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RESUMO

Acerca dos discursos jornalísticos produzidos nos meios de comunicação, esta pesquisa buscou detectar a presença de diferentes vozes em um 
mesmo enunciado, através do uso das práticas discursivas e dos recursos linguísticos na construção do texto jornalístico opinativo. Para isso, 
escolheu-se as charges de Chico Caruso, publicadas no jornal O Globo durante o pleito eleitoral de 2018. Supõe-se como hipótese que as práticas 
discursivas são contaminadas por intertextualidade e dialogismo capazes de inserir a charge nas narrativas presentes no contexto político vigente. 
Isto porque o jornalismo é uma das áreas em que as práticas discursivas atuam com o objetivo de dar sentido e credibilidade ao assunto pautado. 
Assim, a cobertura jornalística de um fato está relacionada à percepção da realidade, que é mediada pelo discurso, a partir de visões de mundo 
que orientam o processo enunciativo, de modo que os discursos são produzidos com o intuito de, além de informar, aproximar o leitor do 
chamado real. As charges encontram terreno fértil na política, cuja construção narrativa é orientada para o humor e a irreverência. Por outro 
lado, um ponto chave para o campo político é a credibilidade, que encontra no jornalismo condiçÕes ideais para a construção da veracidade dos 
fatos, a partir do olhar sobre a política, visto que o jornalismo, por sua natureza discursiva, já detém a credibilidade junto à sociedade. Nesse 
sentido, o objetivo da pesquisa foi analisar as escolhas linguísticas presentes nas charges do autor escolhido de modo a construir a sua 
credibilidade junto aos leitores. O que o chargista põe em pauta não é apenas o assunto noticiado, mas também a forma como ele conduz o olhar 
do leitor através das vozes mobilizadas em seu discurso. Conclui-se que que o chargista faz uma crítica social a medida em que desperta o 
pensamento crítico do leitor, quando traz para seu discurso a sabedoria popular presente no imaginário coletivo sobre a política. Por outro lado, 
pode-se concluir também que a coexistência de um pensamento comum entre quem emite e quem recebe o discurso contribui na interpretação 
das diversas vozes existentes no jornalismo opinativo, cujas escolhas linguísticas garantem a credibilidade do emissor a medida em que mobiliza 
um discurso polarizado, que encontra adesão ou repulsa no âmbito da recepção.
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