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1  
DelimitAnDo o eStuDo

Com a comunicação digital cada vez mais presente 
na vida das pessoas, o hábito de ler jornais em papel vem 
sendo substituído pela leitura online, não só por meio das 
telas dos computadores, mas muito especialmente pelos 
dispositivos móveis. Isto, porém, não reduz a importância 
da chamada mídia impressa, entendida como mídia de 
aprofundamento, que, ao contrário de perder sua força, 
reestabelece um status de mídia quente, outrora perdido 
para o audiovisual, ao poder divulgar e atualizar notícias 
por meio dos sites vinculados aos jornais, atualmente 
muito acessados em suas versões digitais.

O suporte é indissociável do conteúdo que veicula, 
conforme defende Maingueneau (2001) ao tratar da rele-
vância do midium, e, consequentemente, a comunicação 
é alterada pelo tipo de leitura que provoca. Evocamos o 
termo “leitura” porque o usuário não deixa de ser leitor, 
especialmente se aceitarmos a concepção do leitor imer-
sivo que navega no ciberespaço (Santaella, 2004) e com-
preendermos, sobretudo, que a leitura se torna cada vez 
mais complexa.
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Santaella (ibidem) promoveu uma densa pesquisa 
sobre a navegação e os modos de leitura no ciberespaço, 
considerando a influência do suporte físico (o compu-
tador, a tela, o mouse), sem deixar de ser previdente em 
relação aos novos suportes. Já naquele momento, ampa-
rada em especialistas, afirmava que o futuro pertenceria 
aos “portáteis capazes de se comunicar sem fios” (ibidem, 
p.182), por isso seu estudo teórico e empírico permanece 
pertinente: “navegar veio para ficar, pois se trata de uma 
atividade performativa e cognitiva que não está presa a um 
único tipo de equipamento” (ibidem, p.183).

Ajustando para os objetivos de sua pesquisa a mobi-
lização de teorias cognitivas, a autora chegou a três perfis 
de internautas ou leitores imersivos: o errante, o detetive 
e o previdente, cada um deles associado a modalidades 
de raciocínio (abdutivo, indutivo e dedutivo, respectiva-
mente). Embora prototípicas, as modalidades de leitura 
são intercambiáveis e convivem entre si. Ainda que a 
refinada pesquisa da autora tenha trilhado um caminho 
diferente do nosso (o viés cognitivo, em seu caso, e o 
discursivo, no nosso), é interessante notar que suas con-
clusões são compatíveis com uma compreensão histórica 
da leitura, que poderia ser mobilizada por uma teoria 
discursiva.

Conforme já problematizamos em outros trabalhos (a 
exemplo de Moraes, 2014), não basta (somente) pensar em 
um mundo que é hoje tal por causa das novas tecnologias, 
mas as atuais tecnologias também são possibilitadas pelos 
processos historicamente constituídos. Respaldamo-nos, 
assim, em Santaella (ibidem, p.181) para afirmar que o 
leitor do aplicativo é tanto um leitor pós-livro, pós-jornal 
impresso, pós-computador quanto um leitor influenciado 
por todos esses e por outros modos de leitura: “o leitor 
imersivo não surgiu diretamente do leitor contempla-
tivo dos livros. Sua sensibilidade perceptiva veio sendo 

Aplicativos_de_noticias_(MIOLO_12x21)_GRAF-v2.indd   14 23/05/2019   14:06:30



APLICATIVOS DE NOTÍCIAS, DESTACAMENTO E EFEITOS DE SENTIDOS 15

gradativamente preparada pelo leitor dos fragmentos de 
imagens, sons, textos, setas, cores e luzes, no burburinho 
da vida urbana”.

O leitor, ou usuário, hoje com smartphone em mãos, 
é a um só tempo disperso e imersivo; transita pela leitura 
scanner e por outras infinitas possibilidades não lineares. 
No aplicativo, depara-se com destaques em movimento, 
geralmente títulos, subtítulos e fotografias legendadas. 
Ao clicar no link relacionado ao título, é levado tanto à 
leitura de um texto em maior profundidade como a outras 
possibilidades intertextuais, como links para matérias 
relacionadas. Se o leitor, por dispersão, perde um desta-
que considerado de alta relevância editorial, o aplicativo 
o retoma, busca fisgar esse leitor de volta, retornando um 
título de destaque à posição mais alta da rolagem, ou emi-
tindo novos alertas sonoros.

O destacamento é sempre essencial, já que constitui 
a primeira camada da leitura, o chamariz, e os suportes 
móveis, por sua vez, favorecem a leitura dos destaques. 
Nessa realidade em que tablets e smartphones tornaram-se 
quase uma extensão do ser humano,1 torna-se mais rele-
vante refletir sobre os modos de destacamento enquanto 
processos de direcionamento de leitura e consequente 
cristalização de memórias na contemporaneidade.

 1 Isso ocorre de modo ainda mais significativo para a chamada gera-
ção selfie, aquela que registra e publica seus momentos cotidianos 
em redes sociais, muitas vezes passando mais parte de seu tempo 
nessas redes do que interagindo efetivamente com a sociedade. 
A definição de geração selfie é elástica. Remete aos jovens nasci-
dos no auge da comunicação digital (final dos anos 1990 e anos 
2000), mas também a todos aqueles que se “adaptaram” a essas 
tecnologias. Faz referência ao comportamento de tirar fotos de si 
mesmo para publicar em redes sociais. Filosoficamente, “mais 
do que uma geração da imagem de si mesmo, ela é uma geração do 
indivíduo por ele mesmo em vários sentidos” (Pierre, J. A. Moder-
nidade da geração selfie. Disponível em: <goo.gl/FSAOxf >. 
Acesso em: set. 2016).
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Qual seja a posição sobre o espaço digital (interação ou 
alienação), é sabido que, no atual contexto, há disponibi-
lidade de acesso a infinita quantidade de notícias, sendo 
comum que se leiam apenas títulos. Se as matérias jor-
nalísticas já são um recorte da realidade, pré-definido de 
acordo com uma linha editorial, aqueles são um “recorte 
do recorte”, um aspecto particular destacado do assunto 
abordado, focado em um certo posicionamento. Dessa 
forma, diversas informações são retransmitidas de modo 
superficial e, principalmente quando compartilhadas nas 
redes sociais, recebem comentários e repercutem com 
base apenas em seus títulos.

Levando em conta essa realidade social e a crescente 
influência dos aplicativos para dispositivos móveis (os 
chamados apps), a pesquisa que ora se apresenta neste 
livro propôs discorrer a respeito dos efeitos de sentidos 
construídos com base nos destacamentos em títulos de 
notícias que circularam em aplicativos. Tratamos de notí-
cias de dois aplicativos, sendo um nacional (o UOL, que 
veicula notícias do jornal Folha de S.Paulo, além de con-
teúdo próprio) e um internacional (Le Monde, vinculado 
ao jornal francês de mesmo nome). Trata-se de aplicativos 
que procuram resguardar o status de mídias tradicionais, 
amparados na apuração jornalística, no atual universo 
diversificado da comunicação. Optamos pelo aplicativo 
UOL por ser um dos mais populares no Brasil e ter vín-
culo com o grupo Folha, responsável pelo jornal Folha 
de S.Paulo, de grande circulação e influência nacional. A 
opção pelo aplicativo do jornal francês Le Monde justifica-
-se pela sua importância e credibilidade internacional, 
bem como por sua efetiva proposta de colocar-se como 
veículo internacional, do que ecoa seu próprio nome, “O 
Mundo”. É sediado em um país em evidência na União 
Europeia e no mundo, a França, símbolo, ao mesmo 
tempo, de uma sociedade madura (pertencente ao velho 
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mundo europeu) e de ideais avançados, pautados no lema 
liberdade, igualdade e fraternidade. Essa oposição este-
reotípica entre velho e novo mundo faz com que países da 
Europa representem um Outro para o Brasil, constituindo 
entre ambos uma relação de “olhar exterior”.

Ao caracterizar-se como mídia internacional, o Le 
Monde não deixa de partir de uma “visão francesa”, como 
nos pontua, em entrevista, o médiateur do jornal, Franck 
Nouchi2 – ainda que não represente uma visão total da 
França, mas de certo recorte, de acordo com a faixa de 
público que engloba o veículo, e, neste caso, é mais eli-
tizada. De qualquer forma, trata-se de um jornal que é 
citado como referência, inclusive pelo Brasil, como repre-
sentativo das abordagens “pela mídia internacional”. 
Assim, suas manchetes sinalizam pontos do que se regis-
tra, no Brasil e em outras localidades, como “uma aborda-
gem internacional (de assuntos globais)”.

O objetivo da pesquisa foi estudar notícias que tives-
sem relação com o Brasil e fossem veiculadas tanto pelo 
aplicativo Le Monde quanto pelo UOL, e que fossem 
notícias exatamente sobre os mesmos fatos ou que con-
tivessem semelhanças temáticas. Metodologicamente, 
optou-se por iniciar o recorte sempre pelo jornal francês, 
por entender que a imprensa estrangeira (em relação ao 
Brasil) noticia os fatos sobre outro país considerados de 
maior impacto internacional e, por hipótese, de um ponto 
de vista distanciado, possibilitando perceber as diferen-
ças de abordagem: como nossa realidade é apresentada 
externa e internamente. Uma das implicações disso é que 
o leitor brasileiro que acompanhe notícias da mídia inter-
nacional (neste caso, francesa) terá, consequentemente, 

 2 A entrevista com o médiateur trouxe elementos importantes para 
o estabelecimento das condições de produção do discurso de Le 
Monde, o que repercutiremos nos capítulos finais.
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acesso a uma interpretação de dados exterior, suposta-
mente mais isenta (supostamente, ou seja, não se trata 
de uma verdade, mas de um efeito). Outra implicação 
é a de que essa visão do exterior, contraposta a um des-
tacamento na mídia nacional, pode demonstrar que a 
mesma notícia produz efeitos de sentidos diferenciados, 
conforme os aspectos que são enfatizados, especialmente 
em seus títulos.

É natural que tais fatos sejam contextualizados de 
maneiras diferentes pela mídia nacional e internacional, a 
depender do “leitor modelo” (Maingueneau, 2000) cons-
truído pelo jornal. A questão é perpassada pelas forma-
ções imaginárias envolvidas: a imagem que o jornal tem de 
si e de seu leitor e o conhecimento que se pressupõe que o 
leitor tenha sobre o assunto em questão. Isso posto, a pes-
quisa tem em vista avançar a compreensão sobre efeitos de 
leitura influenciados pelos novos suportes, com base espe-
cialmente no estudo do destacamento, e, ao selecionar um 
corpus de notícias relacionadas ao Brasil, traz, como ques-
tão adjacente, uma reflexão sobre memórias discursivas 
que se cristalizam a respeito de nossa identidade nacional.

Não ignoramos o fato de que o rompimento de bar-
reiras territoriais faz com que, cada vez mais, a mídia 
estrangeira, por sua vez, aproprie-se do olhar do país 
de cobertura (inclusive por meio de trabalho realizado 
por jornalistas freelancers locais, em substituição a cor-
respondentes estrangeiros). Ainda assim, consideramos 
produtiva a expansão de olhares-leitores por meio da 
abrangência de fontes de informação, ou seja, por mais 
heterogênea que seja a delimitação de uma “cobertura 
internacional”, o acesso a veículos de localidades e cultu-
ras diversas é enriquecedor.

Feitas essas considerações, ressaltamos que o obje-
tivo geral da pesquisa é analisar efeitos de sentidos em 
cobertura de notícias tidas como internacionais, tomando 
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como corpus notícias relacionadas ao Brasil, veiculadas nos 
dois aplicativos de notícias aqui mobilizados, UOL e Le 
Monde, com respaldo no quadro teórico-metodológico da 
Análise do Discurso (AD) francesa, priorizando as noções 
de destacamento e destacabilidade (idem, 2010; 2014).

Consideramos a necessidade de um corpus variado a 
fim de focalizar a discussão na circulação de discursos que 
pusessem em evidência nosso país e, consequentemente, 
nossa identidade, e não em um tipo de discurso específico 
(o político, por exemplo). Sobre os desafios de consti-
tuição de um corpus de pesquisa, pondera Angermuller 
(2016, p.32):

Com efeito, se o discurso não tem fronteiras interiores 
ou exteriores estáveis, é impossível apresentar uma formação 
com o apoio de amostras representativas ou ao delimitar um 
corpus natural. A constituição de um corpus se dá por meio 
da construção de um processo de pesquisa, construção que 
define em larga medida os resultados a serem atingidos.

O material analisado foi coletado nos dois aplicativos 
de notícias em questão, UOL e Le Monde. Como ponto 
de partida, buscamos notícias relacionadas ao Brasil que 
circulassem nos dois veículos, fosse de forma similar ou 
aproximada. De acordo com o respaldo teórico-metodoló-
gico da AD, a definição precisa do corpus deu-se ao longo 
da pesquisa, de modo a favorecer o aprofundamento das 
noções mobilizadas, como o funcionamento do destaca-
mento no jornalismo e, de forma complementar, a consti-
tuição da memória discursiva sobre as identidades.

Nosso corpus de trabalho ampliado compreende o 
cruzamento de notícias sobre o Brasil divulgadas em Le 
Monde e UOL/Folha de S. Paulo desde dezembro de 
2015 até julho de 2017, considerando os principais acon-
tecimentos que adquiriram visibilidade midiática. Na 
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presente obra, apresentamos cinco análises comparativas, 
definidas por recortes temáticos que dialogam entre si 
e, eventualmente, com outras notícias constituintes do 
corpus ampliado. O estudo permite apresentar uma meto-
dologia que possa vir a ser constantemente atualizada por 
meio de novas análises, ao mesmo tempo em que a pró-
pria metodologia é reciprocamente enriquecida pelo olhar 
sobre novos corpora. Dado que as possibilidades de análi-
ses mostraram-se inesgotáveis, optamos por esse recorte, 
que serviu de parâmetro para a etapa consequente, de 
aprofundamento a respeito do estudo do funcionamento 
do discurso jornalístico.

A escolha pelo estudo dos aplicativos de notícias, 
conectada com a contemporaneidade, não desconsidera 
que esses aplicativos vinculam-se a nomes próprios de 
veículos jornalísticos pautados em linhas editoriais especí-
ficas. É, sobretudo, de cobertura jornalística internacional 
que se trata.

Cabe, ainda, uma consideração a respeito do entendi-
mento a respeito da mídia “impressa” (entendida meta-
foricamente como mídia de aprofundamento jornalístico, 
que pode estar “impressa” em uma tela). Ao contrário 
de substituir o jornalismo impresso, as mídias digitais 
permitiram sua revalorização como mídia de atualidade 
quente, com o advento dos jornais online. Nas palavras 
de Ringoot (2014, p.85)3, “por tempos, destronada pelas 
mídias audiovisuais, pelo que concerne a rapidez e ime-
diatismo da informação, a imprensa pode então rivalizar 
nesse terreno, desde que ela se desenvolveu na Internet”. 
Ainda concordando com Ringoot, a imprensa escrita é 
a que detém o maior peso, a fim de se apreender nota-
damente como uma informação, entre todas no “fio da 

 3 A tradução dos trechos citados de originais em francês é de nossa 
responsabilidade. 
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atualidade” e pode se tornar elegível para um tratamento 
mais consequente. Ou seja, a imprensa alcança um novo 
status, outrora perdido para os meios audiovisuais (o ime-
diatismo, conquistado com a possibilidade de atualizar 
conteúdos online e ser reposicionada como “imprensa 
quente”), e ainda reforça o seu anterior, o de aprofunda-
mento, aspecto em que sempre foi soberana.

A paginação, o suporte físico, o lugar ocupado por 
uma notícia (a capa do jornal, a homepage ou a tela do 
dispositivo móvel) influenciam a circulação das notícias, 
que se desmembram e se aprofundam a partir de uma 
primeira, ou seja, os suportes constituem a notícia tanto 
quanto o seu conteúdo em si. Ou seja, “a página, unidade 
espacial intrínseca ao suporte de papel e desmateriali-
zada na web, delimita uma cena de enunciação” (ibidem, 
p.46). Seja em papel ou desmaterializada na web, por-
tanto, a “imprensa” (entendida como escrita jornalística 
de aprofundamento) mantém-se e renova-se, sendo rele-
vante compreender o seu funcionamento discursivo. A 
relevância não está no meio e nem na mensagem, mas na 
interconexão entre ambos.
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