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RESUMO

Desde que se formulou nas sociedades democráticas, o jornalismo tem se constituído como porta voz da sociedade, dos interesse coletivos, 
mediador desinteressado das forças sociais existentes no espaço público. Isso lhe conferiu externa credibilidade, longe dos discursos políticos, 
acadêmicos, jurídicos, publicitários, que são percebidos como discursos interessados e ideologicamente comprometidos. No entanto, alguns 
autores demonstram que o jornalismo é um campo de conflitos complexo, que articula discursos sobre o cotidiano social, estabelecendo um grau 
de inteligibilidade a partir de uma gramática de produção de notícias, que funciona como uma janela semântica capaz de hierarquizar e tematizar 
a compreensão da realidade. Este trabalho se propõe a alinhar alguns argumentos para que se possa vislumbrar as alterações que o jornalismo 
vem sofrendo, em especial, no que tange à sua natureza discursiva, face ao crescimento das redes sociais. Para isso, busca-se analisar a cobertura 
das manifestações feita pelo site G1 no dia da votação do impeachment de Dilma Rousseff da Presidência da República, em 2016. Foi um dia em 
que grupos sociais tomaram as ruas das cidades brasileiras, uns apontando a inconstitucionalidade do ato, nomeando-o, assim, de "golpe" e 
outros defendendo o afastamento baseando seus argumentos nos supostos crimes fiscais praticado pela então presidenta. Se por um lado o 
comportamento dos atores sociais que vão para as ruas é para atingir o poder político do Estado, por outro o jornalismo tenta garantir seu lugar 
de fala historicamente conquistado, sendo peça fundamental para a negociação de uma agenda pública que leve o seu carimbo.  Assim, a 
hipótese que se formula neste trabalho é de que, dependendo da sua gramática de produção, o jornalismo corre o risco de se transformar numa 
espécie de “balcão de sentença”, que atende às forças políticas e sociais interessadas na moeda de troca mais importante do jornalismo: a sua 
capacidade de mediação da realidade, através da formação de um conjunto de saber que aponta a verdade do modo mais objetivo possível: sob 
forma de notícia. Pela análise do corpus, constatou-se que a gramática de produção das matérias tanto contra ou pró-impeachment foi movida 
por informações repetidas, gerando um efeito de dinamismo no trabalho jornalístico. Ao observar-se a primeira página do site, é possível 
perceber que a interface é intuitiva e funcional, na medida em que em uma única uma tela, apresentam-se todas as possibilidades de navegação. 
Logo na primeira tela, é possível perceber o caráter noticioso do site, pois cada notícia postada ocupa cerca de 30% do espaço, tendo o tempo 
como principal marcador de inteligibilidade, posicionado em lugar estratégico acima do título da matéria. Além do mais, cria-se um “efeito 
dominó” diante da postagem imediatamente sobreposta acima da postagem da matéria anterior. Tal efeito cria a sensação de incompletude do 
fato, de processo em andamento. Não há espaços de interatividade explícitos. A forma de participação restringe-se ao envio de e-mail, que está 
identificado por um link “e-mail” no canto superior direito da tela principal. Por fim, há que se destacar que além do menu, que orienta o passo a 
passo para a navegação, há a opção de “busca”, ou seja de localização de conteúdos já postados, através de uso de palavras chave como filtro.
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