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RESUMO

O trabalho tem como objetivo analisar linguisticamente o gênero notícia, especificamente notícias de cunho político, com o intuito de avaliar a carga semântica e as operações

linguísticas (coesão, coerência e referenciação) postas em ação para produzir sentido, tendo como ponto de partida o universo editorial e a presença recorrente desse gênero no

cenário nacional. Para tal serão utilizados os seguintes teóricos: Koch (2013), Marcuschi (2008) e Bakhtin (2011). As considerações feitas por Koch a respeito da

produção/compreensão textual como atividade cognitivo-social, dos processos de formulação textual e do texto como instrumento e não como objetivo em si; Marcuschi oferecerá

base para discussões mais amplas do que é a compreensão, do que é o texto e em quais níveis sociais e cognitivos se opera o texto; Bakhtin propiciará uma abrangência sobre a

subjetividade, o indivíduo situado no e em relação ao discurso, conceitos de dialogia e gêneros do discurso. A metodologia empenhada se basea em vinte notícias de cunho

político sob a temática do impeachment, estas notícias serão coletadas proporcionalmente de dois veículos digitais: Carta Capital e Veja On-Line. O corpora obedece à ordem

cronológica e será analisado de acordo com os preceitos observados nas teorias já citadas. Desse modo, o trabalho nos possibilitou a aplicação dos conceitos de linguística

textual em textos reais, entender o funcionamento das operações que culminam na produção textual e sígnica e acessar o posicionamento do autor segundo a instituição editorial

que representa.
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