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O jornalismo contemporâneo acompanha, como um desafio a ser 

compreendido, o desenvolvimento do que podemos conceber como a 

materialização discursiva da leitura (STORCH, 2009). Se podemos afirmar que 

o leitor sempre fez parte, na Teoria do Jornalismo, da configuração do 

processo de produção noticiosa (ALSINA, 2009), é possível ponderar, de outro 

lado, que sua interação com a prática institucionalizada da profissão ganhou, 

no contexto do ciberespaço, uma outra dimensão - capaz de se refletir nos 

processos de reorganização da atividade jornalística. É nesse contexto, que 

Zago (2013, p. 87) sustenta a recirculação de notícias no jornalismo digital 

como “[...] uma subetapa potencial da circulação jornalística, na medida em que 

a etapa de circulação pode continuar, através de espaços públicos mediados, 

após o consumo”.  

Nos aproximamos do conceito para buscar compreender os movimentos 

de interação entre leitores e jornalismo, a partir do mapeamento de estratégias 

de significação, marcadas pelo que Dourisch (2003) define como “apropriação 

de tecnologias interativas”. Avançamos, entretanto, para uma compreensão 

discursiva dessa prática, e buscamos observar os movimentos de apropriação 

dos espaços interacionais e dos recursos culturais neles em circulação. 
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Assumimos, nesse sentido, a interpretação como um fenômeno de 

leitura ativa (STORCH, 2009). Esse movimento de interpretação, ou de 

apropriação discursiva, a partir dos processos de recirculação, acontecem de 

diferentes formas, como comentários, compartilhamentos ou debates públicos. 

Em qualquer dos casos, o jornalismo passa a ser interpretado pelos 

leitores, a partir do que estamos considerando um movimento de reapropriação 

com vistas à significação dos acontecimentos que ele elege noticiar. Nesse 

contexto, o humor se apresenta como estratégia discursiva relevante, 

competente por se fundamentar na intertextualidade, exigindo dos interagentes 

o compartilhamento de mapas de significado (HALL, 1993) que envolvem, 

sistematicamente, a leitura jornalística. 

De forma a observar esses fenômenos empiricamente, optamos pela 

análise do tumblr “Papel de Candidato”, criado para repercutir o acontecimento 

jornalístico que destacou a estratégia comunicacional adotada pela assessoria 

do senador Aécio Neves (PSDB-MG), durante a convenção que o confirmou 

como candidato à Presidência da República em junho de 2014. Bonecos de 

papelão, em tamanho real, com a fotografia de Aécio Neves foram 

disponibilizados para que os militantes pudessem tirar fotografias com a versão 

impressa do senador. 

Nos interessa, de modo particular, o reconhecimento das marcas de 

intertextualidade entre diferentes acontecimentos jornalísticos presentes nas 

peças humorísticas postadas nesse tumblr. Nossa compreensão geral aponta o 

tumblr como uma estratégia de leitura ativa, ressignificando acontecimentos 

jornalísticos e se inserindo na rica dinâmica de recirculação jornalística. 
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