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3  
AnáliSeS compArAtivAS: o BrASil 

em uol/FolhA e Le Monde

Política brasileira em foco: período 
pré-impeachment de Dilma Rousseff e 
repercussões

Neste tópico abordaremos um recorte do corpus que 
contempla notícias relacionadas ao cenário político brasi-
leiro em um período de efervescência, a partir de dezembro 
de 2015, quando manifestações populares, acompanhadas 
pelo papel decisivo desempenhado pelas instituições polí-
ticas, legislativas e judiciárias, contra o governo da presi-
dente Dilma Rousseff e a favor do pedido de impeachment 
colocavam o país em evidência também na mídia inter-
nacional. Tratamos, neste momento, de três notícias que 
dialogam entre si pelo fio condutor da política.

Para as análises, consideramos de forma primordial os 
destacamentos do jornal em títulos e subtítulos, eventual-
mente também em fotografias (parte integrante da semân-
tica global), por entender que estes conduzem a leitura do 
público, especialmente na realidade atual descrita, em que 
há contato constante do usuário com a primeira camada 
de leitura do aplicativo, que pode ser compreendida como 
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um feed de notícias. No entanto, não deixamos de incluir 
em nossas análises a abordagem dos textos completos, 
evocados sempre que se fizer pertinente, inclusive para 
compreender parâmetros que podem apontar para dife-
rentes interpretações, a depender da qualidade da leitura 
pelo público (se acessou somente os títulos, os subtítulos 
e as imagens destacados ou se realizou a leitura completa).

O aplicativo Le Monde (bem como a versão web do 
jornal francês) divulgou notícia com o seguinte título: 
“Brasil: busca na casa de Eduardo Cunha, o homem que 
ameaça Dilma Rousseff”1 (Le Monde, 15 dez. 2015).

Já no título, o protagonista dessa notícia, Eduardo 
Cunha, é definido como “o homem que ameaça Dilma 
Rousseff”. A expressão, utilizada como aposto ou alcu-
nha, funciona, em termos discursivos, como um pré-
-construído, ou seja, uma informação que é dada, pelo 
texto, como verdadeira e inquestionável. Essa construção 
discursiva que opõe Cunha e Dilma é reforçada na con-
tinuidade do texto, em seu parágrafo inicial: “Eduardo 
Cunha, principal adversário da presidente de esquerda, 
Dilma Rousseff [...]”2 (Le Monde, 15 dez. 2015).

Em seu conjunto, os dois enunciados constroem a 
imagem de Cunha em relação (de oposição) à de Dilma 
Rousseff, como adversário e como uma ameaça, clara-
mente um opositor. Outro ponto a salientar é que a maté-
ria caracteriza Dilma como “presidente de esquerda”, 
o que serve para contextualizar a posição política do 
Governo brasileiro (um dado relevante em se tratando 
de imprensa internacional, já que o público pode não 
estar familiarizado com a conjuntura política brasileira) 

 1 Brésil: perquisition chez Eduardo Cunha, l’homme qui menace Dilma 
Rousseff

 2 Eduardo Cunha, principal adversaire de la présidente de gauche, 
Dilma Rousseff [...]
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e, simultaneamente, reafirma essa posição. O trecho a 
seguir, que esclarece o motivo da busca na residência de 
Eduardo Cunha, também complementa a caracterização 
de sua imagem, destacando o fato de se tratar de um depu-
tado “evangélico” e “ultraconservador”.

Eduardo Cunha é o deputado evangélico e ultracon-
servador na origem do processo de impeachment contra 
a senhora Rousseff por maquiagem de contas públicas, 
enquanto ele próprio é acusado de corrupção e lavagem de 
dinheiro na investigação da rede de corrupção dentro da 
gigante petrolífera estatal Petrobras.3 (Le Monde, 15 dez. 2015)

O excerto anterior também contribui para esclarecer 
o contexto político brasileiro. Revela, para um leitor pro-
vavelmente menos familiarizado com a política nacional, 
que há um pedido de impeachment em curso contra a 
presidente Dilma Rousseff, que esse pedido foi originado 
pelo deputado Cunha, enquanto o próprio é acusado por 
corrupção relacionada ao escândalo Petrobrás. Sem dizer 
diretamente, o jornal francês aponta a contradição: o 
acusador é também um acusado, o que põe em questiona-
mento o direito moral de acusação.

Embora a matéria seja relativamente curta, ela fornece 
ao leitor certo número de informações (não necessaria-
mente óbvias para um leitor estrangeiro) sobre a política 
brasileira: há uma solicitação de impeachment em curso 
contra a então presidente do Brasil; há um escândalo de 
corrupção relacionado à estatal Petrobras; há uma busca 

 3 Eduardo Cunha est le député évangélique et ultraconservateur à 
l’origine de la procédure de destitution à l’encontre de Mme Rousseff 
pour maquillage des comptes publics, alors qu’il est accusé lui-même 
de corruption et blanchiment d’argent dans l’enquête sur le réseau de 
corruption au sein du géant pétrolier public, Petrobras.
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de evidências na casa de deputado envolvido com esse 
escândalo, que é o mesmo que originou o pedido de 
impeachment contra Dilma Rousseff. Quem lê apenas o 
título da notícia – o que é bastante comum na leitura em 
aplicativos – tem acesso à informação principal, sobre a 
busca na residência de Cunha, e também ao fato de que 
o protagonista da notícia em questão é opositor de Dilma 
Rousseff.

No mesmo dia, o portal UOL e seu aplicativo veicu-
laram notícia sobre o mesmo tema com o seguinte título: 
“PF faz operação de busca e apreensão na casa de Eduardo 
Cunha em Brasília” (UOL, 15 dez. 2015).

A notícia relativamente curta (que reproduzimos a 
seguir), em seu imediatismo, não faz menção à presidente 
Dilma Rousseff:

A Polícia Federal (PF) está na residência oficial do presi-
dente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-
-RJ), no Lago Sul em Brasília. Três viaturas da PF, com 
aproximadamente 12 agentes, isolam o local e cumprem man-
dados de busca e apreensão, no âmbito da Operação Lava Jato.

Informações preliminares indicam que novos mandados 
estariam sendo cumpridos em outros locais de Brasília e em 
alguns estados.

Hoje, o Conselho de Ética da Câmara pode votar o 
parecer sobre a representação contra Eduardo Cunha por 
suposta quebra de decoro parlamentar. O novo relator da 
representação movida pelo PSOL e pela Rede, o deputado 
Marcos Rogério (PDT-RO), apresenta o parecer favorável 
ao prosseguimento das investigações. (UOL, 15 dez. 2015)

Vale ressaltar, como diferença em relação à abordagem 
de Le Monde, que a notícia veiculada no portal UOL4 

 4 Assinada por Agência de Notícias Agência Brasil.
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concentra-se no fato relativo à operação de busca e apreen-
são na casa de Eduardo Cunha, sem contextualizar suas 
relações com a presidente da República. Havia, naquele 
momento, em circulação na mídia brasileira outras notí-
cias que tratavam da oposição entre Cunha e Rousseff, 
porém a notícia em questão não faz remissão a esse fato. 
Houve, ainda, outras notícias complementares sobre o 
tema divulgadas no mesmo dia, porém optamos por con-
siderar a primeira delas, que apresenta o factual, a notícia 
quente do dia, ou seja, a apreensão na casa de Cunha, sem 
maiores contextualizações.

Já o jornal francês, mesmo em uma notícia curta, fez 
menção à referida oposição, destacando, dessa forma, 
um segundo aspecto relacionado à notícia em si: o fato 
de que o histórico político do deputado Eduardo Cunha 
enfraquece seu direito moral de acusação à presidente 
da República, argumento que não é informado explici-
tamente, mas vem à tona, discursivamente, ao vincular 
a caracterização de Cunha às suas relações políticas com 
Dilma Rousseff.

Considerando que muitos leitores acessam apenas o 
título das notícias, constata-se que o usuário do aplica-
tivo Le Monde, neste caso, teve acesso a uma informação 
complementar não disponibilizada em notícia equivalente 
veiculada no portal brasileiro UOL. Isso se justifica par-
cialmente pela imagem do leitor-modelo dos veículos em 
questão. Por outro lado, também contribui para tornar 
um pouco mais “transparentes” eventuais nuances do 
tema para um leitor brasileiro, para quem alguns aspectos 
podem não ser tão óbvios como se poderia em princípio 
supor. Uma das implicações disso é que o leitor brasileiro 
que acompanhe notícias da mídia internacional (neste 
caso, um veículo francês) terá, consequentemente, acesso 
a mais elementos para uma interpretação de dados. Outra 
implicação é que essa visão, de um ponto de vista exterior, 
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contraposta a um destacamento na mídia nacional, revela 
que a mesma notícia produz efeitos de sentidos diferencia-
dos, conforme os aspectos que são enfatizados, especial-
mente em seus títulos. Entendemos, assim, que a análise 
dos destacamentos em aplicativos de notícias conforme 
proposta neste trabalho contribui para a compreensão da 
realidade no contexto contemporâneo, caracterizado pela 
forte influência das mídias digitais na vida dos cidadãos.

O período que segue à notícia supracitada permanece 
efervescente para a política brasileira, que se mantém em 
destaque na mídia internacional. Para mais uma exempli-
ficação, tratamos também de notícia sobre outro evento 
particularmente marcante, aquele em que Dilma Rous-
seff nomeia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
para ministro, o que é considerado, pela oposição e por 
boa parte da população brasileira, como uma tentativa de 
livrar Lula de investigações. A nomeação é feita no dia 16 
de março de 2016, porém, logo no dia seguinte, um juiz 
pede sua cassação. O caso ganhou ainda mais repercussão 
devido a um grampo telefônico registrando conversa entre 
Lula e Rousseff que conteria indícios para reforçar a tese 
da ilegitimidade da nomeação de Lula.

No dia 16 de março, a notícia é contextualizada no 
título de Le Monde: “Brasil: Lula, visado em um escân-
dalo de corrupção, entra no governo de Rousseff”5 (Le 
Monde, 16 mar. 2016).

Por sua vez, o UOL traz o seguinte título (remetendo à 
matéria do jornal Folha de S.Paulo): “Dilma nomeia Lula 
como novo ministro da Casa Civil” (UOL, 16 mar. 2016).

No destaque dado por Le Monde, é notável a explica-
ção, ou a caracterização a respeito de Lula: “visado por 
um escândalo de corrupção”. A contextualização poderia, 

 5 Brésil: Lula, visé dans un scandale de corruption, entre au gouverne-
ment Rousseff
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Figura 1 – Le Monde

Fonte: Print screen gerado do aplicativo pelo autor

por exemplo, resumir-se a “ex-presidente da República”, 
mas é feita a opção de ressaltar, já no título, um aspecto 
que põe em xeque a moralidade da nomeação. O destaca-
mento visual reforça esse questionamento moral por meio 
do registro fotográfico de um momento em que as duas 
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Figura 2 – Chamada no aplicativo Le Monde

Fonte: Print screen gerado do aplicativo pelo autor
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personalidades em foco apresentam-se como em uma 
“conversa de compadres”, como se “tramassem algo”.

Acompanhando a cobertura dos fatos nos dias sub-
sequentes, em UOL e Le Monde, chamam a atenção os 
destaques dados às manifestações populares em torno da 
nomeação. Le Monde traz o seguinte título: “O retorno de 
Lula ao governo coloca o Brasil na rua”6 (Le Monde, 17 
mar. 2016).

A notícia é acompanhada de foto de uma multidão em 
que predominam os tons de verde e amarelo (em roupas 
e faixas), com os quais se tenta caracterizar o posiciona-
mento contrário da população ao governo (o que é identi-
ficado ao ler o conteúdo da matéria). O UOL, por sua vez, 
traz os seguintes títulos: “Manifestações contra o governo 
acontecem em diversas cidades brasileiras” (UOL, 16 
mar. 2016) e “Manifestação pró-Dilma reúne 95 mil 
pessoas em São Paulo, diz Datafolha” (UOL/Folha de 
S.Paulo, 18 mar. 2016).

O UOL, portanto, noticiou tanto a existência de 
manifestações contrárias ao governo quanto a de mani-
festações favoráveis, conforme reproduzido. A cobertura 
de ambas as manifestações caracteriza uma tentativa 
de se construir como mídia democrática, que aborda os 
diferentes lados de uma mesma questão, embora, como 
se sabe, a isenção seja apenas um efeito construído pela 
abordagem jornalística. Acompanhando rigorosamente as 
notícias sobre o Brasil divulgadas no aplicativo Le Monde 
nesse mesmo período, não foi encontrada divulgação 
sobre manifestações favoráveis ao PT, ao menos não em 
posição de destaque, predominando o caráter homoge-
neizador das manifestações contrárias ao Governo que 
repercutiram nesse momento. Tal fato talvez se explique, 
mais uma vez, pelo leitor-modelo de Le Monde, tendo o 

 6 Le retour de Lula au gouvernement met le Brésil dans la rue
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veículo se pautado em fontes e/ou pontos de vista mais 
conservadores.

A concentração de leitura nos títulos das matérias, 
como é bastante comum nos dias de hoje, faz com que 
os aspectos destacados nos títulos possam apresentar 
características de fórmula, conforme vimos segundo a 
concepção de Krieg-Planque (2010), podendo adquirir 
o caráter cristalizado, a inscrição em uma dimensão dis-
cursiva, o funcionamento como referente social, além 
de poder comportar uma dimensão polêmica (que, por 
isso, pode ser contestada). Não significa que os títulos 
necessariamente constituam-se em fórmulas, mas que se 
assemelham a elas, servindo para criar efeitos de verda-
des. Por exemplo, de acordo com os destacamentos dos 
títulos citados, Eduardo Cunha passa a ser visto como 
“o opositor de Dilma”, e Lula, como “o envolvido em 
escândalo de corrupção”. Tais aspectos podem ser res-
saltados ou camuflados, a depender do posicionamento 
do veículo que os noticia, mas sempre contribuem para 
caracterizar os sujeitos referentes aos personagens das 
notícias como alteridade, que “carrega em si o outro, o 
estranho, que o transforma e é transformado por ele” 
(Coracini, 2013, p.17).

Com respaldo em Paveau (2015), consideramos que os 
distintos modos de dizer, a partir de diferentes abordagens 
da mídia, podem produzir efeitos que interferem na rela-
ção da linguagem com a moral. Ou seja, variadas formas 
de discurso produzem diferentes avaliações morais por 
parte dos interlocutores. Assim, pode-se constatar que 
distintas “verdades morais” vêm à tona de acordo com as 
abordagens das notícias. No exemplo da notícia sobre a 
cassação de Eduardo Cunha houve um questionamento 
moral mais forte por parte de Le Monde, se considerada a 
ênfase na relação entre a acusação contra Cunha e o fato de 
ser ele o grande opositor de Dilma Rousseff. Da mesma 
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forma, houve questionamento moral em relação à nomea-
ção de Lula para o cargo de ministro, já que foi destacado o 
fato de este estar associado a escândalo de corrupção.

Por outro lado, o recorte de Le Monde em relação à 
cobertura das manifestações após a referida nomeação 
de Lula silenciou a existência de movimentos favoráveis, 
os quais foram mostrados em cobertura do UOL/Folha. 
Nesse aspecto, ao menos em nível aparente, faltou con-
textualização em Le Monde e houve tentativa do UOL/
Folha de S.Paulo de caracterizar-se como mídia pluralista, 
disposta a mostrar os diversos lados de uma questão, o 
que, na verdade, é apenas efeito da construção da suposta 
imparcialidade jornalística. Os exemplos mostram que 
o grau de “manipulação moral” deve ser considerado a 
cada caso nas diferentes abordagens e que, ao comparar 
os distintos destacamentos em diferentes títulos, torna-
-se mais constatável que os variados destaques produzem 
efeitos distintos. Ou seja, não há uma cobertura do real, 
mas de uma construção do real, o que, a rigor, impõe a 
necessidade de levantar a questão ética inerente ao fun-
cionamento da linguagem. De acordo com o respaldo teó-
rico-metodológico aqui mobilizado, sabemos que o real 
é, por definição, inacessível. O jornalismo, por sua vez, 
trabalha com o efeito de evidência do real, o que merece 
ser constantemente problematizado.

Tratamos, a seguir, de mais um exemplo.
Em 30 de março de 2017, o aplicativo Le Monde trouxe 

a seguinte manchete: “No Brasil, Eduardo Cunha é con-
denado a quinze anos e quatro meses de prisão”.7

 7 Au Brésil, Eduardo Cunha condamné à quinze ans et quatre mois de 
prison
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Figura 3 – Chamada no aplicativo Le Monde (30 mar. 
2017)

Fonte: Print screen gerado do aplicativo pelo autor
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Figura 4 – Matéria no aplicativo Le Monde
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Fonte: Print screen gerado do aplicativo pelo autor

Mencionamos aqui essa matéria, pois dialoga com a 
matéria de 15 de fevereiro de 2015 sobre a busca na casa 
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de Cunha, personagem caracterizado como “o homem 
que ameaça Dilma Rousseff”. No novo contexto (março 
de 2017), o ex-presidente da Câmara dos Deputados já 
se encontra preso, julgado e condenado. A reportagem, 
assinada pela correspondente Claire Gatinois, trata do 
aspecto novo, “o fato quente”, que é a divulgação da pena. 
A linha fina (subtítulo) descreve: “O ex-presidente da 
câmara dos deputados foi condenado, quinta [30.3.2017], 
por ‘corrupção’, ‘lavagem de dinheiro’ e ‘evasão ilegal de 
divisas’”8 (Le Monde, 30 mar. 2017)

Acompanhando os intertítulos, que funcionam 
como elementos destacados, encontramos os seguintes: 
“Ator-chave dos bastidores parlamentares”9 (Le Monde, 
30 mar. 2017) e “Seu poder de prejudicar”10 (Le Monde, 30 
mar. 2017).

O primeiro contextualiza a carreira política de Eduardo 
Cunha, resumindo sua história como a de alguém que 
passou das sombras para um papel determinante nas 
negociações parlamentares. O segundo item retoma o 
fato, já abordado na matéria analisada antes, de que o ex-
-deputado foi determinante na construção do cenário que 
levou ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, 
tendo ele próprio, logo em seguida, passado à condição 
de réu na operação Lava Jato. Ressaltamos um trecho de 
contextualização:

Mas aquele que apareceu sob o nome fictício (pseudô-
nimo) “Caranguejo” na lista de distribuição de propina do 
grupo Odebrecht, protagonista da Lava Jato, foi pego pelo 
juiz Moro algumas semanas após a destituição de Dilma 

 8 L’ex-président de la chambre des députés, a été condamné, jeudi, 
pour “corruption”, “blanchiment d’argent” et “évasion illégale de 
devises”

 9 Acteur clé de la coulisse parlementaire
 10 Son pouvoir de nuisance
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Rousseff, em agosto de 2016, e sofreu a perda de seu man-
dato parlamentar.11 (Le Monde)

Novamente, portanto, Cunha é retratado como o 
“acusador sem moral”, um exemplo de um modo prejudi-
cial de se fazer política, com potencial de provocar danos. 
O Le Monde tem a caraterística de remeter o leitor a outras 
matérias relacionadas sobre o assunto, e desta vez faz 
remissão à seguinte reportagem: “Leia também: No Bra-
sil, o reino da impunidade”12 (Le Monde, 30 mar. 2017).

Assim, é feita uma associação entre um modo preju-
dicial de se fazer política, a exemplo de Eduardo Cunha, 
e o modo geral de se fazer política no Brasil, caracterizado 
como “reino de impunidade”. Essa associação é ressaltada 
até mesmo para quem lê apenas parcialmente a matéria, 
pelo percurso dos elementos destacados. Tratamos aqui 
por “percurso” o caminho possível de leitura da reporta-
gem, que pode ser variado: linear, cronológico, “leitura 
dinâmica” etc.13 Consideradas as hipóteses deste trabalho 
quanto à maximização dos efeitos do destacamento em 
tempos de mídias digitais, é coerente pressupor que 
muitos leitores farão a leitura parcial do material jorna-
lístico pelo percurso dos destacamentos. A quantidade 

 11 Mais celui qui figurait sous le nom de code “Crabe” dans la liste de 
distribution de pots-de-vin du groupe Odebrecht, protagoniste du 
Lava Jato, a été rattrapé par le juge Moro quelques semaines après la 
destitution de Dilma Rousseff, en août 2016, et la déchéance de son 
mandat de parlementaire.

 12 Lire aussi: Au Brésil, le règne de l’impunité
 13 Embora seja comum associar a “leitura cíclica” à internet e a “lei-

tura linear” ao impresso, sempre foi possível ao leitor estabelecer 
caminhos próprios de leitura. Por sua vez, os veículos jornalísti-
cos buscam condicionar esses caminhos por meio dos processos 
de edição, dos quais são elementos importantes os títulos, linhas 
finas, intertítulos, olhos, chapéus, o que em francês se chama de 
habillage, ou seja, “o conjunto de elementos que colocam em cena 
um artigo ou uma emissão” (Grevisse, 2015, p.314).
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Figura 5 – Manchete no aplicativo UOL

Fonte: Print screen gerado do aplicativo pelo autor
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de material disponível em um único jornal diário, hoje 
em dia, chega mesmo a impossibilitar a leitura completa, 
linha a linha, para um leitor envolvido com suas outras 
atividades do cotidiano.

Matéria equivalente, publicada também em 30 de 
março de 2017 pelo UOL, busca já no título dar voz à ver-
são de Eduardo Cunha por meio da seguinte manchete: 
“Condenado, Cunha diz que Moro quer se transformar 
em ‘justiceiro político’”.

Com o chapéu (pequeno texto acima do título) “Vai 
recorrer”, o título apresenta o argumento de defesa 
de Eduardo Cunha, que atribui sua condenação a um 
suposto desejo do juiz Sérgio Moro de ser transformado 
em “justiceiro do país”. A defesa de Cunha, portanto, 
recai sobre uma acusação à suposta (i)moralidade do juiz 
em questão: “Esse juiz não tem condição de julgar qual-
quer ação contra mim, pela sua parcialidade e motivação 
política”, escreveu o peemedebista, após a publicação da 
sentença, de dentro do Complexo Penal Médico para-
naense” (UOL/Folha de S.Paulo, 30 mar. 2017).

A matéria traz, ainda, outras citações de Eduardo 
Cunha, colocando entre aspas (marca de heterogeneidade 
mostrada, marcada) que o ex-deputado considera como 
“agravante” o fato de que a decisão foi tomada “em tempo 
recorde”, “mostrando que a sentença já estava pronta”. 
Também apresenta alguns posicionamentos do juiz Sérgio 
Moro, na visão de quem, segundo relata a matéria, com-
portamentos de Eduardo Cunha após a prisão demons-
traram que “sequer a prisão preventiva foi suficiente para 
fazê-lo abandonar o modus operandi, de extorsão, ameaça 
e chantagem”. Esse modus operandi, mencionado pon-
tualmente em citação do juiz Moro em relação a Eduardo 
Cunha, foi, na ocasião, um aspecto potencialmente 
mais desenvolvido na cobertura de Le Monde, conforme 
demonstra nossa investigação.

Aplicativos_de_noticias_(MIOLO_12x21)_GRAF-v2.indd   62 23/05/2019   14:06:32



APLICATIVOS DE NOTÍCIAS, DESTACAMENTO E EFEITOS DE SENTIDOS 63

Jogos Olímpicos Rio 2016

A seguir abordamos duas matérias do corpus referente 
ao período das Olimpíadas Rio 2016, outro momento 
que coloca o Brasil em destaque devido à realização dos 
Jogos Olímpicos na cidade do Rio de Janeiro em agosto 
daquele ano.

A matéria “Jogos Olímpicos: os incentivos transbor-
dantes dos cariocas”14 (Le Monde, 12 ago. 2016), assinada 
pelo correspondente Anthony Hernandez, enfatiza, por 
meio do adjetivo débordant no destacamento do título, o 
caráter intenso, vibrante e empolgante da torcida carioca/
brasileira. Logo no início, destaca que esse modo de torcer 
(transbordante, intenso) implica agressividade em relação 
ao adversário.

Restam vinte segundos para jogar quando o jogador 
de basquete Pau Gasol se apresenta, na terça-feira, 9 de 
agosto, na linha de lance livre. Um verdadeiro alvoroço se 
desencadeia na Arena Carioca. Insultos irrompem, acom-
panhados por alguns dedos do meio. Essa pressão é a causa 
de suas duas falhas incomuns? A Espanha, que liderava por 
um ponto, se curva finalmente para a próxima ação (66-65) 
frente a seleção verde-amarela.15

O tom narrativo da notícia contribui para a caracteri-
zação intensa da torcida brasileira. Se há uma crítica em 

 14 JO 2016: les encouragements débordants des Cariocas
 15 Il reste vingt secondes à jouer lorsque le basketteur Pau Gasol se 

présente, mardi 9 août, sur la ligne des lancers francs. Une vérita-
ble bronca se déchaîne dans la Carioca Arena. Des insultes fusent, 
accompagnées de quelques doigts d’honneur. Cette pression est-elle 
la cause de ses deux échecs inhabituels ? L’Espagne, qui menait de 
1 point, s’incline finalement sur l’action suivante (66-65) face à la 
sélection auriverde.
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Figura 6 – Matéria do Le Monde

Fonte: Print screen gerado do aplicativo pelo autor

relação ao comportamento agressivo da torcida, há tam-
bém um reconhecimento (parcial admiração, talvez) de 
sua empolgação:
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Desde o início dos Jogos Olímpicos, o público brasileiro, 
turno a turno em apoio incondicional, exuberante e às vezes 
excessivo por seus esportes, não deixa ninguém indiferente. 
Os próprios brasileiros se interrogam. O jornal O Globo 
trouxe o seguinte título na sua edição de terça-feira 9 de 
agosto: “Os brasileiros irritam os estrangeiros ao vibrar nas 
arquibancadas olímpicas como nos estádios de futebol”.16 
(Le Monde, 12 ago. 2016)

Tal trecho caracteriza aspectos que seriam específi-
cos da torcida brasileira, “incondicional, exuberante e às 
vezes excessiva”, dos quais os próprios brasileiros teriam 
consciência, como demonstraria a manchete do jornal O 
Globo,17 citada por Le Monde, ao afirmar que o compor-
tamento vibrante de torcida de futebol é estendido, por 
parte dos brasileiros, às demais modalidades olímpicas. 
Assim, o caráter passional da torcida brasileira é tratado 
em aspectos complementares: como o de um povo que dá 
suporte entusiasta a seus atletas e, por outro lado, desesta-
biliza a concentração de outros times, o que pode ser mal 
visto pelos estrangeiros.

O subtítulo « Ziiiiika ! Ziiiiika » contribui para uma 
representação pitoresca da torcida brasileira. Trata-se de 
um coro proferido a cada jogada da goleira norte-ameri-
cana Hope Solo, em uma referência jocosa a uma posta-
gem que a atleta fizera em redes sociais, onde expressou 
seu medo relacionado à presença do vírus zika no país.

 16 Depuis le début des Jeux olympiques, le public brésilien, tour à tour 
soutien inconditionnel, exubérant et parfois excessif de ses sportifs, ne 
laisse en tout cas personne indifférent. Les Brésiliens eux-mêmes s’en 
interrogent. Le quotidien O Globo titrait ainsi dans son édition du 
mardi 9 août: “Les Brésiliens irritent les étrangers en vibrant dans les 
tribunes olympiques comme dans les stades de football.”

 17 Em busca na internet, constatamos que esse título também foi vei-
cula no UOL/Folha de S.Paulo.
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Incondicional por seus favoritos, crítico e zombe-
teiro até o limite, ao público carioca, por vezes, não falta 
humor. Em resposta à goleira dos Estados Unidos Hope 
Solo, que havia apresentado seu medo do vírus, a mul-
tidão repetiu “Ziiiiika! Ziiiiika!”, satirizando o famoso 
mosquito e ridicularizando a paranoia da americana.18 
(Le Monde, 12 ago. 2016)

Por proximidade temática, abordamos a matéria “Pri-
meiro dia dos Jogos mostra ao mundo ‘jeitinhos’ brasi-
leiros de torcer”, assinada por Gustavo Franceschini e 
publicada no UOL. Conforme indica o título, a notícia 
trata da “brasilidade” da torcida a partir de traços de seu 
chamado “jeitinho”. Elenca cinco subtítulos que seriam 
correlatos a esses traços característicos do jeito brasileiro 
de torcer, expressos da seguinte forma:

1 –  Brasileiros adotam azarões para torcer
2 –  Cazaquistão virou “Osasco” no judô
3 –  Novo grito de “Ôôô, zika!” para Hope Solo
4 –  “Fura, ela!” e “Uh, vai morrer” viram gritos de 

incentivo
5 –  Vaias incomodam tchecas no vôlei de praia (UOL, 

7 ago. 2016)

Na situação número 1, diante do favoritismo do 
time norte-americano de basquete, formado por joga-
dores da NBA, os brasileiros optaram por dar suporte à 
equipe da China, homenageada com o coro: “Olê, olê, 
olê, olá, China! China!” e “Ah, vamos virar China!”. 

 18 Inconditionnel de ses favoris, frondeur et chambreur jusqu’à la limite, 
le public carioca ne manque parfois pas d’humour. En réponse à la 
gardienne de but des États-Unis Hope Solo, qui avait affiché sa peur 
du virus, la foule a redoublé de “Ziiiiika ! Ziiiiika !”, singeant le 
fameux moustique et moquant la paranoïa de l’Américaine.
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Da mesma forma, a goleira Teresa Almeida, da sele-
ção angolana, acima do peso padrão para as jogadoras 
da modalidade, ganhou apoio da torcida brasileira. Na 
número 2, um grito de torcedores cazaques é associado 
pelos brasileiros ao som da palavra Osasco, fazendo com 
que o nome da cidade paulista fosse dito em coro, o que 
é compreendido como apoio ao judoca do Cazaquistão. 
A número 3 refere-se ao coro promovido com humor 
para a goleira norte-americana, segundo a matéria, eleita 
para a “zoeira” da torcida. A frase número 4 retrata uma 
situação criticada pela imprensa estrangeira, em que o 
brasileiro recorre a gritos para intimidar os rivais, preju-
dicando os atletas em esportes que exigem concentração, 
como a esgrima. A situação número 5, sobre vaias para 
o time feminino de vôlei de praia da República Tcheca, 
destaca o depoimento, entre aspas de uma das jogadoras 
estrangeiras:

“Eu jogo há dez anos e nunca vivi isso. É um tipo de 
patriotismo. Eu acho que não é nada pessoal contra nós, 
eles só não sabem o limite entre o que é apropriado para o 
momento e o que não é mais. E eles querem apoiar tanto a 
sua equipe que eles não percebem que também somos seres 
humanos”, disse Marketa Slukova. (UOL, 7 ago. 2016)

Por meio dessa fala destacada, a nação brasileira é 
representada como patriota sem limites, caracterizada por 
um comportamento semelhante ao da criança que age por 
empolgação ao não ter discernimento a respeito de conse-
quências de um ponto de vista mais adulto. As aspas são 
marcas de heterogeneidade mostrada (Authier-Revuz, 
1990), indicando distanciamento, por parte da mídia, 
do posicionamento atribuído à atleta estrangeira, como 
se representasse uma visão internacional dentro de uma 
abordagem de viés nacional.
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Em seu conjunto, as duas matérias supracitadas des-
tacam elementos que reforçam certos estereótipos sobre 
a identidade nacional: o de um povo festivo, alegre, bem-
-humorado, fiel (apoia incondicionalmente seus atletas), 
de bom coração (dá suporte tanto aos atletas brasileiros 
quanto àqueles considerados mais fracos), porém que 
ainda não atingiu um estágio de discernimento que o colo-
caria em um patamar maduro, “Ocidental”, zeloso por 
regras como a do respeito ao adversário e ao ser humano 
em geral.

Escândalo “A carne é fraca”

No dia 17 de março de 2017, outro escândalo veio 
à tona no Brasil e colocou o país em destaque na mídia 
internacional, desta vez relacionado à fraude na inspeção 
de produtos alimentícios (produzidos em frigoríficos) dis-
tribuídos no mercado interno, o que gerou a suspeita de 
extensão do embuste ao mercado de exportação.

O Le Monde (20.3.2017) repercute o assunto na editoria 
de economia por meio da matéria “Viande avariée : le Brésil 
face à des représailles” (Carne avariada: o Brasil diante de 
represálias), destacando na linha fina que “La Chine et le 
Chili ferment leur porte aux produits brésiliens. L’Europe 
impose des restrictions” (China e Chile fecham suas portas 
aos produtos brasileiros. A Europa impõe restrições).

No início, o texto contextualiza o encontro emergen-
cial, realizado na véspera em uma churrascaria brasileira, 
entre o presidente Michel Temer e representantes de 
outros países.

Ar enganosamente descontraído, ele engoliu, junta-
mente com cerca de vinte representantes de países estran-
geiros, salsicha, cordeiro, bife e várias peças das carnes 
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Figura 7 – Manchete no aplicativo Le Monde

Fonte: Print screen gerado do aplicativo pelo autor
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mais macias e saborosas em uma “churrascaria”, um típico 
churrasco brasileiro. Uma hora depois, satisfeito e saciado, 
o presidente brasileiro Michel Temer deixou o restaurante 
“Steak Bull”, em Brasília, certo de que os diplomatas tinham 
“entendido perfeitamente a mensagem”.19 (Le Monde, 20 
mar. 2017)

A imagem que acompanha o texto verbal também con-
tribui para retratar o “ar enganosamente descontraído”, 
em que se destaca a figura do presidente Michel Temer 
sendo servido de uma peça de carne.

Logo em seguida, a matéria esclarece porque o ar é 
apenas “enganosamente descontraído”, já que se trata, 
ao contrário, de tentativa de conter um início de pânico 
ligado ao consumo da carne brasileira a partir do escân-
dalo vindo a público dois dias antes, apelidado “Carne 
Fraca”, sobre a fraude econômica e sanitária em torno 
da carne brasileira. Enfatiza, ainda, que a mensagem não 
provocou o efeito esperado (a mensagem provável seria a 
de que a carne brasileira é boa e apetitosa e que o escândalo 
em questão não refletiria a totalidade do produto brasi-
leiro). Ressalta o custo do evento para as contas públicas 
brasileiras, iniciando o texto da seguinte forma: “Las, 
malgré ce dîner estimé à 14 000 reais (4 240 euros)” (Le 
Monde, 2017), ou seja, apesar do custo de 14 mil reais, o 
evento não teria conseguido produzir o efeito desejado.

O fracasso do evento fica ainda mais evidente com a 
citação destacada de Enrico Brivio, porta-voz do executivo 

 19 L’air faussement décontracté, il a englouti aux côtés d’une vingtaine 
de représentants de pays étrangers saucisse, agneau, bavette et divers 
morceaux les plus tendres et les plus savoureux du bœuf lors d’une 
“churrascaria”, un barbecue typiquement brésilien. Une heure plus 
tard, satisfait et repu, le président brésilien Michel Temer a quitté le 
restaurant Steak Bull de Brasilia, certain que les diplomates avaient 
“parfaitement compris le message”.
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Figura 8 – Matéria no aplicativo Le Monde

Fonte: Print screen gerado do aplicativo pelo autor
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europeu: “’Nós solicitamos ao Brasil a retirada imediata 
de todos os estabelecimentos implicados na fraude da 
lista’ das sociedades aprovadas pela União Europeia para 
exportação”20 (Le Monde, 21 mar. 2017).

A partir do próximo intertítulo, “Trente-sept mandats 
d’arrêt ont été lancés” (Trinta e sete mandados de prisão 
foram lançados), a matéria contextualiza a chamada ope-
ração “Carne fraca”: trata-se de uma “ofensiva espeta-
cular” lançada contra cerca de trinta sociedades de carne 
brasileira, incluindo gigantes como BRF, proprietária das 
marcas Sadia e Perdigão, e JBS, dona das marcas Friboi, 
Seara e Big Frango, indústrias suspeitas de falsificar o 
selo de qualidade no mercado nacional (e, possivelmente, 
internacional) por meio de uma vasta “organização cri-
minosa” que contava com a cumplicidade de agentes do 
Ministério da Agricultura retribuídos com propina (em 
francês, pots-de-vin).

A matéria informa que a polícia fala em carne vendida 
com a data de validade ultrapassada, ácido sórbico (subs-
tância potencialmente cancerígena) injetado nas peças 
para amenizar a aparência de carne “podre” (pourrie) e, 
ainda, em cantinas escolares que recebiam falsas salsichas 
de peru e que, na verdade, eram de uma proteína de soja 
contaminada com salmonela.

Segundo informa a reportagem, a investigação tenta 
provar que os industriais exerciam pressão sobre o 
Ministério da Agricultura para escolherem, eles mes-
mos, os agentes de controle sanitário. O Le Monde des-
taca o comentário do juiz Marcos Josegrei da Silva, que 
pediu as prisões: « Un scénario désolant » (Um cenário 
desolador). Em seguida, o jornal faz uma significativa 

 20 “Nous avons demandé au Brésil de retirer immédiatement tous les éta-
blissements impliqués dans la fraude de la liste” des sociétés approu-
vées par l’UE pour l’exportation
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contextualização do escândalo, relacionando-o com a 
sociedade brasileira em geral, por meio do intertítulo: 
“Proximidade insalubre entre poderes públicos e setor 
privado”21 (Le Monde, 20 mar. 2017).

O trecho inicia da seguinte forma:

O caso “Carne fraca” reforça a imagem da proximi-
dade insalubre mantida entre os poderes públicos e o setor 
privado no Brasil, já trazida à luz pela operação denomi-
nada “Lava Jato” (em francês, Lavage express) em 2014: 
um grande escândalo de corrupção que envolve/mistura a 
empresa pública petrolífera Petrobras, gigantes de constru-
ção e obras públicas (BTP) como Odebrecht, e uma série de 
políticos de todos as faixas.22 (Le Monde, 20 mar. 2017)

Ao associar esses dois grandes escândalos, a matéria, 
seguindo a linha do jornalismo interpretativo, aponta pre-
visões sombrias: “Em um país devastado por dois anos de 
recessão profunda, este novo escândalo tem aparência de 
tragédia”23 (Le Monde, 20 mar. 2017)

Prossegue, então, a contextualização: o Brasil é o pri-
meiro exportador de carne bovina que pode ver as vendas 
à exportação desmoronar. Trata-se de um mercado de 15 
milhões de dólares e de um setor que emprega 7 milhões 
de pessoas e representa 15% das exportações brasileiras. 
Le Monde apresenta a seguinte análise:

 21 Proximité malsaine pouvoirs publics et secteur privé
 22 L’affaire “carne fraca” renforce l’image de cette proximité malsaine 

entretenue entre les pouvoirs publics et le secteur privé au Brésil déjà 
mise au jour par l’opération dite “Lava Jato” (lavage express) en 
2014: un vaste scandale de corruption mêlant l’entreprise pétrolière 
publique Petrobras, des géants du bâtiment et des travaux publics 
(BTP) comme Odebrecht, et une kyrielle de politiciens de tout bord.

 23 Dans un pays ravagé par deux années de profonde récession, ce nou-
veau scandale prend des allures de tragédie.
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[...] de acordo com o gabinete de análise Capital Economics, 
esse escândalo “poderia inviabilizar a recuperação da econo-
mia do país”, porque “o Brasil enfrenta uma perda potencial 
de exportação de cerca de 3,5 bilhões, o equivalente a 0,2% 
do PIB”.24 (Le Monde, 20.3.2017)

A matéria apresenta também a avaliação do ministro 
brasileiro da Agricultura, Blairo Maggi, segundo o qual, 
se os importadores deixassem de comprar carne brasi-
leira, seria “um desastre”. Reproduz o seguinte enunciado 
do ministro: “Eu espero, eu rogo, eu penso, eu trabalho 
para que isso não aconteça”25 (Le Monde, 21 mar. 2017), 
demonstrando o desespero do brasileiro.

O subtítulo “Contre-feux” (Contra-ataque) apresenta 
o ponto de vista brasileiro, que procura minimizar o 
escândalo, destacando a fala de Francisco Sergio Turra, 
presidente dos exportadores de proteína animal, em entre-
vista à Folha de S.Paulo: “É absurdo misturar, generalizar, 
vender a ideia de que o Brasil não vale nada, que tudo é 
podre. [...] É o contrário, nós somos o país com a maior 
biossegurança”26 (Le Monde, 20 mar. 2017).

A matéria relata, ainda, que, segundo Turra, a investi-
gação contém “erros técnicos” e acrescenta citação de fala 
de uma professora da Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp): “‘Das irregularidades mencionadas, 
nenhuma comporta risco para a saúde’, assegura também 
Marise Aparecida Rodrigues Pollônio, professora da 

 24 [...] selon le cabinet d’analyse Capital Economics, ce scandale “pour-
rait faire dérailler la reprise économique du pays”, car “le Brésil fait 
face à une perte potentielle d’exportations d’environ 3,5 milliards de 
dollars, l’équivalent de 0,2 % du PIB”.

 25 “J’espère, je prie, je pense, je travaille pour que ça n’arrive pas.”
 26 “C’est absurde de tout mélanger, de généraliser, de vendre l’idée que 

le Brésil ne vaut rien, que tout est pourri. (…) C’est le contraire, nous 
sommes le pays avec la plus grande biosécurité”
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Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, no estado 
de São Paulo”27 (Le Monde, 20 mar. 2017).

Ao traçar o percurso de um leitor que leia apenas os 
elementos em destaque (título, linha fina e intertítulos), 
teríamos o seguinte esquema de leitura:

Carne avariada: o Brasil perante represálias
China e Chile fecham suas portas aos produtos brasilei-

ros. A Europa impõe restrições
Ar enganosamente descontraído [...]
Trinta e sete mandados de prisão foram lançados28

Proximidade insalubre entre poderes públicos e setor 
privado29

Contra-ataque30

Dos cinco elementos em destaque (título, linha fina 
e três intertítulos), quatro focam aspectos negativos. 
Para quem lê a primeira linha da notícia em si, a negati-
vidade também se reforça com a descrição “ar engano-
samente descontraído”, que converge tanto para a falsa 
casualidade do churrasco oferecido aos diplomatas pelo 
Governo brasileiro quanto para o caráter enganoso/frau-
dulento do assunto em questão. O intertítulo “proximi-
dade insalubre entre poderes públicos e setor privado” joga 
com a insalubridade do tema (literalmente, um produto ali-
mentício falsamente certificado como adequado para con-
sumo) e a insalubridade política brasileira em geral, onde se 
misturam corrupções públicas e privadas, do que é exem-
plo conhecido a investigação deflagrada pela operação 

 27 “Sur les irrégularités mentionnées, aucune ne comporte de risque pour 
la santé”, assure aussi Marise Aparecida Rodrigues Pollônio, profes-
seure à l’université Unicamp dans l’État de Sao Paulo.

 28 Trente-sept mandats d’arrêt ont été lancés
 29 Proximité malsaine pouvoirs publics et secteur privé
 30 Contre-feux
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Figura 9 – Exemplo de matéria sobre o caso “Carne 
Fraca” (UOL, 21 mar. 2017)

Fonte: Print screen gerado do aplicativo pelo autor
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Figura 10 – Repercussão sobre o caso “Carne Fraca” 
(UOL, 21 mar. 2017)

Fonte: Print screen gerado do aplicativo pelo autor
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“Lava Jato”. Somente o último intertítulo é neutro, no sen-
tido de apresentar o ponto de vista brasileiro, funcionando 
mais como menção burocrática ao outro lado da questão. É 
bastante provável que uma visão geral com base nos des-
tacamentos da matéria provoque o efeito de suspeita em 
relação ao consumo da carne brasileira, bem como é pouco 
provável que o argumento da defesa brasileira de que a cor-
rupção não deva ser generalizada alcance um peso maior na 
interpretação dos fatos pelo público-leitor.

Evidentemente, o assunto foi bastante abordado pela 
imprensa brasileira, país pivô do escândalo vinculado à 
chamada “Operação Carne Fraca”. Exemplos:

Abordamos aqui uma das matérias que trata de tópico 
equivalente ao apresentado pela matéria de Le Monde, 
antes descrita, a saber: “Coreia do Sul volta atrás e retoma 
a compra de carne de frango do Brasil”.

Essa matéria apresenta um “segundo passo” das nego-
ciações, quando a Coreia do Sul, após decidir aplicar san-
ções ao Brasil, teria flexibilizado ao ter a confirmação do 
Ministério da Agricultura brasileiro de que nunca teria 
adquirido produto estragado do Brasil. Apresenta, no 
entanto, restrições ao informar que o país asiático decidiu 
“intensificar a fiscalização do produto brasileiro”. Além 
disso, China, União Europeia e Chile também anuncia-
ram restrições à carne brasileira. A matéria esclarece:

Depois do anúncio das restrições, o Ministério da Agri-
cultura suspendeu a licença de exportação dos 21 frigorí-
ficos que estão sob investigação na Operação Carne Fraca. 
O governo brasileiro permitirá, no entanto, que as mesmas 
fábricas continuem a vender o produto no mercado interno.

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou 
que iria conversar com representantes dos mercados nesta 
semana para tentar evitar que o bloqueio atinja fábricas não 
atingidas pela operação.
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Essas 21 unidades estão sob um “regime especial de 
fiscalização” do governo. “Não posso simplesmente acabar 
com nosso sistema produtivo por uma suspeição”, disse 
Maggi. “Nenhum deles está na lista [da PF] por adulteração 
de produtos.” (UOL/Folha de S.Paulo, 21 mar. 2017)

A matéria de UOL/Folha de S.Paulo relata que a 
China “decidiu reter em seus portos toda carne do Brasil, 
independentemente da fábrica de origem”, afetando, por-
tanto, mesmo as empresas não envolvidas no escândalo. 
E que técnicos do ministério “planejavam se reunir por 
teleconferência com os chineses na noite desta segunda 
(20/3/17)”. O ministro, citado na matéria, resume o 
objetivo da teleconferência: “Esperamos que com essa 
conversa consigamos minimizar a situação”.

Relata, ainda, que, em relação à União Europeia, a 
decisão foi de suspender as importações das 21 empresas 
sob suspeita, sobre o que concluíra o ministro: “Não há reta-
liação por parte dos europeus, só preocupação”. A matéria 
reforça a posição da União Europeia, por meio de afirmação 
de Enrico Brivio, porta-voz da comissão para assuntos de 
segurança alimentar: “Queremos certeza de que só carne 
com controle apropriado chegará ao mercado europeu”.

Em relação ao Chile, que teria suspendido a impor-
tação de todo tipo de carne brasileira, o Governo brasi-
leiro teria dito não compreender a decisão daquele país 
e ameaça com retaliação à importação de produtos de lá, 
como peixes e frutas, o que demonstra que o tema envolve 
todo um jogo de interesses entre nações, para além do 
escândalo brasileiro, temática que aparece em outras 
matérias na mídia brasileira (as quais apontam o fato de 
que o escândalo não somente interessa a uma questão 
de saúde, mas também beneficia outros importadores – 
argumento utilizado pela defesa ao produto brasileiro em 
pronunciamentos de governantes e empresários).
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Já o Governo dos Estados Unidos teria anunciado que 
“aumentou a fiscalização sobre a carne do Brasil”: “O pro-
duto, que já passava por reinspeção ao chegar ao território 
americano, passará agora por ‘exames extras’, segundo o 
governo” (UOL/Folha de S.Paulo, 21 mar. 2017).

No subtítulo “desastre”, a matéria afirma que o 
governo “corre contra o tempo para evitar perder merca-
dos duramente conquistados”. Um trecho:

Segundo Maggi, o governo corre contra o tempo para 
evitar perder mercados duramente conquistados. “Não 
podemos permitir o fechamento de mercados. Para reabrir, 
serão muitos anos de trabalho”, disse. Para ele, uma sus-
pensão total das vendas brasileiras de carne ao exterior seria 
“um desastre”.

O ministro lembrou que as exportações de carne somam 
cerca de US$ 15 bilhões por ano. “Não estamos preocupa-
dos só com a balança comercial”, disse. “O setor emprega 
6 milhões de pessoas.” (UOL/Folha de S.Paulo, 21. Mar. 
2017)

Ao mesmo tempo em que, pode-se dizer, a matéria 
de Le Monde propõe contextualizações mais amplas, 
associando o escândalo da carne a um “modo de negócios 
brasileiro”, segundo o qual público e privado misturam-
-se de forma indecorosa – contextualização ausente na 
matéria do UOL/Folha de S.Paulo –, também se pode 
notar que a matéria do veículo brasileiro, de certo modo, 
contextualiza melhor a versão nacional dos fatos, segundo 
a qual não se deve generalizar o tipo de procedimento. É 
certo que, neste caso, interessa ao Brasil essa relativização 
da suspeita, uma vez que a penalização a esse mercado 
por outros países não afetaria apenas os supostos corrup-
tos, mas também toda uma cadeia econômica e social, 
incluindo os empregos do setor.
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Figura 11 – Chamada da matéria “Ida de Temer à churras-
caria...” (UOL, 20 mar. 2017)

Fonte: Print screen gerado do aplicativo pelo autor
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Além de título e linha fina, a matéria relatada traz ape-
nas dois intertítulos sucintos, constituídos cada um por 
uma única palavra: 1. Certeza (em referência à exigência 
de garantia da qualidade do produto requerida pela União 
Europeia) e 2. Desastre (em referência às possíveis conse-
quências para a economia brasileira).

O tema repercute com prioridade na imprensa nacio-
nal a partir da data de divulgação da operação. Como o 
país é pivô do fato em questão, a temática é tratada não 
somente nas editorias relacionadas aos assuntos ditos 
“sérios”, como sociedade, política ou economia, mas tam-
bém por meio de abordagens paralelas, de teor humorís-
tico. Essa é a linha editorial da matéria “Ida de Temer à 
churrascaria em Brasília rende memes com papelão”.

Assim é iniciado o texto:

A ida do presidente Michel Temer a uma churrascaria 
em Brasília na noite deste domingo (19), acompanhado de 
embaixadores de países importadores de carne brasileira, 
rendeu pelo menos uma polêmica e inúmeros memes. Tão 
logo as fotos do evento começaram a ser divulgadas, brin-
cadeiras com Temer e seus convidados tomaram as redes 
sociais. (UOL, 20 mar. 2017)

A polêmica refere-se a questionamentos sobre a ori-
gem da carne servida no churrasco, se nacional ou impor-
tada. A matéria retoma informação divulgada pelo jornal 
O Estado de S. Paulo de que a churrascaria Steak Bull ser-
via apenas carne importada, segundo teriam relatado fun-
cionários. Acrescenta, porém, que a Folha de S.Paulo, por 
sua vez, “ouviu do gerente do estabelecimento que a chur-
rascaria tinha entre seus fornecedores uma das empresas 
investigadas pela operação da Polícia Federal”. A versão 
oficial é divulgada da seguinte forma:
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Figura 12 – Imagem do presidente Temer parodiada nas 
redes sociais (UOL, 20 mar. 2017)

Fonte: Print screen gerado do aplicativo pelo autor

Aplicativos_de_noticias_(MIOLO_12x21)_GRAF-v2.indd   83 23/05/2019   14:06:33



84 ÉRIKA DE MORAES

Figura 13 – Meme nas redes sociais

Fonte: Print screen gerado do aplicativo pelo autor
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Figura 14 – Meme nas redes sociais

Fonte: Print screen gerado do aplicativo pelo autor
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Figura 15 – Meme nas redes sociais

Fonte: Print screen gerado do aplicativo pelo autor
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Em nota, a Secretaria de Comunicação Social da Presi-
dência informou que todas as carnes servidas neste domingo 
foram de origem brasileira. Em seguida, um gerente da 
churrascaria procurou “O Estado de São Paulo” e disse que 
a picanha vendida no restaurante é australiana, mas, excep-
cionalmente para o presidente Temer e sua comitiva, foi ofe-
recido corte de marca brasileira. (UOL, 20 mar. 2017)

Em referência à suspeita levantada pela Operação 
Carne Fraca sobre possível esquema de venda ilegal de 
carnes no país, internautas repercutem o churrasco de 
Temer como “de papelão”, uma vez que, segundo inves-
tigações, esse material teria sido misturado à carne para 
consumo. São apresentados alguns desses memes.

A repercussão dos memes nas redes sociais, interdis-
cursivamente, dialoga com o “ar ocasionalmente descon-
traído” segundo a abordagem de Le Monde, uma vez que 
retrata uma situação em que se debocha de uma tentativa 
de tratar com naturalidade (em uma ida à churrascaria) 
um assunto sério envolvendo corrupção e saúde pública. 
Se considerada, mais uma vez, a leitura pontual com 
base nos elementos destacados, as fotografias chamam 
bastante a atenção e condicionam a fixação do tema 
pelos leitores. São feitas montagens em que se substi-
tuem imagens de carne por papelão, bem como se tira 
proveito das expressões faciais do presidente durante o 
jantar. Uma das expressões é descrita por um internauta 
como “cara de você é o próximo”, em uma alusão ao fato 
de que o povo é vítima das situações de fraude e corrup-
ção no Brasil.

Os internautas comparam a situação também a um 
“ritual satânico”, o que é favorecido pela imagem dos 
facões com churrasco e a predominância da cor verme-
lha na iluminação. A última abordagem, apresentada na 
Figura 16, aproveita da expressão séria de um diplomata 
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Figura 16 – Meme nas redes sociais

Fonte: Print screen gerado do aplicativo pelo autor

Aplicativos_de_noticias_(MIOLO_12x21)_GRAF-v2.indd   88 23/05/2019   14:06:35



APLICATIVOS DE NOTÍCIAS, DESTACAMENTO E EFEITOS DE SENTIDOS 89

japonês para ironizar: “o japa tava felizão na churrascaria 
com Temer”, já que a imagem “diz” o contrário.

Ao se considerar a possibilidade de leitura fragmen-
tada pelos meios digitais, em que os tópicos mais chama-
tivos são repetidamente compartilhados em redes sociais, 
o ethos que sobressai é o do escândalo e da tentativa de 
tratar dele de uma forma descontraída, mas que “não 
convence”. Já houve um famoso mote segundo o qual, 
no Brasil, “tudo acaba em pizza”. A ideia de “acabar em 
churrasco” é nítida na intertextualidade, porém em um 
contexto em que denúncias passam por investigações 
mais rígidas. Em um cenário de desconfiança, mesmo as 
instituições brasileiras não investigadas sofrem as con-
sequências, como demonstrou, por exemplo, a decisão 
do Chile de suspender a importação de qualquer tipo de 
carne brasileira.

Dado o potencial dos destacamentos de cristalizar 
memórias, é provável que pouco se fixem, entre os inter-
nautas, questões menos enfatizadas, como as de que pode 
haver generalizações nas denúncias, erros técnicos etc. Da 
mesma forma, ao se construir discursivamente a neces-
sidade de penalizar os responsáveis (além de combater a 
questão de fundo apontada por Le Monde, ou seja, a mis-
tura insalubre entre o público e o privado), pouco se des-
taca a questão do impacto social que o tema pode causar, 
para a economia do país, perda de empregos etc.

Tendo em vista o impacto da questão, tanto por se tra-
tar de algo relativo à saúde quanto pelo potencial de dene-
grir a imagem de um negócio, até mesmo entre empresas 
idôneas, com consequências econômicas e sociais, é 
necessário defender a importância de um jornalismo sério 
e investigativo – o que parece trivial, mas não em tempos 
em que comentários sem comprovação disseminam-se 
entre usuários das redes. Vive-se um tempo digital em que 
memes compartilhados podem ser compreendidos como 
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verdades, tornando-se parte integrante do que é regis-
trado como memória. Assim, mesmo a leitura de mais de 
uma mídia pode não ser solução para uma compreensão 
ampla dos fatos, porém é mais significativa e construtiva 
do que a informação apenas por meio de compartilha-
mentos em redes sociais, onde justamente elementos de 
potencial cômico e impactante ganham maior destaque, 
não coincidindo necessariamente com uma apuração jor-
nalística consistente e independente.

Crise econômica no Rio de Janeiro

As Olimpíadas de 2016 colocaram o Brasil em foco na 
mídia internacional, inclusive com elogios para a organi-
zação das cerimônias de abertura e encerramento, entre 
histórias pitorescas, como a dos quatro nadadores que 
mentiram sobre assalto supostamente sofrido.31 Após sua 
realização, no entanto, veio à tona a crise econômica do 
estado do Rio de Janeiro, com ampla cobertura pela mídia 
nacional e que apareceu de maneira muito contundente na 
seguinte matéria de Le Monde, publicada em 21 e novem-
bro de 2016: “No Brasil, o estado do Rio de Janeiro não 
responde mais”.32

O título é bastante categórico com a expressão “não 
responde mais”. Ainda que diversas matérias na mídia 
nacional tenham apontado os problemas políticos e 

 31 Sobre o caso: Globo.com. Disponível em: <http://g1.globo.
com/rio-de-janeiro/olimpiadas/rio2016/noticia/2016/08/os-
-quatro-nadadores-mentiram-comite-dos-eua-sobre-assalto-diz-
-site.html>; Folha de S.Paulo. Disponível em: <http://www1.
folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/08/1804257-
-entenda-o-caso-dos-nadadores-americanos-que-dizem-ter-sido-
-assaltados.shtml>. Acesso em: mar. 2017.

 32 Au Brésil, l’État de Rio ne répond plus
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Figura 17 – Le Monde, novembro de 2016

Fonte: Print screen gerado do aplicativo pelo autor
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econômicos do Rio de Janeiro, essa abordagem de Le 
Monde é mais enfática, com o título funcionando como 
argumento definitivo, cuja conclusão independe da lei-
tura do restante do artigo: o estado desmontou-se, não 
responde mais, está falido.

Apesar do título categórico e com efeito de sentido 
de objetividade (uma ação acabada, objetiva), a matéria, 
situada na editoria de economia, inicia com texto em estilo 
narrativo, um recurso jornalístico que produz humani-
zação da notícia. O fato é descrito não apenas como dado 
estatístico, mas a partir da exemplificação de um caso 
particular, representativo dos demais, de cidadãos que 
sofrem as consequências desse estado falido.

O trecho descreve a situação de uma cidadã, Daniela, 
que está há duas semanas no hospital, quando deveria 
ter ficado apenas uma, já que sua cirurgia não pôde ser 
realizada no dia marcado por falta do material necessá-
rio. Relata que a jovem sofre de cálculos na vesícula, e 
que uma amiga visitante realizou limpeza no quarto, que 
estava sujo e nem mesmo tinha papel higiênico.

Outros elementos destacados convergem para a com-
preensão da calamidade no estado do Rio de Janeiro. O 
intertítulo subsequente é: “Calamidade Pública”33 (Le 
Monde, 21 nov. 2016).

Esse item trata de questões mais estatísticas, apon-
tando o déficit de 17,5 bilhões de reais (€4,9 bilhões) do 
estado fluminense, descrito como “à beira da falência” – 
expressão que serviria para relativizar, em certa medida, o 
fato de o estado já estar falido (estaria prestes a falir, mas 
ainda não falido), mas aqui pode ser considerada basica-
mente como eufemística, uma vez que o título já senten-
ciou o estado como falido. A matéria retoma a recessão 
que abalou o país desde 2015, e enfatiza: “Mais nulle 

 33 “Calamité publique”
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Figura 18 – Le Monde, novembro de 2016, início do texto

Fonte: Print screen gerado do aplicativo pelo autor

part la situation n’est aussi dramatique qu’à Rio” (Mas em 
nenhum lugar, ou seja, em nenhum outro estado do país, 
a situação é tão dramática como no Rio). Nesse tópico, a 
matéria assinala como causadores dessa situação a baixa 
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de arrecadação a partir do escândalo Petrobras, que se 
somou a uma “gestão dispendiosa de um governo regio-
nal atordoado pela copa do mundo de 2014 e os Jogos 
Olímpicos de 2016”, além de uma “gestão megaloma-
níaca”, que evocou a construção de diversos centros de 
saúde, quando as condições dos estabelecimentos exis-
tentes deixavam a desejar.

Isso se soma à gestão julgada dispendiosa de um governo 
regional atordoado pela Copa do Mundo de 2014 e os Jogos 
Olímpicos do Verão de 2016. Uma gestão “megalomaníaca”, 
insiste o Dr. Jorge Darze, citando a construção de vários cen-
tros de saúde, quando a manutenção dos estabelecimentos 
existentes deixa a desejar.34 (Le Monde, 21 nov. 2016)

O próximo intertítulo, “Guerre fiscale”, remete 
às manifestações de diversos profissionais (policiais, 
bombeiros, professores, médicos), que, em suas falas 
destacadas, culpam a má administração e as isenções 
fiscais a empresas pelo não recebimento de seus salários. 
Alguns enunciados desses manifestantes são citados na 
reportagem:

“O governo concedeu milhões de isenções fiscais para as 
empresas e hoje nós retampamos o buraco que ele cavou!”, 
enraivece Carlos Augusto Nogueira, um ex-funcionário no 
campo da segurança, agora aposentado. “Nós pagamos pela 
orgia do governo”, apoia Sergio Luis Quintanilha, profes-
sor de biologia, denunciando a corrupção generalizada de 
políticos e as suspeitas de superfaturamento de projetos das 

 34 S’y ajoute la gestion jugée dispendieuse d’un gouvernement régional 
étourdi par la Coupe du monde de 2014 et les Jeux olympiques de l’été 
2016. Une gestion “mégalomane”, insiste le docteur Jorge Darze, 
évoquant la construction de divers centres de santé, quand l’entretien 
des établissements existants laisse à désirer.

Aplicativos_de_noticias_(MIOLO_12x21)_GRAF-v2.indd   94 23/05/2019   14:06:35



APLICATIVOS DE NOTÍCIAS, DESTACAMENTO E EFEITOS DE SENTIDOS 95

obras de infraestrutura implantadas nos últimos anos.35 (Le 
Monde, 21 nov. 2016)

Os problemas do Rio de Janeiro são associados, na 
reportagem, a um problema mais geral do Brasil.

A ruína do Rio expôs falhas no sistema de financia-
mento dos Estados brasileiros, onde reina uma guerra fiscal 
sem gratidão. Cada um dos 27 distritos federais se engaja 
em uma competitividade de descontos para atrair grandes 
grupos e evitar uma desindustrialização inexorável.36 (Le 
Monde, 21 nov. 2016)

A matéria faz menção à “prisão espetacular do ex-
-governador do Rio de Janeiro”, Sérgio Cabral (PMDB), 
acusado de desvio de fundos, e cogita ser pouco provável 
que o governador de então, Luiz Fernando Pezão, não 
tivesse conhecimento de tais desvios, já que era o vice 
do acusado. No trecho, a reportagem faz as seguintes 
avaliações:

Na verdade, o escândalo político interfere na crise econô-
mica. A prisão espetacular, quinta-feira 16 de novembro, do 
ex-governador do Rio de Janeiro, Sergio Cabral (PMDB), 

 35 “Le gouvernement a accordé des millions d’exemptions fiscales pour 
les entreprises et aujourd’hui on rebouche le trou qu’il a creusé !”, 
enrage Carlos Augusto Nogueira, un ancien employé dans le domaine 
de la sécurité, aujourd’hui retraité. “On paie pour l’orgie du gouver-
nement”, appuie Sergio Luis Quintanilha, professeur de biologie, 
dénonçant la corruption généralisée des politiques et les soupçons de 
surfacturation des chantiers d’infrastructures mis en œuvre ces derniè-
res années.

 36 La ruine de Rio a mis à nu les failles du système de financement 
des États brésiliens, où règne une guerre fiscale sans merci. Chacun 
des 27 districts fédéraux se livrant à une surenchère de ristour-
nes pour appâter les grands groupes et échapper à une inexorable 
désindustrialisation.
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no posto de 2007 a 2014, acusado de desvio de fundos de 
mais de 220 milhões de reais, sugere que o Estado possa 
ser, pelo menos em parte, vítima de uma classe política 
tanto irresponsável quanto indecente.

É pouco provável que o atual governador, Sr. Pezão, que 
foi o ex-vice do acusado, poderia ignorar essas atividades 
fraudulentas. No Rio, paira o sentimento de que a resolu-
ção da crise financeira passará primeiro por uma lim-
peza política.37 (Le Monde, 21 nov. 2016, destaques nossos)

Dados objetivos sobre valores desviados e relações 
entre cargos oficiais misturam-se a avaliações por parte 
do jornal quanto à existência de uma classe política “irres-
ponsável” e “indecente”. Ambos os adjetivos são sub-
jetivos, porém o primeiro encontra respaldo objetivo no 
texto, com base nos dados estatísticos de quantias desvia-
das. Já o segundo é mais valorativo (afetivo) e depende de 
valores morais mobilizados, contudo, nas condições con-
textuais em que se encontra, vincula-se ao status de efeito 
objetivo do adjetivo “irresponsável”, já que ser irres-
ponsável, entre outros aspectos, equivale a descumprir 
regras e a lei. São adjetivos relacionados a substantivos 
(irresponsabilidade e indecência) que podem ter diferen-
tes compreensões, a depender de quem os mobiliza, no 
entanto, da forma como o texto foi construído, simulam 
um efeito de objetividade e, supostamente, corroboram 

 37 De fait, le scandale politique s’immisce dans la crise économique. 
L’arrestation spectaculaire, jeudi 16 novembre, de l’ancien gouver-
neur de Rio de Janeiro, Sergio Cabral (PMDB), en poste de 2007 
à 2014, accusé de détournement de fonds de plus de 220 millions de 
reais, laisse penser que l’État serait, au moins en partie, victime des 
méfaits d’une classe politique aussi irresponsable qu’indécente.

  Peu imaginent que l’actuel gouverneur, M. Pezao, qui fut l’ancien 
vice -président de l’inculpé, ait pu ignorer ces agissements fraudu-
leux. A Rio plane ainsi le sentiment que la résolution de la crise finan-
cière passera d’abord par un nettoyage politique.
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os elementos destacados em títulos e intertítulos: estado 
que não responde mais, calamidade pública, guerra fiscal 
– um estado de responsabilidade e indecência.

Essa matéria pode ser considerada como uma “abor-
dagem de síntese” de toda a cobertura sobre os problemas 
no estado do Rio de Janeiro. Na ocasião, a mídia televisiva 
brasileira, por sua vez, mostrou continuamente imagens 
de manifestações de trabalhadores com salários atrasados 
e retratou a falta de materiais e de higiene em hospitais. 
Durante nossa pesquisa, o tema das dificuldades financei-
ras do Rio de Janeiro continuou repercutindo na imprensa 
nacional, a exemplo das seguintes manchetes da Folha de 
S.Paulo:38

Sistema da Polícia Civil do Rio pode sair do ar por falta 
de pagamento (4 abr. 2017)

Com operação da PF, Pezão pede ajuda a Temer para 
socorro financeiro (30 mar. 2017)

Justiça do Rio impede que Pezão corte 30% dos salários 
de servidores da UERJ (28 mar. 2017)

Rio promete depositar 13º de parte dos aposentados 
ainda nesta segunda (23 mar. 2017)

Rio deposita R$ 920 milhões em salários de policiais e 
professores (14 fev. 2017)

Crise no Rio de Janeiro sucateia rede de atendimento a 
mulheres (1º fev. 2017)

Policiais civis e agentes penitenciários fazem paralisação 
no Rio (17 jan. 2017)

Acordo para salvar Rio prevê redução de jornada e salá-
rio de servidores (11 jan. 2017)

Rio de Janeiro é o primeiro Estado a negociar recupera-
ção com governo (9 jan. 2017)

 38 Disponível em: >http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/rio-
dejaneiro/>. Acesso em: abr. 2017.
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Figura 19 – Recurso verbo-visual – ao clicar nas setas, 
outros nomes de políticos são apresentados

Fonte: Print screen gerado da página UOL pelo autor

Embora a matéria de Le Monde, descrita anterior-
mente, não seja equivalente, portanto, a uma única maté-
ria de UOL/Folha de S.Paulo, é possível estabelecer uma 
relação particular, por proximidade temática e temporal, 
considerando a metodologia adotada neste trabalho, com 
a seguinte matéria publicada em UOL/Folha de S.Paulo 
em 16 de novembro de 2016:39 “Rio de Janeiro enfrenta 
ressaca política e econômica”.

Em termos de destacamento e contextualização, 
a matéria apresenta semelhanças com a de Le Monde, 
associando a crise política à econômica. Atentando-se ao 
percurso de leitura com base nos elementos destacados, a 
reportagem apresenta os seguintes destaques, após o título:

 39 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/ 
11/1833228-rio-de-janeiro-enfrenta-ressaca-politica-e-economi-
ca.shtml>. Acesso em: abr. 2017.
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Linha fina – a crise no estado envolve nomes tradicio-
nais da política fluminense e altera o xadrez nacional.

Recurso verbo-visual – com destaque para nome e 
perfil de políticos envolvidos na questão, a saber: Sér-
gio Cabral (PMDB-RJ), Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
Anthony Garotinho (PR-RJ), Luiz Fernando Pezão 
(PMDB-RJ), Eduardo Paes (PMDB-RJ), Moreira Franco 
(PMDB-RJ), Jorge Picciani (PMDB-RJ), Leonardo Pic-
ciani (PMDB-RJ), Hudson Braga e Adriana Ancelmo.

Intertítulo:
Economia estremecida – acompanhado de infográfico 

explicando “como a despesa supera a receita líquida desde 
2013, o Estado acumula déficit primário (valores em R$ 
bilhões)”.

Figura 20 – Infográfico

Fonte: Print screen gerado da página UOL pelo autor

Intertítulo:
Euforia e Revés – contextualiza a mudança de cenário 

a partir do segundo mandato de Cabral, quando “a presi-
dente Dilma Rousseff substituiu repasses diretos de verbas 
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federais por aval para empréstimos”, o que teria mantido os 
investimentos, mas aumentado a dívida do estado, “fora 
do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Intertítulo:
Lava Jato – o trecho explica que a Operação Lava Jato, 

deflagrada em 2014, afetou a situação financeira do Rio 
de Janeiro “ao paralisar a cadeia de negócios da Petrobras, 
instalada no Estado”. Informa que a crise agravava-se 
enquanto as investigações contra Cabral avançavam, cul-
minando com sua prisão “quando a ausência de recursos 
no Estado atingiu seu ápice”.

No seguinte trecho, em particular, é citado um exem-
plo que poderia corroborar a “irresponsabilidade e inde-
cência” citada por Le Monde:

Enquanto a crise se agravava, as investigações contra 
Cabral avançaram. O MPF mostrou que em agosto do ano 
passado, quando o salário dos servidores já sofria atrasos, 
o ex-governador comprou uma tela do artista Marcos Car-
doso por R$ 14 mil, com desconto de 50%. (UOL/Folha de 
S.Paulo, 16 nov. 2016)

Assim, pode-se notar que a crise financeira do Rio de 
Janeiro é associada à crise política tanto pela cobertura 
da imprensa brasileira quanto pela de Le Monde, sendo 
mobilizados por ambos os veículos elementos que respal-
dam essa associação.

“Manifestações sem paixão” em março 
de 2017

Na história recente deste século XXI, o Brasil tem sido 
palco de consideráveis manifestações sociais, em especial 
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desde 2013. Naquele ano houve um movimento iniciado 
a partir do aumento de tarifas de ônibus urbanos em São 
Paulo (fato que abordamos em Moraes, 2015), seguido 
por reivindicações contra a corrupção que, em parte, jun-
tamente de outras ações políticas e institucionais, culmi-
naram no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. 
A operação Lava Jato, em curso, continuou revelando 
escândalos de corrupção, e algumas vezes houve questio-
namentos por setores da sociedade sobre o porquê de as 
manifestações terem diminuído significativamente após a 
mudança de governo, em maio de 2016.

Em 27 de março de 2017 houve novas manifestações 
de caráter generalizado, que foram tratadas da seguinte 
forma em título e linha fina de Le Monde:

Manifestações sem paixão no Brasil para apoiar a 
operação “Lava Jato”

Milhares de pessoas andavam pelas ruas, domingo, para 
protestar contra a impunidade dos políticos, mas a mobiliza-
ção era bem menos forte do que em movimentos40 anteriores 
deste tipo.41

 40 A palavra rassemblement tem uma forte conotação política na 
França. Tem o sentido de reunião, encontro, movimento, marcha, 
agrupamento, mas se pode dizer que não há uma tradução precisa. 
Seus efeitos de sentido compreendem um desejo de unidade em 
torno de um ideal coletivo, uma causa maior. É sempre evocada 
em pronunciamentos políticos, como neste do ex-presidente fran-
cês François Hollande: “Neste período tão doloroso, tão grave, eu 
faço apelo à união, ao encontro [rassemblement], ao sangue frio” 
(14 nov. 2015). É, também, tipicamente evocada nos discursos do 
presidente eleito em 2017, Emmanuel Macron. 

 41 Des manifestations sans passion au Brésil pour soutenir 
l’opération “Lava Jato”

  Des milliers de personnes ont arpenté les rues, dimanche, pour pro-
tester contre l’impunité des politiciens, mais la mobilisation était bien 
moins forte que lors des précédents rassemblements de ce type.
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Figura 21 – Chamada de Le Monde

Fonte: Print screen gerado do aplicativo pelo autor
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Figura 22 – Matéria de Le Monde

Fonte: Print screen gerado do aplicativo pelo autor
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O título encarrega-se de classificar essas manifestações 
como “sem paixão”, expressão que, no interdiscurso, se 
contrapõe a uma característica mais efusiva geralmente 
atribuída ao povo brasileiro, em comparação, por exem-
plo, com a visão sobre a torcida nas Olimpíadas, cujo 
comportamento foi caracterizado como transbordante 
(débordants), antes neste capítulo. Lido nessa interdiscur-
sividade, o “sem paixão” adquire também um sentido de 
excepcional, incoerente ao comportamento mais caracte-
rístico do brasileiro, que tenderia a ser passional.

No início, a matéria faz associação com as manifes-
tações anteriores, contra Dilma Rousseff, de modo a 
mostrar certa desproporção entre os atuais movimentos e 
aqueles contrários à ex-presidente (o que vem ao encontro 
de impressões relatadas por setores da sociedade brasi-
leira, especialmente em redes sociais). O texto, assinado 
pela correspondente Claire Gatinois, argumenta que os 
ares de semelhança entre essas manifestações são apenas 
uma primeira impressão.

Na mesma avenida em São Paulo, onde, um ano atrás, 
eles marcharam em massa para reivindicar a destituição de 
Dilma Rousseff, presidente odiada à frente de um Partido 
dos Trabalhadores dito corrupto, vestidos com as mesmas 
camisetas verdes e amarelas, sinal de seu amor pela pátria, 
os brasileiros vieram demonstrar uma vez mais a sua raiva 
dirigida a uma classe política considerada desonesta e 
pervertida. Na capital econômica, mas também em Belo 
Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília e mais de uma dúzia de 
outras grandes cidades do Brasil, os últimos movimentos 
pró-destituição mobilizaram suas tropas, domingo, 26 de 
março, para explicar que a luta contra a impunidade não 
tinha terminado.

Bem. O evento teve a aparência de um compromisso 
não atingido. A uma multidão frequentemente esparsa 
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juntou-se a confusão de reivindicações, a ponto de suscitar 
mal-estar entre alguns organizadores. O apoio à operação 
“Lava Jato”, que revelou o maior escândalo de subornos na 
história do país, conhecido como “caso Petrobras”, deveria 
ser a primeira motivação dos manifestantes. Ela juntou-se, 
na realidade, a outras demandas, que vão desde a liber-
dade do porte de armas até a intervenção militar “Já”.42 (Le 
Monde, 27 mar. 2017)

Essa citação, apesar de longa, parece-nos importante 
por detalhar elementos que caracterizam o tom da repor-
tagem, ao descrever o caráter contraditório de tais mani-
festações, sem unidade de objetivos, incompatível ao 
espírito que em francês é descrito como de rassemblement, 
vinculado à união em torno de um ideal coletivo, acima 
de aspirações individuais. A reportagem de Le Monde 
traz algumas citações de manifestantes que cumprem a 
função de corroborar essa dispersão de objetivos, já que 
as reivindicações apresentadas soam personalizadas, 
ou, dito em termos mais discursivos, representativas de 

 42 Sur la même avenue de Sao Paulo où, un an plus tôt, ils avaient défilé 
en masse pour réclamer la destitution de Dilma Rousseff, présidente 
haïe à la tête d’un Parti des travailleurs dit corrompu, revêtus des 
mêmes tee-shirts jaune et vert, signe de leur amour pour la patrie, les 
Brésiliens sont venus manifester une fois de plus leur colère envers une 
classe politique jugée malhonnête et pervertie. Dans la capitale écono-
mique, mais aussi à Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasilia et dans 
plus d’une dizaine d’autres grandes villes du Brésil, les mouvements 
hier pro-destitution ont remobilisé leurs troupes, dimanche 26 mars, 
pour expliquer que le combat contre l’impunité n’était pas terminé.

  Las. L’événement a pris des allures de rendez-vous manqué. A une 
foule souvent éparse s’est ajoutée la confusion des revendications, au 
point de susciter le malaise chez certains organisateurs. Le soutien à 
l’opération “Lava Jato” (lavage express), qui a révélé le plus grand 
scandale de pots-de-vin de l’histoire du pays, connu comme l’”affaire 
Petrobras”, devait être la première des motivations des manifestants. 
Elle s’est en réalité ajoutée à d’autres requêtes allant de la liberté du 
port d’armes à feu à une intervention militaire “Já” (tout de suite).
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posicionamentos ideológicos de pequenos grupos, e não 
de uma vontade coletiva da nação.43 Algumas dessas posi-
ções podem ser conferidas no seguinte trecho:

João Luiz Deus Deu, assistente de vendas de produtos 
químicos, e sua esposa, Sibelle, aposentada, fazem parte 
desses espíritos tentados por medidas marciais. Desgostoso 
com uma classe política que lhe causa vergonha, o casal 
gostaria que os soldados “fizessem a limpeza”. “Nós preci-
samos deles para mudar o sistema político”, explica Sibelle 
Deus Deu, acrescentando: “Podemos bem dizer, o regime 
militar [Ditadura de 1964-1985] não era tão ruim quanto 
isso. Na época, tínhamos mais poder de compra”. Por falta 
de opção aceitável, ela e seu marido pensam em votar, na 
eleição presidencial de 2018, para Jair Bolsonaro, persona-
gem temível, conhecido por diatribes homofóbicas, racistas 
e machistas. Um homem que, à medida dos escândalos, sobe 
nas pesquisas e figura na segunda posição das intenções de 
voto, de acordo com uma pesquisa CNT/MDA divulgada 
em meados de fevereiro.44 (Le Monde, 27 mar. 2017)

 43 Em termos discursivos, mesmo que houvesse um objetivo coletivo 
explicitamente definido, a existência de uma “vontade coletiva” 
seria, ainda assim, uma “construção discursivo-ideológica”. Posi-
ções são vinculadas a grupos, interesses “pessoais” e “coletivos” 
que se afinam e se mesclam. Trata-se mesmo de um paradoxo con-
ceitual: a “vontade coletiva” deveria ser pautada em um consenso 
entre “vontades individuais”, que, para tanto, seriam “apagadas” 
em nome de tal “vontade coletiva”. No entanto, é como efeito que a 
reportagem trata essa ausência de consenso, de unidade, com base 
em um imaginário em que a unidade seria possível. 

 44 Joao Luiz Deus Deu, assistant de vente de produits chimique et son 
épouse, Sibelle, retraitée, font partie de ces esprits tentés par des 
mesures martiales. Écœuré par une classe politique qui leur fait honte, 
le couple aimerait que les soldats “fassent le ménage”. “On a besoin 
d’eux pour changer le système politique”, détaille Sibelle Deus Deu, 
ajoutant: “On a beau dire, le régime militaire [dictature de 1964 à 
1985] n’était pas si terrible que ça. A l’époque on avait plus de pouvoir 
d’achat.” Faute d’option acceptable, elle et son mari imaginent voter 
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A posição do casal, nesse relato, é evidentemente este-
reotípica e, de forma explícita, leva em conta fatores pon-
tuais (a visão do casal sobre o poder pessoal de compra) e 
desconsidera toda uma história sobre a Ditadura Militar. 
Trata-se de posição afinada à de um grupo que compar-
tilharia das mesmas percepções, e, em contrapartida, 
contestada por posições que contemplem uma memória45 
sócio-histórica sobre a Ditadura.

Sobre o percurso de leitura com base nos elementos 
destacados, retomando título, linha fina e intertítulos, 
registra-se o seguinte:

Título – Manifestações sem paixão no Brasil para apoiar 
a operação “Lava Jato”46

Linha fina – Milhares de pessoas andavam pelas ruas, 
domingo, para protestar contra a impunidade dos políticos, 
mas a mobilização era bem menos forte do que em movi-
mentos anteriores deste tipo47

Intertítulo – Clima de ressaca48

O último intertítulo é vago para um leitor despro-
vido de contexto. O trecho que segue o intertítulo busca 

lors du scrutin présidentiel de 2018 pour Jair Bolsonaro, redoutable 
personnage connu pour ces diatribes homophobes, racistes et machis-
tes. Un homme qui, au fur et à mesure des scandales, grimpe dans les 
sondages et figure même en deuxième position des intentions de votes, 
selon une enquête CNT/MDA rendue publique mi-février.

 45 É importante, nesse aspecto, contrapor a memória em sentido his-
tórico à memória (cognitiva) pessoal do casal, relacionada às suas 
eventuais lembranças a respeito de um aspecto mencionado, o 
poder de compra.

 46 Des manifestations sans passion au Brésil pour soutenir l’opération 
«Lava Jato»

 47 Des milliers de personnes ont arpenté les rues, dimanche, pour pro-
tester contre l’impunité des politiciens, mais la mobilisation était bien 
moins forte que lors des précédents rassemblements de ce type.

 48 Climat de gueule de bois
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interpretar “um sentimento que mistura decepção e 
desgosto por parte da sociedade brasileira” (un sentiment 
mêlant déception et dégoût) diante da antiga crença de 
que o Partido dos Trabalhadores teria institucionali-
zado a corrupção em Brasília, e da nova crença que ora 
se sobrepõe, a de que a corrupção seria característica do 
conjunto da classe política brasileira, de esquerda e de 
direita (l’ensemble de la classe politique brésilienne, de gau-
che comme de droite, est mêlé aux affaires). O texto explica 
que nomes de outros partidos como PMDB e PSDB tam-
bém são citados na operação Lava Jato. Cita novos dizeres 
empunhados em cartazes em substituição ao antigo “Vem 
pra Rua”49 e assinala que, na falta de nomes políticos, o 
nome do juiz Sérgio Moro aparece como “herói dos mani-
festantes”. É citada a fala de uma psicóloga, Suzy Fleury, 

 49 A análise de tais dizeres permitiria um estudo paralelo, que fugi-
ria aos objetivos de nossa pesquisa. Para conhecimento do recorte 
de frases por parte de Le Monde, considerar o trecho: “Sur le char de 
“VemPraRua” à Sao Paulo, mouvement qui fut parmi les leaders des 
manifestations de 2016, on pouvait ainsi lire “Nettoyage général”. 
“On ne va pas se taire ! Temer doit tenir sa parole (…). C’est un 
message pour le président. Il n’y aura pas d’amnistie de politiciens”, 
criait l’un des leaders du mouvement. Une allusion à une tentative 
du Congrès d’amnistier les crimes de “Caixa 2” (caisse noire) pour 
le financement de campagnes et de partis politiques. La foule appelle 
aussi à mettre fin au statut de “Foro privilegiado”, une “juridiction 
privilégiée” offerte aux politiciens en exercice qui ne sont redevables que 
devant la Cour suprême, lente, surchargée et parfois trop clémente”. 
(Le Monde, 27 mar. 2017)

  Tradução: No lugar de “VemPraRua” em São Paulo, movimento 
que estava entre os líderes das manifestações de 2016, podia-se 
ler “limpeza geral”. “Não vamos ficar em silêncio! Temer deve 
manter sua palavra [...]. É uma mensagem para o presidente. Não 
haverá anistia para os políticos”, gritou um dos líderes do movi-
mento. Uma alusão a uma tentativa do Congresso de perdoar os 
crimes de “Caixa 2” para o financiamento de campanhas e partidos 
políticos. A multidão pede também o fim do status de “Foro privi-
legiado”, um “foro especial” oferecido aos políticos no poder, que 
respondem apenas ao Supremo Tribunal, lento, sobrecarregado e, 
por vezes, demasiado clemente.
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que corrobora a análise de Le Monde: “A corrupção é 
endêmica” (“La corruption est endémique”), acrescentando 
que todo o sistema precisaria ser modificado.

O intertítulo, portanto, não traz um aspecto novo, 
mas corrobora o clima “sem paixão” das manifestações, 
conforme expresso no título. Toda a matéria e as citações 
durante o texto remetem a uma manifestação protocolar, 
sem convicção, diferente das anteriores à destituição da 
ex-presidente. Pode-se propor a hipótese de que a análise 
de Le Monde seja condescendente: talvez a falta de paixão 
se deva à desilusão política do povo brasileiro.

Conforme é característico do estilo jornalístico do 
aplicativo Le Monde, são citadas, no decorrer da matéria, 
outras reportagens que dialogam com o mesmo tema e, 
por sua vez, ampliam a rede de leitura com base nos des-
tacamentos, por meio da indicação “Lire aussi” (Leia tam-
bém). Neste caso, são indicadas as seguintes reportagens:

Leia também: A cronologia do caso Petrobras, retorno 
aos três anos que marcaram o Brasil50

Leia também: No Brasil, o reino da impunidade51

Leia também: Brasil enfrenta a pior crise de sua 
história52

Leia também: Sérgio Moro, o juiz que faz tremer o 
Brasil53

Em seu conjunto, as matérias destacam a imagem de 
corrupção existente no Brasil, independentemente da lei-
tura completa de todas elas.

 50 Lire aussi: La chronologie de l’affaire Petrobras, retour sur les trois 
années qui ont marqué le Brésil

 51 Lire aussi: Au Brésil, le règne de l’impunité
 52 Lire aussi: Le Brésil face à la pire crise de son histoire
 53 Lire aussi: Sergio Moro, le juge qui fait trembler le Brésil
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O aplicativo UOL, por sua vez, havia destacado o 
seguinte título em 26 de março de 2017: “Em protesto 
com baixa adesão, manifestantes defendem Lava Jato e 
criticam Congresso”.

O título vem acompanhado do chapéu “Lava Jato”54 
(alcunha que serve para caracterizar do que trata a maté-
ria), e não há linha fina. A matéria apresenta recurso grá-
fico, com vinte imagens das manifestações em diversas 
cidades e estados do país. Cada uma das imagens (aces-
sadas ao clicar nas setas) é tratada jornalisticamente como 
“fotolegenda” e remete a outra matéria específica, por 
meio do hipertexto “Veja mais”. O texto assim se inicia:

Com movimento abaixo do esperado, segundo a própria 
organização, manifestantes se reuniram em várias cidades 
do Brasil para protestar, neste domingo (26), a favor da 
Operação Lava Jato e contra a impunidade da classe política. 
Os grupos que organizaram as manifestações são os mes-
mos que saíram às ruas pelo impeachment da ex-presidente 
Dilma Rousseff (PT) no ano passado e já chegaram a reu-
nião [sic] mais de três milhões de pessoas pelo país. (UOL, 
26 mar. 2017)

A matéria enfatiza a baixa adesão às manifestações 
tanto no título quanto no parágrafo inicial (“com movi-
mento abaixo do esperado”), porém, diferentemente do 
veículo francês, trata desse dado em termos quantitativos, 
destacando o número de pessoas abaixo do esperado, e 
não qualitativamente, como fez Le Monde ao interpretar 

 54 Em busca posterior na internet, encontramos a mesma matéria 
com o chapéu “Política”. São modificações comuns quando se 
trata de material online. Para esta análise, consideramos a primeira 
versão veiculada no aplicativo UOL e na homepage do site. 
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Figura 23 – Título e recurso gráfico 1, aba 2

Fonte: Print screen gerado da página UOL pelo autor

a baixa adesão como “falta de paixão”. Uma das possíveis 
explicações para a baixa adesão é dada por uma militante, 
por meio de uma citação destacada: “‘O brasileiro está em 
processo de cidadania, processo para aprender a abdicar 
do conforto de casa, de ir para rua manifestar. O processo 
é de altos e baixos. É assim mesmo’, afirmou Adriana 
Balthazar, uma das líderes do movimento” (UOL, 26 
mar. 2017).
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Figura 24 – Le Monde, título e linha fina

Fonte: Print screen gerado do aplicativo pelo autor
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Figura 25 – Le Monde, início da matéria

Fonte: Print screen gerado do aplicativo pelo autor
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Figura 26 – Le Monde, intertítulo (Tradução: Medidas de 
austeridade impopulares)

Fonte: Print screen gerado do aplicativo pelo autor
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Em termos de destacamento, a matéria trabalha com 
negritos nos nomes dos estados brasileiros, conforme são 
mencionados nos textos. Alguns intertítulos abordam 
a cobertura local das manifestações, sendo eles: Rio de 
Janeiro, Brasília, Curitiba, Recife, Belo Horizonte, Salva-
dor, Porto Alegre e Fortaleza.

Ao final, há outro recurso gráfico do mesmo tipo do pri-
meiro, trazendo uma retrospectiva das manifestações, sendo 
a primeira aba: “‘Voz das ruas’ perdeu fôlego após a saída de 
Dilma. Veja dois anos de protestos” (UOL, 26 mar. 2017).

A matéria, dessa forma, mostra a “perda de fôlego” 
das manifestações, dado que respalda essencialmente na 
questão numérica. Assim como Le Monde, trata de uma 
“baixa adesão”, mas não explicita o “desencantamento”, 
diferentemente do quotidiano francês.

Vale anotar que o Le Monde continuou trazendo o 
tema das manifestações no Brasil nos dias consecutivos, 
a exemplo da seguinte reportagem: “Manifestações no 
Brasil, um ‘aquecimento’ para greve geral. Sexta-feira, os 
brasileiros novamente manifestaram contra as medidas 
do governo Temer, inclusive o controverso projeto de 
reforma da aposentadoria”55 (Le Monde, 1 abr. 2017).

Essa matéria mencionada, no conjunto de seu título e 
intertítulo, destaca o que poderia ser a razão principal das 
manifestações em questão no Brasil: a impopularidade 
das medidas de austeridade. No conjunto de destaca-
mentos, Le Monde parece trazer à tona, de um modo um 
pouco mais explícito, o fato de que a mudança de governo 
não resolveu os problemas relacionados à insatisfação do 
brasileiro, o que leva o veículo a tratar o tema pelo viés da 
decepção, de modo mais contundente.

 55 Manifestations au Brésil: un “échauffement” avant la grève générale. 
Vendredi, les Brésiliens ont de nouveau manifesté contre les mesures du 
gouvernement Temer, dont le controversé projet de réforme des retraites.
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Figura 27 – Chamadas do Le Monde

Fonte: Print screen gerado do aplicativo pelo autor
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Le Monde também inclui esporadicamente o tema do 
Brasil em retrospectivas, a exemplo da seguinte: “Caso 
Petrobras: retorno aos três anos que marcaram o Brasil”56 
(Le Monde, 26 mar. 2017).

Uma vez que o Brasil consta com frequência da cober-
tura jornalística de Le Monde, veículo de grande circula-
ção internacional, as abordagens deste contribuem para 
a fixação de certa imagem do Brasil para um leitor global. 
Por sua vez, a forma como circulam as notícias hoje em dia, 
nos aplicativos e sites em geral, em um contexto superfa-
turado por ofertas de notícias, faz ressaltar os efeitos dos 
destacamentos. Como demonstra a tela reproduzida na 
Figura 27, notícias circulam como “listas”, como em um 
feed de notícias. Um leitor apressado informa-se rapida-
mente, na mesma tela, sobre os três anos do caso Petrobras 
e sobre o fato de a justiça chinesa ter anulado a interdição de 
vendas de iPhone 6. Essa é uma forte característica de um 
funcionamento contemporâneo da mídia, sobre o qual tra-
tamos mais detalhadamente no capítulo a seguir.

 56 Affaire Petrobras: retour sur les trois années qui ont marqué le Brésil
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