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ApreSentAção

A comunicação digital ampliou a disponibilidade de 
informações, ao passo que é cada vez mais comum que se 
leiam apenas os títulos das matérias, que são um aspecto 
destacado dos assuntos abordados. Nesse cenário, a cres-
cente influência dos aplicativos de notícias – que abas-
tecem instantaneamente o usuário por meio de um feed, 
com recortes de atualidades considerados relevantes – é 
decisiva para a construção de efeitos de sentidos a respeito 
dos fatos divulgados e consequentes registros de memória.

Este livro deriva de ampla pesquisa que investigou 
esses efeitos em notícias veiculadas em dois aplicativos, 
um nacional (UOL, vinculado a um dos portais mais 
acessados do país, que divulga conteúdo do jornal Folha 
de S.Paulo) e um internacional (Le Monde), com respaldo 
no quadro teórico-metodológico da Análise do Discurso 
(AD) de linha francesa, priorizando as noções de destaca-
mento e destacabilidade (Maingueneau, 2010; 2014).

Com um corpus delimitado em torno de notícias sobre 
o Brasil, a obra permite traçar um ethos a respeito da iden-
tidade do país e do brasileiro, com base em representações 
na mídia nacional e internacional, levando em conta a 
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relação entre a interdiscursividade e a deontologia jor-
nalística no contexto das tecnologias atuais. O recorte 
é iniciado pelo jornal francês, a partir do qual as notí-
cias são cruzadas com as de divulgação nacional, por 
entender que a imprensa estrangeira (em relação a nosso 
ponto de vista) noticia os fatos sobre o Brasil considera-
dos de maior impacto internacional e, por hipótese, de 
um ponto de vista distanciado. Assim, em última ins-
tância, trata-se de uma imagem internacionalizada do 
Brasil, constituída discursivamente.

Quanto à apresentação desta obra, os dois primeiros 
capítulos dedicam-se a situar o estudo em seu quadro teó-
rico-metodológico. Os resultados das análises são expostos 
nos capítulos seguintes. O terceiro capítulo prioriza as aná-
lises comparativas entre notícias divulgadas nos aplicativos 
Le Monde e UOL/Folha, a partir de recortes temáticos. 
A ênfase é dada ao destacamento dos títulos, sem que se 
deixe de considerar o conjunto das reportagens analisadas. 
Busca-se esmiuçar a relação entre título e o todo das repor-
tagens e quais efeitos os destacamentos proporcionam.

Os capítulos 4 e 5 enfatizam o funcionamento do jor-
nalismo contemporâneo com base no destacamento e bus-
cam aprofundar a discussão por meio do cruzamento entre 
as análises realizadas e os modos de produção do discurso 
jornalístico, sustentado em posicionamentos editoriais. 
Tal etapa foi complementada a partir de realização de 
entrevista com o médiateur do Le Monde e pesquisa sobre 
o funcionamento das atividades do jornal.

Em seu conjunto, os capítulos do livro permitem o 
aprofundamento da visão sobre a cobertura midiática a 
respeito do Brasil em nível internacional. Os resultados 
demonstram que a constituição de identidades é ampla-
mente afetada pelos modos de funcionamento jornalís-
tico, cuja discursividade pauta-se no que chamamos de 
uma sintaxe do destacamento.
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A pesquisa integra-se ao projeto global de atividades 
desenvolvido pela docente e pesquisadora na Faculdade de 
Arquitetura, Artes e Comunicação da Universidade Esta-
dual Paulista, no triênio 2016-2018, e foi parcialmente 
realizada com apoio da Fapesp (Processo 2016/18915-3), 
que subsidiou o estágio de pós-doutoramento realizado 
na Université Paris Sorbonne (Paris IV), em Paris, França, 
sob a supervisão do doutor Dominique Maingueneau, no 
período de março a setembro de 2017.
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