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RESUMO 

Este Trabalho está divido em três partes. Inicialmente, busca-se fazer uma exposição sobre 

algumas características da Análise Crítica do Discurso, ressaltando aspectos fundamentais 

no estabelecimento da estratégia de análise, da metodologia. Em seguida, passa-se a uma 

apresentação da macroestrutura títulos pela sua importância na construção do sentido do 

discurso da imprensa, já que tal matéria significante representando uma espécie de vitrina 

da notícia. Na terceira e última parte, o artigo é constituído de uma análise de título da 

revista Veja, que tem o MST como protagonista das notícias em questão. 

 

Palavra-chaves 

Discurso – Análise Crítica do Discurso  - Ideologia – Contextos Sociais  

 

I. Da Análise Crítica do Discurso (ACD) 

Há uma variedade de definição do termo discurso, assim como de abordagens que 

pretendem estudar e analisar tal discurso. A ACD é uma delas que vai fazer apelo a uma 

série de conceitos para criar uma estratégia de análise (metodologia). O ponto de partida da 

ACD é a relevância dada ao contexto, enquanto dimensão fundamental. O contexto pode 

ser desdobrado em diversas facetas – contextos sociais - apreendidos pelas estruturas 

sociais e ideológicas que organizam e articulam a sociedade. A ACD constrói, então, seu 
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processo analítico tendo os seres humanos a partir de sua socialização, o que faz esta 

abordagens ser diferente de outras circunscritas sobretudo no âmbito da lingüística. A 

socialização remete, de sua parte, que os seres humanos são socializados, formam sua 

subjetividade e fazem uso lingüístico no interior de contextos sociais e culturais eivados por 

formas ideológicas e desigualdades sociais.1 

A ACD tem como um de seus objetivos caracterizar o papel do discurso na (re) 

produção da dominação, deixando claro sua verve política, além de almejar o 

reconhecimento científico. Teóricos, como Teun van Dijk, propõem uma análise de 

conteúdo que priorize o caráter ideológico da notícia e suas implicações dentro do contexto 

social, mais especificamente de que maneira são abordados temas relacionados a grupos de 

minoria na Europa. Sua investigação foca o contexto dos imigrantes residentes em países 

europeus e quais os critérios de noticiabilidade estão por trás das notícias referentes a tais 

grupos. Busca criar uma linha de raciocínio que, em primeiro lugar, discrimine, denomine 

os sujeitos detentores da notícia: na sua análise de caso na imprensa européia, quem detém 

o discurso nos veículos de comunicação são brancos – lê-se grupos etnicamente europeus – 

e de classes média e alta. Estes grupos formadores de opinião tendem, segundo tal teórico, a 

um ponto de vista muitas vezes elitista e parcial, criando estereótipos a respeito destas 

minorias.2 

O que será trabalhado pelo viés da Análise do Discurso, e que foi delimitado de 

acordo com os principais critérios de noticiabilidade do tema escolhido, compreende uma 

análise cronológica de matérias, notícias e reportagens da revista semanal Veja. Estes textos 

devem abordar, em seu tema principal, o Movimento dos Sem Terra (MST), seja noticiando 

fatos e acontecimentos ou simplesmente trazendo a temática à mídia. 

Dentre os objetivos da perspectiva de Van Dijk, destaca-se o contexto da notícia, a 

sua manipulação e legitimação em beneficio das classes detentoras do poder da informação.  

“El ACD se centra específicamente em las estratégias de manipulación, 

legitimización, creación de consenso y otros mecanismos discursivos que 

influyen em el pensamiento (e indirectamente en las acciones) em beneficio de 

los más poderosos”.3 

Busca-se, nesta perspectiva, analisar a estrutura do texto e o contexto cognitivo ou 

histórico, além das funções sociais e culturais do discurso. A imagem negativa das minorias 
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é associada ao uso do estilo da escrita, de palavras e exemplificações no decorrer da 

construção da notícia. O padrão discursivo, além disso, ancora-se numa já prevista 

representação do texto pe lo viés da relação enunciador-destinatário – o modelo mental que 

se constrói sobre a notícia, o contexto em que esta notícia é inscrita e o crédito ou 

descrédito do leitor por parte do assunto.  

A ideologia dos grupos que detêm a informação é ponto fundame ntal nas propostas de 

metodológica da ACD. Há também que ressaltar os modelos de situações inerentes ao 

receptor (representação de suas experiências pessoais) e de que forma estes modelos se 

constroem no decorrer da assimilação das informações adquiridas. Uma característica 

importante destes modelos situacionais é a construção perene de um padrão de notícia que a 

própria linha editorial faz questão de alimentar ao longo do tempo. Isso provoca no receptor 

uma sensação de familiaridade com a ideologia predominante da mídia a qual tem acesso. 

Em cima dessa familiaridade, por conseguinte, alimenta uma opinião particular acerca do 

que lê, o que, em linhas gerais, é fruto do próprio direcionamento ao qual foi submetido. A 

mídia constrói gradativamente tais juízos de forma indireta e estrutural, visto que os juízos 

e opiniões são algo implícito no inconsciente do emissor. Porém, mesmo que este leitor 

esteja absorvendo informação partida de determinado jornal, nem sempre compactuará com 

a opinião tácita no texto, e isso tem a ver com pontos de vista ou julgamentos particulares 

anteriores, ruídos ou acesso a outros tipos de opinião. 

  A transformação de crenças e conhecimentos em juízos de valor, por parte do sujeito 

emissor da notícia, é um dos critérios mais importantes a se estudar dentro desta 

perspectiva. É importante, além disso, ressaltar a relação existente entre dos dois extremos 

nos mass media – emissor e receptor – e de que forma ambos atuam na (re) produção de 

ideologias através da posicionamento dos sujeitos discursivos enunciador-destinatário. 

 “...las maneras em que los fabricantes de la noticia y los lectores 

representan efectivamente los acontecimientos informativos, escriben o leen los 

textos periodísticos, procesan diferentes textos fuente o participan em los 

hechos de comunicación. Sin uma explicación detallada tanto de las estructuras 

textuales como del procesamiento cognitivo, no nos será posible explicar cómo 

se hace realmente la noticia, a qué responden sus estructuras características o 

qué hacen los lectores con la información que obtienen del periódico” 4 
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Prioriza, na Análise Crítica do Discurso, tanto a estrutura da notícia quanto as 

implicações sociais no surgimento das ideologias de seus emissores. Estas ideologias 

podem se manifestar de diversas formas, e dependem: 

- das propriedades gerais do discurso jornalístico (estilo gramatical) 

- das propriedades referentes aos dispositivos de atenuação ou reforço dos fatos 

através de jogos de linguagem (uso de forma passiva e forma ativa) 

- do uso de termos que carregam idéias depreciativas. 

Todos estes aspectos, longe de compor apenas o universo lingüístico de como a 

notícia é produzida, podem representar as diversas formas de como a ideologia tem 

um papel na construção de macroestrutura do discurso em questão (a notícia) como, 

por exemplo, os títulos. A macroestrutura é quem regula o caráter da notícia, uma 

espécie de chave de leitura em relação à notícia em geral e ao artigo em particular. 

 

II. Títulos: uma macroestrutura que se referenda como vitrina da notícia  

Para articular a importância dos títulos em relação à construção do sentido da notícia, 

faremos apelo à produção de Maurice Mouillaud, mesmo sabendo que esse teórico não se 

inscreve no âmbito dos teóricos da ACD. Porém, ele nos oferece de elementos que poderão 

nos ajudar na caracterização desta matéria signifiante (títulos) na articulação do sentido no 

interior da notícia, servindo como base de nossas análises na parte posterior deste artigo. O 

título maior do jornal é seu próprio nome, que irá de antimão, “semantizar” os diversos 

conteúdos no interior de suas páginas. O nome do jornal se caracteriza como um envelope 

que abarcar todos outros enunciados, assegurando a coerência e a continuidade dos 

enunciados à maneira de uma pressuposição. 5 

“O título, ver-se-á, é um sistema a dois enunciados, um enunciado que diz 

respeito à informação, coberto por um enunciado de referência; este está para 

o primeiro como um pressuposto que remete a um saber já constituído. Nesta 

perspectiva, o nome-de-jornal é um enunciado de referência, é entre o 

enunciado que diz respeito à informação e o enunciado de referência, no 

interior de cada título, que se produz um hiato: o corte não está mais situado 

entre o nome do jornal e todos os seus outros enunciados, o corte se dá entre os 
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enunciados que dizem respeito à informação e os enunciados de referência 

(entre os quais se encontra o nome do jornal)” 6 

Mouillaud constrói uma idéia de títulos como sendo eles, dentre outras funções, os 

responsáveis pela primeira percepção do leitor do jornal, uma região-chave articuladora e 

articulada no veículo. Sendo, para ele, o título, a abóbada do dispositivo completo do 

jornal, e concorda com a idéia de que a sua função não é meramente expositiva, mas a 

“inscrição do jornal por excelência”.  

A diferença primeira entre os tipos de títulos corresponde a um dos pontos que 

delimitará esta pesquisa: 

 

                                                       

Brasil 

 

PT NO DIVÃ 
Disputa pelo comando do partido faz secretário-geral, Sílvio Pereira, 

recomendar que insatisfeitos deixem o governo 

Genoino ameaça mostrar deslizes da esquerda 

 

 

Em primeiro lugar, há uma característica básica nos títulos temporários que 

subscrevem a notícia: não são autônomos, ou seja, não podem vir desacompanhados de um 

título informacional. Estes títulos, também chamados de títulos anafóricos, excedem a 

duração cotidiana e exigem um saber latente do leitor a respeito da temática. São criados 

pelo jornal num dado período em que a mesma notícia se desdobra em acontecimentos ou 

fatos sucessivos (no exemplo retirado da Folha de São Paulo ( edição nacional, 25 de abril 

de 2005) corresponde ao enunciado “PT no divã”. O título anafórico é uma anunciação 

prévia sobre qual assunto o jornal está falando, e pode vir acompanhado de um artigo 

definido: “O escândalo Jefferson”, “O caso Michael Jackson”. Difere-se dos títulos 

referência, comumente correntes em forma de “Brasil” (como é o caso do exemplo acima), 

“Economia e negócios”, “Política”, “Cultura”, etc.  
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O título anafórico normalmente deve sua existência a um acontecimento temporário, 

que se transforma igualmente em pauta temporária, como foi dito. Aqui merecerá pouca 

atenção. É sobre os títulos informacionais que se debruçará mais agudamente o ímpeto 

desta pesquisa, sobretudo porque é nesta gama que se encaixa a maneira como Veja 

constrói o MST nas suas páginas. 

No exemplo usado, o título informacional seria “Genoino ameaça mostrar deslizes da 

esquerda”, e traz expressa uma idéia clara de tempo, relacionada à característica factua l do 

acontecimento. Os títulos informacionais subdividem-se em três unidades temporais a se 

saber – passado, presente e futuro – que são ou não possíveis de ser recorridas. O passado 

dentro do campo da notícia, como algo que aconteceu, está fechado a recorrências, 

enquanto que o futuro, aberto às orientações do jornal dentro do seu curso de uma mesma 

temática. Esta dessimetria, como denomina Mouillaud, implica na premissa de que a 

construção cronológica se dá nos títulos num curso para o futuro, largando sempre a 

existência anterior. O artigo, uma exceção dentro deste processo cronológico, não incorpora 

a marca temporal, além de apagar o próprio processo verbal da notícia.  

“O título informacional (que é o enunciado específico do número) 

aparece como um momento entre duas enunciações opostas: em sua base, a 

narrativa histórica (que é o limite do artigo, um limite que nunca está 

completamente atualizado); e, em seu topo, uma classificação. A informação se 

produz na suspensão da narrativa. Caso se considerem os processos na ordem 

de sua produção, o título informacional representa o momento inicial, isto é, o 

ato presente; a presença que se fecha em duas direções opostas: de um lado, a 

narrativa encadeia o tempo, seqüência a seqüência; de outro, uma lista de 

classes fecha o presente de cada um dos números. Os títulos informacionais, 

tão logo produzidos, alimentam paradigmas em que se suprimem. Não podem, 

corretamente falando, ser conservados. Reproduzem -se, mas em um outro 

título, em um outro número. O título informacional vive, apenas, de sua 

incessante metamorfose”.7 

 Partindo desta configuração sobre os títulos jornalísticos, conclui-se que 

estes, por excelência, possuem características básicas quando assumem esta 

posição de primeira leitura nas páginas de um mass media: 
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- Matriz para a compreensão do discurso do meio de comunicação como relato da 

atualidade. 

- Detentor de marcas de identidade dentro do texto. 

- Representação, síntese e macro-estrutura do acontecimento. 

- Unidade principal do texto jornalístico.  

Partindo à temática que se pretende analisar, a primeira preocupação (ou a mais 

pertinente) seria encontrar, dentro do contexto nacional, uma abordagem midiática que 

possibilitasse um estudo metodologicamente compatível com os objetivos e finalidades da 

ACD. Haveria que se levar em conta as particularidades de cada caso, principalmente no 

que se refere ao tipo de minoria estudado: não haveria como encontrar casos 

situacionalmente semelhantes aos europeus no Brasil, já que os teóricos da ACD tem se 

dedicato  ao estudo de produtos mediáticos inseridos no contexto europeu . Chegou-se à 

conclusão de que, mais importante que estas semelhanças situacionais, poderia-se encontrar 

um ponto em comum no que diz respeito a semelhanças sociais e políticas na construção 

discursiva da notícia. 

 

III. A construção do MST nos títulos da revista veja  

A partir de então, surgiu a idéia de se fazer uma análise cronológica de matérias, 

notícias ou reportagens da revista semanal Veja que abordassem, em seu tema principal, o 

Movimento dos Sem Terra (MST), seja noticiando fatos e acontecimentos ou simplesmente 

trazendo à voga esta temática. Este objeto foi escolhido com o argumento primeiro de que 

possibilitaria um vasto estudo acerca da abordagem discursiva do veículo em questão, bem 

como do distanciamento do “imparcial” em prol de uma linha ideologicamente construída. 

A triagem do material do estudo consistiu em um arquivamento das notícias através 

do dispositivo On Line de Veja, que disponibiliza este material a usuários de internet. A 

revista dá ao leitor, através do seu site, a possibilidade de consultar arquivos integralmente 

do ano de 1997 até 2005, sendo possível ter acesso a qualquer texto trate ou se refira ao 

MST dentro deste período.  

Procurou-se estabelecer um ponto de partida para o corpus da análise, determinado, 

igualmente, um limite cronológico para o mesmo. Priorizou-se delimitá- lo dentro de um 

contexto político no qual a revista manifestasse claramente sua linha editorial. Surgiu, desta 
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forma, a oportunidade de se analisar dois anos de Governo Lula (2003 e 2004) nos quais o 

MST possivelmente ganharia mais ênfase dentro do contexto social nacional. A escolha dos 

anos de 2003 e 2004, excluindo o ano de 2005, já que o levantamento dessa pesquisa se 

desenvolve no segundo semestre de 2005. A triagem cronológica do material, partindo 

desta delimitação, encontrou o seguinte panorama nas “páginas” de Veja:  

 

1. Notícias 

Irrelevantes 

2. Notícias relevantes 3. Notícias que se 

referiam ao MST 

      3 

    0 

  0 

2 

Primeiro semestre: 

7 notícias 

Segundo semestre: 

19 notícias 

Primeiro semestre: 

3 notícias 

Segundo semestre: 

6 notícias 

Primeiro semestre: 

12 notícias 

Segundo semestre: 

14 notícias 

      4 

    0 

   0 

 2 

Primeiro semestre: 

12 notícias 

Segundo semestre: 

5 notícias 

Primeiro semestre: 

4 notícias 

Segundo semestre: 

5 notícias 

Primeiro semestre: 

8 notícias 

Segundo semestre: 

6 notícias 

 

As matérias de caráter “irrelevante” foram aquelas correspondentes a entrevistas, 

cartas, aspas ou até mesmo textos que apenas fizessem referência ao MST sem que 

houvesse uma realidade contextual sobre o Movimento (exemplo de notas no editorial 

Gente e críticas de cultura). Tais matérias pouco ou nada contribuiriam neste estudo, pois 

não traziam diretamente indícios sobre a linha editorial da revista. A última categoria, de 

“notícias que simplesmente se referiam ao MST”, correspondia a textos que não tratavam 

exclusivamente do tema, mas que se referiam, citavam ou acrescentavam informações 

sobre o mesmo. Normalmente estas notícias correspondiam aos editoriais de Política, 

Economia e Negócios e Brasil. Para a abordagem que segue, embora se tratassem de 

material relevante por emitirem juízos, não focavam o assunto no corpo do texto, e analisar 

tais casos, de acordo com o que se propõe, não traria resultados mais diretos. 

Por fim, chegou-se à conclusão de que as notícias a serem analisadas – que se 

transformariam no corpus da pesquisa – seriam aquelas que abordassem, logo no título e na 
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chamada, o Movimento dos Sem Terra. Tais notícias seriam as denominadas no quadro da 

página anterior como de caráter “relevante”. 

A metodologia da análise busca, por fim, realizar um estudo crítico que parta 

exclusivamente dos títulos, e que investigue o caráter ideológico que marca a abordagem do 

Movimento dos Sem Terra nas páginas de Veja: de que maneira este veículo de 

comunicação expõe o tema e se posiciona diante do leitor. Pretende-se, sobretudo, 

problematizar este posicionamento dentro de um contexto que deveria prezar pela busca da 

imparcialidade, empregando a ACD como ferramenta de observação e mecanismo para 

análises conclusivas. 

Numa análise primeira percebe-se que há um posicionamento similar no que se refere 

às matérias. Normalmente seguem uma linha editorial nítida, sendo reconhecível ainda no 

título do texto. No que diz respeito à abordagem de conteúdo pela revista, há dois 

desdobramentos correntes: o primeiro trata propriamente da questão do MST e sua 

implicação no contexto agrário do país. O segundo evidencia a figura de líderes do 

movimento ou o posicionamento do Presidente Lula diante da questão político-social em 

questão. Há, portanto, duas constantes no seu critério de noticiabilidade: o movimento, o 

grupo social; e o personagem deste grupo – ou autoridade envolvida direta ou indiretamente 

no fato. 

 

IV. Enunc iador e Destinatário: Nós e Eles 

A revista Veja corrobora concepções fincadas a receptores presumidos, tratando-os 

como cúmplices de uma opinião similar. Trata seu público alvo como Nós – o afim com 

quem pode compartilhar juízos –, enquanto dá ao concomitante a pré-concepção do que 

vem relatar. O contrataste ou a antítese do olhar é caracterizada como Eles, no papel ora 

retrógrado, ora marginal, ora rebelde, ora insurreto. Observou-se títulos de matérias no 

período de dois anos, pretendendo restringir-se ao que seria a apresentação primeira da 

informação dentro nas páginas da revista.  

Levanta-se aqui a hipótese de que a construção midiática acerca dos grupos 

minoritários e com visões diferentes sobre a realidade, no caso o MST, está eivada de uma 

relação social na qual alguns grupos detentores da informação são pertencentes às classes 

ideológico-sociais hegemônicas (Nós) que por tal se distinguem destes grupos de minoria 
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(Eles). Tratam-se de líderes de opinião fincados em ideologias conservadoras que, por tal, 

abordam a chamada “esquerda” através de uma ideologia nítida e estanque. Há, aqui, 

claramente, a disposição de Veja em tratar esta minoria segundo padrões ideológicos pré-

estabelecidos.  

Um caso particular manifesta claramente a disposição de papéis que Aidar explica. 

Trata-se do editorial de 2 de julho de 2003, intitulado “Veja avisou”, no qual a revista 

posiciona-se como tutora do seu público.   

Carta ao leitor  

VEJA avisou 

 

 

 

 

 

 

 

O título e o subtítulo, intercalados pela imagem, posicionam-se dialogando com um 

público que, supostamente, foi avisado, alertado, e que agora tem as provas de uma situação 

para a qual parece ter sido prevenido o tempo todo. Mais que isso, Veja assume claramente 

o distanciamento para com Eles. Isso talvez nos aponte para as marcas de uma linha 

editorial que pretende estabelecer esse distanciamento porque julga distintos os sujeitos 

(emissor e receptor) e se diferencia daquele do qual fala, seja socialmente ou 

ideologicamente. Estabelece-se, aqui, o perfil de um veículo composto por uma elite que 

dialoga com seus pares e de uma imprensa que trata homogeneamente os acontecimentos 

referentes a esta minoria específica. Tanto pelo encabeçamento da carta ao leitor, que 

qualifica o sujeito pelo “modo como diz”, como pela totalidade de seus títulos, que 

apontam para uma mesma perspectiva do sujeito noticiado, há claro um tipo preferencial de 

abordagem que se prolonga por suas edições. 

 

Capas de VEJA sobre o MST, suas táticas e seus líderes: há dezoito 

anos, a revista trata do assunto e sempre alertou para os abusos  
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Há traços explícitos do uso de termos para pontuar a opinião na matéria. O próprio 

verbo “avisar” já transmite, como vimos, a idéia de conselho, de alerta, cautela. Mais 

abaixo, no subtítulo, a confirmação de que Veja realmente avisara seu público: as capas 

elucidadas comprovam sua afirmação, num joguete de imagens e palavras que caminham 

para um nítido direcionamento de pensamento. O uso de determinados termos completam a 

mensagem: o próprio “avisar”, e, mais adiante, “abusos” exemplificam a tendência 

editorial. Ao tratar o assunto delegando ao Outro a responsabilidade por tais “abusos”, mais 

uma vez a revista deixa claro quem é o vilão da história, passando-se ilesa das 

responsabilidades diante do fato. 

Outros exemplos também adiantam como termos específicos podem pontuar a opinião 

do emissor, e de que forma Veja usa estes termos: 

 

Exemplo 1: 

O Brasil da solução... 

... e o Brasil do problema   

Enquanto o agronegócio distribui riqueza,  

o MST defende a distribuição da miséria  

 

Exemplo 2: 

O abril sem lei do MST  

Os sem-terra voltam a agitar o campo, mas contam com um duplo auxílio do governo  
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Exemplo 3: 

O MST ataca o Brasil que dá certo 

Invasões de fazendas produtivas 

assustam investidores e atrapalham 

a geração de novos empregos no país 

 

As propriedades que cada vocábulo potencialmente confere ao texto jornalístico são 

conhecidas na ACD, haja vista casos apontados por Van Dijk dessas ocorrências na 

imprensa da Europa. Não correspondem a palavras aleatórias dentro do discurso, e por mais 

que até certo ponto sejam produzidas involuntariamente, carregam implícitas conotações 

valorativas. 

No primeiro exemplo, entendemos “solução” e “problema” como vocábulos 

confrontados numa única oração que, por justamente aparecerem dispostos, impregnam em 

cada sujeito um adjetivo oposto: ao MST, a parte problemática da condição agrária do país. 

À expansão do agronegócio, o caráter impulsionador da economia nacional. Fazendo isso, o 

título acaba sugerindo uma idéia maniqueísta que se estabelece na primeira leitura da 

revista, na leitura superficial do título. 

No segundo caso o substantivo “lei” demarca bem o contexto no qual estamos 

inseridos, enquanto “sem lei” marginaliza o sujeito da ação. Um grupo ou indivíduo que 

esteja fora da lei é prontamente discriminado segundo esta lógica de raciocínio. 

Os verbos “atacar”, “assustam” e “atrapalham” resumem ainda mais esta utilização de 

vocábulos específicos em prol de um sentido prontamente direcionado da informação. 

Reafirmando, são construídos inconscientemente no lugar de enunciação da revista, mas de 

qualquer forma resultam no direcionamento imparcial da notícia. “O Brasil que dá certo” 

não é mais que o Brasil do qual Nós (Veja e seu leitor) fazem parte, ameaçado pelo inimigo 

que ameaça o crescimento e provoca a baderna. 



 13 

Há inclusive casos em que a abordagem tendenciosa abre espaço a comparações mais 

agressivas, nas quais o uso de aspas chama para termos de assumidamente inadequados. 

Veja pretende com isso deixar claro que a sua distorção de significados tem razão de ser: A 

revista não assume tanto o papel de quem pretende aconselhar, o papel que nos casos 

anteriores era claramente pedagógico, mas agora resolve intimidar seu leitor: 

 

Stedile declara guerra  

Diante de um pôster de Che Guevara,  

o chefão do MST convoca seu "exército" 

para "acabar" com os "latifundiários” 

 

E o faz, obviamente, comparando o movimento a um exército pronto para o ataque, 

seja mencionando líderes esquerdistas conhecidamente temidos pela classe conservadora, 

seja usando vocabulário informal para acentuar sua acusação. Outro exemplo de 

comparações com a guerra ou a rebelião está na matéria publicada na edição de 21 abril de 

2004: 

Como na guerra  

Os sem-terra continuam agitando o campo, e 

o governo lança um pacote para acalmá-los  

A relação entre Nós e Eles fica clara particularmente quando Veja chama para perto 

de si o leitor, arrastando-o como partidário da mesma opinião sua, ou melhor, coagindo-o a 

se posicionar no mesmo lado seu: 

Madraçais do MST  

Assim como os internatos muçulmanos, 

as escolas dos sem-terra ensinam o ódio 
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e instigam a revolução. Os infiéis, no caso, 

somos todos nós 

 

O “todos nós” inclui, obviamente, a revista e seus leitores. A presunção de enquadrá-

los no contexto da mesma opinião que o emissor é uma tática da imprensa comumente 

debat ida pela Análise do Discurso. O fazendo, o emissor provoca justamente essa 

proximidade que é tão importante na construção de valores e na aproximação com o 

público. É como se ambos – enunciador e destinatário – se igualassem, tornando possível a 

identificação do consumidor com a linha editorial do produto informacional que adquire.  

 

Considerações Finais 

Não seria redundante defender, portanto, que Veja constrói sua argumentação 

ideológica justamente a partir desta concepção macroestrutural sobre o Nós e o Eles, a 

partir de um posicionamento que se mostra presunçoso no sentido de antever a opinião do 

seu leitor e de se mostrar partidário a este, cúmplice de uma ideologia ou ponto de vista.  

Ao mesmo tempo, Veja constrói, igualmente, uma relação pedagógica com seus 

leitores, pois diante desta relação de cúmplices, compreende que deve assumir o papel de 

tutora, possuidora de uma opinião superior, que alerta e orienta a quem destina seu 

discurso. Tal realidade não é ímpar dentro de um contexto social mais amplo e complexo, 

trata-se de um perfil particular de um caso particular, mas que traz tantas generalidades 

quanto se possa imaginar.  

A Análise Crítica do Discurso admite serem os textos jornalísticos impassíveis de 

imparcialidade por compreenderem microestruturas sociais que refletem contextos político-

ideológicas mais complexas. A construção discursiva tende a incorporar papéis, seja por 

suas opiniões particulares, seja pelas crenças ao qual é subjugado, seja até mesmo pelas 

implicações que uma opinião diferente pudesse implicar. A revista Veja é um exemplo que 

campeia no panorama mediático, que tem reproduzido, de maneira explícita e buscado 

compartilhar uma visão bipolar e maniqueísta acerca da realidade brasileira, tendo o MST 

como protagonista.  

Ao nível metodológico, resta saber como a ACD poderá ser repensada a partir de 

algumas características do discurso da imprensa sua contribuição analítica: Se a imagem se 
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torna cada vez mais importante no discurso mediático em geral e no discurso da imprensa 

em particular, como poderemos enriquecer a ACD para que ela não fique estacionada no 

material verbal, deixando de lado matérias significantes fundamentais na construção de 

sentido do discurso da imprensa como a diagramação, a fotografia e demais ilustrações? 

Será que o retorno do conceito de ideologia, trazido com pedra fundamental da ACD, 

oferece a essa metodologia um processo analítico consistente em termos científicos, ou as 

análises podem se deslizar para o leito dos apelos políticos, deixando sob as sombras do 

engajamento o rigor exigido de todo e qualquer método que pretende ser científico? A ACD 

sob a égide do apelo político não estaria recuando em relação a outras abordagens 

discursivas onde percebe-se uma certa evolução no manejo e análise das diferentes matérias 

significantes? Será que a ACD pode representar um olhar progressista no que concerne à 

política e um retrocesso no que concerne ao estado da arte do estudo do discurso? Essas são 

algumas questões que gostaríamos de levantar para o debate, como também, para nutrir 

futuras pesquisas relacionadas ao domínio da Análise do Discurso.  
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