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Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo fazer uma breve reflexão e análise da cobertura 

jornalística da mobilização do dia 28 de abril de 2017 no Brasil, nos veículos G1 e Nexo 

Jornal, à luz dos conceitos de Bakhtin (1997) sobre dialogismo, monofonia e polifonia, e 

a respectiva compreensão gerada pelo leitor. Para isto, foram analisadas duas matérias, 

uma de cada veículo, cujas tônicas se assemelhavam pelo assunto. Neste artigo, seguiu-

se ainda a metodologia proposta por Benetti (2006) para mapeamentos das diferentes 

vozes no texto jornalístico. Partimos da hipótese de que por querem reforçar seus 

posicionamentos, os veículos se apresentam num primeiro momento como polifônicos, 

mas são monofônicos. Essa hipótese, pôde ser comprovada a partir da observação das 

escolhas de suas fontes (locutores) dentro dos textos. 
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Introdução 

Para início às reflexões deste trabalho, destacamos a preocupação da maneira de 

como foi feita a cobertura das mobilizações ocorridas no Brasil, durante o dia 28 de abril 

de 2017.  Diante deste cenário, decidimos verificar, de acordo com Bakhtin e seu discurso 

dialógico, a quantidade de vozes presentes nos discursos de dois veículos jornalísticos 

brasileiros. Dentre os sites de veículos independentes com grande visibilidade listados no 

Mapa do Jornalismo Independente da Agência Pública5, escolhemos o Nexo Jornal 

(www.nexojornal.com.br), e dos veículos da grande imprensa mais acessados de acordo 

com a Pesquisa Brasileira de Mídia de 2014 (2014, p. 58), selecionamos o portal de 

notícias G1 (www.g1.com.br).  

A partir das perspectivas de linguagem queremos revelar o funcionamento 

discursivo presente nas matérias dos referidos veículos. Para isso faremos um 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Semiótica da Comunicação do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda de Comunicação Social da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), e-mail: 

mjessicacollado@gmail.com. 
3 Mestranda de Comunicação Social da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), e-mail: 

keila.baracal@gmail.com. 
4 Mestranda de Comunicação Social da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), e-mail: 

izabel.meo@gmail.com. 
5 Disponível em http://apublica.org/mapa-do-jornalismo/ 
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mapeamento das vozes presentes em duas matérias, - sendo uma de cada site -, utilizando 

os conceitos de Brandão (1998 apud Benetti 2006) e Ducrot (1987) de locução e 

enunciação. Nossa hipótese é que, por quererem reforçar sua imparcialidade, os jornais 

mascaram textos essencialmente monofônicos como sendo polifônicos, utilizando muitos 

locutores para parecer que existem vozes plurais no texto, quando na verdade a ideia 

central é uma só.  

Como problema de pesquisa, temos a impressão de que a cobertura da imprensa, 

de acordo com os conceitos de Bakhtin, apresenta um aspecto monofônico, embora queira 

transparecer tons de polifonia em suas publicações. Desta forma, desenvolveu-se a 

pergunta de pesquisa: A cobertura da greve na grande imprensa e na mídia alternativa foi 

monofônica ou polifônica? 

A partir do mapeamento das vozes, queremos inferir também qual a compreensão 

responsiva ativa ou retardada, utilizando Bakhtin (1997), que o jornal espera do leitor, ou 

seja, nos perguntamos qual o tipo de reação que o jornal espera de seu leitor e qual 

imagem do acontecimento é passada para ele. 

 

Portal G1 

De acordo com a página História Grupo Globo (2016) e com matéria do Jornal 

Nacional (2016), o portal de notícias G1 foi lançado no dia 18 de setembro de 2006 pela 

Rede Globo para substituir o site GloboNews.com, hospedando e oferecendo acesso 

gratuito aos vídeos e notícias de todos os veículos de rádio, impresso e televisão do grupo. 

No entanto, sabemos que atualmente alguns conteúdos são disponibilizados apenas para 

assinantes, como a íntegra de novelas, séries e programas da Rede no Globo Play.  

Para que o site fosse disseminado e tivesse ampla aceitação, a empresa fez o 

planejamento estratégico de comunicação com matérias dentro dos seus outros veículos, 

como Rádio CBN e Jornal Nacional. Em 20 de abril de 2015 foi criado o G1 em Um 

Minuto, boletins diários veiculados na programação da Globo contendo as principais 

notícias do portal.  

Atualmente o portal conta com cinco redações dentro de emissoras da Globo nas 

cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Recife, além de ter 

equipes em todas as emissoras afiliadas. A Globo também afirma que a interatividade 

com usuário se dá pelo próprio portal e pelas suas contas no Facebook, Twitter e 

Instagram, além do conteúdo estar disponível para computadores, tablets e smartphones. 
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Nexo Jornal 

Segundo a revista digital Meio & Mensagem (2015), o jornal digital Nexo foi 

lançado no dia 24 de novembro de 2015 pelos empreendedores Paula Miraglia, cientista 

social e doutora em antropologia social, Renata Rizzi, engenheira e doutora em economia, 

e Conrado Corsalette, jornalista que já foi editor de política do Estadão e de cotidiano da 

Folha de S. Paulo. 

A proposta, de acordo com o próprio site do jornal (s/d), é “oferecer aos leitores 

informações contextualizadas, com uma abordagem original”, com conteúdo acessível, 

claro, explicativo e rico em informação. O portal começou gratuito e, conforme visava 

seu projeto, passou a cobrar assinaturas mensais ou anuais. A sede foi baseada em São 

Paulo e, em 2015, contava com 25 profissionais com experiências em diversas áreas, 

como jornalismo, tecnologia e negócios. 

 

O dialogismo e a polifonia de Bakhtin 

Bakhtin (1997, p. 334 e 403) explica que nas ciências humanas, estuda-se o ser 

que tem a especificidade de se expressar por meio da linguagem. Enquanto que as ciências 

exatas estudam o conhecimento adquirido pelo homem que contempla um objeto e 

pronuncia-se sobre ele, logo, todo conhecimento é também dialógico. 

O autor observa que é importante também perceber que cada diálogo traz consigo 

uma posição responsiva a um diálogo anterior: o locutor de um enunciado não é o 

primeiro a falar a mensagem – logo, devemos entender que sempre há um discurso 

anterior, porque ninguém fundou a fala, ou, como diz o autor, nenhum locutor é Adão, 

não houve o rompimento do silêncio de um mundo silencioso pela primeira vez. Segundo 

Bakhtin (1997, p. 291), devemos sempre pressupor a existência de enunciados anteriores 

com os quais o enunciado mantém um tipo de relação, refletindo dentro do seu texto 

outras vozes de discursos anteriores além da sua própria - por este motivo a linguagem 

tem papel central no processo de comunicação. 

Neste sentido, podemos apontar a relação dependente de emissores quando 

Bakhtin (1997, p.148) explica que o mundo só tem significado enquanto ambiente do 

outro. Ou seja, objeto ou construção só tem valores significantes se importa para alguém. 

Só passa a ter significado a partir da relação com o outro.  

Utilizando Bakhtin, Barros (2001, p.36) explica que quando o dialogismo fica 

aparente e essas muitas vozes podem ser percebidas no texto, o caracterizamos como 
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polifônico, em oposição aos textos monofônicos, que escondem as vozes que os 

constituem como se fosse um uma só. “Monofonia e polifonia são, portanto, efeitos de 

sentido decorrentes de procedimentos discursivos, de discursos por definição e 

constituição dialógicos” (BARROS, 2001, 36). 

Além de supor que o interlocutor, ou enunciatário, já conhece esses discursos 

anteriores, o locutor também espera que ele tenha uma compreensão responsiva ativa, 

quando concorda ou discorda, completa, contesta, retarda, quando  

 

[...] cedo ou tarde, o que foi ouvido e compreendido de modo ativo 

encontrará um eco no discurso ou no comportamento subsequente do 

ouvinte. Os gêneros secundários da comunicação verbal, em sua maior 

parte, contam precisamente com esse tipo de compreensão responsiva 

de ação retardada (BAKHTIN, 1997, p.291).  

 

Ou seja, quem fala espera uma resposta de quem ouve. Assim, o autor corrige um 

equívoco dos esquemas da linguística geral: o ouvinte não é uma figura passiva como o 

representam. 

 

As vozes no discurso 

Seguiremos neste artigo a metodologia proposta por Benetti (2006, p.7-9) para 

mapeamentos das diferentes vozes no texto jornalístico. A autora utiliza duas 

classificações de definição de vozes, que abordaremos a seguir. 

A primeira de Brandão (1998 apud Benetti 2006), na qual o discurso apresenta 

três instâncias de sujeito: locutor, alocutário e delocutário. Sendo, o locutor aquele que 

fala, tanto o locutor autor como os que falam por meio dele. O alocutário é a pessoa “para 

quem o texto se dirige”, podendo ser um interlocutor definido ou anônimo (forma mais 

comum empregada na comunicação midiática). E o delocutário é aquele “de quem se 

fala”, o referente. 

Benetti aponta que o quadro exposto acima não consegue responder os problemas 

que vão além do mapeamento dos envolvidos (quem fala, quem é referência e quem lê). 

Por isso, parte para uma segunda definição, proposta por Ducrot (1987) na teoria da 

enunciação polifônica, distinguindo locutor e enunciador. 

Segundo Ducrot (1987, p. 182), o locutor é o responsável pelo enunciado, quem 

fala, é o “eu”. Não necessariamente é o autor empírico/produtor do texto, mas quem assina 

e toma a responsabilidade para si. O exemplo dado pelo autor é quando um pai assina 
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uma autorização que já vem pronta da escola para que o filho possa participar de alguma 

atividade, o responsável é o pai, logo ele é o locutor.  

Como exemplo jornalístico, podemos pegar uma matéria em que o jornalista 

consulta um livro para saber mais sobre o assunto sobre o qual vai falar e não o cita. O 

autor real é o escritor do livro, mas quem se responsabiliza pela veracidade da informação 

é o jornalista, portanto o locutor. 

Benetti (2006, p.8) aponta que o locutor pode ser identificado nos textos 

jornalísticos por meio de marcas de identificação variadas como assinatura do jornalista, 

assinatura do veículo ou da redação, a fonte citada explicitamente, a fonte em “off”, etc. 

Passemos a definição de enunciador, que segundo a autora é mais complexa. De acordo 

com Benetti: 

 

[...] não é possível concluir se um discurso é de fato polifônico ou não 

– e não há como reconhecer pluralidade e diversidade, no jornalismo, 

sem que se identifique um discurso efetivamente polifônico. Sem 

polifonia, no sentido da perspectiva de Ducrot, estamos diante de um 

discurso apenas falsamente plural (BENETTI, 2006, p. 8). 

 

 Segundo Ducrot (1987, p. 195), o enunciador é “a pessoa de cujo ponto de vista 

são apresentados os acontecimentos”. Utilizando o conceito de centro de perspectiva de 

Genette (1972), Ducrot explica que locutor é “quem fala”, enquanto o enunciador é aquele 

“a partir de quem vê”. Para Benetti (2006, p. 8) isso significa que “o enunciador deve ser 

identificado, na análise das vozes, como a perspectiva a partir da qual o enunciador 

enuncia”. 

 Como exemplo no jornalismo, a autora nos pede para pensar em uma reportagem 

com quatro fontes. A princípio, temos cinco locutores (o jornalista e as fontes) e o texto 

aparenta ser polifônico. Mas observando as perspectivas de enunciação, vemos que todas 

as fontes se posicionam da mesma maneira, com os mesmos interesses, complementando-

se, podemos dizer que elas formam um único enunciador. Se o jornalista se posicionar a 

favor dessas fontes, ele também faz parte do mesmo enunciador, formando um texto 

monofônico. 

 Agora a autora nos pede para pensar de forma oposta: quando um mesmo locutor 

se posiciona, ora de uma perspectiva, ora de outra. Aparentemente seria um texto 

monofônico, mas na verdade é polifônico. Benetti afirma que esse tipo de movimento de 
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vozes aparece quando a empresa não quer se posicionar claramente, por exemplo, num 

editorial. 

 

28 de abril de 2017 

A greve geral convocada por nove centrais sindicais, de acordo com nota enviada à 

imprensa6, teve o intuito de paralisar diversas instituições públicas e privadas no Brasil 

em uma sexta-feira, dia 28 de abril do ano de 2017, último dia útil antes do feriado de 1º 

de Maio (dia do Trabalho).  O ato foi em prol de uma posição contrária tanto à reforma 

trabalhista, quanto à reforma da Previdência, propostas pelo governo do presidente 

Michel Temer (PMDB). As manifestações ocorreram durante todo o dia em 130 cidades 

do país de acordo com levantamento feito pela Folha de S. Paulo7, com interrupção do 

transporte público em 38 cidades e com bloqueios de vias por manifestantes em 34 

municípios. 

Segundo o jornal El País8, entre as categorias que aderiram à greve estavam: 

trabalhadores de transportes públicos, como ônibus, metrô e trem, funcionários de escolas 

públicas e particulares, trabalhadores da saúde, aeroviários, comerciantes, funcionários 

de universidades e bancários. 

 

Análise G1 

O texto analisado do site G1 foi “Sexta-feira, 28 de abril de 2017”. A matéria 

aborda um resumo sobre o ocorrido no Brasil durante todo o dia de manifestações e 

anuncia o que virá a seguir na linha fina que diz “Boa noite! Aqui estão as principais 

notícias para você terminar o dia bem-informado”. 

Sob a prerrogativa de oferecer ao leitor as principais informações no intuito de 

deixá-lo bem informado, o site apresenta uma notícia sem assinatura de jornalista. De 

recurso multimídia traz a imagem de um ônibus pegando fogo, além de dois vídeos. Um 

deles apresenta a cobertura do bloqueio de uma estrada em São José dos Campos - cidade 

do interior do estado de São Paulo e o outro traz uma breve explicação narrada pelo âncora 

                                                 
6 Leia a nota na íntegra aqui: <http://www.revistaforum.com.br/2017/03/27/contra-reformas-de-temer-

centrais-se-juntam-para-construir-greve-geral-em-28-de-abril/>. 
7 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1879668-protestos-terminam-em-

depredacoes-e-confronto-no-rio-e-sao-paulo.shtml>. Acesso em: 10 de jun de 2017. 
8 Disponível em: < https://brasil.elpais.com/brasil/2017/04/27/politica/1493303188_266659.html>. Acesso 

em: 10 de jun de 2017. 
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do Jornal Nacional sobre os motivos pelos quais o governo deseja implementar a Reforma 

da Previdência.   

 

 

Figura 1: introdução à notícia sobre a cobertura, sinalizando o leitor sobre o ocorrido do dia, 

dando a sensação a ele de informação completa e parcial. Fonte: site do G1. 

 

Ao analisar elementos do texto, percebemos que o G1 elaborou uma matéria 

informativa, porém, pouco explicativa sobre a manifestação. A falta de explicação pode 

ser verificada por meio da ausência de elementos de linguagem como “ou seja” e “isto 

é”, por exemplo. Portanto, não há contextualização sobre o fato e sobre a cobertura em 

si.  

A foto publicada na matéria analisada traz um tom de tragédia, que se encaixaria 

perfeitamente em um caderno policial. Importante ressaltar também, que a foto é de uma 

agência de notícias - assinada por Wilton Junior, do Estadão Conteúdo. 

 

Figura 2: foto ilustrando incêndio em transporte público, dando a sensação ao leitor de terror, 

desordem, atos criminosos. Fonte: Site do G1. 
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O tom assumido pelo veículo é associado a ações criminosas, tanto que entre as 

fontes escolhidas está um policial militar que estava organizando a operação das 

manifestações.  

 

O texto jornalístico analisado não apresenta entrevistas, pois trata-se de um 

apanhado dos fatos relatados em outras notícias postadas no site do G1 ao longo do dia. 

Entretanto, podemos notar que, além destes outros textos, cinco fontes se sobressaem por 

meio de declarações dadas à imprensa em algum momento do dia: o presidente Michel 

Temer, o, então na época, ministro da Justiça Osmar Serraglio, o Prefeito da cidade de 

São Paulo João Dória  e também, a Força Sindical e a CUT (Central Única dos 

Trabalhadores), que, neste texto, são colocadas como proponentes da greve geral (fontes 

oficiais). Não existem aspas destacadas no texto com outra tipografia ou layout na página. 

As declarações sobre o sucesso ou não da greve dadas por estas fontes estão no mesmo 

parágrafo (penúltimo do texto) e na seguinte ordem: Michel Temer, Osmar Serraglio, 

João Dória, Força Sindical e Central Única dos Trabalhadores. Todas as declarações 

possuem hiperlinks para outras notícias. 

Figura 3: em um único parágrafo todas as fontes oficiais da notícia foram contempladas. Não 

há complementos sobre as declarações publicadas. Fonte: site do G1. 

 

Considerando os elementos jornalísticos pontuados acima e, com base nos 

apontamentos de Bakhtin e Brandão (apud Benetti, 2006) levantados para este artigo, 

podemos considerar que o portal G1 tenta, através de diversidade de fontes e linguagens 

jornalísticas, apresentar-se como um veículo de múltiplas vozes.  
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Entretanto, ao aprofundar as análises e sua consequente leitura, observamos que 

as diversas vozes, no fundo, apresentam um único ponto de vista, ou seja, uma visão de 

que as manifestações ocorridas no dia 28 de abril foram violentas, causaram crimes, 

depredações e pânico em todos os lugares em que ela ocorreu. A publicação dá ao leitor 

a sensação de que só houve violência durante as manifestações. A única parte que destoou 

foi o breve trecho: “A Força Sindical e a Central única dos Trabalhadores disseram que 

os protestos da sexta foram ‘muito bem-sucedidas’”, o que corrobora ainda mais para o 

texto monofônico, já que a opinião deles não parece importante, já que foi colocada 

depois de figuras de peso na política e de todo o cenário de violência construído pela 

narrativa. 

Importante salientar que o foco da cobertura foi na manifestação -seguida de 

violência- e não uma abordagem sobre os motivos da greve. O que seria de se esperar, já 

que a matéria se apresenta como fazendo um resumo do que aconteceu na data analisada. 

A única parte explicativa é a de um vídeo sobre os pontos da reforma, mas não falando que 

ela foi uma das causas da greve. Há inclusive outras pautas após o esgotamento de 

informações desta, como observado na imagem abaixo. 

Figura 4: localização de vídeo explicativo sobre a reforma da Previdência no pé da notícia e, na 

sequência, intertítulo de abertura dos próximos assuntos. Fonte: site do G1. 
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Análise Nexo Jornal  

No que tange às análises do Nexo Jornal, foi escolhida para reflexões deste artigo 

a matéria “Qual o impacto da greve geral na tramitação das reformas, segundo estes 

cientistas políticos”. Logo após o título, somos apresentados ao autor da matéria, João 

Paulo Charleaux. 

Figura 5: abertura da matéria do Nexo Jornal, sinalizando “matéria assinada” e destacando à 

greve geral por meio da foto. Fonte: site do Nexo. 

 

A matéria jornalística faz um apanhado do que aconteceu no país no dia, porém 

começa seu texto de forma mais analítica, introduzindo os motivos da greve e depois, no 

segundo parágrafo, um resumo do que os especialistas consultados para a notícia acharam 

da mobilização do dia. 

  O material do Nexo foi publicado no dia 28 de abril e depois atualizado no dia 

seguinte, porém não há sinalização na publicação de quais os elementos foram alterados.  

 Não há nenhum vídeo com hiperlink ou disponível ao longo do material, porém 

este possui três imagens: duas da Agência de Notícias Internacional Reuters e uma da 

Agência Brasil. A primeira imagem possui uma única pessoa em movimento e, atrás dela, 

cartazes vermelhos convocando as pessoas para a greve geral. A pessoa do primeiro plano 

está desfocada e o foco da câmera está na parede com os cartazes.  

A segunda foto mostra um dia cinza e vazio no Rio de Janeiro, mais 

especificamente na zona portuária, que em dias de expediente normal, estaria lotada de 

pessoas e carros, mas que naquela sexta-feira estava vazia e com portões fechados.  
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Figura 6: imagem passando a mensagem do sucesso da greve, esvaziamento da zona portuária 

do Rio de Janeiro. Fonte: site do Nexo. 

 

Já a foto da Agência Brasil chama a atenção para um esvaziamento de pessoas no 

primeiro plano e pela presença do famoso Pato de Borracha da Fiesp (apesar de não estar 

identificado) e balões que sempre marcam presença em piquetes e manifestações 

motivadas por sindicatos. Porém, no segundo plano, ao longe e beirando o Congresso, 

conseguimos ver que há uma grande quantidade de pessoas em marcha em comparação 

com o recorte do primeiro plano da foto. 

 

Figura 7: imagem das manifestações em Brasília, sugerindo no primeiro plano pouca adesão. 

Fonte: site do Nexo. 
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Quanto às citações em tipografia diferenciada ao longo do texto, existe um 

equilíbrio de opiniões, uma do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva e outra do então 

ministro da Justiça, Osmar Serraglio. O primeiro considerou a Greve um sucesso ao falar 

que o “...[apoio à greve] é uma clara demonstração que as pessoas resolveram paralisar 

em protesto contra a retirada de direitos que o governo vem fazendo. É uma satisfação 

saber que o povo brasileiro está tomando consciência”. Enquanto que Serraglio reduziu a 

manifestação a uma “baderna”: “Não temos greve. Não há greve. Há uma baderna 

generalizada, uma insatisfação daqueles que percebem que estão perdendo a fonte de 

recursos que os permitia manipular a vontade de nossos trabalhadores”. 

 Em relação às fontes trabalhadas no texto, o veículo optou por dar voz a 

especialistas que analisam o ocorrido no dia 28 de abril sob um viés político e econômico. 

Citam-se, em primeiro plano e mais importante destaque de especialistas, das áreas das 

ciências políticas e econômicas. Apesar de possuir menos destaque na publicação, o 

veículo tem a preocupação de dar voz às fontes do governo, como já citado anteriormente. 

 A salientar: lendo atentamente o texto, é possível notar que a escolha dos 

especialistas para a entrevista aparenta para pontos de vistas similares e, por 

consequência, mostram o ponto de vista do jornal – portanto, um exemplo de material 

monofônico, conforme especificado por Benetti. Reitera-se neste trecho da análise que, 

apesar das inúmeras vozes explicitadas no texto, todas elas levam a um ponto de vista. 

 

Figura 8: declaração destacada do primeiro especialista, cuja fala induz ao sucesso da 

mobilização. Fonte: site do Nexo. 
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Mesmo quando, aparentemente, o veículo tenta mostrar-se imparcial e apresenta 

as vozes oficiais dos fatos, opondo Lula ao ministro Serraglio, os trechos escolhidos 

apontam caminhos que direcionam para o tom favorável às paralisações e contra as 

reformas propostas pelo governo atual. Isso pode ser observado inclusive no 

posicionamento do veículo ao longo do dia 28, que para efeitos de análise preferimos não 

incluir neste trabalho. Para conhecimento, o Nexo Jornal publicou cerca de 7 notícias 

sobre a Greve Geral e suas implicações ao longo do dia, enquanto o G1 publicou mais de 

80.  

 
Figura 9: declaração destacada do segundo especialista, cuja fala também induz ao sucesso da 

mobilização. Fonte: site do Nexo. 

 

Considerações finais 

Ao final desta análise conseguimos perceber por causa das diferentes coberturas 

sobre o mesmo acontecimento, os dois veículos sabem para qual tipo de leitor escrevem. 

Quando você se torna assinante do Nexo Jornal, este em suas comunicações salienta o 

quanto seu leitor gosta de bom conteúdo, mas o que é bom conteúdo para o jornal pode 

relativo para outra mídia, é um discurso assumido pelo veículo. Além disso, nosso 

exemplo de mídia alternativa é menor que o Portal G1 em todos os sentidos, da quantidade 

de jornalistas até os acessos ao site. 

 A pergunta que fica no ar e sugere mais pesquisas e análises nesse sentido é: de o 

fato do Nexo Jornal mostrar, por meio de sua cobertura e da escolha de especialistas, que 

a Greve é legítima, é porque ela é legítima de fato, ou porque os leitores deste jornal assim 

acreditam? 
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 A mesma indagação cabe ao G1, as organizações Globo criticam mobilizações 

populares desde 2013 por não acreditar em sua eficácia, por não compactuar com suas 

motivações ou por passar uma visão mais direitista, do Governo atual (com o presidente 

Temer), de que os manifestantes e grevistas são baderneiros e só querem quebrar vidraças 

e causar tumulto? Eles querem incutir na sociedade o senso de que fazer manifestação é 

praticar vandalismo, e que o povo não tem direito de fazer greve? Por quê? 

 Na cultura digital de convergência e conexão na qual estamos inseridos, nenhum 

deles pode ignorar que os algoritmos das mídias sociais irão impulsionar ou não suas 

comunicações de acordo com o gosto de seus seguidores por meio dos compartilhamentos 

(JENKINS; FORD e GREEN, 2015, p. 18). O delocutário, aquele de quem se fala, nesse 

caso a Greve como um todo, acaba o dia 28 com duas faces. Duas personalidades de 

acordo com o olhar de cada cobertura. O que mais a monofonia de ambos os veículos, 

esta vestida de polifonia, tem a nos dizer? 

 Para encerrar, gostaríamos de dizer que a nossa hipótese inicial foi comprovada, 

neste caso em específico, e que por querem reforçar seus posicionamentos, os veículos se 

apresentam num primeiro momento como polifônicos, mas são monofônicos. Um 

discurso que pode influenciar os leitores, que podem pensar que aquele conteúdo é plural 

ou mostra ambos os lados. 
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