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Resumo 

O trabalho busca trazer reflexões sobre o papel desempenhado pelo 

jornalismo brasileiro durante o período das eleições de 2018, com foco comparativo 

entre os discursos do jornalismo tradicional e do jornalismo alternativo e 

independente em plataformas digitais. Para isso, analisam-se matérias jornalísticas 

publicadas ao longo da corrida eleitoral brasileira de 2018, com base em conceitos 

da Análise do Discurso. 

 

Introdução 

Este trabalho insere-se em um projeto de pesquisa mais amplo que tem como 

objetivo mapear e analisar os discursos jornalísticos, em suportes impressos e plataformas 

digitais, sobre a relação entre liberdade de expressão e outros direitos humanos 

fundamentais. Para isso, busca investigar, com base nos referenciais teórico-metodológicos 

da Análise do Discurso, as imbricações entre poder e saber e as marcas ideológicas que 

emergem na cobertura jornalística sobre temas e episódios que suscitam a discussão sobre 

os direitos humanos, ponderação entre direitos fundamentais e os limites da liberdade de 

expressão na atualidade.  

 

Objetivo 

Os objetivos da pesquisa abarcam: a) revisão bibliográfica que permita a 

adequada fundamentação de conceitos-chave da pesquisa (como a própria 

delimitação de jornalismo independente e alternativo, além da adequada definição 

de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, direitos humanos, democracia 

etc.); b) construção de um panorama histórico sobre jornalismo 

independente/alternativo no Brasil, incluindo a contemporaneidade; c) levantamento 

dos principais veículos jornalísticos ditos independentes/alternativos atuantes no 

Brasil contemporâneo em plataformas digitais; d) levantamento, tabulação e análise 

discursiva e comparativa de matérias jornalísticas, publicadas na mídia tradicional e 

veículos independentes/alternativos, sobre o estudo de caso em foco neste projeto. 

 

Metodologia 

A pesquisa se baseia na construção do percurso de produção científica de 

Lopes (2010). O corpus se baseia na seleção de matérias publicadas por veículos 

brasileiros ditos independentes e/ou alternativos, atuantes em plataformas digitais e 



que atendam os critérios necessários de um modelo de produção “jornalística”; 

como uma segunda parte do corpus, que servirá de modelo comparativo, serão 

consideradas as matérias publicadas pelo jornal Folha de S. Paulo. A periodização 

das análises se dará entre os períodos de 7 de setembro até 28 de novembro, 

priorizando os momentos decisivos das eleições presidenciais de 2018.  

Uma vez realizada a catalogação e tabulação das unidades discursivas 

levantadas, será possível localizar as ocorrências mais significativas dentro do 

corpus. Assim, será possível passar do enfoque no texto ao contexto do discurso, 

chegando à etapa de interpretação que compõe a pesquisa, em que se deve 

realizar a análise dos dados empíricos à luz de conceitos de, Michel Foucault (2008, 

2012) e Patrick Charaudeau (2010). 

 

Desenvolvimento 

A pesquisa encontra-se atualmente em curso. Até o presente momento, 

dedicamo-nos à construção do quadro teórico de referência, a partir de revisão 

bibliográfica e fichamento dos textos que apresentam os conceitos fundamentais à 

pesquisa, à delimitação da metodologia do estudo e ao levantamento dos principais 

veículos jornalísticos brasileiros independentes e/ou alternativos atuantes em 

plataformas digitais. 

 

Resultados preliminares  

.Destacamos aqui alguns aspectos centrais do Quadro Teórico de Referência 

da pesquisa. A partir da obra de Charaudeau (2010), observamos as características 

gerais e funcionamento do discurso das mídias, com foco no discurso jornalístico, 

seja em textos, entrevistas, produções audiovisuais entre outros meios de 

comunicação na contemporaneidade. O estudo da obra citada evidenciou, em 

relação ao estudo de textos jornalísticos que conduziremos como parte desta 

pesquisa, que é necessário pensar sobre o campo de produção do discurso e as 

relações de poder que são colocados no debate público. O conceito de “discurso 

circulante”, nesse sentido, revela-se fundamental às análise propostas. Essas 

percepções foram reforçadas a partir do contato com a obra de Foucault (2008), que 

nos permite compreender a relação estabelecida entre discurso e poder, uma vez 

que todo discurso constrói verdades e também regula o mundo social. Todos esses 

aspectos são fundamentais ao estudo dos discursos circulantes sobre a democracia 



que emergem nos veículos jornalísticos analisados, de modo que se torne possível 

estudar os imaginários de verdade que alimentam as publicações da imprensa 

alternativa e/ou independente, por um lado, e o jornalismo de referência, 

representado pela Folha de S. Paulo, de outro. 
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