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Uma abordagem crítica para as aulas de espanhol 
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1
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Maria Cecília do Nascimento Bevilaqua
2
** 

Resumo: Este artigo busca contribuir com reflexões sobre práticas de ensino-

aprendizagem de espanhol, tendo em vista do uso da língua em sociedade. Para tanto, a 

partir de estudos de Bakhtin (2003) e de Maingueneau (2013) acerca do conceito de 

gêneros discursivos, trazemos considerações sobre o trabalho com reportagens nas aulas 

de espanhol. Assim sendo, propomos uma atividade didática baseada em reportagens 

em língua espanhola retiradas de jornais online que convergem em um tema relativo ao 

contexto brasileiro: o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. 

Pretendemos, desse modo, estimular a construção de práticas educativas que promovam 

a ampliação de conhecimentos sobre a língua com base em uma perspectiva discursiva.  
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EL GÉNERO REPORTAJE EN ESCENA: 

Una perspectiva crítica para las clases de español 

Gleica da Silva de Carvalho 

Maria Cecília do Nascimento Bevilaqua 

Resumen: Este proyecto desea contribuir con reflexiones sobre prácticas de enseñanza 

y aprendizaje de español, teniendo en cuenta el uso de la lengua en la sociedad. Para 

ello, a partir de estudios de Bakhtin (2003) y de Maingueneau (2013) acerca del 

concepto de géneros discursivos, traemos consideraciones sobre el trabajo con 

reportajes en las clases de español. De ser así, proponemos una actividad didáctica 

basada en reportajes en lengua española entresacados de periódicos online que se 

ocupan de un tema relacionado al contexto brasileño: el proceso de destitución de la 

presidenta Dilma Rousseff. Se pretende, de ese modo, estimular la construcción de 

prácticas educativas que promuevan la ampliación de conocimientos sobre la lengua con 

base en una perspectiva discursiva.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo volta-se para o universo dos discursos midiáticos, tendo como 

foco reportagens que abordam um fato histórico contemporâneo de extrema relevância 

em nossa sociedade: o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.  No percurso 

aqui construído, buscamos colocar em evidência o modo como os textos selecionados se 

organizam de forma a apresentar o assunto ao leitor. Assim, com base em pressupostos 

teóricos de BAKHTIN (2003) e MAINGUENEAU (2013) acerca da perspectiva dos 

gêneros discursivos, trazemos uma proposta didática para alunos de terceira série do 

Ensino Médio que busca ressaltar aspectos sócio-históricos da produção desses 

enunciados. Pretendemos, desse modo, estimular uma reflexão maior sobre a 

potencialidade do trabalho com o gênero reportagem nas aulas de espanhol.  

Ao trabalhar materiais jornalísticos em sala de aula, é permitido ao aluno inserir-

se em novas realidades, mais precisamente, em novas culturas, já que o estudo de uma 

língua estrangeira necessita estar intrinsecamente ligado à sua origem cultural. Esse 

aspecto é de grande relevância, já que, a partir do contato com diferentes gêneros, é 

necessário que aluno tenha acesso a variedades linguísticas e enfoques diversos. Com 

base nessas considerações, selecionamos para esta proposta as reportagens Aprueba el 

Senado brasileño la destitución de Dilma Rousseff (LA JORNADA, 2016) e Histórica 

destitución de Dilma Rousseff, Temer es el nuevo presidente (TELÁM, 2016)
3
, retiradas 

de jornais online do México e da Argentina, respectivamente.  

             A nosso ver, é importante que o aluno tenha acesso à informação por meio de 

diferentes veículos, principalmente, quando esta toma uma proporção a nível mundial, 

como o caso do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Acreditamos, nesse 

sentido, que trazer para a sala de aula textos jornalísticos situados no cenário latino-

americano, além de proporcionar a ampliação do conhecimento de mundo dos alunos 

por meio do contato com abordagens diversas, possibilita a aproximação dos discentes a 

um contexto do qual já fazem parte, estimulando a noção de pertencimento a esse 

universo.  

Cabe agregar que as reportagens escolhidas tratam de aspectos relativos a um 

mesmo assunto, mas cada uma guarda sua particularidade, tendo em vista o 

posicionamento de cada fonte selecionada. Desse modo, o presente estudo considera a 

                                                             
3
 As reportagens seguem em anexo.  
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relevância de levar os alunos a perceberem como a escolha de determinadas marcas 

linguísticas em um discurso caracteriza o que está sendo publicado. Assim, o foco
4
 da 

atividade proposta neste artigo se faz pertinente, já que a língua espanhola não necessita 

estar atrelada apenas ao ensino gramatical, baseado no estudo de estruturas de forma 

isolada. Destarte, compreendemos que a escola tem o papel fundamental de nortear os 

alunos para a realização de uma leitura crítica para que, posteriormente, possam lançar-

se à elaboração de diferentes gêneros. Buscamos, nessa direção, contribuir com uma 

proposta de produção didática diferenciada das observadas em muitos contextos de 

ensino de línguas.  

As reportagens, como todos os gêneros discursivos (BAKHTIN, 2003), 

apresentam caráter dialógico e não se configuram apenas pela disposição textual, mas 

pelo conjunto dos elementos que as constituem, estando estes situados no momento 

sócio- histórico no qual se vive. A consideração desses aspectos é relevante, uma vez 

que propiciam o entendimento do funcionamento da linguagem em uso. Por essa razão, 

a proposta de atividades baseada na leitura de reportagens sobre o impeachment 

caracteriza este trabalho, ressaltando a importância do estudo dos gêneros discursivos.  

Na próxima seção, discorremos acerca do olhar sobre o texto jornalístico 

assumido neste estudo. A seguir, tratamos dos gêneros discursivos, destacando as 

relações discursivas que estabelecem e seu papel fundamental na comunicação. Na 

seção subsequente, abordamos especificamente o gênero reportagem, enfatizando suas 

características e como o seu uso se faz pertinente no cotidiano e nas atividades 

escolares. Após tratarmos do gênero reportagem, apresentamos a proposta didática que 

contemplará os aspectos apresentados neste estudo até então. Na última seção, trazemos 

nossas considerações finais, corroborando a importância do enfoque aqui construído 

para o ensino de espanhol.  

 

 

2 UM OLHAR SOBRE O TEXTO JORNALÍSITICO 

 

 

“Todo enunciado, toda sucessão coerente de enunciados (descritiva, narrativa) 

constrói um ponto de vista” (CHARADEAU; MAINGUENEAU, 2006, p. 52). 

Compreendemos, dessa forma, que a argumentação se faz presente em todos os tipos de 

                                                             
4
 A metodologia da proposta didática está explicitada na seção 4.  
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discurso, pois toda informação visa a interferir sobre a opinião do outro acerca do que se 

diz.  Logo, a persuasão é um elemento que constitui os diferentes enunciados, 

veiculados nos mais variados espaços, uma vez que a linguagem não se restringe apenas 

à fala, mas consiste também no que é impresso, documentado, inclusive no que pode ser 

escrito e alterado a qualquer momento, como é o caso dos textos que circulam no 

âmbito digital.   

Com efeito, ao abordar o texto como “lugar” de produção de sentidos, 

necessitamos observar as estratégias de convencimento que estão presentes em seu 

domínio. No caso específico da reportagem, cabe ter em conta que, embora trate de 

fatos empíricos e necessite ser direta na escolha das palavras, necessariamente, 

apresenta um posicionamento frente ao evento relatado. Dessa forma, o leitor é 

influenciado, em grande medida, não apenas pelo fato em si, mas pela abordagem que 

se faz do mesmo.  

Nessa perspectiva, é pertinente considerar, no trabalho com diferentes textos em 

sala de aula, em que contextos foram produzidos e de que modo, em seu percurso, o 

emprego de recursos diversos colabora para a construção de determinado ponto de vista. 

É possível, com isso, colocar em suspenso uma visão superficial acerca desses textos 

como mera fonte de informações a serem identificadas/coletadas pelos alunos. 

Compartilhamos, assim, da posição de Carmagnani, ao discorrer sobre a utilização do 

jornal no contexto escolar (2010, p. 125):  

 

Dessa forma, entendemos que a utilização de textos de imprensa na sala de 

aula não pode ser justificada por sua simplicidade, facilidade ou pela 

variedade de exercícios que pode propiciar, mas, sim, pelas possibilidades 

que oferece aos alunos de compreenderem as condições de produção desse 

tipo de texto, discutirem seus sentidos possíveis, bem como questionarem 

suas prováveis omissões, distorções e recursos argumentativos.
5
  

 

A consideração de “sentidos possíveis” remete-nos à ideia de que um único texto 

pode suscitar variadas interpretações.  Ora, se os sentidos mobilizados a partir da 

interação com os textos ultrapassam o que está escrito, é possível pensar na sala de aula 

como um espaço de troca no qual diferentes contribuições podem surgir. Nessa 

dinâmica, compete ao professor articular o debate entre diferentes vozes, a fim de que a 

leitura – não só de textos, mas de mundo – de todos os envolvidos possa ser ampliada. 

Por conseguinte, estimula-se a autonomia dos alunos, posto que não somente a 

                                                             
5
 Grifo da autora.  
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perspectiva do professor, ou mesmo a subjacente ao material didático selecionado, é 

considerada válida.  

Torna-se crucial, nesse processo, provocar os alunos a produzirem indagações 

sobre o que está escrito, assinalando que todos os elementos que compõem o texto – 

inclusive implícitos, ênfases e não-ditos –   são importantes no processo interpretativo.  

Assim, a relação entre aspectos linguísticos e não-linguísticos também merece ser 

evidenciada. No que tange ao trabalho com textos jornalísticos, é significativo destacar 

que todos os seus elementos constitutivos estão direcionados de modo a influenciar um 

universo amplo de leitores. A consideração de tais aspectos é fundamental, inclusive, 

para o desenvolvimento do trabalho didático de produção escrita desses textos.  

No âmbito deste estudo, o intuito de apresentar uma atividade baseada na leitura 

de textos jornalísticos, neste caso específico, de reportagens que se voltam para aspectos 

relativos ao mesmo fato, leva em conta, sobretudo, o propósito de levar os alunos à 

percepção do modo como diferentes perspectivas são construídas nesses textos, a partir 

do emprego de estratégias diversas. Conforme afirma Carmagnani (2010, p.130), o 

trabalho comparativo de matérias sobre o mesmo tema em jornais diferentes pode 

colocar em relevo questões como a busca de homogeneização de sentidos, a 

heterogeneidade e os vários recursos argumentativos utilizados.  

A opção por selecionar, na construção da produção didática, um tema 

diretamente relacionado à nossa realidade – o impeachment da ex-presidente Dilma 

Roussef –, considera a hipótese de que a familiaridade com o mesmo pode despertar o 

interesse dos alunos.  Buscamos, de um ponto de vista mais amplo, motivá-los a incluir 

em seu cotidiano a leitura de textos de imprensa e, ainda, conscientizá-los sobre a 

relevância de desenvolver um olhar crítico sobre informações que circulam no âmbito 

midiático.  

Nessa perspectiva, é essencial o entendimento de que os diferentes textos que 

circulam em sociedade, inclusive os jornalísticos, se organizam de modo a cumprir uma 

função determinada. O enfoque dos gêneros discursivos parece-nos um caminho 

pertinente nesse sentido. Na próxima seção, aproximamo-nos da discussão teórica sobre 

o conceito, principalmente, a partir das contribuições de Bakhtin (2003) e de 

Maingueneau (2013).  

 

 

3 OS GÊNEROS DISCURSIVOS E A COMUNICAÇÃO   
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Como salientamos na Introdução, evidencia-se, no âmbito das práticas 

curriculares de línguas, neste caso específico de espanhol, a necessidade da construção 

de propostas que superem a ênfase em categorias linguísticas consideradas de forma 

isolada. Acreditamos, dessa forma, que “o foco da gramática deve voltar-se para o papel 

que ela desempenha nas relações interpessoais e discursivas” (BRASIL, 2006). Para 

tanto, cabe direcionar o enfoque do ensino-aprendizagem da língua para o 

funcionamento da mesma no interior das práticas sociais.   

Com efeito, ao lançar mão de um tipo de discurso, é preciso ter em mente a 

situação na qual ele se enquadra. Como já descrito nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 1998, p. 27), o indivíduo que usa a linguagem, necessariamente, o 

faz a partir de um lugar determinado historicamente. Assim, importa considerar que os 

significados, nas interações orais ou escritas, são socialmente construídos.  

A concepção de linguagem como produto da prática social, da interação dos 

indivíduos que compartilham um determinado grupo, remete-nos à visão bakhtiniana a 

respeito dos gêneros discursivos. De acordo com o autor (BAKHTIN, 2003), ao 

produzirmos enunciados, sejam orais ou escritos, utilizamos necessariamente 

determinados gêneros cujas características estão intrinsecamente ligadas ao contexto 

que os engendra. Nas palavras de Bakhtin (2003, p. 262), “cada enunciado particular é 

individual, mas cada campo de utilização da língua elabora seus tipos relativamente 

estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso.”
6
   

A caracterização dos gêneros é muito ampla, pois deve abarcar as distintas 

esferas de atividade humana. Sendo assim, dispomos de um inesgotável repertório de 

gêneros de discursos não só orais, mas também escritos, diretamente ligados aos 

costumes de determinado grupo. É possível, pois, vislumbrar o modo como se organiza 

determinada sociedade a partir da consideração dos gêneros discursivos que nela 

circulam. Compreendemos, em outros termos, que “uma sociedade não se distingue das 

formas de comunicação que ela torna possíveis e que a tornam possível” 

(MAINGUENEAU, 2003, p. 82).  

Segundo a teoria bakthiniana, os gêneros discursivos se dividem em primários e 

secundários. Os gêneros primários se relacionam às situações mais comuns do cotidiano 

dos falantes, como um simples diálogo, por exemplo, enquanto os gêneros secundários 

                                                             
6
 Grifos do autor.  
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são mais complexos, vinculados a contextos mais desenvolvidos e organizados. Bakhtin 

(2003, p. 263) salienta que os gêneros secundários, em seu processo de formação, 

incorporam e reelaboram diferentes gêneros primários.  

Os gêneros discursivos, ainda que sejam unidades dotadas de certa estabilidade, 

estão sujeitos a mudanças a todo o tempo. Sendo assim, não se deve concebê-los como 

formas totalmente fixas, visto que podem subverter regras de estruturação textual, 

inclusive por meio da apropriação de características de outros gêneros, criando novas 

possibilidades de interpretação e originando novas formas de organização. (DAHER; 

SANT‟ANNA, 2002). Esses aspectos devem ser observados no trabalho com diferentes 

textos jornalísticos, pois, ainda que obedeçam a determinadas “regras” de estruturação, 

socialmente construídas, podem renovar-se segundo o contexto e os objetivos que se 

pretende alcançar na comunicação.  

Refletir sobre o modo como os diferentes gêneros discursivos se constituem 

implica pensar nas relações dialógicas que os caracterizam. De acordo com as 

considerações de Bakhtin (2003), todo enunciado é uma constante resposta a outros 

enunciados, anteriores ou futuros. Logo, em determinado contexto de comunicação, a 

interação verbal sempre será constituída a partir do diálogo entre interlocutores e entre 

discursos. Nas palavras do autor, (BAKHTIN, 2003, p. 297):  

 

Cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados 

com os quais está ligado pela identidade da esfera de comunicação 

discursiva. Cada enunciado deve ser visto antes de tudo como uma 

resposta aos enunciados precedentes de um determinado campo (aqui 

concebemos a palavra “resposta” no sentido mais amplo): ela os 

rejeita, confirma, completa, baseia-se neles, subentende-os como 

conhecidos, de certo modo os leva em conta. Porque o 

enunciado ocupa uma posição definida em uma dada esfera da 

comunicação, em uma dada questão, em um dado assunto, etc.  

 

O dialogismo estabelece uma relação na qual os enunciadores e coenunciadores 

deixam de ser meros transmissores e receptores de mensagens e passam a ser vistos 

como sujeitos que se constroem socialmente por meio das interações que estabelecem 

uns com os outros. Dessa forma, a compreensão da linguagem que perpassa o 

pensamento bakhtiniano parte do entendimento da comunicação verbal como relação de 

alteridade.    

Nessa ótica, o coenunciador assume o papel de agente, uma vez que os sentidos 

dos enunciados só podem ser construídos por meio dos conhecimentos que ele mobiliza 

para entendê-los e interpretá-los.  A esse respeito, Maingueneau (2013), a partir de uma 
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perspectiva enunciativa, destaca o fato de que os indivíduos trazem consigo certas 

competências e habilidades que são automaticamente acionadas, mesmo que 

inconscientemente, quando se deparam com algum tipo de enunciado.  

Assim, segundo o autor (MAINGUENEAU, 2013, pp. 45-46), a competência 

comunicativa consiste na aptidão que temos para produzir e interpretar enunciados 

diversos. Tal competência é constituída a partir do domínio das leis do discurso
7
 e dos 

gêneros do discurso (que caracteriza a competência genérica).  Ainda nesse âmbito, 

situa-se a competência enciclopédica, que consiste no conhecimento de mundo que 

possuímos. E, por fim, o autor aponta a competência linguística, que é caracterizada 

pelo domínio da língua que utilizamos na elaboração e interpretação de enunciados.  

As competências enumeradas por Maingueneau (2013) não se manifestam 

sequencialmente, antes, complementam-se para gerar o resultado interpretativo do 

enunciado.  Desse modo, o caminho - a sequência das competências -  a ser traçado 

pode variar e, ainda assim, gerar uma mesma interpretação (MAINGUENEAU, 2013). 

Em vista disso, uma competência pode suprir a necessidade de outra, inclusive, quando 

se trata da compreensão de enunciados em línguas estrangeiras. Assim, um indivíduo 

pode não saber o significado de todas as palavras em determinado enunciado, mas, se 

dominar as informações básicas a respeito do gênero em questão, a compreensão do 

mínimo da informação veiculada será possível. Como corroborado em Maingueneau 

(2013, p. 49):  

 

Seria simples se elas se manifestassem de modo sequencial, isto é, uma após 

a outro. Entretanto, elas interagem para produzir uma interpretação. Com 

estratégias diferentes, pode-se chegar à mesma interpretação. Nada impede, 

por exemplo, que se comece identificando, por intermédio de marcas de 

vários tipos, o gênero de discurso em que se inclui um enunciado, para 

determinar de maneira geral seu conteúdo e a direção por ele visada, seus 

destinatários e o comportamento a ser adotado em relação a ele. 

 

 A partir das considerações do autor supracitado, é possível constatar que o 

conhecimento das características dos mais variados gêneros é um fator de grande 

relevância para o êxito das interações discursivas. Assumir tal perspectiva envolve a 

compreensão de que os gêneros, tomados como objeto de estudo, podem acrescentar 

uma nova dimensão ao ensino de línguas, posto que possibilitam a instauração de uma 

nova dinâmica na interpretação de enunciados escritos, orais ou mesmo multimodais. 

Com isso, entende-se que o estudo de gêneros variados em sala de aula se faz 

                                                             
7 Maingueneau (2013) utiliza a expressão “leis do discurso” para referir-se a determinadas regras que 

regem a comunicação verbal.  
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pertinente, tendo em vista o interesse de aprimorar a competência comunicativa dos 

alunos, bem como o propósito de conduzi-los a uma maior compreensão das relações 

sociais que caracterizam tais enunciados.  

Acreditamos, portanto, que a abordagem dos gêneros discursivos pode contribuir 

para a construção de práticas de ensino-aprendizagem mais significativas para o aluno e 

para o professor. Com base nesse enfoque, discorremos, a seguir, acerca de aspectos do 

gênero reportagem, a fim de situar a proposta de atividade apresentada neste artigo. 

Buscamos, assim, corroborar a pertinência do trabalho com o referido gênero na sala de 

aula.  

 

 

4 O GÊNERO REPORTAGEM: TRABALHANDO O COTIDIANO EM SALA 

DE AULA  

 

Com base na consideração da perspectiva dos gêneros discursivos no processo 

de ensino-aprendizagem de espanhol, voltamos nosso olhar, neste apartado, para a 

caracterização do gênero aqui privilegiado:  a reportagem.  Vale dizer que a opção por 

abordar seu estudo na proposta deste artigo leva em conta a constatação de que tais 

enunciados veiculam informações sobre fatos que ocorrem cotidianamente. Podem, 

assim, ativar a percepção dos alunos, atendendo a distintos propósitos nos diferentes 

espaços educacionais.  

 Ao direcionarmos nosso enfoque sobre a reportagem, buscamos reunir 

informações relevantes, a nosso ver, para a ampliação de conhecimentos sobre seu 

funcionamento discursivo. Iluminar tais aspectos envolve, de certo modo, atentar para 

os seguintes elementos constituintes do gênero: conteúdo (temático), estilo e construção 

composicional, tal como descrito por Bakhtin (2003). É importante destacar que esses 

elementos são inseparáveis no bojo do enunciado. Logo, compreendemos que a temática 

de determinada reportagem só se elabora em dado tipo de composição e a partir de um 

certo estilo. De acordo com Bahtin (2003, p. 266),  

 

O estilo é indissociável de determinadas unidades temáticas e – o que é de 

especial importância – de determinadas unidades composicionais: de 

determinados tipos de construção do conjunto, de tipos do seu acabamento, 

de tipos da relação do falante com outros participantes da comunicação 

discursiva – com os ouvintes, os leitores, os parceiros, o discurso do outro, 

etc.  
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  Segundo Bakhtin (2003), alguns gêneros são mais favoráveis ao reflexo do 

estilo individual que outros. A esse respeito, ainda que a reportagem não seja um gênero 

“livre”, tal como os pertencentes ao campo da literatura de ficção, sua estrutura pode 

favorecer a expressão da individualidade do autor por meio do emprego de diferentes 

recursos discursivos. Assim, ao narrar determinado acontecimento, o redator da 

reportagem pode imprimir questionamentos e explicações acerca do fato relatado, 

inclusive, com o uso de expressões avaliativas, imprimindo sua marca pessoal ao texto.  

Cabe observar que todos os elementos constitutivos de determinado gênero 

devem ser pensados do ponto de vista do diálogo que se institui com o outro no e por 

meio do enunciado. Logo, abordar as diversas características da reportagem envolve, 

necessariamente, atentar para a relação que se estabelece com o coenunciador e com 

outros discursos no gênero. Desse modo, a consideração da dimensão dialógica na 

configuração dos diferentes gêneros caracteriza um fator de grande relevância para o 

entendimento da reportagem como produto da interação social diretamente relacionado 

a determinado contexto sócio-histórico.  

Vale ressaltar que, no âmbito da reportagem, a polifonia é fortemente marcada, 

dada a presença explícita, no gênero, de diversas vozes.  O autor pode recorrer, dessa 

forma, ao depoimento de testemunhas envolvidos no evento retratado ou a fragmentos 

de entrevistas com autoridades cuja contribuição seja importante para a construção 

argumentativa do texto. Importa sublinhar que a inclusão dessas vozes no gênero resulta 

na aproximação de diferentes perspectivas acerca do fato abordado.  

Assim, no gênero reportagem há a forte presença de diferentes formas de 

discurso relatado, tais como o discurso direto e o discurso indireto.  Segundo 

Maingueneau (2013), o discurso direto reproduz fielmente as palavras do enunciador 

citado, já no indireto traduz-se a fala, pois o que se relata é o conteúdo do que foi 

expresso em outro momento. Em ambos os casos, de acordo com o autor, a seleção do 

verbo que introduz a fala é muito significativa, visto que direciona a interpretação do 

discurso citado.  

No que diz respeito a referências a diversas vozes no âmbito do discurso da 

imprensa contemporânea, de acordo com Maingueneau (2013), há uma tendência em 

privilegiar o discurso direto em detrimento do indireto, atrelada em parte à preocupação 

de parecer o mais objetivo possível ao veicular a informação.  No entanto, como afirma 

o autor, o discurso direto não é mais „objetivo‟ que o discurso indireto.  A consideração 
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desse aspecto é essencial no tratamento dos diferentes gêneros jornalísticos, como a 

reportagem, por exemplo, dada a necessidade de promover o questionamento da 

objetividade/neutralidade desses enunciados. 

Por meio da utilização de fragmentos de diversos relatos, a reportagem apresenta 

os fatos, provocando a emergência de diferentes efeitos de sentido. A presença marcada 

de diversas vozes no interior do enunciado pode gerar a impressão de que tais falas 

apenas foram reproduzidas. Entretanto, há que se levar em conta que foi o enunciador 

quem elegeu os fragmentos, tendo como base o fato noticiado e o público que pretende 

convencer. Nessa perspectiva, compreendemos que o indivíduo que fala é o responsável 

pelo enunciado e, sendo assim, assume a posição de ser o norteador das referências 

enunciativas. (MAINGUENEAU, 2013).  

Dessa forma, a reportagem apresenta diferentes visões e opiniões sobre o que se 

relata a fim de situar o leitor com relação a acontecimentos relativos a diversos âmbitos 

da sociedade. Caracteriza-se, dessa forma, como gênero secundário  ̧ de acordo com a 

classificação proposta por Bakhtin (2003), posto que circula no âmbito de um convívio 

cultural complexo e organizado.  

Do ponto de vista estrutural, a reportagem é um gênero não passível a grandes 

variações, apresentando, em geral, uma organização fixa.  A fim de discorrer sobre esse 

ponto, recorremos, principalmente, ao diálogo com o estudo de Köch, Marinello e Boff 

(2015) que, com base em referências a autores situados em diferentes campos do 

conhecimento, trazem contribuições importantes no que diz respeito ao entendimento da 

organização textual da reportagem. Embora a perspectiva assumida neste artigo seja a 

discursiva, compreendemos que as informações apresentadas pelas autoras podem levar-

nos a uma reflexão mais ampla acerca de aspectos constituintes do gênero. 

Quanto à organização textual, a reportagem costuma dividir-se da seguinte 

maneira: título, subtítulo ou título auxiliar, resumo da matéria ou lead, corpo da matéria 

e ideia-síntese (KÖCHE; MARINELLO; BOFF ,2015). A seguir, procederemos à 

descrição de cada uma dessas partes.  

O título é o elemento que anuncia o fato abordado; é por meio dele que se 

pretende, em primeiro plano, atrair a atenção do leitor.  O subtítulo ou título auxiliar é o 

elemento que não possui obrigatoriedade de estar presente, mas quando é apresentado, 

cumpre o papel de despertar o interesse do leitor. O resumo da matéria ou lead é a parte 

que abarca as informações mais relevantes relacionadas ao assunto exposto e 

geralmente localiza-se no primeiro parágrafo da reportagem. Já o corpo da matéria é 
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onde se encontra o fato propriamente dito e nele podem constar as informações em 

caráter mais abrangente. A ideia-síntese é o componente que exerce o papel de retomar 

os aspectos fundamentais do que foi reportado ao final do texto (KÖCHE; 

MARINELLO; BOFF, 2015).  

Consideramos que o reconhecimento das seções que compõem a reportagem e 

da funcionalidade de cada uma permite uma melhor visualização da composição do 

gênero e, por conseguinte, facilita sua interpretação. Ademais, a divisão da reportagem 

pode colaborar na realização do trabalho didático, uma vez que permite ao professor 

focalizar a(s) parte(s) que convenha(m) à proposta de atividade que objetiva 

desenvolver. 

Não podemos deixar de observar que o suporte no qual a reportagem é veiculada 

constitui um fator de grande importância para a compreensão da forma como o gênero 

se organiza a fim de cumprir seu papel social em determinado contexto. De acordo com 

Maingueneau (2003, pp. 81-82), o mídium
8
 não caracteriza apenas um meio para 

transportar uma mensagem, mas estabelece coerções sobre seus conteúdos e define os 

usos que dele podemos fazer. Logo, caso alterado, todo um conjunto de gênero de 

discurso é modificado.  

Nessa perspectiva, o reconhecimento da esfera de circulação do discurso é 

fundamental na abordagem didática de determinado gênero, pois permite a formulação 

de hipóteses sobre a definição dos possíveis participantes da interação e sobre as 

relações que se estabelecem entre os mesmos. Possibilita, ainda, que façamos 

inferências a respeito da seleção temática no âmbito do enunciado, bem como sobre a 

natureza do conteúdo a ser informado. 

Compreendemos, dessa forma, que as reportagens veiculadas em meio digital 

assumem características específicas se comparadas às transmitidas em veículos 

impressos ou mesmo no meio televisivo. Ainda que direcionadas a um determinado 

público -  constituído por leitores do país em que foram produzidas, por exemplo -  

apresentam acessibilidade global. Destarte, a reportagem transmitida em esfera online se 

revela um importante instrumento de controle e circulação da informação, viabilizando 

a propagação de mensagens de forma rápida e direta por meio da utilização de recursos 

de natureza diversa, tais como fotos, vídeos, links etc.  A possibilidade de alteração do 

                                                             
8 Maingueneau (2013) utiliza o termo mídium para referir-se às mediações por meio das quais as 

mensagens são propagadas. 
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conteúdo informado também há que ser considerada no tratamento de gêneros que 

circulam no universo digital.  

Portanto, ao trazer para este estudo uma proposta de atividade baseada em 

reportagens de jornais da internet, buscamos contemplar um gênero de fácil acesso aos 

estudantes, uma vez que estão expostos em um contexto no qual eles estão inseridos, o 

meio digital. A proposta deste artigo leva em conta, ademais, o fato de que o gênero 

reportagem, de modo geral, se aproxima da realidade dos discentes, por retratar fatos 

atuais que acontecem na sociedade de forma direta, priorizando a apresentação de várias 

perspectivas a respeito do ocorrido. A utilização desses gêneros estimula o pensamento 

crítico e a argumentação, especialmente, quando aborda acontecimentos que atingem 

diretamente a vida dos alunos.  

Nessa direção, o professor, ao trazer para o contexto das aulas reportagens 

veiculadas em fontes em língua espanhola sobre temas diversos, inclusive, pertencentes 

ao cotidiano de nossa sociedade, contribui para que o conhecimento de mundo dos 

alunos se amplie cada vez mais.  Em paralelo, é possível trabalhar a especificidade do 

gênero no âmbito escolar, tendo em vista sua importância no estudo da língua.  

Com base no exposto, apresentamos, a seguir, uma proposta didática por meio 

da qual buscamos, principalmente, fazer com que os alunos (re)conheçam as 

particularidades do gênero reportagem, articulando as competências necessárias para a 

interpretação dos enunciados em foco. De um ponto de vista mais amplo, pretendemos 

fomentar o pensamento crítico dos alunos a respeito de um tema que os interpela 

diretamente como cidadãos brasileiros: impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.  

 

 

5 O IMPEACHMENT EM REPORTAGENS: PROMOVENDO A INTERAÇÃO 

COM TEXTOS JORNALÍSTICOS NA ESCOLA 

          Esta seção pauta-se na apresentação de uma produção didática baseada nas 

reportagens Histórica destitución de Dilma Rousseff, Temer es el nuevo presidente 

(TELÁM, 2016) e Aprueba el Senado brasileño la destitución de Dilma Rousseff (LA 

JORNADA, 2016).  Como comentamos na Introdução, as reportagens selecionadas 

tratam de aspectos relativos ao mesmo assunto, porém sob pontos de vista distintos, e é 

este um fator fundamental a ser aqui considerado, uma vez que está atrelado ao nosso 
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propósito de mostrar diferentes perspectivas a respeito de um acontecimento histórico 

de atestada relevância social.  

          É importante reiterar que a atividade prioriza a diversidade do espanhol ao 

aproximar textos oriundos de diferentes países do universo hispânico. Nesse sentido, 

salientamos nossa compreensão do professor como articulador de vozes, pois compete 

ao mesmo a responsabilidade de possibilitar ao aluno o reconhecimento da pluralidade 

linguística e cultural do idioma, contribuindo para o abatimento de possíveis 

preconceitos. Assim, entendemos como crucial no âmbito do ensino-aprendizagem de 

espanhol, o objetivo de “levar o estudante a ver-se e constituir-se como sujeito a partir 

do contato e da exposição ao outro, à diferença, ao reconhecimento da diversidade” 

(BRASIL, 2006, p. 133).  

          Destacamos que a presente atividade caracteriza uma possibilidade de trabalho 

com base em textos retirados do âmbito digital e que atentamos para elementos 

característicos do gênero aqui privilegiado: a reportagem. Logo, buscamos colocar em 

relevo aspectos referentes ao tema, estilo e construção composicional (BAKHTIN, 

2003) desses enunciados. Reforçamos, dessa forma, nosso intuito de propor uma 

alternativa a atividades recorrentes no ensino de línguas estrangeiras que priorizam o 

foco na gramática por meio da realização de exercícios estruturais (BRASIL, 2006).  

          Por meio da proposta aqui apresentada, espera-se que os alunos possam, 

principalmente, interpretar e analisar informações e, desse modo, desenvolver o 

pensamento crítico a partir da leitura das reportagens em tela, além de produzirem 

questionamentos a respeito do modo como determinados conteúdos são veiculados nos 

meios de comunicação. Importa que, ao entrarem em contato com diferentes 

posicionamentos acerca do fato retratado, possam refletir acerca do modo como a 

conjunção de diversos aspectos constituintes do gênero pode provocar efeitos de sentido 

capazes de influenciar o leitor a aderir à argumentação apresentada em cada uma das 

reportagens.  

           Os exercícios que compõem a proposta didática objetivam, de um ponto de vista 

mais amplo, estimular os alunos e possibilitar a interação discursiva não só em sala de 

aula, mas também em outros espaços que configuram o ambiente escolar, inclusive, por 

meio de práticas de leitura e escrita. Com isso, será possível a ampliação vocabular, 

posto que a atividade proporcionará aos alunos o contato com possíveis palavras 

desconhecidas da língua espanhola para os mesmos até então. Outro aspecto relevante é 
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que a produção de enunciados, no âmbito da realização da proposta, levará o aluno a 

exercitar o conhecimento linguístico adquirido nas aulas de forma contextualizada.   

          Como as reportagens selecionadas caracterizam textos complexos no que diz 

respeito à configuração discursiva, sugerimos que o público-alvo da atividade sejam 

alunos de terceira série do Ensino Médio. Consideramos que nessa etapa de ensino os 

estudantes já possam ter consolidada a prática de exercícios de compreensão leitora e de 

produção escrita a partir de textos diversos. O olhar sobre esses textos sob a perspectiva 

dos gêneros discursivos é fundamental, a nosso ver, para o reconhecimento de sua 

função social e do modo como carregam em si as marcas culturais que os caracterizam.  

          Pontuamos que esta proposta de trabalho não constitui algo fixo ou totalmente 

definido e que não pretendemos abordar todos os aspectos – ainda que fosse possível - 

presentes nos textos em questão. É significativo enfatizar, dessa forma, que nosso 

propósito consiste em que cada professor possa adaptá-la segundo as especificidades do 

público com o qual trabalha.  

          A atividade será realizada em etapas, as quais denominamos “momento de 

discussão”, “momento de percepção” e “momento de fixação”. Tal divisão contempla o 

propósito de levar os alunos, de forma gradual, ao reconhecimento das características do 

gênero, à percepção de diversos aspectos discursivos dos textos selecionados e à 

produção de reportagens. Com isso, a realização da proposta prioriza o conhecimento, a 

leitura e a discussão sobre o uso e a função social do gênero escolhido, além de sua 

produção escrita e circulação social (LOPES-ROSSI, 2011, p. 71).  

            Sinalizamos que as etapas aqui destacadas não correspondem a determinados 

períodos de tempo ou quantidade de aulas. Logo, a duração da atividade constitui um 

dos aspectos a serem definidos pelo professor. Em vista do exposto, apresentamos, a 

seguir, a proposta de produção didática.  

 

Momento de discussão: uma aproximação ao gênero reportagem 

           Propomos que sejam analisados os conhecimentos prévios dos alunos por meio 

de uma motivação inicial na qual será discutida a configuração do gênero reportagem e 

sua relevância social no âmbito dos discursos que circulam nos meios de comunicação. 

Para tanto, sugerimos que o professor dialogue com os alunos, utilizando uma 

apresentação em power-point, por exemplo, contendo textos pertencentes a esse gênero. 

Assim, será possível ativar a percepção dos discentes acerca das principais 
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características da reportagem e de sua especificidade com relação a outros gêneros do 

campo jornalístico, tais como a notícia e o artigo de opinião.  

 

Momento de percepção: o texto e a construção de sentidos 

          A partir de então, será realizada a leitura e a análise das reportagens selecionadas 

em sala de aula de aula
9
. A leitura poderá ser feita em voz alta pelos alunos – o 

professor deverá organizar a participação dos mesmos – a fim de que todos possam 

acompanhar. Após esse momento, será proposto aos alunos que, divididos em grupos, 

analisem, discutam o conteúdo dos textos e que registrem por escrito as informações 

solicitadas em três fichas diferentes, as quais apresentamos a seguir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Sugerimos que a etapa de leitura e análise de cada reportagem seja feita em dois momentos.   

Análisis composicional 

 ¿Dónde se publicó el reportaje (periódico y país de origen)? 

 ¿Cuál es la fecha del reportaje? 

 Presenten el título del reportaje. ¿Qué información/informaciones 

destaca? 

 Presenten el lead del reportaje. ¿Qué información/informaciones 

destaca? 

 ¿Cómo se organiza el cuerpo del reportaje?  

Análisis general 

 ¿Cuál es el tema central del reportaje? 

 Según el texto, ¿cómo ocurrió el hecho relatado?  

 ¿Cuál es el tiempo verbal predominante en el reportaje? Comenten 

el efecto que su uso aporta al enunciado. 

 

 ¿Hay testimonio(s) de otra(s) persona(s) en el texto? En caso 

positivo, subrayen el/los fragmento(s) que lo indica(n).  
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          A divisão de questões de compreensão leitora das reportagens em três apartados 

não caracteriza algo fixo, antes foi realizada com o objetivo de facilitar o trabalho 

didático. Assim, o exercício proposto sugere que a abordagem do gênero seja feita de 

forma gradual, tendo em vista os diferentes aspectos que o caracterizam. Vale dizer que 

optamos por não formular perguntas específicas, já que as fichas se aplicam à 

interpretação e análise das duas reportagens em foco na atividade. A propósito, 

sugerimos que as respostas
10

 das questões apresentadas sejam redigidas em espanhol, 

pois, por meio da análise dos textos, a atividade buscará fazer com que os alunos se 

aperfeiçoem na produção escrita da língua.  

          Posteriormente à feitura do exercício, o professor orientará os grupos a 

confrontarem as informações coletadas, destacando semelhanças entre as reportagens 

analisadas, além de particularidades das mesmas. Ademais, os alunos serão motivados a 

uma discussão a respeito de aspectos relevantes verificados na leitura das reportagens, o 

que inclui questões não contempladas na atividade. Os grupos ainda participarão de um 

debate sobre como a análise dos diferentes elementos observados pode levar à 

identificação de posicionamentos diferenciados a respeito da temática abordada e dos 

fatos relacionados à mesma. Espera-se, dessa forma, que a sala de aula configure um 

espaço de troca de ideias no qual diversos pontos de vista possam emergir.  

          Não podemos deixar de mencionar a importância de incluir na discussão proposta 

pela atividade considerações acerca das condições de produção e de circulação do 

gênero em tela. Desse modo, o professor poderá solicitar aos alunos que realizem um 

trabalho de busca na internet – que pode ser realizada no laboratório de informática, 

caso haja - pelos jornais em que as reportagens foram publicadas a fim de conhecerem 

                                                             
10

 Apresentamos, ao final do artigo (apêndice A), sugestões de respostas para a atividade. 

Análisis lingüístico-discursivo 

 ¿Qué expresión/expresiones es/son utilizada(s) para mencionar el 

impeachment? ¿Qué sentidos aporta(n) al enunciado? 

 

 ¿Qué expresión/expresiones es/son utilizada(s) para designar a 

Dilma Rousseff? ¿Qué sentidos aporta(n) al enunciado?  

 

 ¿Se introduce la voz de Dilma Rousseff en el texto? En caso 

afirmativo, ¿De qué modo? 

 

 Con base en lo leído, indiquen quién posee más voz en ese 

reportaje. Justifiquen su respuesta.  
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melhor as características dessas fontes. Sugerimos que a pesquisa seja realizada após a 

análise das reportagens, pois, neste processo, os alunos poderão fazer inferências sobre 

o posicionamento político-ideológico de cada jornal e formular hipóteses sobre quem 

são seus possíveis leitores.  

           Sinalizamos que o propósito dessa etapa da atividade não consiste em provocar 

os alunos a aderirem às argumentações propostas nas reportagens selecionadas, mas em 

ampliar seus conhecimentos a respeito das principais características do gênero 

reportagem, bem como em estimulá-los a uma análise crítica dos discursos que circulam 

na grande mídia. 

Momento de fixação: novos olhares e novas perspectivas  

 

             A partir das considerações sobre o gênero em foco destacadas nas etapas 

anteriores da atividade, sugere-se que os alunos, divididos em grupos, elaborem 

reportagens sobre algum tema conhecido da comunidade escolar, que pode ser 

relacionado a alguma temática abordada na disciplina ou em outra(s) - como resultados 

de evento, divulgação da biblioteca -, se possível, com a utilização de fotos. 

Acreditamos ser importante, na seleção do tema, que sejam ouvidas as opiniões dos 

alunos a fim de que, a partir do debate, surja uma proposta que de fato os motive à 

realização da atividade.  

             O trabalho a ser desenvolvido compreenderá os seguintes passos: escolha do 

tema; pesquisa sobre o assunto; elaboração e realização de entrevista(s); transcrição 

da(s) entrevista(s); redação da reportagem; revisão do texto; redação final. Dessa forma, 

cada grupo deverá se organizar de modo que todos os integrantes possam participar de 

alguma forma da atividade a fim de que haja a efetiva interação entre os participantes.  

          Antes de serem expostas, as reportagens passarão por revisão do professor e serão 

reescritas para, por fim, serem publicadas.  A etapa de reescrita do texto é de suma 

importância, pois permitirá que os alunos se auto avaliem, percebendo os possíveis 

equívocos cometidos, e aperfeiçoem os conhecimentos relacionados à produção escrita 

em espanhol dentro de um contexto que não seja meramente gramatical.  

            As reportagens elaboradas poderão ser impressas para posterior distribuição, 

expostas pelo espaço escolar – em murais, por exemplo – ou divulgadas em âmbito 

digital vinculado à instituição, caso haja. É importante sinalizar, nesse sentido, a 

distinção entre esses diferentes meios de circulação: as reportagens veiculadas na 

internet podem alcançar um público mais amplo; já o texto impresso pode circular pelo 
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ambiente escolar e, ainda assim, ultrapassar os seus limites; o mural é fixo. Dessa 

forma, a diferenciação desses aspectos torna-se fundamental, posto que interferem 

diretamente na produção do texto escrito.      

             Com o resultado final, os alunos terão acesso ao material produzido pelos 

diferentes grupos e, dessa forma, poderão observar a emergência de diferentes 

posicionamentos nas reportagens por meio da análise de seus diferentes aspectos 

constitutivos. Assim, será possível perceber que, embora o ponto de partida – tema e 

gênero – seja comum, as abordagens construídas jamais serão as mesmas.    

 

  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este artigo priorizou pautar-se, principalmente, na apresentação de uma 

produção didática voltada para o ensino de espanhol por meio da qual buscamos 

promover a ampliação conhecimentos sobre o gênero reportagem. A partir do 

tratamento de um tema relevante relativo ao nosso cenário social -  o impeachment da 

ex-presidente Dilma Roussef –, abordado nos textos selecionados, pretendemos 

estimular o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à 

aprendizagem da língua.  

A construção do enfoque deste estudo considerou o intuito de demonstrar como 

é possível trabalhar a língua de modo contextualizado, tendo como ponto de partida a 

leitura de reportagens, nas quais há a presença de marcas linguísticas diversas. Desse 

modo, acreditamos que a realização da atividade aqui proposta pode contribuir para que 

os alunos percebam diferentes formas de dialogismo por meio do contato com contextos 

diretamente relacionados às suas vidas. A perspectiva dos gêneros discursivos foi 

fundamental nesse processo, pois nos direcionou à compreensão dos enunciados 

selecionados a partir da consideração de sua constituição histórica.  

Nessa ótica, é possível, por meio da realização da atividade, colocar em relevo 

diferentes aspectos – estruturais, temáticos, linguísticos –  das reportagens e refletir 

sobre como colaboram para a construção das distintas abordagens presentes nesses 

enunciados. Cabe ressaltar, ainda, que é com base no (re)conhecimento das 

características do gênero em foco que os alunos poderão lançar-se à produção do 

mesmo, tendo em vista as relações discursivas que estabelecem e seu papel na 

comunidade em que se inserem.  
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Destacamos, nesse sentido, que a proposta apresentada busca dar ênfase não 

somente à leitura e análise do material selecionado, mas também à produção e 

circulação de textos no ambiente escolar. Ao longo de todas as etapas, acreditamos ser 

fundamental estimular o debate entre os participantes da interação em sala de aula, a fim 

de que, por meio da troca de ideias, a aprendizagem tenha significado para todos os 

envolvidos.  

Reiteramos que a proposta aqui desenvolvida não caracteriza um trabalho 

acabado, uma vez que inúmeras adaptações/releituras da mesma são possíveis de modo 

a atender às especificidades de cada contexto escolar. Sendo assim a atividade pode ser, 

inclusive, ampliada, por meio da interface com reportagens sobre o tema publicadas em 

jornais brasileiros - ou mesmo em fontes oriundas de outros países do mundo hispânico 

- de diálogos interdisciplinares etc.  

 Em suma, buscamos, por meio deste estudo, contribuir para a construção de 

práticas pedagógicas que priorizem um olhar mais atento com relação aos discursos que 

circulam em diferentes espaços.  Assumir tal perspectiva é essencial, a nosso ver, para 

que a sala de aula seja cada vez mais um ambiente de formação de cidadãos críticos e 

conscientes que possam atuar de forma transformadora no âmbito social.   
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APÊNDICE – SUGESTÕES DE RESPOSTAS PARA AS PERGUNTAS 

PROPOSTAS NA ATIVIDADE DIDÁTICA 

 

 Análisis composicional 

 ¿Dónde se publicó el reportaje (periódico y país de origen)? 

Reportaje 1: Periódico “La Jornada”; país: México. 

Reportaje 2: Periódico “Telám”; país: Argentina. 

 

 ¿Cuál es la fecha del reportaje? 

Reportaje 1: 10 de agosto de 2016. 

Reportaje 2: 31 de agosto de 2016. 

 

 Presenten el título del reportaje. ¿Qué información/informaciones destaca? 

Reportaje 1: Título: “Aprueba el Senado brasileño la destitución de Dilma Rousseff”. El título del 

reportaje destaca la aprobación de la destitución de Dilma por el Senado. 

Reportaje 2: Título: “Histórica destitución de Dilma Rousseff, Temer es el nuevo 

presidente”. El título del reportaje destaca la destitución de Dilma Rousseff como un 

hecho histórico. Resalta, además, que Temer es el nuevo presidente.  

 

 Presenten el lead del reportaje. ¿Qué información/informaciones destaca? 

 

Reportaje 1: Lead: “El Senado de Brasil votó el miércoles a favor de enjuiciar a la 

suspendida presidenta Dilma Rousseff, como parte de un proceso de destitución por 

supuestamente violar normas fiscales. El resultado de la votación fue de 59 votos a 

favor y 21 en contra.”  

 

El lead menciona la votación que resultó en la destitución de Dilma Rousseff. Destaca 

que el proceso de destitución tuvo como causa la supuesta violación de normas fiscales 

por parte de la presidenta.  

 

Reportaje 2: Lead: “La crisis brasileña originada en las acusaciones por fraude fiscal 

contra Dilma Rousseff entró este miércoles en la historia con la destitución de la 

mandataria, al cabo de un juicio político cumplido a derecho desde lo formal pero 

polémico en cuanto a su origen, que convirtió a Michel Temer en el nuevo presidente 

constitucional.” 

 

 El lead reafirma la destitución de Dilma Roussef como un hecho histórico. Destaca, de 

ese modo, el “polémico” origen del juicio político en contra de la presidenta, el cual 

convirtió a Michel Temer en el nuevo presidente.  

 

 ¿Cómo se organiza el cuerpo del reportaje?  

Reportaje 1: Se organiza en párrafos (a través de apartados separados por subtítulos). 
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Reportaje 2: Se organiza en párrafos. Presenta, además, una foto que destaca Dilma 

Rousseff en el centro (imagen de su discurso) y un infográfico sobre la “Cronología del 

juicio político a Dilma”.  

 

Análisis general 

 ¿Cuál es el tema central del reportaje? 

Reportaje 1: La aprobación de la destitución de Dilma Rousseff por el Senado. El texto 

destaca la votación en el Senado que resultó en el respaldo al impeachment de la 

presidenta. 

Reportaje 2: La destitución de Dilma Rousseff y sus consecuencias. El reportaje 

destaca la llegada de Temer al poder y las manifestaciones en favor de la presidenta.  

 Según el texto, ¿cómo ocurrió el hecho relatado?  

Reportaje 1: Según el texto, el impeachment fue aprobado porque Dilma Rousseff 

supuestamente violó normas fiscales. Se decidió por la destitución de la presidenta en 

una votación donde 59 votos fueron en favor de la destitución en contra de 21. 

 

Reportaje 2: Según el texto, Dilma Rousseff fue expulsada por violar la ley de 

responsabilidad fiscal y por eso hubo una votación en la que 61 votos (contra 20) 

fueron a favor del Impeachment. 

 

 ¿Cuál es el tiempo verbal predominante en el reportaje? Comenten el efecto que su 

uso aporta al enunciado. 

 

En los dos textos, como suele ocurrir en el género reportaje, el tiempo verbal 

predominante es el pretérito indefinido. Al destacar acontecimientos ocurridos en un 

pasado reciente, su uso aporta al enunciado el efecto de acercamiento del lector a lo 

relatado.  

 

 ¿Hay la presencia de testimonio(s) de otra(s) persona(s) en el texto? En caso 

positivo, subrayen el/los fragmento(s) que lo indica(n).  

 

Reportaje 1:  Sí. Sugerencias de fragmentos:  

“Demuestra una expresiva mayoría e indica que en este proceso tan discutido en el 

Senado ya hay una posición definida. Es muy difícil que haya algún hecho que pueda 

cambiar esto”(voz del senador Romero Jucá).  

“Vamos a convocar una elección general para dar una salida a la crisis política. Eso 

es coraje, osadía. Sacar a una presidenta no lo es (…). Hipócritas, hipócritas, 

hipócritas”, (voz de la senadora Gleisi Hoffmann, una de las espadas del PT en el 

Senado). 
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Reportaje 2: Sí. Sugerencias de fragmentos: 

“Este es un grave precedente para la región sudamericana porque cuando hay una 

ruptura así en Brasil existen consecuencias que van más allá de nuestras fronteras. 

Inventando delitos de gestión se podrán sacar del poder a intendentes, gobernadores y 

presidentes" (Voz del abogado de Rousseff, José Eduardo Cardozo).  

 

"El que no está de acuerdo con el gobierno que venga acá y que hable o que pase a la 

oposición" (Voz de Temer) 

 

"¡Se acaba el populismo y el bolivarianismo en Brasil, el de la irresponsabilidad con el 

presupuesto que nos ha llevado a la peor crisis de los últimos tiempos, que ha quebrado 

a Petrobras por la corrupción!". (Voz del senador Ronaldo Caiado, un ganadero del 

Partido Demócratas).  

 

 

Análisis lingüístico-discursivo 

 ¿Qué expresión/expresiones es/son utilizada(s) para mencionar el impeachment? 

¿Qué sentidos aporta(n) al enunciado? 

 

Reportaje 1: En el cuerpo del texto, se utilizan las expresiones “destitución e 

“Impeachment”. En los fragmentos atribuidos a Dilma Rousseff, se utilizan los 

términos “golpe parlamentario” y “golpe”.  

 

Reportaje 2: “histórica destitución”; “„el segundo golpe de Estado‟ (voz de Dilma 

Rousseff) de su vida”; “golpe” (voz de Dilma Rousseff ); “Golpe” (voz de 

manifestantes); “golpe de Estado” (voz de Dilma Rousseff ).  

 

En los dos reportajes, las distintas expresiones utilizadas apuntan hacia la construcción 

de múltiples sentidos atribuidos al impeachment. En el reportaje 2, la expresión 

“histórica” resalta la importancia del hecho. A la expresión “golpe”, presente en la 

voz de Dilma Rousseff (reportajes 1 y 2) y también en el habla de manifestantes 

(reportaje 2), subyace el tono de desacuerdo.  

 

 ¿Qué expresión/expresiones es/son utilizada(s) para designar a Dilma Rousseff? 

¿Qué sentidos aporta(n) al enunciado?  

 

Reportaje 1: “la suspendida presidenta Dilma Roussef”; “la primera mujer en presidir 

Brasil”; “Rousseff”; “la presidenta”; “una ex guerrillera marxista de 68 años”; “la 

mandataria”; “el segundo jefe de Estado en caer a manos del Congresso en 24 años”.  

 

Las distintas expresiones utilizadas apuntan hacia la construcción de múltiples sentidos 

atribuidos a la imagen de Dilma Rousseff. Enfatizan, por ejemplo, su posición como 
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autoridad máxima en el país, su pionerismo como figura femenina en el poder, su 

destitución del gobierno, su acercamiento a la ideología marxista.  

 

Reportaje 2: “Dilma Rousseff”; “la mandataria”; “Rousseff”; “la ex presidenta”; 

“Dilma”; “una joven militante” (voz de Dilma Rousseff); “la ahora ex mandataria”; 

“Dilma guerrera, de la patria brasileña” (gritos de militantes). 

 

 Las distintas expresiones utilizadas apuntan hacia la construcción de múltiples sentidos 

atribuidos a la imagen de Dilma Rousseff. Enfatizan, por ejemplo, su posición como 

autoridad máxima en el país, su destitución del poder, su larga participación en la 

militancia, su aprobación por parte de los manifestantes.  

 

 ¿Se introduce la voz de Dilma Rousseff en el texto? ¿De qué modo? 

Reportaje 1: Sí. Por medio de fragmentos en estilo indirecto.  

Reportaje 2: Sí. Por medio de fragmentos en estilo directo y en el estilo indirecto. 

 Con base en lo leído, indiquen quién posee más voz en ese reportaje. Justifiquen su 

respuesta.  

 

Reportaje 1: Respuesta posible: Dilma Rousseff, debido a la fuerza de las declaraciones 

de la presidenta en el texto.   

Reportaje 2: Respuesta posible: Dilma Rousseff y sus defensores (ministros, 

parlamentarios y militantes), debido al destaque a sus relatos en el texto.  
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ANEXO – REPORTAGENS 

 

Reportaje 1: 

Aprueba el Senado brasileño la destitución de 

Dilma Rousseff 
 
Posted by La Jornada  Date: agosto 10, 2016 

Brasilia.  

El Senado de Brasil votó el miércoles a favor de enjuiciar a la suspendida presidenta 

Dilma Rousseff, como parte de un proceso de destitución por supuestamente violar 

normas fiscales. El resultado de la votación fue de 59 votos a favor y 21 en contra. 
 
 
 

El Senado brasileño aprobó en la madrugada del miércoles someter a la presidenta 

Dilma Rousseff a un juicio de destitución y dejó su mandato a una votación de terminar 

abruptamente y bajarle el telón a más de 13 años de la izquierda en el poder. 

Tras más de 15 horas de debate, los senadores dieron un fuerte respaldo al Impeachment 

de la primera mujer en presidir Brasil, suspendida desde el 12 de mayo acusada de haber 

violado la Constitución al autorizar gastos a espaldas del Congreso. 

Los cargos, considerados “crímenes de responsabilidad” que son castigados con la 

pérdida de la presidencia, tuvieron 59 votos a favor y 21 en contra, un resultado holgado 

que preanuncia un escenario difícil para Rousseff, según confiaron senadores a la AFP. 

Fueron cuatro votos más que cuando el proceso fue admitido para ser analizado y cinco 

más que la mayoría especial de dos tercios (54) necesarios para la destitución definitiva. 

“Demuestra una expresiva mayoría e indica que en este proceso tan discutido en el 

Senado ya hay una posición definida. Es muy difícil que haya algún hecho que pueda 

cambiar esto”, dijo el senador Romero Jucá, tras la votación. 

Jucá, del partido de centro-derecha PMDB que conduce el vicepresidente Michel Temer 

que sucedió transitoriamente a Rousseff y se convirtió en su principal enemigo político, 

aseguró que la presidenta perderá su cargo entre el 28 y el 29 de agosto. 

“El lado correcto de la historia” 

“Es culpable por acción u omisión”, había dicho horas antes durante su discurso Miguel 

Reale, uno de los juristas que suscribió el pedido de Impeachment y que representó la 

parte acusadora durante la sesión. 
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La defensa, en manos del ex ministro de Justicia José Eduardo Cardozo, pidió la 

absolución de la presidenta y cuestionó el potencial castigo de la pérdida del mandato: 

“Un presidente de la República solo puede ser separado de su cargo si hay un atentado 

contra la Constitución. Debe ser un crimen mayor”. 

Cardozo dijo “estar del lado correcto de la historia”. 

Con los Juegos Olímpicos de Rio-2016 capturando la atención de los brasileños que por 

primera vez tienen a la élite del deporte mundial en sus tierras, la sesión tuvo un tono 

intenso y pletórico de metáforas vinculadas a la competencia. 

Aún resonaban los discursos en el recinto antes de la votación, cuando la leyenda de la 

natación mundial Michael Phelps ganó dos medallas de oro y subió su colección 

personal a 21 preseas doradas. 

Rousseff debió salir del Palacio de Planalto el 12 de mayor sumergida en niveles 

mínimos de popularidad. 

Denuncia ser víctima de un “golpe parlamentario” y ahora solo dispone de una 

oportunidad más, la fase final del juicio, para evitar su debacle y la del Partido de los 

Trabajadores fundado por Luiz Inácio Lula da Silva hace más de treinta años. 

Los hombres de Temer afirman por su parte que es un caso juzgado y que en la 

instancia definitiva podrían sumar más apoyos. Esa instancia empezará cuatro días 

después de la ceremonia de clausura de los Juegos y se extenderá por cinco días. En 

caso de ser sentenciada, Rousseff quedará inhabilitada para ejercer cargos públicos por 

ocho años. 

“Lamento que el Senado esté escribiendo una de las páginas más tristes de su historia, 

hiriendo de muerte a la democracia”, dijo lacónicamente el senador Jorge Viana, del PT, 

al cerrar su presentación. 

Presidente interino, en ejercicio 

Rousseff, una ex guerrillera marxista de 68 años, sostiene que Temer orquestó el 

“golpe”. A sus 75 años, este abogado constitucionalista decidió que su partido abandone 

la coalición de gobierno que formaba con el PT para liderar un frente en favor de la 

destitución que le asegure la presidencia hasta el 31 de diciembre del 2018, cuando 

debía terminar el mandato de Rousseff. 

Llamado “presidente en ejercicio” o “presidente interino”, Temer pidió acelerar el 

Impeachment porque la gente “necesita saber quién es el presidente” y planea asistir a la 

cumbre del G20 en China, a inicios de setiembre, sin tener que cargar adjetivos 

adicionales a su función. El gobierno de Rousseff, que inició su segundo mandato en 

2015 y debe entregar el poder el 1 de enero de 2019, se astilló por una recesión 

económica feroz y las acusaciones de corrupción que lo vincularon a una inmensa red 

de sobornos en la estatal Petrobras. 
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Recluida en la residencia presidencial, la mandataria dijo que publicará una carta donde 

se comprometerá a convocar un plebiscito para que los ciudadanos decidan si quieren 

adelantar elecciones. 

“Vamos a convocar una elección general para dar una salida a la crisis política. Eso es 

coraje, osadía. Sacar a una presidenta no lo es (…). Hipócritas, hipócritas, hipócritas”, 

dijo la senadora Gleisi Hoffman, una de las espadas del PT en el Senado. 

Para Jucá, es ficción política. 

Entre la batería de último minuto que busca defender su mandato, el equipo legal de 

Rousseff analiza recurrir ante la corte suprema y legisladores del PT dijeron que habían 

hecho una presentación ante la OEA denunciando la situación en Brasil. 

Si pierde el poder, Rousseff se convertirá en el segundo jefe de Estado en caer a manos 

del Congreso en 24 años. El anterior fue el hoy senador Fernando Collor se pronunció 

en favor de la destitución. 

Disponible en : 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/10/apruebaelsenadobrasilenoladestitucio

ndedilmarousseff1. Acceso el 13/11/2016. 

 

Reportaje 2: 

 

INTERNACIONAL 

 

31/08/2016 TRAS EL VOTO DEL SENADO  

 

Histórica destitución de Dilma Rousseff, Temer 

es el nuevo presidente 
 

La crisis brasileña originada en las acusaciones por fraude fiscal contra Dilma 

Rousseff entró este miércoles en la historia con la destitución de la mandataria, al cabo 

de un juicio político cumplido a derecho desde lo formal pero polémico en cuanto a su 

origen, que convirtió a Michel Temer en el nuevo presidente constitucional. 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/10/apruebaelsenadobrasilenoladestituciondedilmarousseff1
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/10/apruebaelsenadobrasilenoladestituciondedilmarousseff1
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Por 61 votos contra 20, Rousseff fue expulsada por violar la ley de 

responsabilidad fiscal, un motivo de escaso peso que hizo que la ex presidenta asegurara 

que hoy sufrió "el segundo golpe de Estado" de su vida. 

La decisión, en medio de una crisis económica y política vinculada con la 

corrupción que afecta a todos el sistema político, el avance judicial a otros poderes y un 

Legislativo perseguido por denuncias, le puso en a 13 años de gobierno del Partido de 

los Trabajadores (PT), impulsor de inéditas políticas de inclusión social. 

Y de esta manera, el Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña 

(PMDB), la fuerza más grande del país, llega al máximo poder nuevamente por la vía 

indirecta, tal como ocurrió con José Sarney en 1985 e Itamar Franco en 1992, luego de 

haber acompañado al PT en los años de Rousseff con Temer como vice. 

El resultado ya era esperado pero tuvo una novedad: el Senado dividió la 

votación en dos y Dilma logró superar por 42 votos contra 36 y 3 abstenciones la 

sentencia a la inhabilitación para cargos públicos, lo que dividió a la base socialista de 

Temer y llevó al ex candidato presidencial Aecio Neves a anunciar que apelará la 

decisión al Supremo Tribunal Federal. 

De igual forma lo hará Rousseff, tanto en el plano nacional como en el 

internacional, para denunciar el "golpe". "Este es un grave precedente para la región 

sudamericana porque cuando hay una ruptura así en Brasil existen consecuencias que 

van más allá de nuestra fronteras. Inventando delitos de gestión se podrán sacar del 

poder a intendentes, gobernadores y presidentes", dijo a Télam el abogado de Rousseff, 

José Eduardo Cardozo. 

Temer asumió el Senado en una ceremonia austera y sin discursos y cruzó luego 

la Plaza de los Tres Poderes para encabezar en el Palacio del Planalto la primera reunión 

de gabinete confirmado en el cargo , ya que estaba como interino desde el 12 de mayo, 

día en el que Dilma fue suspendida. 

 

A los ministros les pidió "desmontar la tesis del golpe" y responderles a los 

adherentes de Rousseff que "golpistas son ustedes, que violaron la Constitución", antes 

de partir hacia China para participar de la Cumbre del G-20. 
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Las prioridades de Temer serán buscar mercados externos para atraer 

inversiones y colocar en la agenda parlamentaria urgente la reforma jubilatoria y el 

techo de gastos para el presupuesto. 

El presidente se quejó de la votación que no pudo inhabilitar a Rousseff a ejercer 

cargos públicos como "algo inadmisible" en la base de gobierno. "El que no está de 

acuerdo con el gobierno que venga acá y que hable o que pase a la oposición", advirtió 

en su primer mensaje en el que pidió "firmeza". 

 

 

 
 

De las largas sesiones en las que se desarrolló el tramo final del juicio político 

quedaron flotando frases altisonantes y el recuerdo de diversas escenas de gritos y 

acusaciones escandalosas. 

"¡Se acaba el populismo y el bolivarianismo en Brasil, el de la irresponsabilidad 

con el presupuesto que nos ha llevado a la peor crisis de los últimos tiempos, que ha 

quebrado a Petrobras por la corrupción!", dijo en su encendido discurso el senador 

Ronaldo Caiado, un ganadero del Partido Demócratas. 

Los parlamentarios que apoyaron a Rousseff en la votación hicieron discursos 

buscando una épica en la historia y todos lo compararon con el golpe militar de 1964 

contra Joao Goulart. "Canallas, canallas, canallas, condenando a una presidenta 

inocente. Van a quedar marcados en el tacho de basura de la historia", les dijo el 

senador Lindbergh Farias, del Partido de los Trabajadores. 

El Congreso se transformó en un hervidero. Había quejas de todos y para todos. 

Aecio Neves, candidato derrotado por Rousseff en 2014, alarmó que "ha vencido la 

democracia y la defensa de la Constitución", mientras que Gleisi Hoffman, del PT y ex 

ministra de Rousseff, sostuvo que "era un día trágico para la historia del país". 

En la Avenida Paulista de San Pablo, un puñado de militantes que acampaban 
frente a la sede de Federación de Industrias (Fiesp) festejaron con torta y champagne, 

mientras que hubo fuegos artificiales en los barrios de Morumbí e Higienópolis, los más 

ricos de la mayor urbe sudamericana. 



34 
 

Apenas se conoció el resultado de la votación, los impulsores del Impeachment 

cantaron el himno nacional y los del bloque de Rousseff portaron pancartas con la 

palabra "Vergüenza" y "Es Golpe". Unas 3.000 personas de los movimientos sociales y 

sindicales respaldaron a Rousseff en la puerta de su residencia, el Palacio de la 

Alvorada, donde la ex mandataria siguió por televisión la votación. Era un resultado 

esperado. 

Rápidamente, convocó a la prensa para hacer un anuncio. Allí se congregaron 

ministros y parlamentarios con los ojos vidriados que repetían cánticos con la palabra 

"golpe" y "Fuera Temer". 

Vestida de rojo y acompañada por el ex presidente Lula da Silva, su mentor 

político, Dilma dijo que lo de ahora no es un "adiós sino un hasta luego". "Es el segundo 

golpe de Estado que enfrento en la vida. El primero, el golpe militar, apoyado por las 

truculencias de las armas y la tortura, me alcanzó cuando era una joven militante. El 

segundo fue ahora por una farsa jurídica, me derroca del cargo para el cual fui elegida 

por el pueblo", sostuvo. 

"Haremos la oposición incansable que un gobierno golpista merece", sostuvo la 

ahora ex mandataria, quien citó al antropólogo Darcy Ribeiro al alarmar: "No me 

gustaría estar en el lugar de los que se juzgan vencedores". Denunció que "el golpe de 

Estado también es el avance del machismo y la misoginia contra la sociedad brasileña". 

Rodeado en el gigante Palacio de la Alvorada por cientos de militantes de los 

movimientos sociales que gritaban "Dilma guerrera, de la patria brasileña", Rousseff se 

fue llorando. En pocos días debe dejar la residencia presidencial y viajar a Porto Alegre: 

como ex presidenta tendrá derecho a ocho asistentes, entre ellos custodios. A partir de 

ahora, dijo a Télam Miguel Rossetto, último ministro de Trabajo, habrá dos líneas de 

trabajo: "Elecciones ya" y "Fuera Temer". 

Otro sector del PT pretende activar la consigna "Lula 2018", aunque el ex 

presidente debe enfrentar la acusación de corrupción que le hizo una denuncia de la 

policía federal por vinculaciones con la Operación Lava Jato, el escándalo en Petrobras 

y la financiación de la política que erosionó, hasta su caída, a Rousseff, quien 

paradójicamente no tiene acusaciones en su contra. 

 

Disponible en:  

http://www.telam.com.ar/notas/201608/161251rousseffdestitucionhistorica.html. 

Acceso el 13/11/2016.  
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