótima 

entrevista e excelente material.  

 

36. “Ditabranda” nunca mais! 

 

O editorial é encerrado com uma construção injuntiva que sugere a postura que o 

leitor deve adotar ao ler esse texto: concordar com o editor da revista em seu 

posicionamento em relação ao episódio da “ditabranda”. A opinião nesse editorial é 

construída a partir de um ato da Folha de S.Paulo negativamente avaliado pela revista 

por meio de orações principalmente Materiais, ou seja, a avaliação negativa incide, na 

maioria dos casos, sobre as ações da Folha. Além disso, em dois momentos, no 

primeiro e sexto parágrafos, são feitas avaliações positivas sobre a própria Caros 

Amigos, como um meio de contrapor a forma de fazer jornalismo dos dois veículos de 

comunicação. 

 

 

iii. Artigo de opinião “Por que a Veja mente, mente, mente desesperadamente?”  

 

 

O artigo de opinião “Por que a Veja mente, mente, mente desesperadamente?” 

(nov. 2005, ANEXO P, p. 181) trata especificamente de uma crítica fortemente negativa 

feita à revista Veja, sendo que a base da argumentação está focada no que seriam as 

mentiras veiculadas por essa revista. O texto foi dividido em onze parágrafos, todos 

contendo críticas negativas à Veja. O autor do texto começa falando que Veja é a pior 
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revista do Brasil, uma publicação avaliada extremista. Na sequência, faz uma crítica à 

equipe editorial da revista como um todo. A partir daí o autor do texto passa a mostrar o 

que seriam as mentiras veiculadas por Veja, como a omissão sobre o trabalho social 

promovido pelo MST (Movimento dos Trabalhadores sem Terra); sobre o acesso que os 

cubanos têm a educação, saúde, cultura, esporte, lazer; sobre a prioridade do social na 

Venezuela, obra do bem avaliado governo Chávez (o artigo é de 2005); as mentiras 

sobre os efeitos da globalização neoliberal; sobre a morte do PT; sobre o fracasso da 

política externa brasileira. Encerra o texto associando Veja ao pior produto do 

capitalismo brasileiro. 

É importante ressaltar que, nesse caso, a referência à “mídia hegemônica” é feita 

por meio da Nomeação. Nesse artigo, o alvo das críticas feitas pelo autor é 

especificamente a revista Veja, diferentemente do que observamos na maioria dos casos 

analisados, nos quais a referência, em geral, era à mídia grande ou à televisão, 

Categorizações que não revelam o alvo específico da crítica. O que pode ser confirmado 

pela análise temática do artigo. 

Esse artigo é composto por 74 orações, sendo sua estrutura temática assim 

dividida: Processos 54%, Participantes 41% e Circunstâncias 5%. A maioria dos 

processos localizados em posição temática, ou de destaque, nas orações é de Processos 

Materiais e estes, por sua vez, referem-se principalmente a ações da revista Veja: 

 

37. Para isso [os colunistas de Veja] têm de desqualificar o socialismo, 
Cuba, a Venezuela 
 

38. [Os colunistas de Veja] Têm de esconder o funcionamento do sistema 
escolar nacional que o MST organizou, 

 
39. para [a Veja] esconder tudo isso dos leitores 

 
40. para [a Veja] tentar demonstrar que a política externa brasileira é um 

fracasso 
 

Pode-se observar que essas ações, em geral, possuem conotação negativa, como 

desqualificar ou esconder. Dessa forma, as ações destacadas da revista Veja contribuem 

para a construção de uma imagem fortemente negativa desta. Encontramos também 

Processos Verbais em posição temática, sendo que a maioria deles cita a voz da revista 

Veja: 
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41. Mentindo sobre o trabalho do MST com os trabalhadores do campo. 
 

42. Mentem sobre Cuba. 
 

43. quando [Veja] anunciou a morte do PT. 
 

Mais uma vez, os Processos Verbais que destacam a voz da revista Veja no 

artigo possuem conotação negativa e sua voz emerge no texto apenas para ser recusada 

e contraposta ao discurso de Caros Amigos. 

Entre os Participantes destacados em posição temática, encontramos 

principalmente Grupos Nominais e Nomes Próprios. A representação por meio de 

Grupos Nominais também ressaltou a revista Veja na maioria das ocorrências: 

 

44. A revista, propriedade privada da família Civita, merece o galardão. 
 

45. Uma lista de propagandistas do bushismo (...) reunindo de escritores 
fracassados a ex-jornalistas aposentados, de autores de auto-ajuda a 
profissionais mercantis da educação. 

 
46. porque suas verdades [de Veja] são mentiras. 

 

E também as representações por Nome Próprio: 

 

47. Mas Veja se esmera na arte da vulgaridade, da mentira, do 
sensacionalismo, no clima de “guerra fria”. 
 

48. A Veja mente sobre os efeitos da globalização neoliberal. 
 

49. a Veja mente, mente, mente, desesperadamente. 
 

Dessa forma, observamos que o nome da revista é insistentemente repetido ao 

longo do artigo, bem como são feitas referências a ela por meio de Grupos Nominais, 

como demonstrado, e ainda às ações praticadas pela revista. A estrutura temática desse 

artigo nos mostra, então, o grande destaque concedido à revista Veja pelo autor do texto, 

bem como já forneceu pistas importantes sobre a construção de uma imagem negativa, o 

que será mais detalhado na sequência da análise ao focarmos as Metafunções 

Interpessoal e Ideacional. 

Considerando todo o artigo, para além da estrutura temática, há uma maioria 

significativa de Processos Materiais, o que indica o interesse em se destacarem as ações 

ali representadas. Os Processos Verbais também foram encontrados em quantidade que 
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se pode realçar e, nesse caso, sua presença demonstra o interesse do autor do texto em 

expor outras vozes no artigo, principalmente a da própria revista Veja. 

 

50. Veja é a pior revista do Brasil.  
 
51. Não é um título fácil de obter, porque ela tem duros competidores – 

IstoÉ, Época, Caras, IstoÉ Dinheiro, Quem? etc. etc.  
 

52. Mas Veja se esmera na arte da vulgaridade, da mentira, do 
sensacionalismo, no clima de “guerra fria”, em que defende as cores do 
bushismo no Brasil.  

 
53. A revista, propriedade privada da família Civita, merece o galardão. 

 

 A primeira oração do primeiro parágrafo, (50), (51), (52) e (53), pode ser 

considerada uma antecipação do teor negativo que permeará todo o texto, já que associa 

à Característica Veja o Valor a pior revista do Brasil (50). A Meta relacionada ao 

Processo Material defender explica o título conferido a ela: Veja se esmera na arte da 

vulgaridade, da mentira, do sensacionalismo, no clima de “guerra fria” (52), e assim 

começa a se desenvolver o ponto de vista do autor do texto. 

  

54. Todo país tem esse tipo de publicação extremista, que defende hoje 
prioritariamente os ideais dos novos conservadores estadunidenses.  

 
55. Herdam os ideais da guerra fria, se especializam em atacar a esquerda, 

reproduzem as mesmas matérias internacionais e as bobagens 
supostamente científicas sobre medicamentos, tratamentos de pele, de 
problemas psicológicos, de educação, para tentar passar por uma revista 
que atende necessidades da família. 

 

No segundo parágrafo, (54) e (55), o autor do texto explica como age esse tipo 

de publicação extremista por meio principalmente dos Processos Materiais defender, 

herdar, especializar e reproduzir. Em (54), Veja é avaliada com a expressão nominal 

esse tipo de publicação extremista, cuja conotação é negativa. Ampliando a crítica às 

demais revistas citadas no primeiro parágrafo, IstoÉ, Época, Caras, IstoÉ Dinheiro, 

Quem? etc. etc., a Meta relacionada ao Processo Material reproduzir revela como elas 

agiriam para parecerem confiáveis aos olhos do leitor: reproduzem as mesmas matérias 

internacionais e as bobagens supostamente científicas sobre medicamentos, 

tratamentos de pele, de problemas psicológicos, de educação. Ressalte-se como é 
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avaliado negativamente o conteúdo dessas revistas em geral: bobagens supostamente 

científicas. 

 

56. Seus colunistas são o melhor exemplo da vulgaridade e da falsa cultura 
na imprensa brasileira.  

 
57. Uma lista de propagandistas do bushismo, escolhidos seletivamente, 

reunindo de escritores fracassados a ex-jornalistas aposentados, de 
autores de auto-ajuda a profissionais mercantis da educação, misturando 
e mesclando esses temas em cada uma das colunas e nos editoriais do 
dono da revista.  

 
58. Uma equipe editorial de nomes desconhecidos cumpre a função de “cães 

de guarda” dos interesses dos ricos e poderosos – que, em troca, 
anunciam amplamente na revista – de plantão. 

 

O terceiro parágrafo, (56), (57) e (58), é dedicado aos colunistas de Veja. Já na 

primeira oração lhes é atribuído o Valor o melhor exemplo da vulgaridade e da falsa 

cultura na imprensa brasileira. A Meta do Processo Material reunir, em (57), identifica 

quem seriam esses colunistas de escritores fracassados a ex-jornalistas aposentados, de 

autores de auto-ajuda a profissionais mercantis da educação, onde se podem destacar 

as avaliações feitas aos colunistas (em negrito). A avaliação contida no Grupo Nominal 

uma lista de propagandistas do bushismo se refere ao ex-presidente da República, 

George Bush, que governou os EUA entre os anos de 2001 e 2009. Em (58), a Meta a 

função de “cães de guarda” dos interesses dos ricos e poderosos explicita a função da 

equipe editorial de Veja, de acordo com o ponto de vista do autor do artigo. Dessa 

forma, o autor delineia o perfil dos colunistas da revista construído por ele. 

 

59. O MST, o PT, a CUT, os intelectuais críticos são seus alvos prioritários 
no Brasil.  

 
60. Para isso têm de desqualificar o socialismo, Cuba, a Venezuela, assim 

como tudo o que desminta o Consenso de Washington, do qual é o 
“diário oficial” no Brasil. 

 

No quarto parágrafo, (59) e (60), o Processo Relacional ser identifica a 

Característica o MST, o PT, a CUT, os intelectuais críticos com o Valor seus [de Veja] 

alvos prioritários no Brasil (59); e identifica também a revista Veja com o Valor 

“diário oficial” [do Consenso de Washington] no Brasil (60). O Consenso de 

Washington é a política oficial adotada em 1990 pelo Fundo Monetário Internacional 
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(FMI), cujo objetivo era promover o ajustamento macroeconômico dos países em 

desenvolvimento que enfrentavam dificuldades.  

 

61. Só podem fazer isso mentindo. 
 
62. Mentindo sobre o trabalho do MST com os trabalhadores do campo, nas 

centenas de assentamentos que acolhem centenas de milhares de pessoas, 
famílias que viveram secularmente marginalizadas no Brasil.  

 
63. Têm de esconder o funcionamento do sistema escolar nacional que o 

MST organizou, responsável, entre outras tantas façanhas, por ter feito 
mais pela alfabetização no Brasil do que todos os programas 
governamentais. 

 
64. A Veja não sabe o que é agricultura familiar, com sua mentalidade 

empresarial se soma ao agronegócio, aos transgênicos e à agricultura de 
exportação.  

 
65. Ao desconhecer tanta coisa, a Veja tem de mentir para esconder tudo isso 

dos leitores, passando uma imagem bushiana do MST. 
 

O quinto parágrafo, (61), (62), (63), (64) e (65), começa explicando como Veja 

faz o que foi apontado nos parágrafos anteriores por meio do Processo Material fazer e 

do Processo Verbal mentir (61), sendo que este último é o que avalia a forma de dizer 

de Veja. Em (62), a Verbiagem relacionada ao Processo Verbal mentir resume as ações 

do MST omitidas pela revista sobre o trabalho do MST com os trabalhadores do 

campo, ações que serão descritas com os Processos Materiais acolher, viver, organizar 

e fazer. Já a revista Veja mente e tem de mentir, Processos Verbais; esconde e tem de 

esconder, Processos Materiais; processos cuja conotação é essencialmente negativa e 

que são acentuados com o uso do modalizador ter de. Além disso, os Processos Mentais 

(não) saber e desconhecer revelam as razões que levam a revista a mentir. Essa mescla 

de processos nos mostra que, ainda que os Materiais sejam os mais recorrentes, não se 

pode dizer que sejam isoladamente mais importantes, considerando-se que juntos os 

diferentes tipos de processos contribuem para a construção de sentidos em um texto e, 

no caso do artigo em análise, também para a construção da opinião veiculada pela 

revista Veja. As ações do MST são avaliadas positivamente como façanhas pelo autor 

do artigo. 

 

66. Mentem sobre Cuba porque escondem que nesse país se produziu a 
melhor saúde pública do mundo, que ali não há analfabetos, funcionais 
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ou não, que por lá todos têm acesso – além de saúde, educação, casa 
própria – a cultura, esporte, lazer. Que o IDH de Cuba é bastante superior 
ao brasileiro. 

 
67. A Veja tem de mentir sobre a Venezuela, país em que se promove a 

prioridade do social, com um quarto dos recursos obtidos com o petróleo 
irrigando os programas sociais. Que o governo de Hugo Chávez triunfou 
sobre a mídia privada golpista – as Vejas de lá –, pelo apoio popular que 
granjeou, quando a Veja, defasada, como sempre, já noticiava na sua 
capa a queda de Chávez. Depois, o governo venezuelano derrotou a 
oposição em referendo previsto na Constituição daquele país, em que os 
eleitores, no meio do mandato, se pronunciam sobre a continuidade ou 
não do governo, em um sistema mais democrático que em qualquer outro 
lugar do mundo. 

 
68. A Veja mente sobre os efeitos da globalização neoliberal, que concentrou 

renda como nunca na história da humanidade, que canaliza recursos do 
setor produtivo para o especulativo, que cassa os direitos básicos da 
grande maioria da população, que não retomou o crescimento econômico, 
como havia prometido. 

 
69. A Veja mente quando anunciou a morte do PT, no mesmo momento em 

que mais de 300.000 membros do partido, demonstrando vigor 
inigualável em qualquer outro partido, foram às urnas escolher, por 
eleição direta, seus novos dirigentes, apesar da ruidosa e sistemática 
campanha da mídia bushista brasileira. 

 
70. A Veja mente para tentar demonstrar que a política externa brasileira é 

um fracasso, quando ninguém, dentre os comentaristas internacionais, 
daqui ou de fora, acha isso. Ao contrário, a formação do Grupo dos 20 na 
última reunião da OMC, o bloqueio ao início de funcionamento da 
ALCA são lamentados pela revista bushista. 

 

Nos parágrafos seguintes, do sexto ao décimo, (66), (67), (68), (69) e (70), o autor 

do texto elenca o que seriam as mentiras publicadas ou omissões de informação da revista 

Veja que funcionam como argumentos que corroboram a tese sobre a desonestidade da 

revista. Para tanto, utiliza-se principalmente de Processos Materiais já que trata de ações, 

por exemplo, dos governos cubano e venezuelano (66) e (67) não publicadas pela revista 

ou ainda das notícias sobre a queda de Chávez na Venezuela (67) ou a morte do PT no 

Brasil (69). Utiliza também Processos Verbais, sendo mentir o mais frequente, para 

indicar as falas da revista Veja, os conteúdos publicados por ela. Sobre o Processo Verbal 

mentir, pode-se dizer ainda que se trata de um processo cuja conotação é 

fundamentalmente negativa, como já apontamos acima, e que foi repetido dezessete vezes 

ao longo de um texto de onze parágrafos. Desses onze parágrafos, seis têm como núcleo 
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da oração inicial o Processo Verbal mentir. A repetição é considerada uma forma de 

intensificação da força de algo. No artigo em destaque, pode-se dizer que a intenção é 

reforçar o aspecto negativo do discurso veiculado pela revista Veja. Dito de outra forma, 

mostra uma avaliação fortemente negativa e intensificada do discurso de Veja. 

 

71. A Veja mente, mente, mente, desesperadamente, porque suas verdades 
são mentiras, porque representa o conservadorismo, a discriminação, a 
mentalidade mercantil, a repressão, a violência, a falsa cultura, a 
vulgaridade – enfim, o que de pior o capitalismo brasileiro já produziu. 
Choca-se com o humanismo, a democracia, a socialização, os interesses 
públicos. Por isso, para “fabricar consensos” – conforme a expressão de 
Chomsky, a Veja mente, mente, mente, desesperadamente. (grifos do 
autor) 

 

No último parágrafo do artigo (71), o título, que também contém o Processo 

Verbal mentir, é repetido duas vezes, constitui a primeira e a última oração do 

parágrafo. A diferença é que agora se trata de uma afirmação o que no título do artigo 

era um questionamento: Por que a revista Veja mente, mente, mente desesperadamente? 

Interessante observar também que esse processo foi negritado no original, além da 

repetição foi dado um destaque gráfico também. Por fim, podemos destacar o recurso do 

argumento de autoridade por meio do qual o autor do texto insere uma expressão de 

Chomsky, “fabricar consensos”, para reforçar sua argumentação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Considerando-se a pertinente e atual valorização dos estudos do uso linguístico 

em situações reais de comunicação e, portanto, da interação social de fato, nossa 

pesquisa tratou especificamente da concepção de linguagem como um sistema de 

escolhas disponível em determinado meio social para que o usuário possa desempenhar 

funções sociais. Dessa forma, a concepção sistêmico-funcional da linguagem que 

adotamos se mostrou adequada e produtiva para o desenvolvimento deste trabalho. O 

discurso da revista Caros Amigos escolhido como corpus foi utilizado com o intuito de 

investigarmos a construção de sentidos e, por conseguinte, da expressão da opinião 

nessa unidade de análise. 

 A despeito de não termos generalizado os resultados obtidos com a análise 

qualitativa de suporte quantitativo, já que abrimos mão de uma metodologia que 

permitisse tal generalização, temos consciência e convicção de que os resultados obtidos 

são representativos da questão estudada e que certamente revelam os modos de se 

construir a opinião no discurso em destaque. 

A primeira etapa da análise proposta, apresentada no Capítulo 4, “Análise do 

gênero discursivo jornalístico opinativo editorial”, confirmou a substancialidade do 

conceito de escolha como veiculador de determinada ideologia em dado texto. O que, 

por sua vez, nos ajudou a compreender como é construída a opinião no gênero 

discursivo opinativo, mais especificamente, no editorial da revista impressa Caros 

Amigos. 

 O aspecto circunstancial desse gênero específico nos mostrou como essa opinião 

é construída a partir de um evento em destaque que permite ao editor da revista 

expressar seu ponto de vista em relação a ele. Essa parece ser a principal estratégia 

utilizada nesse gênero. Nossas análises mostraram também a heterogeneidade tipológica 

desse gênero discursivo, bem como a presença do argumento de autoridade e do uso do 

presente do indicativo, traços característicos do gênero acadêmico, mas presentes 

também no gênero jornalístico opinativo editorial. 

Além disso, o Sistema de Avaliatividade (MARTIN; ROSE, 2003) se mostrou 

produtivo para a análise do editorial de Caros Amigos, o que também foi demonstrado 

no Capítulo 4. De fato, a expressão da opinião se faz também por meio da avaliação de 
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Atores Sociais, como demonstramos por meio da avaliação de alguns Atores Sociais 

presentes no discurso da revista, com destaque para a “mídia hegemônica”, a revista 

Caros Amigos e o leitor da revista.  

A avaliação da “mídia hegemônica”, como vimos, possui uma conotação 

bastante negativa e é linguisticamente materializada sobretudo por meio de epítetos 

pospostos e antepostos ao grupo nominal a que se refere e do adjetivo grande. Dessa 

forma, o editor da revista constrói uma imagem negativa da “mídia hegemônica”, ainda 

que não se saiba exatamente a quem ele se refere na maioria das ocorrências. No 

editorial de Caros Amigos, a “mídia hegemônica” é referida como uma instituição 

homogênea, embora, na verdade, se trate de diversos veículos de comunicação. 

Já a avaliação da revista Caros Amigos, em seu próprio discurso, possui uma 

conotação essencialmente positiva. Nesse caso, os principais recursos utilizados são os 

processos e os epítetos relacionados aos jornalistas integrantes do grupo Caros Amigos, 

que entendemos ser uma avaliação metonímica da revista. E o leitor dela, menos 

frequentemente citado nos editoriais, recebe tanto avaliações positivas quanto negativas. 

Foi analisada também a presença das vozes de terceiros no editorial da revista, o 

que revelou a recorrência da voz da “mídia hegemônica”, principalmente por meio do 

Discurso Indireto e do Relato de Ato de Fala, formas indiretas de se referir ao discurso 

do outro, com o intuito principal de acentuar a diferença entre esses discursos. 

Ressaltamos ainda o uso frequente das aspas também com o objetivo de acentuar a 

diferença entre o discurso de Caros Amigos e o que estava sendo citado, ainda que sua 

fonte não seja revelada. 

Nas palavras de Fairclough22 (2003), as discussões limitam-se apenas ao cenário 

(b) acentuação da diferença, quando deveriam incorporar também os cenários (a) 

abertura para a diferença e (c) tentativa de superar a diferença, com o intuito de explorar 

e tentar resolver as diferenças entre os discursos. O discurso da “mídia hegemônica”, 

por exemplo, em geral, é apenas citado de maneira a ser polemizado e confrontado, 

como vimos nos exemplos apresentados. 

Com essa análise foi possível identificar alguns dos pontos de vista veiculados 

pela revista Caros Amigos em seus editoriais, ou seja, opiniões do grupo que sustentam 

seu modo de fazer jornalismo. A avaliação é um recurso que permite identificar a 

                                                           
22 Esses cenários foram explicados no Capítulo 1, “A Análise Crítica do Discurso de Fairclough e a 

Linguística Sistêmico-Funcional de Halliday”. 
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ideologia do autor do texto, nesse caso, do grupo Caros Amigos. Esse recurso certamente 

exercerá influência no modo de pensar e, eventualmente, de agir de seu leitor.  

Halliday e Matthiessen (2004) ressaltam que a mistura de tipos diferentes de 

processos resulta em contribuições distintas à construção da experiência no texto, o que 

implica, em parte, o registro ao qual ele pertence. E, entre outros exemplos, referem-se 

às reportagens jornalísticas nas quais as orações verbais exercem papel fundamental em 

sua constituição. No entanto, destacam os autores, essa mistura de tipos de processos 

pode se modificar à medida que o texto se desenvolve. 

Em nossas análises apresentadas no Capítulo 5, “O Sistema de Transitividade no 

discurso de Caros Amigos”, observamos que, de fato, a mistura de processos pode 

indicar o registro ao qual o texto pertence, ou seja, em que contexto de situação ele está 

inserido. No caso aqui estudado, são textos jornalísticos opinativos, editorial e artigo de 

opinião, que recorrem principalmente à representação da experiência do mundo 

material, bem como à classificação e identificação de determinados Atores Sociais e 

ainda à veiculação de outros discursos de modo explícito com o objetivo central (mais 

recorrente) de se contrapor a essas vozes. A partir da observação dessa mescla de 

processos com propósitos argumentativos bem determinados nesse discurso, como foi 

demonstrado, foi possível delinear a expressão do ponto de vista da revista Caros 

Amigos como um todo. 

 A análise do Sistema de Transitividade mostra que a representação da 

experiência, bem como as classificações e definições, constituem elementos 

fundamentais no discurso veiculado na revista Caros Amigos, o que pode ser observado 

a partir da predominância de Processos Materiais e Relacionais nesse discurso. Além 

desses, pode-se ressaltar ainda a presença marcante dos Processos Verbais por meio dos 

quais o editor da revista insere outras vozes em seu texto. Os Mentais e Existenciais 

também exercem papéis importantes na estrutura do discurso, mas foram encontrados 

em menor número. 

 Sendo assim, foi possível verificar que a opinião expressa na revista é 

fundamentada principalmente em ações praticadas, já que os Processos Materiais 

representam o agir. Ressalte-se ainda que o Ator Social que age com maior frequência é 

a “mídia hegemônica”. Responsáveis pela classificação e categorização das entidades 

participantes do discurso, os Processos Relacionais são favoráveis à construção da 

opinião do editor da revista. De fato, a combinação de Processos Materiais e 

Relacionais, ou seja, as classificações e categorizações agregadas às ações se mostraram 
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muito produtivas para a expressão de pontos de vista pelo editor de Caros Amigos. 

Além dos Materiais e Relacionais, os Processos Verbais também se revelaram 

importante estratégia na expressão da opinião nesse discurso. A inserção da voz do 

outro pode mesmo reforçar a argumentação, seja endossando o ponto de vista do autor 

do texto, seja se contrapondo a ele de maneira estratégica com o objetivo de conquistar 

a adesão do leitor do texto. 

A articulação das vozes em um texto indica seu posicionamento em relação às 

lutas hegemônicas (FAIRCLOUGH, 2008). A presença ou não de determinada voz e a 

maneira como as vozes específicas são articuladas, de fato, revelam posicionamentos 

ideológicos. Sendo assim, a dicotomia frequentemente ressaltada nos editoriais de 

Caros Amigos (“mídia hegemônica” x mídia alternativa) nos mostra o posicionamento 

da revista em relação às grandes empresas de comunicação, ou seja, Caros Amigos não 

se insere no grupo de detentores de poder na nossa sociedade. Ao contrário, ela se 

apresenta como a voz dos que não têm espaço na grande mídia, estabelece uma 

interação informal com os leitores de maneira recorrente nos editorias da revista. 

Transparece uma circunstância na qual o compartilhamento de posicionamentos 

ideológicos acarreta uma “cumplicidade” entre a revista e o leitor. 

No Capítulo 6, “A representação de Atores Sociais no discurso de Caros 

Amigos”, mostramos que os três Atores Sociais em destaque, “mídia hegemônica”, 

revista Caros Amigos e leitor da revista, são principalmente associados a Processos 

Materiais. De modo geral, estão sempre envolvidos em processos de mudanças, já que 

os Processos Materiais se referem a ações que provocam mudanças de situação, o que 

revela o papel ativo desses atores.  

Ainda sobre a representação desses atores, observamos que a “mídia 

hegemônica” e o leitor da revista são principalmente Categorizados, ao passo que a 

revista Caros Amigos é principalmente Nomeada. A Categorização torna homogênea a 

“mídia hegemônica”, ou seja, nivela todos os veículos de comunicação inseridos nesse 

grupo. O leitor também é referido de maneira homogênea, já que em nenhum momento 

é, por exemplo, Nomeado. Outro aspecto observado foi a frequente ativação da “mídia 

hegemônica” e do leitor da revista em contraposição à maior passivação da revista 

Caros Amigos. Dessa forma, destaca-se a capacidade de agir dos dois primeiros e a 

sujeição a processos da última. 

Pode-se afirmar ainda que as categorias de análise propostas pela LSF 

evidenciam a representação de experiências de mundo, tanto externas quanto internas, 
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com o intuito de convencer o leitor sobre determinadas teses veiculadas no discurso da 

revista, o que foi demonstrado pela exemplificação dos diferentes processos presentes 

nesse discurso, bem como do cotexto no qual emergem. 

 A expressão do ponto de vista no discurso de Caros Amigos acontece, então, por 

meio dessa articulação de processos diferentes, bem como das formas de representação 

dos Atores Sociais, cada um com seu papel específico, mas que juntos contribuem para 

a progressão de sentidos no texto e também para a construção de uma opinião particular. 

 A análise temática de um texto permite, entre outras coisas, explicitar a 

importância de determinada categoria semântica em dado discurso, como demonstramos 

no Capítulo 7, “A estrutura temática do discurso da revista Caros Amigos”. Observamos 

então que, no discurso de Caros Amigos, a categoria léxico-semântica “mídia 

hegemônica” ocupa posição de destaque, dada a recorrência desse Ator Social em 

posição temática, e que ela é realizada de maneiras diferentes, seja como Grupo 

Nominal, como Pronome ou ainda como Nome Próprio. Além disso, observamos que 

também são destacados em posição temática Participantes e Processos diretamente 

relacionados à “mídia hegemônica”, o que nos permitiu constatar, mais uma vez, um 

dos propósitos do discurso de Caros Amigos, qual seja, construir uma imagem 

fortemente negativa da “mídia hegemônica”. 

 Considerando-se que o Tema tem a capacidade de orientar a leitura do texto, 

observamos que no caso do discurso de Caros Amigos o leitor é sempre conduzido a 

direcionar sua atenção para a “mídia hegemônica”, seja por meio de Participantes 

relacionados a ela, seja por meio de suas ações referidas no texto. Dessa forma, a 

estrutura temática encontrada no discurso da revista se constitui em mais uma estratégia 

argumentativa importante para a persuasão do leitor. 

Por fim, a análise dos textos em sua totalidade, apresentada no Capítulo 8, “A 

construção da opinião no discurso de Caros Amigos”, mostrou como as metafunções 

Ideacional, Textual e Interpessoal funcionam nesse discurso com o intuito de construir 

juntas um quadro de experiências específico por um enunciador que tem por objetivo 

também compartilhar e, preferencialmente, convencer seu leitor das ideias e pontos de 

vista ali expressos. Foi possível observar também que nos três textos o alvo central é a 

“mídia hegemônica”, sendo que no artigo de opinião o autor tratou especificamente da 

revista Veja. 

Como já havíamos dito, os Processos Materiais são os mais recorrentes, seguidos 

pelos Relacionais, o que confirma afirmação anterior sobre a materialização da opinião 
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por meio da representação de fatos do mundo, bem como de sua classificação e 

identificação. Já os Processos Verbais têm um uso diferenciado no discurso de Caros 

Amigos. Em geral, utilizado para ratificar pontos de vista do autor do texto, o argumento 

de autoridade, por exemplo, em Caros Amigos é usado com mais frequência para 

repercutir o que foi dito pela “mídia hegemônica”, mas com o objetivo de contrapor os 

dois discursos, ressaltando exatamente sua diferença. Os demais tipos de processos 

também têm sua importância nesse discurso, embora com frequência menor, igualmente 

cumprem seu papel de maneira eficiente para a construção de sentidos e da opinião. 

De modo geral, podemos ressaltar a complexidade da construção da opinião 

veiculada no discurso da revista Caros Amigos, o que tentamos demonstrar por meio 

das análises ancoradas na Análise Crítica do Discurso proposta por Fairclough, bem 

como na Linguística Sistêmico-Funcional apresentada por Halliday. Dessa forma, 

ressaltamos, além da complexidade do discurso, seu caráter ideológico e a importância 

do Ator Social “mídia hegemônica” nesse contexto. Ressalte-se ainda que nossa análise 

não se pretende exaustiva, tampouco definitiva. Ao contrário, consideramos este 

trabalho o primeiro de muitos outros passos que permitirão uma análise ainda mais 

profunda e consistente do discurso da revista Caros Amigos. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A – Editorial “A garota e o movimento” 

 

 

Nesta edição publicamos a carta de uma jovem leitora de Florianópolis dizendo 

que queria “ter coragem para abraçar uma causa, lutar por alguma coisa, ter um ideal”. 

O que não falta, num país como o Brasil de hoje, são causas a defender. Se bem 

que as condições para canalizar a energia da juventude mais generosa, que com toda a 

certeza é a maioria, não são oferecidas. A televisão, como a grande imprensa, não pode 

perder tempo com causas, lutas, ideais. Os que estão procurando onde depositar 

sentimentos nobres, que procurem por conta própria. E os que estão preocupados com 

solidariedade, redenção, ética, esses princípios tão enaltecidos na ficção, têm de 

procurar outros meios de informação para divulgar suas idéias e seus atos. É o caso das 

lideranças do MST, que em Caros Amigos ganham o espaço que merecem – na figura 

de João Pedro Stédile – para explicar tudo sobre o movimento, desde a criação até os 

agitados dias de hoje. João Pedro responde a todas as perguntas dos jornalistas, não se 

furta a nenhuma, diz de onde vêm os recursos para essa operação grandiosa e em 

crescimento geométrico pelo país afora, fala da vida num acampamento (“um 

inferno!”), identifica os inimigos, condena o modelo econômico em vigência, o 

neoliberalismo, alerta para as conseqüências da fome endêmica e propõe a mais ampla 

discussão sobre um projeto alternativo para o Brasil. 

Termina com uma profissão de fé, prevendo que em menos de duas décadas 

seremos “o país mais alegre e justo da humanidade”. Desde que adotemos um novo 

modelo de desenvolvimento. Certamente João Pedro conta com jovens como a garota 

que escreveu de Florianópolis. 

 

 

Fonte: Caros Amigos, n. 8, p. 3, nov. 1997. 
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ANEXO B – Editorial “A propósito” 
 

 

Alguns leitores escreveram para a redação dizendo-se decepcionados com a 

publicação de um anúncio do governo federal – do Ministério da Saúde – na revista. 

Um deles chegou a perguntar se estávamos vendendo a independência editorial. A carta 

foi publicada, então uma leitora, pouco depois, escreveu cobrando-nos uma resposta, 

pois considerou grave a acusação e por isso mesmo merecedora de uma manifestação de 

nossa parte. Ótimo motivo para uma pequena reflexão. Aqui vai: da mesma forma com 

que não controlamos, melhor, não censuramos qualquer texto de nossos colaboradores, 

assim também não censuramos anúncios, porque nossa proposta é a da liberdade 

absoluta de expressão. Sabemos o risco de assumir tal posicionamento, mas esperamos 

não abrir mão dele. É o nosso diferencial. Chegam críticas duras também a certas 

opiniões de nossos colaboradores, mas acreditamos que é exatamente da divergência de 

julgamentos que se nutre o raciocínio. Só queremos isso, não temos compromisso com 

nenhum partido político, com nenhum grupo econômico, com nenhum credo, com 

nenhuma famiglia. Temos certeza de que há espaço para mais de uma publicação com 

esse perfil, uma publicação que destoe do mercantilismo e interesses outros em que se 

engolfaram os empresários de comunicação no Brasil, por mais deselegante que possa 

parecer a colocação. É vital para uma sociedade a existência de publicações totalmente 

independentes, que possam criticar os poderes do momento sem temor de represálias, 

fazem falta um grande jornal diário, um grande semanário fortes economicamente 

falando, coisa que arejaria, traria oxigênio às idéias e discussões, como ocorre na 

maioria dos países mais educados. E economicamente forte quer dizer contar com 

recursos materiais, dinheiro, para concretizar uma proposta jornalística. O tema 

comporá uma série de outras considerações, mas este espaço não permite mais do que 

poucas linhas para responder ao que foi exposto no início, então, para encerrar: ainda 

que muitos não tenham entendido como tal, Caros Amigos é uma publicação 

institucional, que, repetimos, optou pela liberdade absoluta de expressão – 

evidentemente, dos que cultuam essa aparentemente utópica postura editorial.  

 
 
Fonte: Caros Amigos, n. 16, p. 3, jul. 1998. 
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ANEXO C – Editorial “Nosso papel” 

 

 

 Um amigo, artista gráfico e ilustrador de nome internacional, hoje morando em 

Lisboa, recebeu lá um exemplar de Caros Amigos e fez a seguinte observação: “Gostei 

da revista, só achei estranho o papel, dá um ar de fanzine, mas quando olhei a tiragem!! 

Parabéns, poucas aqui conseguem isso.” Não é pelo elogio que chama a atenção o 

comentário, e sim pela estranheza em relação ao papel utilizado pela revista. A distraída 

observação do amigo reflete o “inconsciente seletivo” que vem cavando esse abismo 

cada vez maior entre o Brasil da maioria, imensa e periférica, e o Brasil da minoria 

notável, que se comporta como se vivesse num país desenvolvido, um país em couché e 

quatro cores, champanhe e trufas. Nada disso, somos cesta básica (acabaram de cortar 

também) e sem-terra, sulfite e preto-e-branco. É vital dar mais importância ao conteúdo 

que à embalagem, o que importa é o papel do jornalismo no concerto da sociedade, não 

o papel em que se imprime a informação. Daí, talvez, o sucesso sempre crescente de 

Caros Amigos: sua sintonia com a realidade brasileira, uma realidade que, na verdade, 

só não enxerga quem não quer. Aliás, nosso amigo de Lisboa diz que admira o nosso 

trabalho, mas está aí preocupado é com a relação qualidade-preço do vinho. Pelo menos 

não é cínico como a nossa minoria notável. 

 

 

Fonte: Caros Amigos, n. 45, p. 3, dez. 2000. 
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ANEXO D – Editorial “Quem se importa com o norte?” 

 

 

 De repente, você está zapeando a televisão, hora do almoço, e esbarra numa 

entrevista com dois governadores de Estado. Fica então sabendo, nesse horário morno 

do telejornalismo, que os dois estão ameaçados de morte. O canal que transmite, ao 

vivo, a conversa com os dois é um canal local, de poucos recursos, talvez não consiga 

cobrir mais que a região da Grande São Paulo. Os dois governadores estão contando que 

as ameaças de morte partem de quadrilhas que envolvem políticos eleitos e juízes de 

direito no gozo das funções, todos. No horário, os canais mais opulentos falam de 

prendas domésticas ou futebol. Os dois governadores estão de passagem por São Paulo 

e foram convidados pelo programa para discutir outros assuntos, mas você fica sabendo 

que estão ameaçados de morte porque decidiram combater a corrupção e o narcotráfico 

em seus Estados. O horário quente do telejornalismo é o da noite, quando se falará 

muito, nas grandes redes, das eleições nos EUA; do desempenho cada vez melhor da 

economia brasileira, seriamente, sem denotar ironia; do juiz Nicolau em cela especial; e 

de futebol. Os dois governadores de Estado ameaçados de morte? Ora, são de longe, lá 

do Amapá, um, e o outro do Acre, ambos, ainda por cima, de partidos de oposição ao 

governo federal. Quem vai se importar com João Alberto Capiberibe e Jorge Viana? 

 
 
Fonte: Caros Amigos, n. 46, p. 3, jan. 2001. 
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ANEXO E – Editorial “Quem quer, vê” 

 

 

Embalada pela imprensa grande, a trivialização da violência ganhou tamanho 

grau no Brasil, que tanto faz acontecer “mais uma” chacina na periferia de São Paulo 

(são registradas estatisticamente, “a 25ª chacina do ano”, “a 26ª”...) ou um bombardeio 

israelense sobre quarteirões palestinos. Perto ou longe, as vítimas e os algozes são 

números, é o jornalismo numerológico. O leitor ou o espectador são tratados como 

receptores inanimados, desprovidos de sensibilidade, é como se não pertencessem ao 

mundo no qual ocorrem os fatos noticiados. Em tempos de globalização (globalitarismo, 

no dizer do professor Milton Santos), nunca as pessoas estiveram tão próximas e tão 

distantes umas das outras. Ser moderno é não ter emoção, o mercado não suporta essas 

bobagens, coisa de brasileiro “caipira”. Daí a relevância de uma carta chegada à redação 

que nos obriga a voltar à reunião do G-8 em Gênova, tema de capa da edição passada. É 

a carta a um amigo escrita por um jornalista italiano de 22 anos que foi cobrir o evento. 

Ele relata o que viu, mas principalmente o que sentiu, e aqui se percebe por que a 

imprensa grande brasileira tem banalizado a violência – é porque não a vê de perto, nem 

quer ver. Se isso é ser moderno, então o jovem jornalista italiano é um dinossauro, 

porque se diz marcado para sempre pelas cenas que presenciou, cenas que, como ele 

diz, jamais imaginou pudessem acontecer na sua civilizada e democrática Itália. Um 

testemunho que obriga a pensar, neste país em que a brutalidade é exercida diariamente, 

no campo e na cidade, a imprensa grande sempre a distância. 

 

 

Fonte: Caros Amigos, n. 54, p. 3, set. 2001. 
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ANEXO F – Editorial “Virou bagunça?” 

 

 

Em determinados momentos do dia, vêm desfilando pela televisão rostos 

conhecidos do espectador, rostos rosados de saúde apelando à audiência que contribua 

para um “Natal sem fome” do brasileiro. O que se quer dizer com isso, sabendo que os 

dados estatísticos oficiais acusam 53 milhões de habitantes vivendo abaixo da linha de 

pobreza? Se a intenção é fazer anedota com a miséria alheia, a ideia é perfeita, porque 

só vem confirmar que nos outros 364 dias do ano a fome está garantida. 

Num outro canto do mundo, onde a miséria também campeia e é agravada por 

bombardeios impiedosos, mais um fato anedótico ocorreu em relação à fome e a mesma 

televisão o anunciará à mesma e perplexa audiência: um contêiner “humanitário”, 

carregado com 700 quilos desses sacos amarelos de ração que a história registrará como 

a suprema ironia, pois são despejados por aviões da mesma esquadrilha que despeja 

bombas, caiu sobre uma casa afegã, matando mãe e filho. 

O anedotário, trágico às vezes, nos persegue diariamente pela televisão e não é 

fruto apenas de anúncios ou atos “solidários” como esses dois. A campanha eleitoral 

pela presidência da República, por exemplo, já vem tocada a todo vapor, tanto 

implicitamente pelo telejornalismo cooptado como explicitamente pelos programas do 

horário político gratuito. E aqui entra a última anedota eleitoral, consagradora da 

desfaçatez com a qual é tratado o espectador: o programa que teria projetado Roseana 

Sarney para o segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto era recheado de 

testemunhos de mulheres, das mais diversas profissões, todas incensando a governadora 

do Maranhão. Pois: soube-se que a moça que deu testemunho como caminhoneira talvez 

nunca tenha subido a uma boléia, é modelo e recebeu 700 reais de cachê. 

Feliz Natal. 

 

 

Fonte: Caros Amigos, n. 57, p. 3, dez. 2001. 
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ANEXO G – Editorial “Não custa lembrar” 

 

 

 Quando esta edição estiver chegando às bancas, talvez Lula esteja eleito. Se não, 

estará indo para o segundo turno com Serra, é o que indicam as pesquisas. Neste caso, 

não custa lembrar o acontecido no segundo turno das eleições de 1989, quando o PT 

estava também “com a mão na taça”. Collor, que acabaria sendo eleito – 35 milhões de 

votos contra 31 milhões de Lula –, não só contava com a cumplicidade da mídia grande 

(até apoio declarado de Roberto Marinho), como resolveu jogar mais pesado na reta 

final da campanha. Seus marqueteiros, que já vinham procurando exacerbar o estado de 

pânico das “elites” diante de um possível presidente “terrorista” que iria “implantar o 

comunismo no Brasil”, contrataram os serviços de uma antiga namorada de Lula para 

que ela “revelasse” na televisão que fora incitada pelo então namorado a fazer um 

aborto. O escândalo forjado atingiu em cheio a candidatura do PT. Em seguida, veio o 

último debate, na Globo, Lula x Collor, e o jornalismo da estação tratou de editá-lo 

como convinha a Marinho e às “elites”. Não era pouco, era muito, mas um último ato de 

sordidez estava por acontecer. Na véspera da votação em segundo turno é anunciado o 

cerco da polícia à casa onde está seqüestrado Abílio Diniz, o dono dos supermercados 

Pão de Açúcar. E, com todo o estardalhaço, mostra-se na televisão, no dia da eleição, a 

libertação do empresário. Com o detalhe escabroso: certos seqüestradores estão com a 

camisa do PT. Vestidas à força neles, soube-se depois. 

 Estamos fechando esta edição – por força de cronograma – faltando seis dias 

para o primeiro turno de uma eleição que pode alterar profundamente os rumos da 

história brasileira. Pela primeira vez, um candidato à esquerda assumiria a presidência 

da República. 

 Hoje (30/9/2002), os jornais grandes trazem com destaque declaração não de 

Roberto Marinho, mas de George Soros: “O Brasil elegerá um presidente de quem os 

mercados financeiros não gostam”. É a matriz se pronunciando, sem intermediários. O 

que mais virá nos próximos dias, não se sabe. Sabe-se apenas que as “elites” são 

capazes de tudo nessas horas. Em compensação, sabe-se também que de vez em quando 

elas podem errar, principalmente porque não acreditam na sabedoria popular. 

 

 

Fonte: Caros Amigos, n. 67, p. 3, out. 2002.
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ANEXO H – Editorial “A crueza dos afobados” 

 

 

O novo governo está pondo em alvoroço tanto o chamado povão quanto as 

“elites”, a intelectualidade bem-posta na vida e a inefável imprensa grande do país. Ao 

lado de demonstrações de entusiasmo popular nunca vistas nas ruas à passagem de um 

presidente da República, tem-se a reação irada de uma classe média alta que não suporta 

a ascensão ao poder de partidos políticos comprometidos com os trabalhadores, isto é, 

com a maioria. 

Às “elites” inconformadas juntam-se os “fazedores de opinião”, os donos da 

mídia e, portanto, da verdade, a expedir julgamentos apressados na ânsia de investir 

contra a inadmissível realidade imposta pelas urnas eleitorais. Os jornalões sangram 

diante da obrigação de reproduzir não só a calorosa recepção a Lula a cada aparição em 

qualquer canto do país, como o destaque dado pela mídia européia à sua viagem à 

Suíça, França e Alemanha. Imaginem, um homem que não fala inglês! 

Claro que as promessas do novo governo podem ou não se concretizar, 

dependem de diversos fatores, um deles a própria mídia grande, que já revela seus 

propósitos ao atropelar pressurosamente o processo, ignorando o fato de o poder ter 

saído das veneradas e sedosas mãos do antecessor há pouco mais de trinta dias. Mesmo 

assim, vale a crítica, todo mundo está morto de saber que ela é necessária, mas todo 

mundo sabe também identificar as intenções de quem as lança, se honestas ou viciadas. 

Como sabe identificar as arrivistas, lulistas desde criancinhas, e os que se postam atrás 

do toco à espera da melhor oportunidade para atirar. 

 

Uma notícia para alegrar os leitores de Caros Amigos e nos encher de orgulho: 

Marilene Felinto assinará mensalmente uma de nossas páginas, a partir da próxima 

edição. Eia! 

 

 

Fonte: Caros Amigos, n. 71, p. 3, fev. 2003. 
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ANEXO I – Editorial “Caminhos” 

 

 

Marilene Felinto estréia, com a seção que ela própria batizou: Desaviso. 

Significativo substantivo para uma jornalista substantiva. Assim que se tornou pública 

sua demissão da Folha de S.Paulo, onde há anos assinava uma coluna semanal, 

começaram a chegar à nossa redação manifestações de leitores protestando contra o 

jornalão e sugerindo que ela passasse a escrever em Caros Amigos. Ao mesmo tempo, 

Marilene recebia carradas de cartas de solidariedade e estranheza pela forma como a 

Folha anunciou a violência (uma lacônica, porque envergonhada, nota de redação). 

Assim, viu-se, mais uma vez, que não passam de meras lorotas esses slogans que falam 

em independência, imparcialidade e outros atributos nobres alardeados pelos jornalões. 

O da família Frias não foge à regra nacional, rabo preso sim, mas não com o leitor, 

como ficou claro no episódio. 

Na verdade, está cada vez mais difícil esconder onde está preso o rabo da mídia 

grande no Brasil, porque há um público cada vez maior recebendo cada vez mais 

informações, principalmente via Internet. Vem vindo aí uma geração indigesta para os 

que pretendem mascarar seus reais propósitos e compromissos. Editoriais sorrateiros, 

reportagens dirigidas, entrevistas distorcidas, a mão pesada dos proprietários dos 

veículos pairando sobre a cabeça das redações. Impossível um jornalista crítico do 

establishment sobreviver num meio tão controlado. Há exceções, claro, e Marilene é 

uma delas. Que frutifique o seu exemplo, que pelo menos os mais jovens, esses que 

saem anualmente aos borbotões das faculdades de comunicação (outro abacaxi a 

descascar), tomem ciência de que a ética na profissão – qualquer profissão – deve ser o 

corriqueiro, não o extraordinário. E que a independência é vital, ainda que à custa do 

emprego. 

Bem-vinda, Marilene Felinto! 

 

 

Fonte: Caros Amigos, n. 72, p. 3, mar. 2003. 
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ANEXO J – Editorial “O bicho está pegando” 
 

 

O ambiente tem esquentado para os lados da imprensa grande. Primeiro, o projeto de lei 

visando a criação de um conselho, proposto pelo Executivo federal sob a inspiração da 

Federação Nacional dos Jornalistas, cuja função seria “orientar, disciplinar e fiscalizar” o 

trabalho dos jornalistas no país. Uma espécie de “manual de redação” oficial para tutti quanti, 

para todos, acrescido de penalidades aos que o transgredirem. 

O segundo rififi recente entre os colegas da profissão deu-se com as semanais Veja e 

IstoÉ, que trocaram acusações graves e, mais grave ainda, exibidas na capa de cada uma! É o 

cúmulo da avacalhação, em se tratando de publicações que se autodefinem como modelo de 

jornalismo conseqüente e respeitável (o velho elogio em boca própria). Elas discutem qual das 

duas enfiou mais os pés pelas mãos no caso do ex-deputado Ibsen Pinheiro, cassado em 1994 

por denúncia de corrupção. 

Está tão na moda discutir os defeitos do jornalismo, que até a garotada de colegial, que 

pouco se interessa pelo assunto, ou não se interessa nem um pouco – espia o jornal apenas para 

ver a programação de cinema e foge dos telejornais –, teve de enfrentar a questão no ENEM, o 

Exame Nacional de Ensino Médio. Este ano, o exame pôs à prova 1 milhão e meio de 

estudantes secundaristas e o teste de redação pedia que escrevessem em forma “dissertativa 

argumentativa” sobre “Como garantir a liberdade de informação e evitar abuso nos meios de 

comunicação”. 

Assim, tanto a ideia do Conselho de Jornalistas quanto a briga de foice entre IstoÉ e 

Veja coincidem no tempo e mostram que o conselho seria bem-vindo se estivéssemos vivendo 

numa sociedade onde má-fé, as segundas intenções, o botox moral fossem exceção e não regra; 

numa sociedade onde ocorresse corriqueiramente a aplicação da justiça de forma equânime e 

não só punindo o ladrão de galinha, como diz o nosso entrevistado do mês, o senador Pedro 

Simon. Mas isso está tão distante da realidade brasileira como o holerith do bancário e o lucro 

do banqueiro. Aliás, antes do controle dos jornalistas, talvez se devesse estabelecer o controle 

dos fluxos de capitais financeiros para dentro e para fora do país, para citar uma providência 

que, em lugar de agradar a uma minoria, alegraria a imensa maioria da população. 

Correção: na edição especial Getúlio, 50 Anos do Suicídio, cometemos um equívoco na 

legenda da ilustração da página 17. A legenda diz que Carlos Estevão, o autor da ilustração, foi 

o criador do Amigo da Onça, quando na verdade foi o desenhista Péricles quem criou aquele 

personagem (os dois profissionais eram contratados da revista O Cruzeiro). 

 

 

Fonte: Caros Amigos, n. 90, p. 2, set. 2004. 
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ANEXO K – Editorial “Os oito anos” 
 

 

Na comemoração de nosso oitavo aniversário, trazemos uma entrevista do 

mundo da política. Marta Suplicy é personagem de destaque na guerra entre o PT e o 

PSDB – pela presidência, governos estaduais e cadeiras no Congresso – e usa suas 

armas com desenvoltura, dos argumentos aos acordos partidários. Ao mesmo tempo, 

sofre o ataque dos adversários e, nesse aspecto, o que assombra é o papel cada vez 

maior da mídia para levantar e derrubar candidaturas, projetos, governos, reputações. Às 

vezes, à custa de sua própria credibilidade. 

Na revista IstoÉ da primeira semana de abril, a foto da ex-prefeita também 

aparece na capa, acompanhada de um epíteto em letras garrafais: “Irresponsável”. Na 

matéria, o motivo para a inusitada violência da chamada: o prefeito José Serra acusa a 

administração anterior de ter ferido a Lei de Responsabilidade Fiscal. Sem o veredicto 

do Tribunal de Contas. 

A capa exemplar de IstoÉ nos levou de volta à ex-prefeita, a quem tínhamos 

entrevistado sem conseguir concluir a conversa, pressionada pelos compromissos da 

candidata. Dessa vez, mais disposta a soltar os cachorros. 

Continuamos também a investigar a escandalosa parceria do Corinthians, agora 

trazendo a confirmação do Ministério Público: a lavagem de dinheiro está no centro do 

negócio promovido pelo time paulista. Ainda assim, o cartola Dualib desafia: “Isso não 

vai dar em nada”. A conferir. 

Por essas e outras que continuamos a disputar um lugarzinho nas bancas de 

jornais. Para todos nós, os pequenos, feliz aniversário. 

 

Em meio às comemorações, uma notícia triste: registramos a morte de nosso 

caro amigo e colaborador Caio Mourão, dia 13 de março, no Rio de Janeiro. 

 

 

Fonte: Caros Amigos, n. 97, p. 3, abr. 2005. 
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ANEXO L – Editorial “Uma campanha e um caso exemplar” 
 

 

Se havia alguma dúvida sobre a posição da elite econômica brasileira quanto ao 

referendo do dia 23, essa dúvida foi dissipada pela revista Veja no início de outubro. 

Representante maior daquela elite na mídia, a revista assumiu sem reservas o 

armamento dos civis, com um encorpado “Não” na capa, respondendo à pergunta 

colocada ao eleitor pelo Tribunal Superior Eleitoral: “O comércio de armas e munição 

deve ser proibido no Brasil?” Tão estúpido como a tomada de posição é o argumento 

utilizado, isto é, mesmo com a proibição, o comércio continuaria existindo, por meio do 

contrabando e do mercado negro, que são protegidos “pelas autoridades policiais”. 

Decreta assim, essa porta-voz da tal elite, a falência das instituições, como aliás, virou 

moda entre os detentores do que um dia se chamou quarto poder e atualmente pretende-

se o primeiro. 

A campanha endossada pela revista é liderada por um coronel da PM e deputado 

federal chamado Alberto Fraga, do PFL, que preside a Frente pela Legítima Defesa, a 

frente do “não”. Ele faz parte da “bancada da bala” na Câmara Federal, cujos 

argumentos a repórter Marina Amaral foi ouvir em Brasília. Argumentos tristemente 

belicosos de representantes civis da sociedade brasileira. 

Ao mesmo tempo, o repórter João de Barros traz à cena a história de um crime 

com arma de fogo que chocou a opinião pública em agosto de 2000: o assassinato de 

Sandra Gomide, que trabalhava no jornal O Estado de S. Paulo como editora de 

economia, morta a tiros por Marco Antônio Pimenta Neves, também jornalista e diretor 

de redação do mesmo jornal. Um crime passional, que obriga a ser lembrado por dois 

motivos: está prestes a ser marcado o dia em que um júri popular se reunirá para julgar 

o crime (nesses cinco anos, o criminoso esteve preso por sete meses num distrito 

policial de São Paulo, ficando em liberdade o restante do tempo, até hoje); o segundo 

motivo se encontra numa pesquisa divulgada no mesmo ano de 2000 pelo Departamento 

de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP paulista: em 97,2 por cento dos 

assassinatos com arma de fogo em São Paulo, o criminoso conhecia a vítima. 

 

 

Fonte: Caros Amigos, n. 103, p. 3, out. 2005. 
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ANEXO M – Editorial “Muito prazer, Leo Gilson Ribeiro” 
 

 

Perdemos Leo Gilson Ribeiro. Perdemos quer dizer nós – a Caros Amigos, e nós 

amigos, companheiros de vida, e perdem os leitores. Perde também o país, perdem as 

letras e o jornalismo. Na verdade, o jornalismo menas, esse jornalismo que está aí – 

medíocre, inhenho, é dizer pouco dele. Insensível. Leo Gilson serviu-o desde sempre, 

serviu-o por mais de cinqüenta anos, principalmente na Editora Abril da Veja e no 

Estadão do Jornal da Tarde, e agora e na hora da morte nem uma flor lhe mandaram em 

lembrança. Pudera! Não tinha onde cair morto, um gesto de grandeza do sindicato dos 

jornalistas permitiu que seu corpo encontrasse acolhida no mausoléu mantido pelo 

sindicato no Cemitério São Paulo. Mesquitas, Civitas e outros, que vergonha! Ao 

mesmo tempo, que prova escarrada de que as homenagens nesse pântano comunicoide 

estão reservadas àqueles que lhe agradam por reunirem posses – econômicas e políticas 

– ou às celebridades que adornam as páginas da revista Caras e parelhas inutilidades 

denominadas colunas sociais! 

Se bem que a mente brilhante de Leo Gilson passasse ao largo de falsos afagos. 

Voltava-se inteiramente para um universo superior, o do intelectualismo de fato (lia no 

original Proust, Goethe, Tolstoi, Dante), indiferente à luz dos spots ou à lente das 

câmaras, tanto que são raríssimos os registros de sua imagem. A custo nos descobriram 

as fotos que aqui reproduzimos, do tempo em que trabalhava na revista Veja, 1969, 

feitas por Cristiano Mascaro. 

Leo Gilson participou de Caros Amigos desde o número 1, há dez anos, e a 

forma simples que encontramos de homenageá-lo foi reunir excertos do que escreveu ao 

longo desse tempo, tarefa a que se dispôs nossa Marina Amaral, que, ao ir compulsando 

na coleção da revista as Janelas Abertas que ele assinava, deliciava-se com as tiradas de 

alto humor e acidez crítica que ia encontrando pelo caminho. Marina, ali de sua mesa, 

ria sozinha. Puro prazer. E isso era, na certa, a melhor recompensa que Leo Gilson 

esperava por seu trabalho. 

“Que saudade”, disse ela ao final. 

 

 

Fonte: Caros Amigos, n. 119, p. 3, fev. 2007. 
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ANEXO N – Editorial “A linha de frente” 
 

 

Talvez boa parte dos leitores não tenha tomado conhecimento do 1º Anticurso de 

Jornalismo Caros Amigos, que seria encerrado no primeiro sábado de outubro (o verbo 

está no condicional porque o encerramento se daria depois de esta edição estar fechada). 

Em princípio, a idéia do Anticurso causou estranheza a umas pessoas, mas não 

aos 63 jovens que se inscreveram, entre eles sete de Curitiba (que cada vez vieram e 

voltaram de ônibus), um de Caxias do Sul (também de ônibus) e um do Rio Grande do 

Norte (que, hospedado em casa de parentes, passou o mês todo em São Paulo e em 

nossa redação). Havia ainda onze inscritos vindos do Rio de Janeiro, Itatiba, Campinas, 

Jundiaí, Sorocaba, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. A maioria – 60 por cento – 

moças. 

Foram, se tudo correu direito no encerramento, oito palestras, duas por sábado, 

por conta de José Arbex Jr., Mylton Severiano, Marcos Zibordi, Cláudio Tognolli, 

Georges Bourdoukan, Renato Pompeu, Verena Glass e Claudius. Em lugar de deitar 

regras, a proposta era cada palestrante expor seus conceitos a respeito da profissão, 

contar suas experiências e responder a perguntas dos antialunos, se podemos chamá-los 

assim. 

Até aqui tudo deu certo, tanto que já estamos estruturando o 2º Anticurso. Os 

jovens que se inscreveram nesse primeiro decerto concordam com o subtítulo da 

proposta: “Como não enriquecer na profissão”. O que significaria, principalmente, que 

acreditam na independência pessoal, isto é, não desejariam fazer carreira à custa de 

sacrificar as próprias idéias e ideais em benefício das idéias e ideais dos donos das 

empresas de comunicação. Pois é dessa forma, enfiando a consciência na terra, que os 

jornalistas avestruzes acabam amealhando pequenas riquezas que lhes propiciam 

frequentar os meios dos abastados, dos patrões e amigos dos patrões, longe o quanto 

possível da maioria da população, essa mesma cujos direitos mínimos eles fingem 

defender em seus escritos. A tragicomédia burguesa de sempre, que nunca deveríamos 

esperar de supostos formadores de opinião. 

Felizmente, sempre existirão também as vanguardas que batalharão contra a 

mediocrização da sociedade proposta pelos jornalões e revistas das empresas grandes de 

comunicação. Para essas vanguardas é dirigida a idéia do Anticurso, e a resposta ao 1º 
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foi sintomática: elas são a minoria que, na profissão, tratará de promover o 

conhecimento mais amplo possível das injustiças sofridas pela maioria. 

É a guerra desigual pela igualdade, liberdade e fraternidade, principalmente esta 

última, cada vez mais inalcançável no atual mundo de caixa dois. 

Mais uma estréia auspiciosa: Joel Rufino dos Santos, carioca, autor de mais de 

30 livros e da História Nova do Brasil, coleção didática que lhe custou uma prisão nos 

anos da ditadura militar. Ele assinará a seção de livros. 

 
 
Fonte: Caros Amigos, n. 127, p. 3, out. 2007. 
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ANEXO O – Editorial “Não dá pra esquecer” 

 

 

Em abril a revista Caros Amigos completa 12 anos. Faz pouco mais de um ano 

que a revista perdeu seu inspirador e grande articulador, jornalista Sérgio de Souza. O 

Serjão bolou o projeto editorial e convidou um a um os colaboradores, abriu espaço para 

antigos e novos repórteres. A revista resiste bravamente ao valão comum do jornalismo 

neoliberal e conservador. 

Passados 24 anos do fim “oficial” da Ditadura Militar (1964-1985), o Brasil 

mantém na flor da pele os traumas daquele período. Setores que participaram do regime 

continuam reagindo com força à abertura dos documentos sigilosos da época e à 

punição de ex-torturadores – gente que extrapolou as próprias leis do autoritarismo para 

praticar crimes de lesa-humanidade. 

O episódio da “ditabranda” se insere nesse ambiente de transição mal resolvida, 

na qual o regime finalmente condenado pela sociedade ainda é comemorado por setores 

da direita como “revolução democrática”; integrantes da ditadura, que deveriam sentar 

no banco dos réus para pagar por seus crimes, ainda freqüentam os gabinetes solenes 

dos poderes da República. 

A Folha de S. Paulo, que foi apoiadora do golpe de 64 e deu mais do que 

sustentação midiática para a repressão da ditadura, tem todo interesse em fazer a revisão 

histórica daquele período, de forma a enaltecer sua própria história. A reação de setores 

democráticos da sociedade ao equívoco editorial, imediata e firme, revelou que não dá 

para aceitar passivamente a criação de uma versão mais palatável daqueles anos de 

chumbo – por qualquer pretexto que se queira. 

Esse assunto não poderia ficar fora das páginas de Caros Amigos, já que a 

revista não faz parte da confraria de silêncio que domina o conglomerado oligárquico da 

mídia brasileira. Apresentamos também aos leitores boas reportagens sobre os 

desmandos na educação em São Paulo e no Rio Grande do Sul, o cobiçado tesouro da 

Bolívia, os venenos do Monsanto, ótima entrevista com o governador maranhense 

Jackson Lago e o excelente material dos colaboradores e amigos de sempre. 

“Ditabranda” nunca mais! 

 
 
Fonte: Caros Amigos, n. 145, p. 3, abr. 2009. 
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ANEXO P – Artigo de opinião “Por que a Veja mente, mente, mente 
desesperadamente? (Emir Sader) 

 

 

 Veja é a pior revista do Brasil. Não é um título fácil de obter, porque ela tem 

duros competidores – IstoÉ, Época, Caras, IstoÉ Dinheiro, Quem? etc. etc. Mas Veja se 

esmera na arte da vulgaridade, da mentira, do sensacionalismo, no clima de “guerra 

fria”, em que defende as cores do bushismo no Brasil. A revista, propriedade privada da 

família Civita, merece o galardão. 

 Todo país tem esse tipo de publicação extremista, que defende hoje 

prioritariamente os ideais dos novos conservadores estadunidenses. Herdam os ideais da 

guerra fria, se especializam em atacar a esquerda, reproduzem as mesmas matérias 

internacionais e as bobagens supostamente científicas sobre medicamentos, tratamentos 

de pele, de problemas psicológicos, de educação, para tentar passar por uma revista que 

atende necessidades da família. 

 Seus colunistas são o melhor exemplo da vulgaridade e da falsa cultura na 

imprensa brasileira. Uma lista de propagandistas do bushismo, escolhidos 

seletivamente, reunindo de escritores fracassados a ex-jornalistas aposentados, de 

autores de auto-ajuda a profissionais mercantis da educação, misturando e mesclando 

esses temas em cada uma das colunas e nos editoriais do dono da revista. Uma equipe 

editorial de nomes desconhecidos cumpre a função de “cães de guarda” dos interesses 

dos ricos e poderosos – que, em troca, anunciam amplamente na revista – de plantão. 

 O MST, o PT, a CUT, os intelectuais críticos são seus alvos prioritários no 

Brasil. Para isso têm de desqualificar o socialismo, Cuba, a Venezuela, assim como tudo 

o que desminta o Consenso de Washington, do qual é o “diário oficial” no Brasil. 

 Só podem fazer isso mentindo. Mentindo sobre o trabalho do MST com os 

trabalhadores do campo, nas centenas de assentamentos que acolhem centenas de 

milhares de pessoas, famílias que viveram secularmente marginalizadas no Brasil. Têm 

de esconder o funcionamento do sistema escolar nacional que o MST organizou, 

responsável, entre outras tantas façanhas, por ter feito mais pela alfabetização no Brasil 

do que todos os programas governamentais. A Veja não sabe o que é agricultura 

familiar, com sua mentalidade empresarial se soma ao agronegócio, aos transgênicos e à 

agricultura de exportação. Ao desconhecer tanta coisa, a Veja tem de mentir para 

esconder tudo isso dos leitores, passando uma imagem bushiana do MST. 
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 Mentem sobre Cuba porque escondem que nesse país se produziu a melhor 

saúde pública do mundo, que ali não há analfabetos, funcionais ou não, que por lá todos 

têm acesso – além de saúde, educação, casa própria – a cultura, esporte, lazer. Que o 

IDH de Cuba é bastante superior ao brasileiro. 

 A Veja tem de mentir sobre a Venezuela, país em que se promove a prioridade 

do social, com um quarto dos recursos obtidos com o petróleo irrigando os programas 

sociais. Que o governo de Hugo Chávez triunfou sobre a mídia privada golpista – as 

Vejas de lá –, pelo apoio popular que granjeou, quando a Veja, defasada, como sempre, 

já noticiava na sua capa a queda de Chávez. Depois, o governo venezuelano derrotou a 

oposição em referendo previsto na Constituição daquele país, em que os eleitores, no 

meio do mandato, se pronunciam sobre a continuidade ou não do governo, em um 

sistema mais democrático que em qualquer outro lugar do mundo. 

 A Veja mente sobre os efeitos da globalização neoliberal, que concentrou renda 

como nunca na história da humanidade, que canaliza recursos do setor produtivo para o 

especulativo, que cassa os direitos básicos da grande maioria da população, que não 

retomou o crescimento econômico, como havia prometido. 

 A Veja mente quando anunciou a morte do PT, no mesmo momento em que 

mais de 300.000 membros do partido, demonstrando vigor inigualável em qualquer 

outro partido, foram às urnas escolher, por eleição direta, seus novos dirigentes, apesar 

da ruidosa e sistemática campanha da mídia bushista brasileira. 

 A Veja mente para tentar demonstrar que a política externa brasileira é um 

fracasso, quando ninguém, dentre os comentaristas internacionais, daqui ou de fora, 

acha isso. Ao contrário, a formação do Grupo dos 20 na última reunião da OMC, o 

bloqueio ao início de funcionamento da ALCA são lamentados pela revista bushista. 

 A Veja mente, mente, mente, desesperadamente, porque suas verdades são 

mentiras, porque representa o conservadorismo, a discriminação, a mentalidade 

mercantil, a repressão, a violência, a falsa cultura, a vulgaridade – enfim, o que de pior 

o capitalismo brasileiro já produziu. Choca-se com o humanismo, a democracia, a 

socialização, os interesses públicos. Por isso, para “fabricar consensos” – conforme a 

expressão de Chomsky, a Veja mente, mente, mente, desesperadamente. 

 

 

Fonte: Caros Amigos, n. 104, p. 18, nov. 2005. 
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ANEXO Q – Artigo de opinião “A mídia quer despolitizar a vida” (Marcelo Salles) 

 

 

O professor João Sicsú chamou a atenção para a despolitização do debate 

eleitoral, levado a cabo, sobretudo, pelas corporações de mídia. Como exemplo ele cita 

o uso do termo “Pós-Lula”, obra da marketagem tucana imediatamente incorporada pelo 

léxico neomidiático. Assim, o eleitor imediatamente esquece o “pré-Lula” e tende a 

limitar sua escolha entre o melhor “gerente” para administrar o país. Só que ao esquecer 

o “pré-Lula”, assinala Sicsú, o brasileiro também esquece de comparar o governo FHC 

(de quem Serra foi ministro) com o governo Lula (de quem Dilma foi ministra). A 

marketagem tucana quer nivelar por baixo, pois sabe que a comparação dos governos 

favorece Lula e sua candidata. 

A despolitização do debate eleitoral está no centro da estratégia das corporações 

de mídia. Assim, o termo “Pós-Lula” caminha ao lado de “twittaço”, “dossiê” e 

“desilusão dos jovens com a política”. 

Twittaço: levado a cabo pela candidata do Partido Verde, o fato chegou às 

primeiras páginas dos jornais como uma das grandes novidades dessa campanha, e foi 

equiparado ao panelaço. Bastam dez segundos de resgate histórico para sacar a quem 

interessa transferir a pressão das ruas para os computadores. 

Dossiê: o tão falado dossiê contra tucanos (sempre as vítimas pelo olhar da 

mídia, não?) teve seu conteúdo gradativamente esvaziado. O objetivo era construir uma 

imagem negativa do termo “dossiê” e associá-lo à candidata do PT. Em nenhum 

momento as corporações de mídia mostraram interesse em debater seu conteúdo – as 

privatizações obscuras durante o governo FHC – e levar algum esclarecimento ao 

público. 

Agora a notícia despolitizadora da vez é a “desilusão dos jovens com a política”, 

conclusão a que a neomídia chegou após saber que houve redução da solicitação de 

títulos de eleitor entre adolescentes de 16 a 18 anos. Aqui cabe a pergunta: desde 

quando alguém pode se desiludir diante de alguma coisa com a qual nunca se iludiu? 

Qual engajamento político que se esperava dos jovens, hoje? Qual o nível de 

participação que lhes é conferido? Será que eles não seriam mais politizados se, por 

exemplo, tivessem acesso a todos os canais e serviços que a tecnologia da televisão 

digital permite? Ou alguém espera que se extraia consciência crítica de seis horas de 

novelas por dia, sobretudo com a carga de individualismo, egoísmo e violência que elas 
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trazem. Quem disse que o status quo tem algum interesse em formar jovens 

questionadores? As próprias empresas de comunicação pressionam para que os 

currículos das faculdades se tornem mais técnicos que reflexivos. Que história é essa de 

agora essa mídia reclamar da “desilusão dos jovens com a política”? É como se ela não 

tivesse nenhum papel relevante nessa despolitização. 

No caso específico do Rio de Janeiro, também há casos em que fica explícita a 

despolitização promovida pelas corporações de mídia. É o exemplo da política de 

extermínio levada a cabo contra jovens e negros, moradores das periferias. Mortos às 

centenas todos os meses, as corporações de mídia preferem acreditar que a grande 

culpada é uma instituição chamada “bala perdida”, que não tem assessoria de imprensa 

e nem verbas milionárias. 

Na verdade, não estamos diante da despolitização apenas do debate eleitoral ou 

da política – política no estrito senso, bem dito. O que as corporações de mídia querem 

é a despolitização das relações humanas, dos movimentos sociais, dos valores éticos e 

solidários, enfim, elas trabalham pela despolitização da própria vida. Assim, o lucro 

acima do ser humano passa a ser considerado um fato normal, aceitável e até desejável. 

Lutar pela politização da vida é lutar por uma outra comunicação. 

 

 

Fonte: Publicado em 23 jul. 2010. Disponível em: <http://www.carosamigos.com.br>. Acesso em: 25 abr. 

2011. 
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ANEXO R – Artigo de opinião “Redes de comunicação manipulam a imagem da 

mulher: os movimentos feministas acreditam que se a pauta da Confecom for 

colocada em prática, as lutas das mulheres também avançam” (Paula Salati) 

 

 

 A imagem feminina que é transmitida pela publicidade e pelos grandes meios de 

comunicação está longe de contemplar a pluralidade e a realidade das mulheres 

brasileiras. Repleta de concepções sociais conservadoras e machistas, os estereótipos e 

preconceitos se tornam ainda mais evidentes quando se referem às mulheres negras, 

pobres, lésbicas e bissexuais. 

 Na contramão do arcaísmo da mídia, as mulheres mostram que estão 

insatisfeitas. É o que revelou a pesquisa “Mulheres Brasileiras e Gêneros nos Espaços 

Público e Privado”, realizada em 2010 pela Fundação Perseu Abramo em parceria com 

o SESC de São Paulo. O estudo mostrou que a maioria das mulheres não se vê 

representada nas emissoras de TV: de um total de 2.365 entrevistadas em 25 estados 

brasileiros, 80% consideram negativa a forma como é exposto o corpo feminino e 51% 

julgam que tal exposição desvaloriza todas as mulheres. Além disso, 74% delas são 

favoráveis a algum tipo de controle de conteúdo da programação e da publicidade, o que 

é inexistente hoje. 

 A psicóloga e presidente do Observatório da Mulher, Rachel Moreno, explica 

que a mídia é uma referência importante na formação da subjetividade feminina. Nesse 

sentido, “ela é uma educadora informal importantíssima, sabe-se que passa na TV o que 

é valorizado socialmente. Quando você olha para a imagem da mulher que você vê na 

mídia, você é bombardeada por um modelo que representa um padrão de beleza e de 

valores que a ideologia dominante quer incutir na nossa cabeça e que, na verdade, foram 

produzidos pelo mercado”, relata a militante feminista. 

 Rachel acrescenta que tais valores “passam a ser uma exigência que as mulheres 

se colocam. E aí eu mesma vou me cobrando e, em contrapartida, para completar o 

quadro, a indústria me diz: Para você formatar seu corpo de tal maneira, você tem que 

usar tais produtos”. O aparato midiático e publicitário também sustenta um mercado 

bilionário de cosméticos. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene 

Pessoal, Perfumaria e Cosmético (ABIHPEC), só no ano de 2009 a indústria de 

cosméticos faturou R$ 25 bilhões. 
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Mulheres em movimento 

 

 Desde a segunda onda feminista, que teve início nos anos 60, as mulheres 

debatem sobre as representações femininas presentes nos meios de comunicação. 

Porém, até hoje, nunca houve nenhuma implementação de políticas públicas voltada 

para a área. Propostas e ideias não faltam às feministas. No entanto, os problemas e 

impedimentos aparecem na hora do enfrentamento aos oligopólios de comunicação. 

 Em 2007, o movimento feminista deu um passo importante nesta luta. Diversas 

entidades e organizações políticas realizaram um abaixo-assinado denunciando os 

estereótipos da figura feminina veiculada nas grandes emissoras de TV. O documento 

foi enviado ao Ministério Público Federal (MPF) e, diante da situação, a procuradora 

regional dos Direitos do Cidadão, Adriana da Silva Fernandes, decidiu marcar uma 

Audiência Pública entre as emissoras de radiodifusão e o movimento feminista. 

 A Rede Globo foi a única que não enviou representante ao encontro que 

aconteceu no dia 23 de abril de 2007 na cidade de São Paulo. A Audiência encaminhou 

que todos os canais de TV deveriam receber em suas redações comissões de mulheres 

para discutir o conteúdo de programação. As visitas foram feitas e a maioria das 

emissoras dizia não haver nenhum tipo de discriminação à mulher nas suas respectivas 

programações. 

 Esperançosas com a abertura do diálogo, as feministas propuseram – em outra 

Audiência realizada em junho do mesmo ano – que fosse estabelecido um canal 

permanente de discussão entre elas e as emissoras e uma produção conjunta de 

programas que pudessem veicular formas alternativas no tratamento da imagem da 

mulher. Porém, as entidades de classe presentes, como a Associação Brasileira de 

Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) e a Associação Brasileira de Radiodifusores 

(Abra), negaram o pedido, conta a psicóloga Rachel Moreno, que participou de todo o 

processo. 

 Depois de todas as tentativas de abrir espaço nos meios de comunicação, as 

entidades feministas se organizaram em uma frente de luta a qual nomearam de 

Articulação Mulher e Mídia. A rede possibilitou a realização de conferências, debates e 

reuniões que foram dando origem a uma série de propostas levadas à I Conferência 

Nacional de Comunicação (Confecom). O controle social da imagem da mulher na 

mídia e a mulher como produtora de conteúdo foram os principais pontos que nortearam 

a formulação da plataforma feminista para a Confecom. 
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 Para a jornalista e militante feminista Terezinha Vicente “se as principais 

resoluções aprovadas na Confecom forem implementadas, as pautas das mulheres 

também avançam. A democratização da comunicação beneficia todos os segmentos da 

sociedade.” No entanto, a jornalista relata que está temerosa com o governo de Dilma 

Roussef em relação a este tema e avalia também que o governo Lula foi “muito tímido 

com relação ao enfrentamento aos grandes meios de comunicação. Para mim, a pauta da 

comunicação foi uma grande deficiência deste governo. A única coisa que foi realizada 

foi a Conferência e ainda assim foi uma Conferência feita com critérios que 

favoreceram os grandes meios de comunicação”, comenta Terezinha. 

 

Controle social 

 

 Na Espanha, as mulheres conseguiram grandes avanços em políticas públicas de 

controle social. Leis e reformas legais que estão sendo implementadas no país surgiram 

das mobilizações de rua do movimento feminista. Em 2004, foi aprovada a Lei Integral 

Contra a Violência de Gênero que contém medidas de proteção que se ampliam para a 

área da comunicação. Na comunidade autônoma da Catalunha, a Lei do Direito das 

Mulheres pela Erradicação da Violência Machista, de 2008, tem um capítulo específico 

que coloca obrigações aos meios de comunicação com relação ao tratamento da imagem 

da mulher. O Conselho Audiovisual da Catalunha (CAC), criado no ano 2000, fica com 

a responsabilidade de fiscalizar o que está sendo veiculado nos meios de comunicação, 

sejam de caráter público ou privado. 

 

 

Fonte: Caros Amigos. Especial: mídia: a grande batalha para a democracia, n. 52, p. 21, abr. 2011. Edição 
especial. 


