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2  
QuADro teórico-metoDológico

O destacamento e a destacabilidade no 
quadro da Análise do Discurso francesa

Esta obra situa-se no quadro teórico-metodológico da 
Análise do Discurso (AD) francesa, linha desenvolvida 
por Pêcheux na década de 1960 e em constante processo 
de atualização, a partir do trabalho de autores contem-
porâneos como Maingueneau, Paveau, Krieg-Planque e 
Angermuller (na França), Possenti e Orlandi e de diversos 
círculos de estudo no Brasil, país em que encontrou ter-
reno fértil para se ressignificar.

Ainda que as abordagens desses e de outros autores 
possam enfatizar diferentes aspectos, compartilham de 
um quadro conceitual comum, segundo o qual o discurso 
é atravessado pelo interdiscurso, imbuído de ideologia 
e influenciado pelo inconsciente. Existe um “sempre já 
dito” por trás de todo e qualquer discurso, correlato aos 
lugares em que se situam os sujeitos que se colocam como 
responsáveis por tais discursos. A própria concepção de 
sujeito é correlata/dependente à de discurso, já que não 
se trata de um indivíduo no mundo ou de uma instituição 
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(o jornal, por exemplo), mas de uma entidade fiadora de 
determinados posicionamentos.

Para a AD, o discurso não tem um início e não pode ser 
limitado ao funcionamento interno do texto, uma vez que 
está ligado a suas condições de produção, à história e às 
relações humanas. Como diz Foucault (1971, p.21), todo 
discurso repousa secretamente sobre um já dito, que não é 
simplesmente uma frase já pronunciada, mas um “jamais 
dito”. Assim, não é preciso, nem possível, “remeter o 
discurso à longínqua presença da origem; é preciso tratá-
-lo no jogo de sua instância”, o que significa debruçar-se 
sobre as condições de produção que o sustentam, as quais 
não são estáveis ou homogêneas.

Por essa razão, o discurso deve ser compreendido na 
sua relação com o interdiscurso, noção indispensável para 
a concepção de discurso proposta por Pêcheux (1990, 
p.79), para quem “é impossível analisar um discurso 
como um texto, isto é, como uma sequência linguística 
fechada sobre si mesma, [...] é necessário referi-lo ao con-
junto de discursos possíveis a partir de um estado definido 
das condições de produção”. Daí a necessidade de especi-
ficar as condições (históricas, sociais, políticas, econômi-
cas...) em que os discursos se apresentam, uma vez que 
é de acordo com essas condições que eles produzem os 
efeitos que produzem e alcançam determinados sentidos.

Pensar a AD na contemporaneidade implica consi-
derá-la em sua realidade pós-estruturalista, influenciada 
pela epistemologia anti-humanista associada à “virada 
linguística” para as ciências humanas e sociais, havendo a 
necessidade de repensar constantemente a própria teoria, 
bem como a contribuição de teóricos visionários em seu 
tempo, como Jacques Lacan, Louis Althusser, Michel 
Foucault e Jacques Derrida (Angermuller, 2016).

Angermuller (ibidem) retoma o quadro teórico da 
AD instituído na França dos anos 1960 (Foucault, 1969; 
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Pêcheux, 1969), discorrendo a respeito das influências 
determinantes em sua constituição, como o método dis-
tribucionalista de Harris, a linguística saussureana, a con-
juntura do estruturalismo, da psicanálise e do marxismo. 
Ressalta que Pêcheux e Foucault propuseram poucos ins-
trumentos metodológicos que pudessem servir à pesquisa 
empírica, já que optaram por “inscrever o projeto da aná-
lise do discurso nos debates intelectuais sobre o sentido, o 
sujeito e a ideologia” (Angermuller, 2016, p.18). Com o 
declínio do modelo estruturalista no decorrer das “fases” 
discutidas (constituídas e repensadas) por Pêcheux 
(1990), ocorre o progressivo esfacelamento das fronteiras 
de um discurso bem delimitado, fortalecendo-se a dimen-
são pragmática da atividade linguageira. Angermuller 
(2016, p.36) observa que, no desenrolar da historicidade, 
a problemática da enunciação ocupa um lugar cada vez 
mais privilegiado na teoria e na prática linguística, desen-
volvidas depois do final dos anos 1970, contemplando a 
“dimensão acontecimental do discurso”.

Ainda conforme o autor, “passando de línguas abstra-
tas fora de contexto aos discursos concretos contextuali-
zados, a análise do discurso se constitui como um campo 
pós-estruturalista nas ciências da linguagem” (ibidem, 
p.161). O sentido, então, pode ser concebido como “um 
fenômeno heterogêneo constituído em diferentes estágios, 
revelando, assim, a divisão de um sujeito entrelaçado nas 
armadilhas do dizer” (ibidem, p.164), o que exige dos lei-
tores um considerável trabalho interpretativo para com-
preender os posicionamentos implicados nos textos e seus 
consequentes sentidos.

Sabemos que, para existir, os enunciados devem ser 
constituídos em atos de enunciação. Apreender os “con-
textos” nos quais os enunciados adquirem significação 
implica a reflexão “da singularidade e da especificidade da 
enunciação” (ibidem, p.23). Com o conceito de cenografia, 
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Maingueneau (2005; 2006) rompe definitivamente com a 
separação entre textos e contextos, compreendendo que 
os textos organizam seus contextos ao mesmo tempo em 
que os contextos são validados pelos textos. A abordagem 
de Maingueneau sobre a cenografia subentende a hipó-
tese de que os signos não são saturados, ou seja, depen-
dem de contexto para adquirir significados particulares, 
ao mesmo passo em que convergem para a construção 
contextual. Explica Angermuller (2016, p.44): “como a 
materialidade simbólica retoma a si própria, o discurso 
está entre o pensamento e o mundo. É por essa razão que 
o texto e o contexto não estão em mundos separados exis-
tindo cada um por si”.

Para Maingueneau (1997, p.46), “o que é dito e o 
tom com que é dito são igualmente importantes e inse-
paráveis”, não havendo hierarquia entre o “conteúdo” e 
o modo de dizer, uma vez que a eficácia de um discurso 
(mensurada por sua capacidade de suscitar a crença) está 
diretamente ligada ao ethos que ele constrói e, ao mesmo 
tempo, sustenta. O autor concebe o ethos como imagem 
relacionada ao sujeito enunciador do discurso que se 
revela pelo modo como esse sujeito se exprime. Ou seja, 
o ethos é revelado não (só) pelo conteúdo (sem excluí-lo), 
mas pelo próprio modo de dizer, o que inclui elementos 
de diversas ordens (léxico, tipo de registro, estruturas 
sintáticas, marcas visuais etc.). Trata-se de um conceito 
bastante produtivo para os estudos atuais em AD, como 
demonstram os trabalhos de Maingueneau (2006; 2010, 
entre outros), Amossy (2005), Motta e Salgado (2008), 
Moraes (2016).

A enunciação, portanto, não é algo que se acrescenta à 
língua, mas, sim, que serve para detectar a própria instabi-
lidade interna da língua, conforme já demonstraram estu-
dos como os de Jacqueline Authier-Revuz (1990 [1982]), 
para quem a língua é confrontada à sua “não unidade” ao 
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fazer comentários sobre si mesma – por meio das retoma-
das enunciativas, que são as marcas de “heterogeneidade 
mostrada”, ou seja, uma forma de “negociação” com a 
heterogeneidade constitutiva do discurso.

A contribuição de Authier-Revuz trouxe à tona, já 
na década de 1970, a dificuldade (que Coracini vê como 
impossibilidade) “de caracterizar as fronteiras dos objetos 
reais que correspondem aos conceitos fundamentais da 
AD, ou seja, formação discursiva, formação ideológica e 
condições de produção” (Coracini, 2013, p.32). É neces-
sário enfrentar o desafio já apontado por Pêcheux quanto 
à natureza desses conceitos, que se esbarram na tendência 
científica de delimitar/quantificar as coisas. Ora, como 
dizer quantas Formações Discursivas (FD) pode conter 
uma Formação Ideológica (FI) ou quantas FI podem exis-
tir em uma dada formação social, se as fronteiras mesmas 
de tais formações são abstratas e difusas? A teoria assume, 
então, essa difusão e opacidade como características da 
interdiscursividade. O desejo inicial (de Pêcheux) de uma 
análise de discurso “exata” é suplantado pela importância 
de mostrar a opacidade e o simbólico que subjazem os 
discursos (do que são efeitos os destacamentos) e, conse-
quentemente, a constituição de identidades de que esses 
discursos são contraparte. Assumir o equívoco da língua 
é, também, contemplar o inconsciente como impossibi-
lidade do controle de si e do dizer, a inatingibilidade de 
estancar sentidos da qual a AD cada vez mais se dá conta, 
com a contribuição da psicanálise.

Da mesma forma que os sentidos, o contexto social é 
resultado de um trabalho interpretativo dos participantes 
do discurso. Ao considerar, nesta pesquisa, que o des-
tacamento dos títulos de notícias, de certo modo, pode 
obstruir em algum grau a relação com seus contextos, 
é necessário, portanto, mobilizar uma noção discursiva 
de contexto, que contemple a inseparabilidade do que é 
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dito e do modo de dizer, segundo a já exposta concepção 
de Maingueneau. Conforme explica Angermuller (2016, 
p.165):

[...] o contexto não é nem estável nem dado; ele se refere ao 
saber dinâmico que os leitores elaboram do contexto social 
e histórico mais amplo, no qual o texto foi produzido. A 
questão não é simplesmente saber qual é o contexto do texto; 
pelo contrário, trata-se de saber como os marcadores for-
mais instruem o leitor sobre os contextos no centro dos quais 
ganham sentido.

Ao levar em conta o cenário atual da tecnologia dos 
dispositivos móveis, nossa pesquisa busca valorizar a 
importância dos novos suportes tecnológicos na socie-
dade, como elemento contextual, sem, no entanto, impli-
car um deslumbramento quanto à suposta sobreposição 
do suporte em relação a tudo aquilo que se veicula por 
meio dele, conforme já defendemos em trabalhos ante-
riores (por exemplo, Moraes, 2014). Em vez de simples-
mente pensar que as novas tecnologias proporcionaram 
uma nova sociedade, pode-se considerar, de modo com-
plementar, que a sociedade é hoje tal que permitiu o sur-
gimento e o avanço de tais tecnologias. Em meio a esse 
avanço, têm sido propagadas as “pequenas frases” no 
sentido de Maingueneau (2014), com base em destaca-
mentos, especialmente nas redes sociais, que se diluem e 
são reformuladas quase simultaneamente, muitas vezes 
desaparecendo com rapidez para que outras igualmente 
curtas surjam e se sobressaiam.

Compreendemos que as noções de destacamento e 
destacabilidade, tais quais propostas por Maingueneau 
(2010; 2014), são de importância fundamental para a 
pesquisa, uma vez que tratamos dos efeitos de sentido 
produzidos a partir dos “destaques” nos títulos. A ideia 
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do destacamento implica a constatação de que os trechos 
salientados de um texto correspondem a um posiciona-
mento, podendo até implicar a subversão de seu sentido 
“original”. É o caso, por exemplo, de títulos de reporta-
gens que reproduzem falas entre aspas de determinados 
enunciadores, mas sem considerar, no título, as condições 
em que tais dizeres foram produzidos.

Maingueneau (ibidem) parte dos destacamentos para 
mostrar que determinadas frases seriam produzidas com 
uma convicção diante do mundo, que se apresenta como 
rica de sentido para todos, o que o leva ao conceito de afo-
rização. O enunciado aforizante se dá ao mesmo tempo 
como memorável e memorizável. Embora, em princípio, o 
destacamento não leve necessariamente à aforização, pode 
conter marcas de enunciado aforizante. Esse autor tem 
contribuído significativamente para a atualização das pes-
quisas em AD, por meio de conceitos como o de aforiza-
ção (idem, 2014), que ressalta os efeitos de sentidos – por 
vezes, inusitados – dos modos como pequenos textos têm 
sido produzidos na sociedade.

As condições atuais de produção do discurso são tais 
que impulsionam a emersão de frases destacadas, que 
podem vir a funcionar como fórmulas discursivas.1 Não 
é especificamente de fórmulas que este trabalho trata, 
porém, as análises mostram que algumas características 
das fórmulas aparecem em enunciados destacados.

A noção de fórmula, conforme proposta por Alice 
Krieg-Planque (2010), permite entender, no quadro dis-
cursivo, que, em uma dada conjuntura, uma dada sequên-
cia linguística adquire estabilidade, “porque, a certa altura 

 1 Krieg-Planque (2010, p.9) designa a fórmula por “um conjunto de 
formulações que, pelo fato de serem empregadas em um momento 
e em um espaço público dados, cristalizam questões políticas e 
sociais que essas expressões contribuem, ao mesmo tempo, para 
construir”.
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de sua circulação, acumulam-se relações parafrásticas que 
delimitam um conjunto saturado de enunciados. E esse 
conjunto, atualizado em aforizações, configura posicio-
namentos” (Salgado, 2011, p.154). Krieg-Planque (2010, 
p.9) designa a fórmula por “um conjunto de formulações 
que, pelo fato de serem empregadas em um momento e 
em um espaço público dados, cristalizam questões políti-
cas e sociais que essas expressões contribuem, ao mesmo 
tempo, para construir”.

Tal concepção pode ser associada ao quadro teórico 
proposto por Maingueneau (2010, p.10), que, ao tratar da 
aforização (enunciados sem texto), aborda o problema dos 
“enunciados destacados” que funcionam aparentemente 
como “enunciados autônomos”. Por um lado, no caso das 
máximas, dos provérbios, dos slogans, haveria um “des-
tacamento constitutivo”, por outro, é possível haver um 
destacamento por extração de um texto de seu contexto 
original, o que quase sempre acarreta alteração de sentido.

As tecnologias digitais têm papel fundamental para 
que acontecimentos adquiram visibilidade abrangente e 
instantânea. Os títulos destacados não se tornam neces-
sariamente fórmulas (embora isso possa acontecer), mas 
podem adquirir características formulaicas, como a crista-
lização de sentidos ao salientar aspectos dos discursos que 
serão relembrados, transformados em memória, enquanto 
outros tornam-se acessórios e passíveis de esquecimento.

A reflexão sobre os diferentes destacamentos pela 
mídia nacional e internacional pode, também, ser enri-
quecida a partir de um debate ético em torno dos usos da 
linguagem, como propõe Paveau (2015), ao provocar a 
linguística com questões embaraçosas para a disciplina: 
haverá relação entre linguagem e moral? Pode-se dizer 
tudo? Paveau (ibidem) propõe enfrentar a questão a partir 
da noção de “virtude discursiva”, parecendo-lhe legí-
timo que o linguista atente-se simultaneamente para as 
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manifestações linguageiras e discursivas, dentro de um 
programa global de interpretação dos usos da linguagem 
na realidade dos ambientes. Para este debate, a autora 
retoma ampla bibliografia da filosofia e da linguística, 
sugerindo “a hipótese de uma articulação entre ético, epis-
têmico e discursivo” (ibidem, p.55).

Pauveau (ibidem, p.83) observa que a ética poderá 
parecer menos alheia à linguística se considerada uma 
abordagem “que tome como objeto a língua em seus usos 
sociais, ou seja, o discurso, integrando os contextos de 
produção e as subjetividades de diferentes ordens (huma-
nas, sociais, culturais etc.) que regem sua elaboração”. Se 
incrementarmos a abordagem sobre o destacamento com 
o questionamento sobre a ética nos usos da linguagem, é 
possível considerar que os modos de dizer, a partir de dife-
rentes recortes (por parte de diferentes veículos midiáti-
cos), podem produzir efeitos que interferem na relação 
da linguagem com a moral. Em outros termos, variadas 
formas de discurso produzem diferentes avaliações morais 
por parte dos interlocutores.

Embora a discussão ética exija aprofundamentos que 
fogem aos limites de nosso trabalho, a questão de fundo é 
a de que os efeitos do destacamento midiático “moldam” 
as representações de identidade, nem sempre de forma 
comprometida com uma “moral”.

Sobre as condições de produção do 
discurso jornalístico na contemporaneidade

A deontologia jornalística na 
contemporaneidade e o viés discursivo

Considerar as “condições de produção” dos discur-
sos é imprescindível para a análise dos discursos mobi-
lizados. Trata-se, aqui, de um corpus jornalístico da 
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contemporaneidade, e suas condições de produção são 
hoje tais que afetam os modos tradicionais de produção 
jornalística. Ao contrário do que acontecia até o final do 
século XX, a grande imprensa já não detém com exclusivi-
dade o papel de informante e interpretante da realidade. A 
internet modificou a hierarquia na cadeia de informação, 
fazendo, muitas vezes, com que a grande mídia paute-se 
pelo Twitter, por exemplo, não o contrário.

A ebulição dos processos de informação intensifica-
-se e torna-se mais complexa com o WikiLeaks, o que 
provoca efeitos no corpus. Um exemplo: concorrendo com 
outros canais de informação, o jornal tem mais necessi-
dade de chamar a atenção para atrair audiência, o que faz 
por meio da intensificação dos efeitos de destacamento. A 
deontologia jornalística, que funciona como respaldo legi-
timador da profissão, depara-se com terreno mais move-
diço ao necessitar lidar com tais fatos, o que produz novos 
efeitos, entre os quais, a busca de legitimidade da notícia 
baseada no vazamento de informação não necessaria-
mente comprovada. Assim, estudar o jornalismo na atua-
lidade implica considerar que ele é afetado pela realidade 
pós-WikiLeaks, em que a deontologia depara-se com o 
terreno movediço dos vazamentos globais de informação 
(Christofoletti e Oliveira, 2011).

Christofoletti e Oliveira (ibidem) tratam da emergên-
cia de novas condições de operação para jornalistas e das 
questões ético-profissionais que o WikiLeaks2 traz para 
o jornalismo. O vazamento de informações por parte do 

 2 Christofoletti e Oliveira (2011, p.89) explicam o funcionamento 
do WikiLeaks: “A organização não governamental transnacional 
funciona em rede, divulga documentos secretos, confidenciais ou 
sigilosos de governos e corporações, e provoca reações em merca-
dos e em sistemas políticos. Criado em 2006, o WikiLeaks conta 
com uma equipe formada por dissidentes, provedores, jornalis-
tas e profissionais de tecnologia espalhados pelo mundo, e que 
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WikiLeaks buscou respaldo em veículos convencionais 
(The Guardian, da Inglaterra; The New York Times, dos 
Estados Unidos; Le Monde, da França; El País, da Espa-
nha; e a revista semanal alemã Der Spiegel), a partir dos 
quais se garantiu a certificação jornalística. Ou seja, houve 
um esforço comum entre a tecnologia hacker e a credibi-
lidade da deontologia profissional, “a nova mídia precisou 
que a velha desse autenticidade ao seu produto” (ibidem, 
p.92). Simultaneamente, a velha mídia confrontou-se com 
a necessidade de enfrentar modelos alternativos de infor-
mação, colocando o jornalismo diante do dilema de lidar 
com novas possibilidades de acesso à informação.

Ringoot (2014, p.155) também salienta que o Wiki-
Leaks, ainda que controverso em suas ações, transformou 
a prática do furo de reportagem e de sua difusão, com-
preendendo a imprensa clássica. Para essa autora, a reno-
vação do jornalismo, pautada nessas novas ferramentas, 
“atrai a atenção para dois pontos. O primeiro concerne à 
dimensão internacional das enquetes e de sua repercus-
são. O segundo ponto é a importância das tecnologias na 
circulação e tratamento dos documentos com os quais os 
jornalistas são confrontados” (ibidem, p.156).

Em uma era em que qualquer usuário da rede mun-
dial de computadores tem o potencial de tornar-se um 
emissor de notícias sem a mediação jornalística, a função 
do jornalista torna-se ainda mais essencial no sentido 
de contornar uma sobrecarga de informações e gerir o 
conteúdo noticioso. A chave dessa questão está no pres-
suposto de que os jornalistas estejam comprometidos 
com valores e princípios profissionais relacionados à 

operam de maneira colaborativa, embora tenham à frente um 
mentor, um rosto enigmático que atende pela identidade de Julian 
Assange, ativista australiano que negocia as bases de trabalho 
com seus parceiros”.
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visão do jornalismo como um bem público. A imprensa 
tradicional evoca a deontologia para produzir o efeito da 
credibilidade na tentativa de resguardar seu papel con-
temporâneo, o que nos leva a considerar a deontologia 
como elemento constitutivo das condições de produção 
do discurso jornalístico.

Bertrand (1999) aborda o conhecido conflito entre a 
liberdade de imprensa e a liberdade das empresas jorna-
lísticas. A própria noção de liberdade necessita ser proble-
matizada, já que há consenso de que uma liberdade total 
da mídia seria intolerável (o autor questiona: quem teria o 
direito de incitar o racismo ou o ódio racial?), na mesma 
medida em que a censura à imprensa é marca de regimes 
ditatoriais. Ou seja, “em todas as democracias do mundo, 
há um consenso: a mídia deve ser livre e não pode sê-lo 
totalmente” (ibidem, p.22). A resposta para o aparente 
paradoxo estaria na deontologia, que, segundo o autor, 
pode assim ser definida:

[...] um conjunto de princípios e de regras, estabelecidos pela 
profissão, de preferência em colaboração com os usuários, a 
fim de responder melhor às necessidades dos diversos grupos 
da população. [...] Para manter seu prestígio e sua indepen-
dência, a mídia precisa compenetrar-se de sua responsabili-
dade primordial: servir bem a população. (ibidem, p.22)

Como informa o autor, a deontologia só pode ser 
desenvolvida se a imprensa for livre, e a liberdade enfrenta 
obstáculos tecnológicos, políticos e econômicos, entre 
outros relacionados a questões culturais, como o conser-
vadorismo dos próprios profissionais de comunicação, 
da sociedade em que vivem e das tradições locais. Isso 
faz com que os aspectos destacados em notícias, consti-
tutivos de memória discursiva (retratos dessa memória e 
simultaneamente mantenedores dela), dependam, como 
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não poderia deixar de ser, de toda a interdiscursividade de 
uma cultura dominante.

No cenário descrito, o jornalismo tido como tradicio-
nal – ou seja, vinculado às mídias convencionais, como 
é o caso do Le Monde e do UOL/Grupo Folha – tende, 
em teoria, a marcar ainda mais sua posição em termos 
de ética, demonstrando-se como um jornalismo sério e 
respeitado, cujas informações são checadas e, portanto, 
confiáveis, além de ter a fiança da mídia de credibili-
dade. Trata-se, porém, de efeito discursivo, já que o dis-
curso jornalístico não tem propriamente um ethos (mas o 
simula), fundando-se em um enunciador que não encarna 
e tendo como fiador, portanto, um hiperenunciador sem 
posição clara. Já que não há um ethos evidente para tal 
enunciador/hiperenunciador, o efeito é que se simule um 
ethos de verdade, como se a própria voz da verdade fosse a 
fiadora dos fatos noticiados. Há, por definição do gênero 
(jornalístico informativo), apagamento do enunciador 
(mesmo quando as reportagens são assinadas, esse apa-
gamento se dá por meio da linguagem construída como 
objetiva). Uma vez que quem avaliza a cena de enuncia-
ção é o fiador – a voz que, ao assumir um tom, constrói 
simultaneamente o mundo do qual trata (Maingueneau, 
2001) –, esse fiador estrategicamente apagado simula a 
verdade das identidades que são construídas e/ou repre-
sentadas no discurso.

Assim como outros tipos de textos que se apresentam 
como supostamente neutros – como costuma aconte-
cer nas ciências naturais –, faz-se “crer num verdadeiro 
apagamento do sujeito e na plena objetividade dos fatos 
narrados”, porém, o que se verifica é “uma longa história 
de convenções estabelecidas” (Salgado, 2008, p.83), que 
implica certo modo de dizer, de manobrar sentidos com 
efeitos de verdade. Esse modo de produção dos sentidos 
faz parecer que certas leituras sejam mais autorizadas do 
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que outras, que certas memórias atualizem-se enquanto 
outras tendem a perder-se.

O sujeito (jornalístico) que se apaga (in)consciente-
mente não deixa de ser assujeitado às práticas sociais, que 
regulam o que pode e deve ser dito de acordo com posi-
ções institucionais, concepção fundamental da AD desde 
seu surgimento. A subjetividade no discurso é efeito das 
formações discursivas, compreendidas como inacabadas.

Enquanto a enunciação jornalística interpela para si 
um sujeito amparado em uma voz “de verdade”, masca-
rado em um “discurso sem sujeito”, ela, ao mesmo tempo, 
autorregula-se com base em posicionamentos constituin-
tes da sociedade, afinal, “à medida que falamos, a lingua-
gem serve para nos regular, nos regular em relação aos 
outros e em relação a nós mesmos” (Culioli, 2002, p.196 
apud Angermuller, 2016, p.51). Conforme demonstra-
ram os teóricos pós-estruturalistas, o sujeito, qual seja 
(apresentado como evidente ou camuflado pela voz da 
neutralidade), não é a fonte constitutiva dos sentidos: “são 
as regras, leis e dinâmicas da linguagem que os produzem, 
definindo as posições do sujeito na linguagem” (Anger-
muller, 2016, p.161).

Analisar o discurso jornalístico: o problema da 
“informação”

Roselyne Ringoot (2014) trata da relevância do 
estudo das mídias para a compreensão da realidade 
social, sendo mesmo algo irremediável para as ciências 
humanas e sociais. Nessas áreas, sejam quais forem as 
disciplinas em que se inscrevam os objetos de uma investi-
gação acadêmica, “a imprensa fornece uma documentação 
incontornável para compreender as questões sociais con-
temporâneas ou passadas” (ibidem, p.3). A autora ainda 
acrescenta que o jornalismo e os meios midiáticos são 
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objetos de pesquisa em si mesmos, não apenas documen-
tos para compreender um tema ou problema, uma vez que 
frequentemente se considera a construção da realidade e 
do acontecimento que a caracteriza, ou mesmo as trans-
formações ligadas às novas tecnologias, questões eviden-
temente concernentes à imprensa.

A ambição do trabalho de Ringoot é situar-se entre 
duas tendências, mobilizando as ciências da linguagem e 
a sociologia do jornalismo sem se estabelecer em uma ou 
outra isoladamente. Segundo a autora, trata-se de cruzar 
o discurso jornalístico e o profissional para se dar conta 
o mais refinadamente possível do discurso da imprensa, 
considerando jornais impressos e publicações online (ibi-
dem, p.13). A abordagem nos interessa, pois buscamos 
privilegiar o olhar de analista do discurso sem, no entanto, 
desconsiderar os métodos de trabalho do jornalismo em si, 
acreditando que essa dupla abordagem seja enriquecedora 
para um estudo da cobertura da imprensa internacional.

Simultaneamente, é preciso compreender o risco de 
não se fazer análise do conteúdo, sem, no entanto, descon-
siderar o conteúdo, já que aquilo do que se fala é contra-
parte de quem fala e de como se fala. Por essa razão, nossas 
análises, especialmente no Capítulo 3 (análises compara-
tivas de reportagens), levam em conta o tema das reporta-
gens, porém considerados como conteúdos indissociados 
da voz institucional que produz a divulgação dos assuntos 
em questão. Para delimitar a diferença da análise de con-
teúdo (inscrita no quadro conceitual da sociologia funcio-
nalista norte-americana), é preciso demarcar que, além do 
conteúdo e mesmo de seus efeitos, levam-se em conta os 
efeitos do suporte, da linha editorial, do público, enfim, a 
polifonia discursiva que constitui o discurso da imprensa 
de modo heterogêneo.

Tratar discursivamente o objeto de estudo implica 
questionar o funcionamento do discurso (no caso, do 
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discurso jornalístico), apreendendo a linguagem em sua 
própria atuação e em função dos quadros discursivos e dis-
positivos enunciativos. Para Ringoot (ibidem), a análise do 
discurso pressupõe uma elaboração de corpus diferente, na 
medida em que sua visão qualitativa propõe questionar o 
funcionamento do discurso. Ela não dissocia “quem fala” 
de “como se fala”. A linguagem é assim apreendida em 
termos de construção e de mise en scène, em função dos qua-
dros discursivos e dispositivos enunciativos.

Assim, busca-se esmiuçar a construção discursiva 
da informação, o que, no caso do discurso jornalístico, 
implica questionar a identidade editorial, por um lado, de 
veículos específicos, e por outro, de um modo de se fazer 
jornalismo em si.

Diante deste quadro, Ringoot (ibidem, p.20) expõe 
um problema crucial para o estudo do jornalismo, calcado 
no preceito de que a informação – entendida pelo campo 
do jornalismo como matéria-prima e legitimadora da pro-
fissão –, a rigor, não existe “em abstrato”.

A autora respalda sua afirmação em Mouillaud e Tetu:

Seja qual for o objetivo que se coloque para analisar o 
discurso da imprensa (questionar o surgimento de um pro-
blema público, a construção de um evento, o tratamento de 
uma guerra ou de uma manifestação, ou a qualificação de 
um ator social), “a informação não existe ‘em abstrato’, [...] 
a informação só existe no seu modo de formatação e pagi-
nação/layout” (Mouillaud; Tetu, 1989). Em discurso jor-
nalístico, o nível de pertinência não se situa unicamente no 
plano do conteúdo dos artigos, porque o jornal em si, com o 
conjunto de seus pré-construídos enunciativos, participa da 
materialidade das informações. (ibidem, p.20)3

 3 No original: Quel que soit l’objectif qui pousse à analyser le dis-
cours de presse (questionner l’émergence d’un problème public, la 
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Embora o todo da identidade editorial seja inapreensí-
vel, contornamos essa dificuldade ao acrescentar a nossos 
procedimentos uma etapa de pesquisa sobre o funciona-
mento editorial do jornal Le Monde, base de nosso corpus 
(já que, a partir dele, buscamos o parâmetro comparativo 
na abordagem de UOL/Folha), que nos trouxe indicado-
res importantes para o entendimento de uma mídia que, 
de nosso ponto de vista brasileiro, é estrangeira. Tal etapa 
foi realizada essencialmente por meio de entrevista com o 
médiateur do jornal e pesquisa documental sobre os códi-
gos de ética e conduta do grupo Le Monde, o que forneceu 
dados que respaldam o cruzamento de resultados que 
apresentamos no Capítulo 4. Por decisão metodológica, 
optamos por realizar esse cruzamento após a apresenta-
ção das análises das reportagens em si (Capítulo 3), por 
considerar necessária a consideração, a priori, do material 
que chega ao leitor.

Nesse sentido, propomos que as partes do trabalho 
caminhem para uma interpretação de resultados pautada 
na análise cruzada da “enunciação textual” (as reporta-
gens em si) e da “enunciação editorial” (com ênfase nos 
modos de produção jornalística), conforme propõe Rin-
goot (ibidem). A enunciação editorial é, assim, entendida

como um “texto segundo”, no qual o significante é consti-
tuído não somente por palavras da língua, mas pela materia-
lidade do suporte e da escritura, a organização do texto, sua 

construction d’un événement, le traitement d’une guerre ou d’une 
manifestation, ou la qualification d’un acteur social), “l’information 
n’existe pas “in abstracto”, (…) l’information n’existe que mise 
en forme et mise en page” (Mouillaud, Tétu, 1989). En discours 
journalistique, le niveau de pertinence ne se situe pas uniquement 
sur le plan du contenu des articles, car le journal lui-même avec 
l’ensemble de ses préconstruits énonciatifs participe à la matérialité 
de l’information.
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formatação, resumindo, o que faz a sua existência material. 
Esse “significante” constitui e realiza o “texto primeiro”, ele 
lhe permite existir. (Souchier, 1998, p.144 apud Ringoot, 
2014, p.20)

Ao propor a análise do discurso jornalístico, é possível 
colocar em evidência esses dois planos (textual e editorial) 
de uma forma reflexiva, que leve em conta o jornalismo 
como profissão e a identidade singular do jornal. Para 
tanto, ainda segundo Ringoot (ibidem), é importante 
observar o dispositivo do jornal em seu conjunto: sua polí-
tica de títulos, escolha dos gêneros jornalísticos etc.

Para o campo do jornalismo, é problemático dizer que 
a “informação não existe em si mesma”, visto que, como 
percebe Ringoot (ibidem, p.45), ela é ponto de sustenta-
ção dos textos fundadores do jornalismo. “É sacralizando 
a informação que o jornalismo autoproclama sua missão 
democrática.” Proclamada como essência do jornalismo e, 
de certo modo, exterior a ele, a informação constrói-se de 
fato “nas redes discursivas das instituições que a procla-
mam inalienável” (ibidem, p.47).

Na ordem do discurso jornalístico, a informação 
torna-se, ainda, um “bem que se compra e se vende”, 
intensificando a “tensão entre valor simbólico e valor 
comercial de informação [que] atravessa a história do 
jornal” (ibidem, p.50). Ringoot (ibidem) expõe que a 
chegada dos jornais gratuitos (no caso francês, no início 
dos anos 2000, especialmente com os jornais distribuídos 
em metrô) balançou a paisagem da imprensa. Na época, 
muito se falava da morte do ofício em detrimento da 
imprensa gratuita associada a um jornalismo minimalista 
e de baixa qualidade. A autora acrescenta um aspecto 
então menos debatido: o de que o caráter concorrencial da 
imprensa gratuita reside mais na capitação do mercado de 
anunciantes. Na mesma época do surgimento de jornais 
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gratuitos, a autoconcorrência entre a mídia impressa paga 
e a online gratuita, assim como a questão dos direitos auto-
rais de jornalistas, trouxe novos problemas. “Essa situação 
provoca uma crise tanto no plano econômico quanto no 
plano simbólico da informação” (ibidem, p.53). Sobre-
tudo no plano simbólico, é em torno da “informação” que 
se dá a elegibilidade dos jornais, “seja no plano qualitativo 
com a noção de atualidade, seja no plano quantitativo com 
o imperativo de um terço da página consagrada ao reda-
cional ‘de interesse geral’” (ibidem, p.55).

A informação está diretamente vinculada ao aconteci-
mento, sendo que este é, em grande medida, construído 
pela máquina midiática. “As manchetes de capa dos jor-
nais [la une, em francês], ao se tornarem um instrumento 
de seleção de informação e de captação de leitores, pro-
vocaram a obrigação do acontecimento” (ibidem, p.46). 
Enfatiza a autora: “em jornalismo, o acontecimento se 
inscreve a uma só vez no coração das práticas profissionais 
e no coração da dimensão editorial” (ibidem, p.78).

Nesse quadro, os títulos de notícias podem ser con-
siderados um “pivô maior da elaboração de um corpus 
dedicado ao estudo do acontecimento” (ibidem, p.83). 
São principalmente os títulos que assumem a “função de 
epifania” (Charadeau, 1983; 1997 apud Ringoot, 2014, 
p.78). Por isso, estudar o acontecimento a partir dos títu-
los de informação é particularmente necessário por duas 
razões. Primeiro, porque os títulos acumulam desafios 
jornalísticos importantes tanto quanto garantem a iden-
tidade editorial do jornal e tanto quanto condensam o 
acontecimento. E igualmente porque os títulos facilitam 
uma aproximação qualitativa do acontecimento em caso 
de profusão da informação (Ringoot, 2014, p.79).

É a partir das chamadas e dos títulos de notícias que 
é possível observar as diferenças entre um tratamento 
ordinário do acontecimento e um tratamento alternativo 
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(ibidem, p.84). O modo de se expressar o acontecimento 
constrói uma linha de divisão entre informação “ordiná-
ria” e informação “extraordinária” (ibidem, p.202).

As considerações de Ringoot respaldam a ênfase de 
nosso estudo nos elementos destacados das notícias, espe-
cialmente os títulos, sem deixar de considerar o conjunto 
dos textos. A autora ainda enfatiza que o “estilo” do título 
representa marcadamente o estilo do jornal, podendo 
mesmo ser considerado um arquétipo (ibidem, p.102), do 
que é exemplo a clivagem incitativo/informativo [incita-
tif/informatif] ligada, na França, à oposição Libération/
Le Monde. Não significa que Le Monde não possa utilizar 
eventualmente títulos incitativos, mas, a rigor, prioriza os 
informativos (ou seja, construídos como sendo informati-
vos) como marca de posicionamento editorial.

A noção de identidade nacional

Conforme delimitado, nossa pesquisa teve como obje-
tivo principal o estudo do funcionamento do discurso 
jornalístico em aplicativos na contemporaneidade e, ao 
tomar como corpus notícias sobre o Brasil, buscou comple-
mentarmente analisar em que medida o destacamento na 
circulação de notícias sobre o Brasil reforça (ou eventual-
mente modifica) estereótipos/visões sobre o país, à luz da 
noção da constituição de identidade(s). Analisar sentidos 
em torno da identidade do Brasil e do brasileiro por meio 
de notícias que coloquem em foco o país permite com-
preender a identificação (ou representação) do sujeito com 
uma posição na e pelo simbólico, já que “o lugar simbólico 
que os indivíduos ocupam no discurso é um lugar social. É 
um endereço simbolicamente definido e socialmente reco-
nhecido que permite aos sujeitos tomar uns em relação aos 
outros” (Angermuller, 2016, p.29).
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Coracini (2013) trata da constituição da identidade do 
brasileiro, com base no sentimento de identidade subje-
tiva, social e nacional, lembrando que falar de um povo 
ou de um grupo social é, por excelência, a forma de lhe 
dar existência. Assim, “ser brasileiro é ser o que dizem 
que somos e ver o outro do modo como o vemos” (ibidem, 
p.59). O que pensamos que somos e o que dizem sobre nós 
constituem a ilusão da unidade da identidade nacional. Ao 
mesmo tempo, o que pensamos que somos é diferente do 
que pensam sobre nós.

Coracini (ibidem, p.60) analisou um corpus consti-
tuído de artigos publicados em jornais e revistas de grande 
circulação, o que permitiu entrever “fios de identificações 
responsáveis pelas representações do estrangeiro sobre o 
Brasil e sobre o brasileiro e pelas representações do bra-
sileiro sobre o estrangeiro e sobre si mesmo”. O sujeito é 
fruto de múltiplas identificações e, “apesar da ilusão que 
se instaura no sujeito, a identidade não é inata nem natu-
ral, mas naturalizada, através de processos inconscientes, 
e permanece sempre incompleta, sempre em processo, 
sempre em formação” (ibidem, p.61).

Tendo em vista que o discurso jornalístico atua na ins-
titucionalização social de sentidos e, assim, contribui para 
a cristalização da memória, a autora analisou as repre-
sentações sociais que se naturalizaram sobre o brasileiro. Os 
traços da identidade social do brasileiro que vêm à tona no 
discurso jornalístico permitem entrever estereótipos apre-
sentados como efeitos de verdade, já que o imaginário em 
torno da imprensa a coloca em um lugar autorizado a retra-
tar o mundo. Coracini (ibidem, p.63-8) elenca alguns des-
ses estereótipos fundamentados no discurso da imprensa:

a)  O brasileiro é desorganizado e indisciplinado;
b)  O brasileiro é desonesto, caloteiro e explora os 

estrangeiros;
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c)  Sob uma aparente cordialidade, o brasileiro é vio-
lento e desumano;

d)  Os brasileiros são gastadores e grandes consumistas;
e)  Os brasileiros confiam no “seu jeitinho”;
f)  Os brasileiros fogem da responsabilidade;
g)  O Brasil é um país dependente;
h)  O Brasil é campeão (em referência ao futebol e ao 

“cibercrime”).

Tais representações podem manter-se ou atualizar-se 
(parcialmente) conforme os movimentos discursivos que 
interferem na memória social. Por isso, consideramos 
que o estudo da representação da identidade nacional 
deva ser uma constante, e, assim, propusemos testá-lo 
em um corpus em que esses traços de identidade tendem 
a aparecer de forma mais sutil do que em materiais tipi-
camente estereotípicos (informes turísticos, publicitários 
etc.). Diferentemente dos artigos de opinião assinados por 
um articulista, que se coloca como sujeito fiador de uma 
verdade, as notícias jornalísticas informativas, em sua 
representação de neutralidade, trazem à tona tais traços 
de identidades como se fossem respaldados por uma voz 
superior e incontestável, um ethos “de verdade”.

Ressaltamos, ainda, que a identidade é compreendida 
na opacidade da língua nos movimentos discursivos em 
idiomas diferentes (no caso de nosso corpus, o português 
brasileiro e o francês), considerando, conforme expressa 
Coracini (ibidem, p.48), que “toda língua é materna e 
estrangeira ao mesmo tempo”.
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