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O avanço tecnológico da comunicação e a importância cada vez maior desses meios 
na vida das pessoas exigem olhares atentos dos pesquisadores interessados em 
apreender o que acontece a partir da relação entre mídia e sociedade. Em um 
processo de escolha do governante de um país, como o que acontece a cada quatro 
anos nas eleições brasileiras, o empenho dos partidos em divulgar seus candidatos 
a partir de premissas da comunicação é muito forte. A mídia precisa da política para 
pôr seus candidatos em evidência, e a política precisa da mídia para nutrir suas 
produções discursivas. As práticas dos campos se misturam, cofuncionam, e as 
produções discursivas respondem, cada uma a seu modo, às coerções impostas por 
seus campos, por suas práticas e pela prática do outro. Se essas questões não são 
novas, dado o histórico de trabalhos em Análise do Discurso que se dedicam a 
observam essa aproximação entre dois campos tão complexos, há de se considerar 
que o contexto histórico atual está bastante modificado. A política de hoje não é a de 
antes, assim como a mídia não funciona sempre da mesma maneira e nem sempre 
utiliza as mesmas ferramentas para veicular seus produtos midiáticos. Interessados 
em observar como esses processos se imbricam nos dias atuais, delimitamos o 
segundo turno das eleições para presidência no Brasil, no ano de 2014, como 
momento sócio-histórico para coleta de corpora que compreende: a) debates 
político-televisivos entre os atores políticos Dilma Rousseff e Aécio Neves, 
veiculados por quatro diferentes emissoras de televisões; b) notícias nas 
modalidades impressas e online, que relatam as falas dos políticos a partir da 
enunciação dos debates.  De forma geral, propomos analisar, ancorados nos 
pressupostos da Análise de Discurso, o funcionamento das sobreasseverações no 
conjunto do debate e as retomadas das falas dos atores políticos pela prática 
jornalística para a produção de notícias. O referencial teórico em que nos ancoramos 
é bastante amplo e multidisciplinar. Abarca estudos já consagrados sobre citações, 
silenciamento, heterogeneidades constitutivas e mostradas; e também estudos 
atuais, como enunciados destacados, aforizações, sobreasseverações, ethos 
discursivo, dentre outros, sobretudo em torno dos trabalhos desenvolvidos por 
Dominique Maingueneau. Essas categorias discursivas nos permitem problematizar 
a relação polêmica entre política e mídia no espaço jornalístico e refletir sobre o 
funcionamento das produções linguageiras dos jornais, especificamente no que se 
refere à produção e à circulação das notícias sobre os debates. Acreditamos que 
esse percurso possa trazer ganhos em termos teóricos para o aprimoramento da 
teoria específica dos enunciados destacados. 
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