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Linguagem, história, cultura e novas mídias

Ao considerarmos a interdependência entre comunicação e 

cultura, é de fundamental importância compreender o funcio-

namento discursivo do meio digital em nossa sociedade, espe-

cialmente no que se refere ao jornalismo que, como sabemos, 

tem um papel relevante como formador de opinião pública. Este 

artigo propõe uma investigação sobre a produção midiática di-

gital, em especial quanto ao texto do jornalismo on-line, à luz 

de um olhar interdisciplinar entre o campo da comunicação e o 

respaldo teórico-metodológico da Análise do Discurso de linha 

francesa (doravante, AD), segundo o qual o discurso é concebido 

em sua materialidade histórico-ideológica, dialogando também 

com a linguística textual. Defende-se que, na nova mídia, o novo 

convive com o já dado em termos de técnicas de redação e supor-

tes ideológicos. No entanto, esse encontro entre o novo e o dado é 

essencialmente inovador, visto ser característico da atual fase de 
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convergência midiática, o que será explicitado mais adiante. Essa 

nuance pode ser compreendida por meio do olhar analítico em 

direção à materialidade linguístico-discursiva das plataformas 

digitais. Para tanto, faz-se necessário, num primeiro momento, 

uma discussão acerca das técnicas de comunicação emprega-

das em mídias digitais que, em seguida, serão postas em xeque 

diante de conceitos da AD. Esse cruzamento teórico se justifica 

ainda pelo fato de que, para a AD, as condições históricas de pro-

dução são constitutivas do discurso, assim como são inerentes à 

evolução dos meios de comunicação: “a história da imprensa é 

a própria história do desenvolvimento da sociedade capitalista” 

(Sodré, 1966, p.1).

Considerando que “os novos meios de comunicação eletrô-

nica não divergem das culturas tradicionais: absorvem-nas” 

(Castells, 2000, p.392), o novo sistema de comunicação, baseado 

na integração em rede digitalizada de múltiplos modos de co-

municação, é caracterizado por “sua capacidade de inclusão e 

abrangência de todas as expressões culturais” (Ibid., p.396). 

Sabemos que comunicação é produção social de sentido, o 

qual se constrói nas relações sócio-históricas. Os meios de co-

municação atuam como fator de coesão dessa sociedade; editam 

o mundo e agendam os temas que a sociedade irá discutir, razão 

pela qual a comunicação é parte inerente do “processo perma-

nente de produção de significado, portanto de construção da 

realidade, em todas as suas manifestações, quer sejam culturais, 

econômicas ou políticas” (Baccega, 2000, p.108).

A tecnologia disponível é importante, mas não basta para a 

produção de conhecimento ou mesmo para a sua própria prolife-

ração. Seja para a expansão comunicacional, econômica ou social 

etc., são necessárias condições específicas. A própria invenção 

da impressão por tipos móveis, por exemplo, “resultou de ne-

cessidade social, que o desenvolvimento histórico gerou e a que 

estava vinculada à ascensão burguesa, em seu prelúdio mercan-

tilista” (Sodré, 1966, p.2). Briggs e Burke (2006, p.24-25) nos 
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remetem ao fato de que, logo após esta invenção, por volta de 

1500, foram instaladas máquinas de impressão em mais de 250 

lugares na Europa. Em contraste, a impressão gráfica custou a 

penetrar na Rússia, situação que só mudou no início do século 

XVIII, graças aos esforços do czar Pedro, o Grande (reinado de 

1686 a 1725), que, em 1711, fundou uma gráfica em São Peters-

burgo, interessado em proporcionar aos russos familiarização 

com a ciência e a tecnologia modernas, em especial a tecnologia 

militar. Ou seja, a Rússia somente se beneficiou da “descoberta 

de Gutenberg” quando as condições sociais e culturais propícias 

ali se concretizaram, da mesma forma que, no mundo de hoje, 

ainda é desigual a distribuição de acesso à internet. E, se hoje há 

vigilância sobre o conteúdo da rede mundial de computadores, 

especialmente em algumas nações, no passado, “as autorida-

des, preocupadas com a possibilidade de os cafés estimularem 

comentários subversivos sobre o governo” (Ibid. p.38), manti-

veram sob vigilâncias esses centros de comunicação oral. 

No Brasil, a utilização efetiva da impressão tipográfica se 

deu somente com a chegada da corte portuguesa, que para cá se 

transferiu em 1808, fugindo da invasão napoleônica (Roman-

cini; Lago, 2007, p.15-16). Apesar das diferenças sociais em 

nosso país, o Brasil participou do boom da internet, já que, con-

forme registra Castells (2000), no início de 1995, o governo se 

empenhou em “melhorar o sistema brasileiro de comunicação 

para ligar-se à supervia global emergente” (Ibid., p.388). Ainda 

que, no início, tenha sido estatisticamente pequeno o número de 

computadores pessoais, assim como lento o acesso à internet dis-

cada, atualmente é grande a oferta desses aparelhos, bem como 

o oferecimento de serviços de conexão em banda larga. Existe 

ainda a possibilidade de acesso gratuito em agências dos Cor-

reios, unidades do Sesc ou escolas, bem como a oferta do serviço 

em lan houses (que podem ser mais econômicas do que a assina-

tura de um serviço mensal), ampliando o número de usuários.
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Quando postulamos a caracterização das mídias digitais não 

só na convergência de meios, mas também na confluência entre 

o antigo (já dado) e o novo, a questão adjacente é a de se levar 

em conta as condições históricas de produção. Como lembram 

Briggs e Burke (2006), não faltam exemplos de que o novo se 

constitui a partir do dado, na história da comunicação: balões 

com falas apareceram em publicações do século XVIII, que, 

por sua vez, adaptaram os textos em forma de rolo que saíam 

das bocas da Virgem e outras figuras da arte religiosa medie-

val; assim como os debates atuais sobre a qualidade das mídias 

eletrônicas ou digitais tiveram antecedentes nas discussões em 

torno dos efeitos prejudiciais dos romances sobre os leitores e 

de peças teatrais sobre o público, em séculos anteriores. Até 

mesmo as palavras rede e web, ícones do vocabulário da comuni-

cação contemporânea, já estavam em uso no século XIX. Nesse 

olhar histórico, os autores recordam que, com o surgimento das 

publicações impressas, os manuscritos mantiveram a sua impor-

tância enquanto retrato de uma cultura; da mesma forma, livros 

sobreviveram à chamada era do rádio e da televisão, revelando 

que “ao se introduzirem novas mídias, as mais antigas não são 

abandonadas, mas coexistem e interagem” (Briggs; Burke, 2006, 

p.15). Ora, se as mídias digitais possuem traços completamente 

novos, com destaque para o potencial de se constituir na plena 

convergência de diversas mídias, não se apaga por completo o 

ranço da convivência com o já dado, o que pode ser depreendido 

por meio do funcionamento discursivo.

A narrativa digital: suporte e discurso em 
convergência

Para Maingueneau (2000, p.72), o suporte provoca impacto 

no discurso: “O midium não é um simples ‘meio’, um instru-
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mento para transportar uma mensagem estável: uma mudan-

ça importante do midium modifica o conjunto de um gênero 

de discurso”. Some-se a isso o fato de que, conforme aponta 

Moherdaui (2007, p.147), o computador, suporte essencial da 

comunicação na era digital, “é um meio expressivo capaz de 

ampliar a nossa capacidade de relatar fatos e como tal torna pos-

sível a criação de narrativas multiformes ou multissequenciais”. 

A autora argumenta que o texto multilinear na web engloba a 

maioria dos gêneros jornalísticos: “a notícia hipertextual (que 

pode ser uma nota curta) é um exemplo disso. Tem o formato 

da pirâmide invertida e pode conter links para recursos multimí-

dia, não necessariamente todos” (Moherdaui, 2007, p.150). Ou 

seja, se é fato que a escrita digital possui a sua especificidade, é 

também certo que esta mesma especificidade se apoia no histo-

ricamente existente. 

Canavilhas (s/d) apresenta um ponto de vista crítico em re-

lação à linguagem jornalística na era digital, considerando que o 

novo meio não alterou o formato de linguagem. Propõe o web-

jornalismo como um estado a que o jornalismo digital on-line 

deveria chegar, já que, segundo ele, “o chamado ‘jornalismo 

on-line’ não é mais do que uma simples transposição dos ve-

lhos jornalismos escrito, radiofônico e televisivo para um novo 

meio”. Considera o autor:

Mas o jornalismo na web pode ser muito mais do que o atual 

jornalismo on-line. Com base na convergência entre texto, som e 

imagem em movimento, o webjornalismo pode explorar todas as 

potencialidades que a internet oferece, oferecendo um produto 

completamente novo: a webnotícia. (Canavilhas, s/d, p.1)

Em estudo de 2007, Canavilhas permanece convicto de que, 

embora o nascimento de novos meios introduzam novas rotinas 

e linguagens jornalísticas, esse processo ainda não teria ocorrido 
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efetivamente com a web. “Fatores de natureza técnica, econô-

mica e de recursos humanos têm feito que a web se limite a dis-

tribuir conteúdos informativos idênticos aos que já existem nos 

meios tradicionais”, pontua (Canavilhas, 2007, p.2).

Por sua vez, Moherdaui (2007, p.119 et seq.) apresenta al-

guns termos utilizados para se falar de jornalismo digital, a saber, 

jornalismo multimídia; webjornalismo (Luciana Mielniczuc e João 

Canavilhas); jornalismo eletrônico multimídia interativo (Javier 

Díaz Noci); jornalismo eletrônico (Helder Bastos); jornalismo 

digital (Gonçalves), cada um desses termos defendido por auto-

res distintos, que enfatizam aspectos diferentes e aos quais não 

recorreremos neste momento, visto que não se trata, aqui, de 

discutir uma questão de terminologia. 

Ao final, a autora propõe que “a expressão jornalismo digital 

é a mais plausível, tendo em vista que o conteúdo pode ser pro-

duzido para a web e a partir da web” (Moherdaui, 2007, p.121), 

por se tratar de narrativas multiformes ou multissequenciais, 

que conduzem uma multiplicidade de linguagens. A autora 

considera mais abrangente esta expressão, já que, de seu ponto 

de vista, a denominação “on-line” não contemplaria todas as 

especificidades. 

A nosso ver, ao se tratar da narrativa jornalística da/na web 

(ou digital, ou on-line...), a questão da terminologia não é a mais 

importante, ou a primeira a ser considerada, pois, do ponto de 

vista da AD, o sentido não é imanente, sendo determinado pelas 

formações ideológicas (FIs), relacionadas, por sua vez, a for-

mações discursivas (FDs). Segundo Pêcheux (1975), em for-

mulação clássica para a teoria, as palavras “mudam de sentido, 

segundo as posições sustentadas por aqueles que as empregam” 

(1975, p.160). Ou seja, conforme mudam de formação discursi-

va, as palavras também mudam de sentido.

Diante disso, defendemos que, antes de propor uma termi-

nologia – seja jornalismo digital, jornalismo on-line ou web-
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jornalismo – é necessária a apreensão semântico-discursiva da 

narrativa digital e de suas características, entre as quais estão as 

citadas por Moherdaui (2007, p.146) – o conteúdo dinâmico, a 

atualização constante, valorização da memória, interatividade, 

hipertextualidade, multimidialidade, personalização, imersão – 

e por Canavilhas (2007) – a hipertextualidade, a multimidialida-

de, a interatividade. 

Dadas essas características, é possível afirmar que o jornalis-

mo digital se constitui como um novo jornalismo? Ou, de fato, 

enquanto webjornalismo, como quer Canavilhas? Tomemos 

como exemplo o Portal da Jovem Pan. Por meio dele, é possível 

ter acesso à programação radiofônica, a outras notícias impres-

sas ou mesmo a matérias em formato telejornalístico, através de 

um banner flash disponível na homepage. Por um lado, o portal 

reúne, em convergência, os formatos preexistentes (o impresso, 

o radiofônico, o televisivo). Por outro, a coexistência desses for-

matos bem como a possibilidade de interação entre eles caracte-

rizam o novo modo de veicular a informação.

Nesse novo parâmetro, a importância que tem o receptor (ou 

coenunciador) no processo de comunicação faz que a interativi-

dade esteja entre as principais características das mídias digitais. 

A internet estimula usuários a oferecer seus testemunhos, suas 

versões dos fatos ou sua opinião, por meio de espaços destinados 

a comentários ou links diretos. O leitor de internet é, portanto, 

um leitor ativo, inclusive em sua perspectiva de leitura guiada 

pelo hipertexto, através do qual os usuários podem recorrer a di-

ferentes roteiros de leitura. Assim, a edição de notícias na inter-

net requer “renunciar ao conceito de texto unitário e substituí-lo 

por textos fragmentados” (Moherdaui, 2007, p.164). 

Sites como os do The New York Times ou do ABCNews.com 

contam com a participação de leitores como recursos essenciais 

da comunicação. Por exemplo, numa notícia intitulada “No Pro-

tection: Victim to Sue School in Abuse/Bullying Case” (ABC.
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News.com, 25/5/2010), jovens comentam (inclusive, em tom 

de desabafo), casos sofridos de bullying, o que amplia de forma 

decisiva os limites da notícia dada, tornando-a compartilhada 

e muito mais abrangente. Pergunta-se: ainda é válido falar de 

pirâmide invertida, nesse contexto – tomando como base a de-

finição clássica de que o mais importante vem no começo da 

notícia –, se um comentário tem o potencial de se tornar até mais 

impactante do que a notícia em si?

A variedade de recursos dos meios digitais exige um suporte 

tecnológico compatível, porque, evidentemente, os links devem 

funcionar. Essa é uma constatação óbvia e, ao mesmo tempo, um 

ponto nevrálgico e vulnerável na constituição do sistema digital 

de comunicação. Por mais que a tecnologia seja aperfeiçoada, 

uma demanda maior que a esperada pode pôr em risco toda a 

circulação de informação. Por ocasião do ataque às torres gêmeas 

nos EUA, em 11 de setembro de 2001, a internet brasileira, que 

não estava preparada para a alta demanda de informações, ficou 

sobrecarregada, e os principais sites de notícias permaneceram 

por mais de duas horas fora do ar. Moherdaui elenca os seguin-

tes dados da ocasião: nos EUA, a média de conexão saltou de 5,5 

segundos para 12,9 segundos. Sites como CNN.com (www.cnn.

com), MSNBC.com (www.msnbc.com), ABCNews.com (www.

abcnews.com), The New York Times (www.nytimes.com) e USA 

Today (www.usatoday.com) tomaram a prudente decisão de al-

terar suas homepages para facilitar a navegação de usuários em 

busca de informações. O site da rede CNN excluiu fotografias, 

imagens em vídeos, depoimentos em áudio, a fim de deixar a 

página principal mais leve, chegando a reduzir o peso de sua 

homepage de 255 KB para 20 KB (Moherdaui, 2007, p.65). Re-

cursos válidos, porém, menos necessários diante da necessidade 

de priorizar a demanda por informação. Essa foi uma forma ade-

quada de atender a principal necessidade daquele que deve ser a 

razão da comunicação, o público.
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Suporte e público

Pesquisas apontam a existência de três tipos de leitores de 

internet (Moherdaui, 2007, p.198): leitores scanners, aqueles 

que só vão passar os olhos pelo texto, procurando divertimento 

e surpresas; os que preferem recursos multimídia a textos; os que 

procuram informações específicas, que normalmente leem longos 

textos na tela do computador.

Mesmo que os leitores scanners representem um dos tipos 

específicos da leitura em internet, o método de “passar o olho” 

e captar as informações mais relevantes segundo um ponto de 

vista próprio não é novidade na história da leitura. Bem antes da 

proliferação das plataformas digitais, o ato de ler está associado 

a procedimentos dinâmicos e individuais, em que, muitas vezes, 

busca-se um sentido geral e não o entendimento palavra a pa-

lavra, exceto quando se necessita de um olhar de revisor, por 

exemplo. Vide os métodos de estudo de compreensão dinâmica 

de textos em língua estrangeira (idioma instrumental). Tal ideia 

pode ser visualizada através de um texto que circula na internet 

e resume, de forma bem-humorada, a premissa do processo di-

nâmico de leitura:

De aorcdo com uma pqsieusa de uma uinrvesriddae ignlsea, 

não ipomtra em qaul odrem as lrteas de uma plravaa etãso, a úncia 

csioa iprotmatne é que a piremria e útmlia lrteas etejasm no lgaur 

crteo. O rseto pdoe ser uma ttaol bçguana que vcoê pdoe anida ler 

sem pobrlmea. Itso é poqrue nós não lmeos cdaa lrtea isladoa, mas 

a plravaa cmoo um tdoo.2 

 2 De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em 

qual ordem as letras de uma palavra estão, a única coisa importante é que a 

primeira e última letras estejam no lugar certo. O resto pode ser uma total 

bagunça que você pode ainda ler sem problema. Isto é porque nós não lemos 

cada letra isolada, mas a palavra como um todo.

Miolo_Comunicacao_cultura_e_linguagem_(GRAFICA).indd   49Miolo_Comunicacao_cultura_e_linguagem_(GRAFICA).indd   49 29/10/2014   13:52:5429/10/2014   13:52:54



50  ANITA S. • ANNA B. • ARLINDO JR. • CARLO N. • LUCILENE G. • MARIA G. • SUELY M. (ORGS.)

Vale ainda ressaltar que os três tipos de leitores podem con-

viver em um só. O leitor pode, por exemplo, escanear as páginas 

com o olhar em busca de informações, parar e se delongar em 

recursos multimídia ou informações específicas que lhe con-

vierem. Assim, o mesmo leitor se constitui como tipo a, b, c, 

podendo ainda participar do processo de comunicação, comen-

tando uma notícia ou enviando materiais que agregam valor à 

notícia.

No que tange à textualidade e às possibilidades de leitura no 

meio digital, é válido enfatizar o cuidado necessário quanto ao 

deslumbramento no que se refere às novidades do texto digital. 

Conforme a concepção atual de texto da Linguística Textual, 

“todo texto constitui uma proposta de sentidos múltiplos e 

não de um único sentido”, sendo todo texto “plurilinear na sua 

construção” (Koch, 2006, p.61). Com base nessa concepção de 

texto, enquanto construto histórico-social (multi)dialogicamen-

te constituído, Koch postula que todo texto seja um hipertexto. 

Afinal, são sempre diversas as possibilidades de leitura, de cons-

trução e reconstrução de sentidos, de remissões, interpretações, 

alusões etc. conforme múltiplas possibilidades de percurso de 

escrita e de leitura. O texto impresso tradicional, por exemplo, 

pode contar com notas de rodapé ou notas finais, referências 

a outros textos e autores, remissões a outras obras, filmes etc. 

às quais o leitor pode ou não recorrer a qualquer momento da 

leitura propriamente dita. Não se trata de minimizar as poten-

cialidades do meio digital, mas de mensurar o fato de que certos 

recursos são justamente potencializados (e não criados) pelo 

suporte on-line. Em outras palavras, o suporte maximiza a ex-

tensão de recursos como a hipertextualidade, a multimodalidade 

etc., apenas não é a origem desses recursos. Desta feita, supõe-se 

adequada a ponderação entre o que é “novo” e o que é “já dado” 

no funcionamento da narrativa digital a fim de, no interstício 

discursivo, delinear a sua especificidade.
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Com essa ressalva, afirmamos uma diferença teórica entre 

a concepção de texto por nós adotada e a que fica implícita nos 

estudos de autores como Canavilhas (s/d, 2007), Moherdaui 

(2007) e Franco (2008), o que não significa, de modo algum, 

minimizar os méritos dos estudos desses autores. Se, para Cana-

villhas (2007, p.7), a utilização simultânea dos fatores em uma 

notícia “abre a possibilidade absolutamente única de que cada 

usuário possa fazer uma leitura pessoal da informação disponí-

vel”, para nós, com base nos estudos de Texto e Discurso, essa 

capacidade é inerente a toda e qualquer produção textual, sendo 

obviamente maximizada no texto digital. Sem dúvidas, a web 

potencializa essa característica do texto e, como expõe Canavi-

lhas, constitui-se como um meio de comunicação de massa que 

é, simultaneamente “posmassmidiático, no sentido de que pode 

fruir-se de forma individual e única, situando a relação entre 

usuários e conteúdos em uma esfera mais privada e individual” 

(2007, p.7).3 Isso serve para colocar em xeque o velho concei-

to de linguagem jornalística como expressão da objetividade. 

Aliás, sabe-se, pelos estudos discursivos, que as marcas de sub-

jetividade ou de objetividade são efeitos do próprio discurso, 

não havendo possibilidade de uma linguagem transparente, fato 

relevante e, na maioria das vezes, ignorado por abordagens jor-

nalísticas, conforme criticamos em Moraes (2011). 

Em vez de discordar de Canavilhas quanto às possibilidades 

textuais do webjornalismo, podemos postular que tais carac-

terísticas ajudam a evidenciar as potencialidades do texto em 

geral, podendo não só definir uma nova caracterização do web-

jornalismo como do próprio jornalismo em geral. Afinal, enten-

demos que essa arquitetura textual – que permite ao leitor eleger 

seu próprio itinerário de leitura – vai além da internet (embora 

nela seja mais evidente) e é mais antiga do que esse meio. Se con-

 3 Desta citação de Canavilhas (2007) em diante, nossa tradução do espanhol.
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siderarmos a concepção de Koch de hipertexto, exposta acima, 

não poderemos limitar à web a concepção do papel do recep-

tor exposta por Canavilhas, que destaca “a necessidade de uma 

participação ativa do leitor que, ao seguir seu próprio percurso 

(recorrido) de leitura, cria sucessões temporais, altera o curso da 

história e, por isso, terá de considerar-se a si mesmo como autor 

de um texto sem princípio definido” (Canavilhas, 2007, p.82).

De modo complementar, podemos concordar com Canavi-

lhas (2007) quanto à possibilidade de o webjornalismo ser um 

lugar privilegiado para “organizar a informação de tal forma que 

os usuários saibam o essencial com uma leitura breve, mas que, 

simultaneamente, deixe pistas aos leitores que queiram ir mais a 

fundo” (Canavilhas, 2007, p.84). Assim, os sistemas hipertex-

tuais possibilitam “um número quase infinito de arquiteturas” 

(Canavilhas, 2007, p.125).

Se não se pode negar as especificidades do texto para web, 

pode-se acrescentar que elas desestabilizam muito do que pare-

cia líquido e certo na constituição do jornalismo hoje chamado 

tradicional. Consideramos que o reconhecimento de tais especi-

ficidades é importante, e propomos que ele seja acrescido de um 

dispositivo teórico que leve em conta os princípios dialógicos, 

os heterogêneos e a constituição de efeitos de sentido da e pela 

linguagem. 

Se, por um lado, o webjornalismo abre uma nova possibili-

dade de arquitetura da construção da notícia, por outro, pode 

provocar a necessidade de que o jornalismo em geral renove a 

arquitetura de sua escrita e, seja qual for a plataforma, atue com 

ética e honestidade. Um primeiro passo é encarar que o próprio 

funcionamento da linguagem impõe desafios à profissão, pois as 

variadas formas de expressão permitem diferentes efeitos no dis-

curso, por vezes tendenciosos, como procuraremos exemplificar 

no item a seguir, ainda que brevemente, com base em conceitos 

de Dominique Maingueneau. 
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No (novo) mundo digital, a (velha) destacabilidade

Ressaltamos a necessidade de considerar, no estudo da nar-

rativa digital, um equilíbrio entre aquilo que é específico das 

mídias digitais (sua especificidade, caracterizada especialmente 

pela convergência de mídias) e aquilo que é comum, ponto em 

que se situam tanto as regras básicas do jornalismo (checar dados 

etc.) quanto o comunicar a partir de uma língua/linguagem. Para 

desenvolver tal argumento, mobilizamos o conceito de citação e 

destacabilidade, tal qual formulado por Maingueneau (2006), a 

fim de mostrar que, discursivamente, o novo convive com o já 

dado nesse meio convergente, desempenhando a linguagem um 

papel fundamental nesse ponto de encontro. 

Segundo Maingueneau (2006, p.24), “os discursos consti-

tuintes [...] são os fiadores de múltiplos gêneros de discurso”. 

São espécies de discursos-limite que, “para não se autorizarem 

apenas por si mesmos, devem aparecer como ligados a uma fonte 

legitimadora”. Para esse autor, certas condições predispõem à 

destacabilidade, como a presença de “asserções generalizantes 

que enunciam um sentido completo; são curtas, bem estrutura-

das, de modo a impressionar, a serem facilmente memorizáveis e 

utilizáveis”. O enunciado destacado “inaugura uma série ilimi-

tada de retomadas, na medida em que se apresenta como o eco de 

uma série ilimitada de retomadas” (Maingueneau, 2006, p.74).

Do ponto em que surgiu ao modo como uma citação vai se 

perpetuar através de um discurso relatado, existe um caminho 

que pode remodelá-la. Como exemplo de enunciado que surgiu 

com as condições da destacabilidade, podemos apontar uma 

afirmação do ministro da Saúde, assim abordada pelo jornal 

Folha de S.Paulo (27/4/2010) em título e olho:

Ministro da Saúde recomenda sexo contra hipertensão

Sugestão de Temporão, em tom de brincadeira, veio junto de 

outras para que o brasileiro se exercite e consuma menos sal 
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Vejamos um trecho em que a mesma matéria destaca as falas 

do ministro:

O ministro recomendou no final da conversa com jornalistas: 

“Dancem, façam sexo, mantenham o peso, façam atividades físicas 

e, principalmente, meçam a pressão”.

Pelo trecho citado acima, fica claro que o ministro destacou 

em sua fala outros aspectos em relação à saúde, mas, devido ao 

inusitado, foi o assunto “sexo” que ganhou destaque e a caracte-

rística da repetibilidade. O assunto repercutiu, por exemplo, na 

coluna de José Simão (Folha de S.Paulo, 2/5/2010):

E o grande babado da semana fica com o ministro Temporão: 

“Ministro da Saúde recomenda sexo para combater hipertensão”. 

Então não é hipertensão, é HIPERTESÃO! [...]

E um amigo meu mandou avisar o ministro que “faz um TEM-

PORÃO que eu não faço sexo!”. Queremos Bolsa Perereca, Bolsa 

Motel e Bolsa Viagra!

Ainda segundo Maingueneau (2006, p.76), o enunciado des-

tacável é “autoposicionado, inatingível tanto em seu significante 

quanto em seu significado, memorável”, já que, assim como a 

máxima, está fadado a “se destacar de seu ambiente textual para 

levar uma vida autônoma, preservada da decomposição, do es-

quecimento”. Completa o autor:

De fato, é impossível determinar se essas “pequenas frases” são 

assim porque os locutores dos textos de origem as quiseram assim, 

isto é, destacáveis, destinadas à retomada pelas mídias, ou se são 

os jornalistas que as dizem dessa forma para legitimar seu dizer. 

(Maingueneau, 2006, p.80)
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O conceito é particularmente pertinente aos estudos de mídia, 

já que “a citação está inscrita no próprio funcionamento da má-

quina midiática [...]. É como se os profissionais das mídias [...] 

indicassem discretamente os fragmentos que desejam ver reto-

mados” (2006, p.80). Maingueneau (2006, p.81) salienta que 

“a destacabilidade permite produzir títulos, intertítulos, legen-

das de fotos”, elementos que Cremilda Medina (1988, p.118) 

chama de apelos verbais.

nada impede que um jornalista converta soberanamente em 

“pequenas frases”, graças a uma manipulação apropriada, qualquer 

sequência de um texto. [...] Os locutores-origem se encontram, 

assim, com muita frequência, na posição de sobreasseveradores de 

enunciados que não foram formulados como tais nos textos. [...] 

esse sobreasseverador é produzido pelo próprio trabalho da citação. 

(Maingueneau, 2006, p.81)

Esse tipo de funcionamento midiático se repete em notícias 

veiculadas pela web. Para exemplificar, vejamos trechos de uma 

notícia divulgada pelo portal Terra em 24/5/2010:

Alckmin diz que governo Lula colhe o que não plantou

Vagner Magalhães – Direto de São Paulo 

O pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, Geraldo 

Alckmin (PSDB), disse nesta segunda-feira (24) que o governo Lula 

está colhendo o que não plantou. “Durante esse governo, as refor-

mas estruturantes pararam. O momento atual mascara problemas 

muito sérios, como a maior taxa de juros do mundo e uma pesada 

carga tributária”, afirmou. 

[...]

De acordo com Alckmin, o PSDB tem uma bandeira a zelar. 

“Somos seguidores de Franco Montoro e de Mário Covas. A res-

ponsabilidade dessa bandeira é nossa.”
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A escrita mantém a estrutura da pirâmide invertida, come-

çando com o lead. As perguntas Quem? O que? Quando? são 

respondidas no primeiro parágrafo da matéria. Já Onde? e Como? 

se esclarecem no segundo, enquanto o Por quê? é explorado no 

decorrer do texto. Sublinhamos trechos em discurso indireto, 

quando a notícia atribui à sua fonte o enunciado citado de forma 

indireta. Entre aspas, estão os trechos em que a fonte é citada de 

forma direta.

É curioso observar que o enunciado “Lula colhe o que não 

plantou”, atribuída a Alckmin no título da matéria, não aparece 

no corpo do texto. A fala que mais se aproxima, na citação de 

Alckmin, entre aspas, é “A responsabilidade dessa bandeira é 

nossa”. Percebe-se, assim, um movimento do texto para atri-

buir a Alckmin o enunciado destacado no título. Esse tipo de 

movimento pode ocorrer em qualquer tipo de suporte, seja di-

gital ou não. 

Os exemplos se multiplicam. O recente “caso Padre Beto” 

(sobre o qual escrevi em meu blog4) ficou famoso por retratar 

o personagem da notícia como “aquele que defende homosse-

xuais”, recortando apenas um dos aspectos de suas declarações. 

Esse recorte fica evidente em títulos midiáticos como “SP: padre 

declara apoio a gays, causa polêmica e bispo pede retratação” 

(Terra, 25/4/2013); “Padre que defende homossexualidade 

pede afastamento da Igreja” (Folha de S.Paulo, edição on-line, 

27/4/2013); “Fiéis lotam igreja em missa de padre que defende 

homossexuais” (Folha de S.Paulo, edição on-line, 28/4/2013). 

Os recortes ressaltam um único aspecto entre várias declarações 

da personalidade retratada, transformando um sentido que é 

apenas parcial em “verdade dominante” no âmbito da opinião 

pública.

 4 Disponível em: <http://www.liquimix.blogspot.com.br/2013/04/caso-

-padre-beto-imprensa-e-destacamentos.html>.
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Considerações finais

Nota-se que as especificidades do webwriting (ou da redação 

em mídia digital) não afastam deste novo modo de fazer jornalis-

mo os deslocamentos discursivos de sentido, conforme demons-

trado através dos conceitos de citação e destacabilidade. Ou seja, 

nesse novo meio, permanecem antigos impasses. O espaço digi-

tal é caracterizado por potencialidades inovadoras, mas, ainda 

assim, precisa lidar com o fato de que o funcionamento discur-

sivo permite movimentos de sentido que, muitas vezes, sob o 

disfarce da suposta objetividade/neutralidade jornalística, mais 

alteram do que esclarecem sentidos, afetando a questão ética, 

que, como se vê, independe do suporte utilizado. 

A fim de entender as características do ciberespaço, acredi-

tamos ser necessário considerar tanto os elementos específicos 

que caracterizam as plataformas digitais, quanto os modos de 

funcionamento discursivo que fazem parte da mídia em geral. 

Consideramos que a atenção ao nível linguístico-discursivo pro-

porciona um olhar mais apurado sobre o discurso que circula 

por meio do jornalismo on-line, levando a perceber esse espaço 

como constituído no equilíbrio entre novas formas e antigos pro-

cedimentos. Muda o meio, altera-se a linguagem em boa medi-

da, mas permanecem características que, justamente por essa 

permanência, podem ser consideradas como inerentes ao jor-

nalismo de modo geral. Pode, aliás, ser mera questão de tempo 

a distinção entre jornalismo tradicional e jornalismo on-line (ou 

digital, ou webjornalismo), visto que, no estado atual da História 

da Comunicação, o digital já é (ou está para ser?) o tradicional. 
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