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Resumo 

 

Este artigo é resultado de um recorte da análise discursiva realizada na monografia 

apresentada como requisito de conlusão do curso de jornalismo, onde foi efetuada a 

Análise Textual do Discurso (ATD) das capas do Jornal do Commercio de Pernambuco 

no período de 12 de maio de 2016 a 31 de agosto de 2016, segundo o método 

desenvolvido por Jean-Michel Adam. Ainda metodologicamente, foi feito um 

levantamento bibliográfico sobre a Análise do Discurso (AD) de matriz francesa para 

que fosse possível chegar a uma interpretação ideológica das referidas manchetes. 

Foram identificadas 24 manchetes que trataram sobre o impeachment em um período de 

111 dias. A partir disso, o corpus do estudo ficou restrito a seis dessas manchetes, 

através das quais pudemos encontrar a linha argumentativa-ideológica do Jornal.  
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Introdução 

Este trabalho diz respeito a uma análise empírico-qualitativa das manchetes 

políticas publicadas na capa do Jornal do Commercio de 12 de maio de 2016 a 31 de 

agosto de 2016. Trata-se de analisar as manchetes que trazem em sua composição algum 

teor relacionado aos fatos ocorridos decorrentes do processo de impeachment sofrido 

pela ex-presidente Dilma Rousseff. Durante o período analisado foram publicadas 24 

manchetes referentes ao impeachment e dessas, foram escolhidas seis para ser 

analisadas devido ao momento de suas publicações. 
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Trata-se, portanto, de analisar os condicionantes políticos e ideológicos contidos 

nesses enunciados jornalísticos levando em conta o campo do saber da Análise do 

Discurso (AD) de matriz francesa sob a ótica e os procedimentos de Análise Textual do 

Discurso (ATD) desenvolvidos pelo teórico Jean-Michel Adam. Especificamente, essa 

pesquisa dá conta do discurso emitido pelo Jornal do Commercio do estado de 

Pernambuco a respeito de fatos políticos evidenciados através do gênero jornalístico 

informativo. Portanto, a investigação tem como ponto de partida o seguinte problema: 

As manchetes do Jornal do Commercio sobre o impeachment conotaram um 

posicionamento político-ideológico de defesa ou de antagonismo? 

Assim, além do objetivo geral de analisar as manchetes da capa do JC durante o 

período do processo de impeachment sofrido pela ex-presidente Dilma Rousseff, 

perseguiremos objetivos específicos que dizem respeito a desvendar os elementos 

(semânticos e estruturantes) das manchetes e; buscar a intenção de cada elemento 

textual dentro do contexto em que foi publicado. 

Para tanto, e do ponto de vista metodológico, foi utilizado o método indutivo que 

permitiu uma pesquisa qualitativa e empírica através da Análise Textual do Discurso 

(ATD) desenvolvida por Jean-Michel Adam sobre o corpus citado. Ainda 

metodologicamente, foi feito um levantamento bibliográfico sobre a Análise do 

Discurso (AD) de matriz francesa para que fosse possível chegar a uma interpretação 

ideológica das referidas manchetes. 

 O impeachment da ex-presidente deu-se depois de um processo iniciado no dia 

dois de dezembro de 2015, quando o então presidente da Câmara dos Deputados, 

Eduardo Cunha (PMDB) acolhe o pedido de abertura de processo que, por sua vez, foi 

protocolado no dia 15 de outubro do mesmo ano pelos juristas Miguel Reale Jr., Janaína 

Conceição Paschoal e Hélio Bicudo. Ao todo, a Câmara recebeu 50 pedidos de 

impeachment, dos quais 39 foram arquivados por falta de embasamento jurídico. Os 11 

restantes tinham como objeto das denúncias, o envolvimento e a responsabilidade da 

então presidente, Dilma Rousseff (PT) com o escândalo de corrupção da Petrobras, 

conhecido como petrolão e investigado pela Operação Lava Jato da Polícia Federal. No 

dia 31 de agosto de 2016, 61 senadores votaram pelo afastamento definitivo de Dilma, 

assumindo automaticamente o vice-presidente, Michel Temer (PMDB). 
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Jornal do Commercio: o objeto de estudo 

O Jornal do Commercio tem 273 mil leitores, dentre os quais 57% são da classe 

B e 56% tem nível médio completo. O JC atinge públicos com idades que variam dos 10 

aos maiores de 60 anos, mas a maior parcela de leitores está situada na faixa etária entre 

os 20 e 29 anos, representando 29% dos leitores.
4
  

Registradas essas informações, é válido lembrar que esses dados dizem respeito 

apenas ao jornal impresso, pois a empresa tem outros meios de publicação, a exemplo 

de portais próprios na internet, rádios e até canal de TV. Por tanto, os números não 

devem ser menosprezados, tendo em vista que apesar do jornal impresso ser apenas uma 

das plataformas de cada empresa, ainda se mantém como um meio de grande 

credibilidade.  

Parte do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação do Grupo JCPM, junto 

com o portal NE10, a TV Jornal e a Rádio Jornal, o periódico impresso, o Jornal do 

Commercio, teve seu início em 3 de abril de 1919, mas antes passou por outros 

configurações conforme registra Nascimento (1967, p. 148)   

 
O primeiro Jornal do Commercio do Recife foi um trissemanário de 

Inácio Bento de Loiola, que circulou de 1856 a 1858. Depois, em 

1872, surgiu, com o mesmo título, um semanário da Associação dos 

Guarda-livros de Pernambuco, só vivendo seis meses. O terceiro foi 

um órgão "do comercio e da lavoura", que se apresentou como diário, 

a 20 de agosto de 1889, mas nunca saiu o segundo número. O quarto, 

realmente diário, deu 58 edições, apenas, em 1892. O primeiro Jornal 

do Commercio do atual século apareceu em junho de 1908, na 

qualidade de semanário, mas só existiu pelo espago de dois meses. O 

segundo foi o que Jose Irineu de Sousa editou em 1914, dele saindo 

unicamente dois números.  

 

 Só em 1987, o Grupo empresarial JCPM adquiriu o Sistema e desde então o tem 

administrado. O Grupo tem tradição no segmento do varejo e do atacado e já foi dono 

do Hiper Bompreço, Cartão Hipercard, JC/CBN FM e JC News FM. Atualmente detém 

o controle dos Shoppings Recife, RioMar, Plaza Casa Forte e Tacaruna em Recife - PE; 

Shopping Guararapes em Jaboatão dos Guararapes – PE, Salvador Shopping e Norte 

Shopping em Salvador – BA; Shopping Jardins e RioMar Shopping em Aracaju – SE; 

Shopping Vila Lobos em São Paulo – SP e Shopping Granja Vianna em Cotia – SP; 

RioMar Shopping e RioMar Presidente Kennedy em Fortaleza – CE.  

 

                                                 
4
 Fonte: Ipsos Connect: EGM multimídia - Consolidado/15 - Grande Recife – Filtro: AS 10 + anos – 

Jornal - Liquida todos os dias - Impresso + Internet (273.000) 
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Discurso, texto e contexto 

Trabalhamos com a análise do discurso (AD) sob a perspectiva teórica francesa 

que, diferentemente de sua versão inglesa, não propõe um fazer militante, ou seja, não 

procura intervir materialmente no enunciador com o objetivo de fazê-lo construir um 

novo e melhorado discurso. Pelo contrário, a dimensão francesa da AD é 

desconstrucionista e propõe apenas a dissecação do discurso no intento de entendê-lo 

em suas nuances com fim na crítica pela crítica. Assim, o analista do discurso que adote 

a metodologia francesa não objetiva interferir no discurso. Por outro lado, nada impede 

que ao ter contato com essa análise, o leitor possa, a partir dessa desconstrução do 

discurso analisado, ressignificá-lo conforme sua instância. 

A vertente francesa dá conta do texto escrito e do estruturalismo, enquanto a 

linha inglesa dá preferência a oralidade, a sociologia interacionista e a antropologia. Sob 

a ótica da primeira, pontua Orlandi (2000, p. 15) que “na análise de discurso, procura-se 

compreender a língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho 

social gera, constitutivo do homem e da sua história”.     

Além dessa perspectiva abordada por Orlandi (2000), em seus estudos, Foucault 

(2008) explica que no discurso é preciso que haja alguma condição de produção (CP) 

para que o discurso signifique. Ele ensina que há no processo de criação do discurso um 

princípio de autoridade sem o qual, o enunciado não tem valor. 

Brandão (2006) fala da grande importância da contribuição dada por Pêcheux 

em relação a noção geral de CP. Segundo Brandão (2006, p.42): 

 

A contribuição de Pêcheux esta no fato de ver nos protagonistas do 

discurso não a presença física de "organismos humanos individuais", 

mas a representação de "lugares determinados na estrutura de uma 

formação social, lugares cujo feixe de traços objetivos característicos 

pode set descrito pela sociologia". Assim, no interior de uma 

instituição escolar ha "o lugar" do diretor, do professor, do aluno, cada 

um marcado por propriedades diferenciais. No discurso, as relações 

entre esses lugares, objetivamente definíveis, acham-se representadas 

por uma série de "formações imaginarias" que designam o lugar que 

destinador e destinatário atribuem a si mesmo e ao outro, a imagem 

que eles fazem de seu pr6prio lugar e do lugar do outro. Dessa forma, 

em todo processo discursivo, o emissor pode antecipar as 

representações do receptor e, de acordo com essa antevisão do 

"imaginário" do outro, fundar estratégias de discurso. 

  

Entende-se desta forma que o conceito de CP está intrinsecamente ligado ao 

conceito de contexto que viabiliza ou não um discurso. É importante entender que a 
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análise do discurso consiste em desvendar as intenções ideológicas subjacentes do texto 

considerando elementos estruturais de construção textual e o contexto com todas as suas 

complexidades no qual o discurso é proferido. Mas o que então vem a ser o discurso? 

Para Adam (1999, p. 39 Apud Charaudeau; Maingueneau, 2004, p. 169) “o discurso é 

concebido como a inclusão de um texto em um contexto (=condições de produção e de 

recepção)”. 

Resta-nos agora, investigar o que vem a ser o texto. Segundo Marcuschi (2008, 

p. 61 apud KILIAN; FLÔRES, 2012, p. 2), “a língua é um conjunto de práticas sociais e 

cognitivas historicamente”, e, por tanto, o texto é “o resultado de uma ação linguística 

cujas fronteiras são em geral definidas por seus veículos com o mundo no qual ele surge 

e funciona” Marcuschi (2008, p. 62 apud KILIAN; FLÔRES, 2012, p. 2). Esclarecidos 

tais conceitos, Orlandi (2000, p. 43 nos explica que 

  

o discurso se constitui em seus sentidos porque aquilo que o sujeito 

diz se inscreve em uma formação discursiva e não outra para ter um 

sentido e não outro. Por aí podemos perceber que as palavras não têm 

um sentido nelas mesmas, elas derivam seus sentidos das formações 

discursivas em que se inscrevem.  

 

Segundo Pêcheux (1997) e Orlandi (2000) conforme citados por Rodrigues 

(2001, p.23), depois de identificar regularidades na prática jornalística em relação à 

coerência sintática, 

[...] a linguística contribuiu com um instrumento teórico de Análise do 

Discurso permitindo conexões entre os fatos noticiados e seus 

contextos históricos, sobretudo quando às noções de condições de 

produção, relações de sentido, formação discursiva e ideológica [...] 

assegurando, assim, a coerência semântica... 

 

Marcuschi (2008, p. 58 apud KILIAN; FLÔRES, 2012, p. 2), acredita que 

existem diferenças entre o texto e o discurso, por tanto, devemos  

 
ver o texto no plano das formas linguísticas e de sua organização, ao 

passo que o discurso seria o plano do funcionamento enunciativo, o 

plano da enunciação e efeitos de sentido na sua circulação 

sociointerativa e discursiva envolvendo outros aspectos. 

 

Van Dijk (2008), explica que quem controla o discurso bem como os meios de 

publicação, controla também a ética vigente da sociedade. Os que não têm esse poder 

estão sujeitos a seguir a cartilha dos grupos de que detém o poder. Entenda-se por 

poder, a possibilidade que uma pessoa ou um grupo de pessoas têm de fazer com que os 
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outros ajam de acordo com suas predileções. Por tanto, o poder não significa 

necessariamente superioridade econômica ou social, mas sim, a detenção dos meios de 

influência política, que na maioria das vezes acaba também se transformando em 

superioridade econômica, mas esta não existe como premissa e sim como consequência. 

Sobre esses grupos, esclarece van Dijk (2008, p. 44) 

 

Eles controlam os diálogos formais com subordinados, presidem 

reuniões, promulgam ordens ou leis, escrevem (ou mandam escrever) 

vários tipos de relatório, livros, instruções, histórias e vários outros 

discursos dos meios de comunicação de massa. Não são apenas 

falantes ativos na maior parte das situações, mas tomam a iniciativa 

em encontros verbais ou nos discursos públicos, determinam o “tom” 

ou o estilo da escrita ou da fala, determinam seus assuntos e decidem 

quem será participante e quem será receptor de seus discursos. Deve-

se ressaltar que o poder não apenas aparece “nos” ou “por meio dos” 

discursos, mas também que é relevante como força societal “por 

detrás” dos discursos. 

 

Como um exemplo desse fenômeno, podemos citar a chegada da imprensa ao 

Brasil junto com a família real e, então, essa relação entre os poderes pôde ser registrada 

nos anais do nosso jornalismo. Desde então tem-se uma relação simbiótica entre 

imprensa e política a partir da qual se construíram os discursos e as ações. Sobre esta 

última, Charaudeau (2013, p. 17) fala que: 

 
É a ação política que, idealmente, determina a vida social ao organizá-

la tendo em vista a obtenção do bem comum. Ao mesmo tempo, é ela 

que permite que uma comunidade tome decisões coletivas, uma vez 

que seria movida por um „querer viver junto‟ (Arendt). Aqui, a noção 

de decisão coletiva deve ser examinada. Toda a ação é finalizada em 

função de um objetivo e se estrutura em um espaço fechado 

irreversível, que faz com que o responsável, o agente, seja um decisor 

que deve se dar os meios de atingir os fins.  

 

Em seu modelo estrutural de análise, Van Dijk (1990), divide o texto em micro e 

macroestruturas. As microestruturas estão ligadas ao texto, ao enunciado propriamente 

dito que, por sua vez, está inserido na macroestrutura, ou seja, o contexto. Só a partir da 

relação entre esses dois elementos é possível compreender o significado global de um 

texto. 

Temos agora a forma, o significado / referência e a ação, tanto no 

micro nível local como no nível global, o macro nível. E do mesmo 

modo que as formas, os significados e a ação são sistematicamente 

relacionados, assim também se encontram relacionados os micro 

níveis e os macro níveis. Por exemplo, os significados de partes 
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completas de texto ou textos inteiros procedem dos significados locais 

e das palavras e as orações, o qual é um princípio fundamental da 

semântica. (VAN DIJK, 1990, p. 49) (Tradução do autor) 

 

Apesar de interdependentes, os elementos das microestrutura e macroestrutura 

são separados para observação minuciosa de seus sentidos para, então, ser entendidos 

como um todo. De forma que entende-se por microestrutura, o texto propriamente dito e 

por macroestrutura, o contexto circunstancial no qual foram produzidos e veiculados os 

textos. Sendo assim, é preciso trazer à tona também o momento histórico de cada texto, 

ou seja, o que não está dito necessariamente no texto (Orlandi, 2000), o não dito 

também nos revela o esvaziamento, a coerência ou a superinflação dos sentidos.  

Portanto, analisar o discurso é não se ater apenas ao conteúdo proferido, mas 

sim, como foi proferido, onde, por quem, por quê, para quem, quando e demais 

variáveis identificadas no discurso analisado, como por exemplo as pausas e os 

silêncios. De tão complexa essa questão, várias disciplinas têm estudado esse fenômeno 

considerando apenas a parte que lhe cabe, sendo impossível esgotar o objeto de estudo. 

É assim, por exemplo na Filosofia, Sociologia, Psicologia Social, Antropologia Social, 

Ciências Políticas e Ciências da Linguagem.  

  

A análise do discurso, contrariamente às disciplinas precedentes, não 

se questiona sobre a legitimidade da racionalidade política, nem sobre 

os mecanismos que produzem esse ou aquele comportamento político, 

nem sobre as explicações causais, mas sobre os discursos que tornam 

possíveis tanto a emergência de uma racionalidade política quanto a 

regulação dos fatos políticos. (CHARAUDEAU, 2013, p. 37) 

 

 Charaudeau (2013) toma o discurso (político) como um jogo de máscaras, onde 

toda palavra enunciada neste contexto deve ser entendida pelo que diz e pelo texto 

subjacente. A palavra nunca deve ser entendida ao pé da letra, pois vivemos em uma 

sociedade de pessoas mascaradas não no significado pejorativo da palavra, embora 

muitas vezes o seja, mas significando que em cada contexto, cada ator – a depender de 

seu interesse – assume uma máscara de certa forma com a conivência tácita dos 

espectadores que, por sua vez, vestem outras máscaras para aceitar ou repelir o discurso 

proferido.  

 

Análise Textual do Discurso, segundo Jean-Michel Adam 

 São muitas as abordagens acerca do texto e do discurso, mas concentrar-se no 

conceito do Adam (2010) significa buscar a melhor alternativa para equilibrar as 
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análises entre o textual e o discursivo, uma vez que este teórico situa a Linguística 

Textual como subdomínio da análise do discurso. Segundo Adam (2008b, p. 63-64 apud 

ADAM et al, 2010, p. 152), a linguística textual se trata de  

                                       
teorizar e descrever os encadeamentos de enunciados elementares no 

âmbito da unidade de grande complexidade que constitui um texto. 

[...] [ela] concerne tanto à descrição e à definição das diferentes 

unidades com às operações, em todos os níveis de complexidade, que 

são realizadas sobre os enunciados.  

                                         

Assim, Adam (2010) propõe uma distinção e ao mesmo tempo uma 

complementaridade entre a linguística textual e a análise do discurso, ou seja, a 

identificação das tarefas e dos objetos da linguagem, bem como a análise do sentido 

macro do texto dentro de uma unidade bem maior e mais complexa. Para tanto, propõe 

quatro níveis de análise:  

a) Um nível sequencial-composicional que visa a análise estrutural onde 

enunciados formam períodos e estes compõem sequências que, por sua vez, 

formam um plano de texto;  

b) Um nível enunciativo que trata das vozes do texto; 

c) Um nível de interpretação dos sentidos das palavras; 

d) E por fim, um nível argumentativo, onde se embasa nos atos no discurso para 

entender a orientação do texto. 

À exceção do nível um, os outros podem não estar referidos obrigatoriamente à 

estruturação linear do texto, como comprova Adam (2010) ao apresentar características 

do nível enunciativo, onde se trabalha com a responsabilidade ou não do enunciador 

sobre o enunciado. É o caso, por exemplo, onde se observa o uso das aspas para atribuir 

a responsabilidade do que está sendo dito a outra pessoa.  

 Logo, o nível referente às vozes do texto está ligado à ideia de responsabilidade 

enunciativa também explicado por Adam (2008b, p. 117 apud ADAM et al, 2010, p. 

153), que diz que “o grau de responsabilidade enunciativa de uma proposição é 

suscetível de ser marcado por um grande número de unidades da língua‟‟. Neste sentido, 

o autor lista algumas categorias que influenciam na análise das vozes:  

 

Os índices de pessoas; os dêiticos espaciais e temporais; os tempos 

verbais; as modalidades; os diferentes tipos de representação da fala 

[...] as indicações de quadros mediadores, os fenômenos de 

modalização de autonímica e as indicações de um suporte de 
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percepções e de pensamentos relatados. (ADAM, 2008b, p. 117 apud 

ADAM, 2010, p. 154)    

  

Essas categorias estão assim representadas: 

Quadro 1 – Categorias das unidades da língua, segundo Adam 

CATEGORIAS MARCAS LINGUÍSTICAS 

1 – Índices de 

pessoas 

Pronomes e possessivos marcadores de pessoa (meu, 

teu/vosso, seu) 

2 – Dêiticos espaciais 

e temporais 

Advérbios (ontem, amanhã, aqui, hoje) 

Grupos nominais (esta manhã, abra esta porta) 

Grupos preposicionais (em dez minutos) 

Adjetivos (na semana passada) 

Certos pronomes (ele pensa em mim) 

Certos determinantes (minha chegada) 

3 – Tempos verbais 
Oposição entre o presente e o futuro do pretérito 

Oposição entre o presente e o par pretérito imperfeito e 

pretérito perfeito 

4 – Modalidades 

Modalidades sintático-semânticas maiores: Téticas (asserção e 

negação), Hipotéticas (real), Ficcional e Hipertéticas 

(exclamação) 

Modalidades objetivas 

Modalidades intersubjetivas 

Modalidades subjetivas 

Verbos e advérbios de opinião 

Lexemas afetivos, avaliativos e axiológicos 

5 – Diferentes tipos 

de representação a 

fala 

Discurso direto (DD) 

Discurso direto livre (DDL) 

Discurso indireto (DI) 

Discurso narrativizado (DN) 

Discurso indireto livre (DIL) 

6 – Indicações de 

quadros mediadores 

Marcadores como: segundo, de acordo com e para 

Modalização por um tempo verbal como o futuro do pretérito 

Escolha de um verbo de atribuição de fala, como: afirmam, 

parece 

Reformulações do tipo: na verdade, é, de fato 

Oposição do tipo: alguns pensam (ou dizem) que X, nós 

pensamos (dizemos) que Y etc. 

7 – Fenômenos de 

modalização 

autonímica 

Não coincidência do discurso consigo mesmo (como se diz, 

para empregar um termo filosófico) 

Não coincidência entre as palavras e as coisas (por assim dizer, 

melhor dizendo, não encontro a palavra) 

Não coincidência das palavras com elas mesmas (no sentido 

etimológico, nos dois sentidos do termo) 

Não coincidência interlocutiva (como é a expressão? Como 

você costuma dizer) 

8 – Indicações de um Focalização perceptiva (ver, ouvir, sentir, tocar, experimentar) 
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suporte de 

percepções e de 

pensamentos 

relatados 

Focalização cognitiva (saber ou pensamento representado) 

Fonte: Adam (2008, p. 117-120 apud JALES, 2001, p.4) 

 

 Diante das categorias apresentadas, Adam nos permite uma análise que revela 

distanciamento ou aproximação do enunciador com o que está sendo dito. As intenções 

dessa responsabilidade enunciativa ou dessa não responsabilidade podem ser muitas. O 

autor pode, por exemplo, ancorar-se na fala de um outro personagem para emitir uma 

opinião própria sem que isso lhe acarrete algum ônus. Da mesma forma, o enunciador 

pode usar a voz de um outro personagem para respaldar seu ponto de vista ou expor a 

visão do outro sem comprometer-se com ela, por exemplo, quando em um trabalho 

acadêmico, o aluno utiliza mecanismos linguísticos com a intenção de identificar o 

discurso dos autores. São de usos comuns desse mecanismo, as expressões: segundo o 

autor, para tal autor, afirma o autor, etc. 

 Em relação à estrutura teremos, praticamente, a repetição de fórmulas já que 

estamos analisando um determinado elemento da notícia isoladamente e esse elemento 

(manchete) tende a seguir um padrão editorial. Quanto às construções semânticas, 

trabalharemos com o conceito de representação discursiva que, por sua vez, está ligado 

à imagem que todo texto revela do seu enunciador.            

  
Toda proposição enunciada possui um valor descritivo. A atividade 

discursiva de referência constrói, semanticamente, uma representação, 

um objeto de discurso comunicável. Esse microuniverso semântico 

apresenta-se, minimamente, com um tema ou objeto de discurso posto 

e o desenvolvimento de uma predicação a seu respeito. A forma mais 

simples é a estrutura que associa um sintagma nominal a um sintagma 

verbal, mas, de um ponto de vista semântico, uma proposição pode 

muito bem se reduzir a um nome e um adjetivo. (ADAM, 2008b, p. 

113-114 apud ADAM et al, 2010, p. 173)    

  

 Logo, esse microuniverso constitui uma representação, mínima que seja do 

discurso. Ou seja, temos aqui a dimensão referencial discursiva, a qual projeta a imagem 

do referente (enunciador ou objeto ao qual se refere o discurso). Por tanto, segundo 

Koch (2006, p. 59 apud ADAM et al, 2010, p. 175), a referência diz respeito a “aquilo 

que designamos, representamos, sugerimos quando usamos um termo ou criamos uma 
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situação discursiva referencial com essa finalidade: as entidades designadas são vistas 

como objetos-de-discurso e não como objetos-do-mundo”. 

 

O corpus 

O corpus foi delimitado a partir de quatro fatores:  

1º) o período em que tramitou o processo de impeachment (13 de maio de 2016 a 31 de 

agosto de 2016), mais o dia antes do início (12 de maio de 2016), já que neste dia a 

manchete dava conta da expectativa para o dia seguinte; 

2º) a quantidade de manchetes publicadas sobre o processo de impeachment: dos 111 

dias observados, foram identificadas 24 capas que trataram do assunto e dessas, 

selecionamos seis. Tal número se justifica por se tratar de momentos-chave do processo 

e sintetizar o posicionamento ideológico contido na totalidade das publicações;  

3º) a penetração do Jornal do Commercio no estado, sendo este o periódico impresso de 

maior circulação e de maior público leitor e; 

4º) a manchete enquanto discurso, a partir do método de análise textual desenvolvido 

por Jean-Michel Adam. 

 

Metodologia 

 Do ponto de vista metodológico, foi utilizado o método indutivo que permitiu 

uma pesquisa qualitativa e empírica através da Análise Textual do Discurso (ATD) 

desenvolvida por Jean-Michel Adam sobre o corpus. Ainda metodologicamente, foi 

feito um levantamento bibliográfico sobre a Análise do Discurso (AD) de matriz 

francesa para que fosse possível chegar a uma interpretação ideológica das referidas 

manchetes. 

 Salienta-se sobre o método indutivo que este  

 

é um processo mental por intermédio do qual, partindo de dados 

particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral 

ou universal, não contida fias partes examinadas. Portanto, o objetivo 

dos argumentos indutivos é levar a conclusões cujo conteúdo é muito 

mais amplo do que o das premissas nas quais se basearam. (MARCONI; 

LAKATOS, 2003, p. 86) 

   

 Ainda, como método de investigação, a pesquisa qualitativa permite o foco no 

âmbito subjetivo do objeto. Para Gil (2008, p. 175) 
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A análise dos dados nas pesquisas experimentais e nos 

levantamentos é essencialmente quantitativa. O mesmo não 

ocorre, no entanto, com as pesquisas definidas como estudos de 

campo, estudos de caso, pesquisa-ação ou pesquisa participante. 

Nestas, os procedimentos analíticos são principalmente de 

natureza qualitativa. E, ao contrário do que ocorre nas pesquisas 

experimentais e levantamentos em que os procedimentos 

analíticos podem ser definidos previamente, não há fórmulas ou 

receitas predefinidas para orientar os pesquisadores. Assim, a 

análise dos dados na pesquisa qualitativa passa a depender muito 

da capacidade e do estilo do pesquisador. 

 

 Além disso, o método empírico permite uma experiência pessoal do analista com 

o objeto analisado. Assim, também conhecido como método experimental, o método 

empirista  

De modo geral [...] representa o melhor exemplo de pesquisa 

científica. Essencialmente, o delineamento experimental consiste em 

determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis que seriam 

capazes de influenciá-lo, definir as formas de controle e de observação 

dos efeitos que a variável produz no objeto. (GIL, 2008, p. 51) 

 

 Saliente-se que a análise qualitativa do discurso é estritamente focada na análise 

textual do discurso de Jean-Michel Adam, de onde se partiu da classificação nivelar do 

enunciado quando tratado na instância descritiva para logo depois partirmos para a 

instância interpretativa com todas as suas complexidades ou, pelo menos, com todas 

aquelas que forem identificadas pelo analista. 

 

Análise textual do corpus: procedimentos 

 Primeiramente, as manchetes foram decompostas de acordo com os níveis de 

análise propostos por Adam (2010), a partir dos quais poderemos visualizar o texto em 

si, as vozes utilizadas no texto, o seu sentido e o componente ideológico. Desta forma é 

possível esquematizar essa decomposição de acordo com a tabela a seguir: 

 

Quadro 4 – Esquema de decomposição das manchetes  

MANCHETE 

(EDIÇÃO) 

NÍVEL 1 – 

SINTÁTICO 

(TEXTO) 

NÍVEL 2 – 

VOZES 

NÍVEL 3 – 

SEMÂNTICO 

NÍVEL 4 – 

ARGUMENTO 

(IDEOLÓGICO) 

 

 No nível 1 foram dispostos os textos das manchetes propriamente ditos, como 

estruturas sintáticas. No nível 2, as vozes serão identificadas a partir das marcas 
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linguísticas descritas no Quadro 3. O nível 3 dá conta dos sentidos das palavras 

utilizadas e pode estar marcado com a identificação de sinonímia, antonímia, 

homonímia, paronímia, polissemia, hiperônimo, hipônimo, conotação e denotação.  

 A sinonímia ocorre quando há uma relação estabelecida entre duas ou mais 

palavras com significados iguais ou semelhantes, ou seja, quando são sinônimos. A 

antonímia, pelo contrário, estabelece uma relação de significados opostos. A homonímia 

aparece quando é estabelecida uma relação entre duas ou mais palavras que possuam a 

mesma estrutura fonológica, mas significados distintos. A paronímia ocorre quando há 

palavras parecidas na escrita e na pronúncia, mas significados distintos. A polissemia é 

caracterizada por uma palavra que possua vários significados. O hiperônimo é 

caracterizado pela palavra que pertence ao mesmo campo de significados de outra, mas 

que tem um sentido mais abrangente. O hipônimo é o inverso do hiperônimo, e 

caracteriza-se por uma palavra que tem um sentido mais específico em relação a um 

vocábulo que carrega um significado abrangente. A conotação é a palavra metaforizada, 

ou seja, empregada com um sentido diferente do original. E, por fim, a denotação é a 

palavra empregada em seu sentido literal.  

 Em seguida, o nível 4 procura esclarecer as intenções ideológicas que motivaram 

a construção do texto. E após essa primeira etapa será feita a análise interpretativa, onde 

será possível discorrer sobre o contexto da publicação e suas complexidades. Nessa 

instância levaremos em conta também as intenções subjacentes do texto, ou seja, aquilo 

que não é percebido de imediato na superfície meramente textual. 

 Esse conceito será de grande importância, uma vez que o texto analisado trata-se 

de pequenas sentenças que por definição não têm „liberdade‟ espacial para discorrer 

sobre o tema noticiado, sendo da natureza própria da manchete, a síntese e a 

objetividade. 

 As manhetes analisadas foram: a) Como será o amanhã? Responda quem puder. 

b) “Governo de Salvação”. c) Prova de fogo de Temer ainda está por vir. d) País tem 

semana decisiva. e) À espera do veredicto. f) Atos finais.  

 

Conclusão 

A utilização de uma metodologia voltada à Análise Textual do Discurso (ATD) 

foi de fundamental importância para a execução desta pesquisa, principalmente por ter 

permitido desconstruir as manchetes separando e ao mesmo tempo entendendo a 
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complementaridade entre os elementos textuais e contextuais.  Nesse quesito, o 

procedimento analítico sugerido por Adam (2010) permitiu a implosão dos discursos ao 

ponto de revelar neles as estratégias discursivas encampadas sob a idéia de isenção e 

objetividade jornalística. 

Notou-se o cuidado do jornal em não deixar transparecer nas suas manchetes 

alguma preferência ideológico-partidária. Entretanto, como nos revela Orlandi (2000) 

com os estudos sobre o não-dito, a ausência de elementos facilmente identificáveis com 

alguma das ideologias em confronto, não se mantém quando se observa a linha editorial 

traçada através de todas as manchetes.   

Como expresso ao longo deste trabalho, optamos por fazer um corte de seis 

manchetes das 24 que trataram do processo de impeachment durante 111 dias. As 24 

manchetes representam menos de um quarto do total dos dias em que tramitou o 

processo. Não há como classificar esse número como baixo ou alto, pois não existe 

regra para isso e esse critério depende da editoria. No entanto, outro fator nos chamou a 

atenção: em nenhuma das 24 manchetes foi grafado o nome impeachment. Tudo foi 

tratado com certo distanciamento ideológico ainda que aparente. 

No início do processo, o jornal se utilizou da fala dos personagens ou de falas de 

conhecimento notório para, em certa medida, se isentar da responsabilidade enunciativa. 

Esse procedimento foi mantido durante o desenrolar do processo, sem nunca apresentar 

termos mais técnicos de caráter político ou jurídico para descrever o cenário. No final 

do processo, mais especificamente, na última semana, o jornal emite sua voz sem 

intermediários usando téticas de asserção, ou seja, teses afirmativas para descrever o 

cenário quando este já estava bem definido politicamente. 

Assim, percebeu-se que em relação ao objetivo geral foi possível identificar um 

posicionamento mais próximo da defesa da tese do impeachment. Essa percepção fica 

mais clara nas últimas manchetes e na escolha de não aprofundar o tema nos títulos das 

capas, onde na maioria das vezes optou-se pelo esvaziamento do sentido em detrimento 

da seriedade e complexidade do fato. 

Quanto aos objetivos específicos foi possível analisar separadamente cada 

elemento do texto no sentido de descortinar o discurso encampado pelo JC. A partir 

dessa desconstrução se cumpriu também o objetivo de entender a intenção de cada 

elemento textual dentro do contexto em que foi publicado. 
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Sabe-se que este estudo não encerra a complexidade do objeto de estudo, mas 

espera-se ter contribuído modestamente com o campo da Análise do Discurso (AD). 

Além disso, fica a motivação de aplicar os conceitos e os métodos vistos aqui em outros 

objetos de estudo no intuito de aperfeiçoar o analista e seguir com as contribuições a 

esse campo do saber.    
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