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Introdução: Compreender o funcionamento dialógico da linguagem no campo
jornalístico é fundamental quando se deseja investigar a utilização desse recurso como
estratégia para se estabelecer uma relação de cumplicidade entre locutor (responsável
pelo dizer) e alocutário (telespectador).  Nessa esfera, recomenda-se que tal relação
deve ser pautada na imparcialidade da informação. O telespectador não deve, pois, ser
considerado elemento passivo, ao contrário, deve ter liberdade para construir sua
própria opinião. No entanto, alguns veículos midiáticos têm seguido a via contrária,
isto é, por meio de suas âncoras, posicionam-se sobre temas muito diversificados,
buscando cumplicidade com o interlocutor. Objetivo: Este trabalho tem como
finalidade investigar possíveis manifestações do fenômeno dialógico como recurso
utilizado no telejornalismo, na instância de produção, com a finalidade de compartilhar
uma visão de mundo, propor uma relação de cumplicidade entre locutor/alocutário e,
por meio desse jogo, captar audiência.   Metodologia: Neste estudo investigativo,
baseado em reflexões teóricas situadas no campo dos estudos discursivos e análise de
corpus, foram previamente selecionadas 3 (três) distintos textos que se configuram no
gênero comentário  e se situam na esfera jornalística. Na análise, os três textos foram
apresentados em ordem cronológica e transcritos linearmente, uma vez que a versão
original foi disponibilizada apenas no formato de vídeo. O estudo proposto foi
fundamentado nas seguintes categorias: interdiscursividade, polifonia, dialogismo,
intertextualidade, heterogeneidade discursiva, entre outras.  Dentre os estudos
realizados, situam-se os desenvolvidos por Bakhtin (2002), Foucault (1970),
Maingueneau (1998), Orlandi (2002), dentre outros. Resultados: Neste estudo, foram
investigadas as manifestações dialógicas do gênero opinativo dentro da esfera
jornalística. A partir desta análise, pode-se afirmar que:
•	O dialogismo está presente em todos os textos analisados, já que os comentários se
dirigem a um público telespectador cujo perfil social, econômico, histórico e
ideológico é considerado e cuja representação (o que ele pensa do locutor) é inserida
no que é dito.
•	A interpelação do alocutário, por meio do uso da polifonia, intertextualidade e
linguagem coloquial, é a principal estratégia para estabelecer uma relação de
cumplicidade com o público telespectador e conferir maior audiência ao telejornal
SBT Brasil.
•	A jornalista Rachel Sheherazade se utiliza de intertextualidade explícita e de
estatísticas para conferir maior credibilidade ao seu discurso, ainda que sua profissão
(jornalista) seja tida como confiável.
•	A locutora estimula o posicionamento de seus alocutário ao apresentar a voz do
Outro em seu discurso, propiciando uma atividade dialógica entre o que é dito por ela e
o posicionamento do telespectador.  Conclusão: Com base no referencial teórico
adotado, foi possível compreender que o dialogismo, aliado ao gênero informativo,
estabelece interatividade entre o que é noticiado e a percepção do telespectador.
Quanto mais o discurso se aproxima de seu público, mais chama sua atenção, o que
aumenta a audiência do telejornal. 
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