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4  
FuncionAmento Do jornAliSmo 

contemporâneo: “notíciAS 
DeStAcáveiS”

No capítulo anterior, apresentamos cinco análises 
comparativas de notícias equivalentes divulgadas nos 
aplicativos estudados. As possibilidades de mobilização 
do corpus mostraram-se inesgotáveis, portanto, acredi-
tamos ter apresentado uma amostragem representativa. 
O contato imersivo com o corpus permitiu-nos refinar as 
hipóteses sobre o destacamento na mídia, especialmente 
em aplicativos de notícias acessados por dispositivos 
móveis. É desse aspecto que tratamos neste capítulo, 
tendo em vista aprofundar uma metodologia para analisar 
o discurso jornalístico, com base em seu funcionamento 
contemporâneo, substanciado na potencialização dos 
efeitos dos destaques. Para tal refinamento, prosseguimos 
com a mobilização analítica de dados do corpus, cami-
nhando para a análise de resultados.

A fim de estudar o funcionamento midiático de um 
ponto de vista discursivo, Roselyne Ringoot (2014) sinaliza 
a importância de se levar em conta ‘qui’ parle e comment, ou 
seja, quem fala e como, em termos de posicionamento. No 
caso do jornalismo, deve-se ter em vista que tal processo de 
enunciação dá-se a partir de um quadro editorial.
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O funcionamento do jornalismo em si reforça o vín-
culo de reciprocidade entre quem fala e como se fala, já que 
todo o modo de escrita jornalístico se dá por uma constru-
ção (em parte simulação) de efeito de objetividade. Assim, 
ao analisar o discurso jornalístico, é pertinente considerar, 
de maneira entrelaçada, o acontecimento retratado e as 
modalidades de construção de tal discurso. Nesse aspecto, 
conforme sinaliza a autora, os títulos são elementos cru-
ciais do jornalismo porque cristalizam a construção do 
acontecimento (ibidem, p.6).

O jornalismo tem uma forma específica de se apropriar 
da linguagem e da língua (Radut-Gaghi, 2017) por meio 
de um modo de dizer, do qual faz parte um conjunto de 
técnicas de levantamento da informação (apuração, inves-
tigação de dados, entrevistas etc.) e um modo de escrita 
(redação e edição) pautado em textos preferencialmente 
“objetivos”, iniciados com Lead (respostas às perguntas 
quem, o quê, quando, onde, como, por quê?), formatados 
com títulos, linhas finas, subtítulos e olhos (frases desta-
cadas no decorrer do texto). A existência desses procedi-
mentos funciona como garantidora de credibilidade. Em 
outras palavras, a credibilidade jornalística é assegurada 
pelas técnicas que constituem o jornalismo, enquanto 
essas técnicas são discursivamente construídas como 
legitimadoras, ou seja, são a causa e o efeito do discurso 
jornalístico. Relação paradoxal: o que dá credibilidade 
à profissão é efeito de um discurso sobre como deve ser 
a atuação jornalística. “Para credibilizar, é preciso que 
faça falar” (Maingueneau, 2017).1 A imprensa constrói e 
retrata o acontecimento, assim como constrói o seu modo de 
dizer. Como efeito, tais procedimentos soam como rigor 
profissional.

 1 Notas de aulas. Paris, Sorbonne, 26 de abril de 2017.
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Maingueneau (ibidem) expõe que a fala jornalística 
depende da crise, já que é de crise, do que foge ao con-
vencional, ou é desestabilizador, que trata o jornalismo. 
Diante da necessidade de noticiar, o jornalismo busca 
a crise, fundamentando-se, assim, em um discurso que 
“fabrica a crise (filosófica, política...) e se legitima ao 
fabricá-la” (ibidem). O enunciador jornalista legitima-se 
nesse processo, em que a crise permite a razão de seu dizer.

O funcionamento contemporâneo da mídia, caracte-
rizado por um “excesso de notícias”, é tal que favorece a 
leitura de títulos listados ao modo de um feed de notícias, 
os quais se misturam e proporcionam ao leitor a sensa-
ção de estar informado sobre tudo, porém, de maneira 
superficial. Paradoxalmente, a lacuna sentida pelo apro-
fundamento de informação (que antigamente costumava 
ser associada ao jornalismo impresso, em contraponto ao 
audiovisual) tem levado a mídia a caminhar na produção 
dos chamados webdocs, ainda raros, como aponta Rin-
goot (2014). A autora anota, como elemento marcante 
dos últimos anos, a presença de vídeos nos jornais online, 
o que é recorrente nos aplicativos com os quais trabalha-
mos, que mesclam elementos característicos do impresso 
(o verbal e o icônico, em geral fotográfico) à oferta de 
vídeos, que constituem um fator de diferenciação desses 
aplicativos para dispositivos móveis em relação aos jornais 
impressos a ele correspondentes. Tais associações de gêne-
ros (impresso, audiovisual) vêm ao encontro da proposta 
de Maingueneau (2010; 2017b), para quem a internet 
constituiria um hipergênero (com remissão a outros gêne-
ros), e não um novo gênero do discurso.

Para Ringoot (2014, p.7), “a renovação dos gêneros do 
discurso se refere também a projetos editoriais que reivin-
dicam duração e abrangência, em formatos impressos ou 
multimídia”. Daí a proliferação de livros-reportagem e/
ou grandes reportagens consagradas à vida política, que, 
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segundo a autora, participam da atualidade e, às vezes, 
por si, “fazem o acontecimento”. Esses formatos longos e 
“cuidadosos” já aparecem na web, mas, de acordo com a 
autora, ainda é difícil dar uma definição a esses webdocs, 
que fazem os relatos jornalísticos parecerem imersivos, 
onde “o redacional e o multimídia se combinam em tela 
cheia” (ibidem, p.8).

Habitualmente, a imprensa é entendida como um 
conjunto de textos a analisar ou a produzir (é a visão con-
vencional entre estudantes de jornalismo), mas, para 
compreender esses textos, é necessário reportá-los aos dis-
cursos que lhes dão sentido. Analisar a imprensa implica, 
portanto, avaliar a especificidade do discurso jornalístico 
e a maneira pela qual ele se distingue de outros discur-
sos sociais. Essa dimensão é, segundo Ringoot (ibidem, 
p.9), fundamental, porque é exatamente aí que se dá a 
identidade discursiva do jornalismo, sua capacidade de 
legitimar-se e garantir um posicionamento específico. 
Caso contrário, ele diluir-se-ia em outras enunciações e 
perderia sua credibilidade.

Ao considerar a realidade das novas tecnologias, defen-
demos que elas não são, a priori, as responsáveis pelo fun-
cionamento do jornalismo pautado nos destacamentos, 
mas potencializam esse modo de funcionar que sempre 
foi característico da máquina midiática. Nas palavras de 
Ringoot (ibidem), artigos e notícias são “atomizados” de 
modo a serem referenciados: “enviar a um amigo”, “dar 
um like”, escrever comentários. “Esses textos podem 
circular sem contexto, mas, em contrapartida, são identi-
ficados, carimbados pela marca do jornal” (ibidem, p.5).2

 2 No original: “Ces textes peuvent circuler sans cotextes, mais ils sont 
en revanche identifiés, estampillés par la marque du journal”.
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Com base nessas considerações, propomos a atenção 
a esse funcionamento ao modo de listas de notícias que é 
característico da comunicação contemporânea. Neste tra-
balho, mostramos que os destacamentos editam um modo 
de dizer e direcionam a leitura e consequente interpretação 
de sentidos. Com frequência, embora a leitura da reporta-
gem completa proporcione acesso a detalhes, o conjunto 
do texto não contradiz a leitura superficial dos elementos 
destacados, mas quase sempre a confirma. Os textos com-
pletos, no entanto, precisam estar ali como garantidores da 
legitimidade dos elementos destacados e, de fato, mobili-
zam esforços por parte da produção jornalística. Indepen-
dentemente das críticas que possam ser feitas à profissão 
(em termos de intenções questionáveis ou manipulação 
de dados, por exemplo), há uma classe de profissionais 
que, dia e noite, trabalha com uma série de cruzamento de 
dados e fontes. Apura, escreve e edita, cumprindo as eta-
pas necessárias para que a divulgação possa ser legitimada 
pelo nome de um jornal. É por isso que os aplicativos con-
siderados de mais credibilidade são aqueles vinculados a 
redações jornalísticas de tradição (no caso do UOL, o jor-
nal Folha de S.Paulo; e no de Le Monde, o jornal de mesmo 
nome). Há todo um trabalho por trás do que é veiculado 
como um feed de notícias ou “listas de informações”, do 
qual o público nem sempre tem a dimensão, e, ao mesmo 
tempo, é esse trabalho que legitima a existência do feed e 
provoca, no leitor, o efeito de estar informado mesmo sem 
ter lido a notícia toda.

No caso de nosso corpus, que privilegia um recorte de 
notícias que tematizam o Brasil, o destacamento sobre 
tais notícias circula entremeado por assuntos de diversas 
outras ordens, de acordo com o funcionamento contem-
porâneo midiático.

Em maio de 2017, as eleições para a Presidência da 
República na França foram, por razões evidentes, o 
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Figura 28 – Manchetes em Le Monde enfatizam a candi-
data Marine Le Pen e seu partido (FN)

Fonte: Print screen gerado do aplicativo pelo autor

Aplicativos_de_noticias_(MIOLO_12x21)_GRAF-v2.indd   124 23/05/2019   14:06:37



APLICATIVOS DE NOTÍCIAS, DESTACAMENTO E EFEITOS DE SENTIDOS 125

Figura 29 – Manchetes em Le Monde sobre os presiden-
ciáveis franceses

Fonte: Print screen gerado do aplicativo pelo autor
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Figura 30 – Manchete em Le Monde sobre a seca no Brasil, 
seguida por manchete relacionada às eleições presiden-
ciais francesas e outra sobre astronomia

Fonte: Print screen gerado do aplicativo pelo autor
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Figura 31 – Manchete no Le Monde sobre a preocupa-
ção da ONU com um suposto ataque a índios no Brasil 
(L’ONU s’alarme de l’attaque d’une tribu indienne par des 
propriétaires terriens au Brésil), seguida por outros assuntos, 
e outra notícia sobre o Brasil, a respeito da condenação pela 
justiça brasileira de oito pessoas por apologia ao terrorismo 
na ocasião dos jogos olímpicos (La justice brésilienne con-
damne lourdement huit personnes pour apologie du terrorisme)

Fonte: Print screen gerado do aplicativo pelo autor

Aplicativos_de_noticias_(MIOLO_12x21)_GRAF-v2.indd   127 23/05/2019   14:06:37



128 ÉRIKA DE MORAES

principal assunto veiculado pelo aplicativo Le Monde, 
já que o segundo turno entre os candidatos Emmanuel 
Macron e Marine Le Pen ocorreria no domingo, 7 de 
maio. Mesmo assim, e por ossos do ofício, assuntos varia-
dos, seja sobre o Brasil ou outros diversos, estiveram 
presentes na mídia francesa na semana pré-eleitoral. Pre-
cisamente no dia 5 de maio de 2017, o aplicativo veiculou 
três notícias sobre o Brasil em meio ao “conjunto jornalís-
tico” no qual sobressaíam as eleições francesas. 

Mesmo que tais assuntos não sejam prioritários para 
parte dos leitores do aplicativo/jornal, o fato de estarem 
presentes no feed os constitui como acontecimentos para 
esses leitores, assim como os demais temas presentes, 
sejam aqueles relacionados às eleições francesas ou à edi-
toria de cultura, a exemplo de manchete sobre o coreó-
grafo Benjamin Millepied. Como contrapartida, outros 
assuntos não pautados por essa mídia não acontecem para 
seu leitor.

O leitor/internauta que acessa a matéria sobre a seca 
depara-se com outra importante forma destacada de 
informação, a fotografia, cujo efeito é potencializado pelo 
fato de essa matéria ser trabalhada em formato de gráfico 
digital, no qual se clica nas abas para acessar as imagens.

A matéria sobre o ataque a índios também impacta 
pela fotografia ao enfatizar os rostos (“a parte nobre do 
corpo”, como interpreta Maingueneau, 2010, ao tratar 
da aforização) de pessoas caracterizadas como indígenas, 
havendo uma senhora com a expressão facial de choro.

No mesmo período, a imprensa brasileira, por sua vez, 
priorizou seus assuntos locais, com maior ênfase aos des-
dobramentos da Operação Lava Jato, tema que ocupava 
maior espaço e tempo da mídia no Brasil, em proporção 
semelhante à cobertura das eleições para a mídia francesa. 
Da mesma forma, assuntos sobre a Lava Jato são entre-
meados por outros de ordens diversas, inclusive sobre 
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Figura 32 – Matéria em Le Monde sobre a seca no Brasil. 
A aba 1 enfatiza o Nordeste como a região mais afetada

Fonte: Print screen gerado do aplicativo pelo autor
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Figura 33 – A aba 2 apresenta uma cidade de Pernambuco. 
As abas seguintes, sucessivamente, abordam outras cidades

Fonte: Print screen gerado do aplicativo pelo autor
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Figura 34 – Imagem destacada na matéria em Le Monde 
sobre índios do Brasil

Fonte: Print screen gerado do aplicativo pelo autor
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aqueles considerados amenidades, como o mundo das 
celebridades.3 

Um dado interessante é que, enquanto as matérias 
sobre política veiculadas pelo UOL, em geral (mas com 
exceções), contam com o aval do nome Folha de S.Paulo 
(instituição jornalística que funciona como fiadora), as 
notícias sobre celebridades, com grande frequência, não 
recebem o mesmo “selo”, construindo uma representação 
do que seja jornalismo sério em relação ao entretenimento.4

No dia 6 de maio de 2017, véspera das eleições france-
sas, o depoimento de Lula no Brasil encontra espaço em 
Le Monde, entremeado essencialmente pelos temas rela-
cionados ao segundo turno na França.

Não se trata de um ou outro país receber lugar especial 
no veículo francês, trata-se de considerar o que é ou deixa 
de ser notícia em nível internacional. As recorrentes mani-
festações na Venezuela, por exemplo, também figuram 
com frequência nas páginas de Le Monde nesse período. 
A análise de um corpus específico faz perceber com mais 
detalhe o funcionamento da cobertura internacional, reve-
lando quais temas da interdiscursividade contemporânea 
potencializam a divulgação global sobre o país.

 3 Exemplos: “Bruna Marquezine e Sasha se divertem em parque de 
Nova York”, “‘Ser fitness é mais do que ter corpo sarado’, relata 
modelo no Instagram” (UOL, 4 maio 2017).

 4 Trata-se de uma diferença entre os aplicativos Le Monde e UOL. 
Enquanto o primeiro acompanha necessariamente o nome próprio 
do jornal (agregando conteúdos digitais além do impresso, como 
vídeos e webgráficos), o segundo corresponde ao portal de notícias 
vinculado ao grupo Folha, que exerce, de certa forma, o papel de 
aplicativo do jornal Folha de S.Paulo para “não assinantes”, permi-
tindo sua popularização, por isso sua escolha para corpus desta pes-
quisa. Não há, no entanto, uma regra geral: as matérias de UOL 
podem ou não estar vinculadas ao nome Folha de S.Paulo. Para 
manter um parâmetro organizacional nas análises, optamos por 
privilegiar notícias que enfatizam o trato jornalístico, e não aquelas 
mais próximas ao colunismo social. 
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Figura 35 – Algumas entre várias manchetes no UOL 
relacionadas ao Escândalo Petrobrás, a corrupção e a 
reformas

Fonte: Print screen gerado do aplicativo pelo autor
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Figura 36 – Ênfase no caso “MacronLeaks” em Le Monde

Fonte: Print screen gerado do aplicativo pelo autor

Aplicativos_de_noticias_(MIOLO_12x21)_GRAF-v2.indd   134 23/05/2019   14:06:38



APLICATIVOS DE NOTÍCIAS, DESTACAMENTO E EFEITOS DE SENTIDOS 135

Figura 37 – Novas acusações sobre Lula são pauta em Le 
Monde (Um ancien directeur de Petrobras met directement en 
cause l’ex-président Lula – Tradução: Um antigo diretor da 
Petrobras coloca diretamente em causa o ex-presidente Lula)

Fonte: Print screen gerado do aplicativo pelo autor
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Ainda no que diz respeito ao Brasil, no dia 16 de maio 
de 2017, entre a predominância de notícias sobre o novo 
governo Macron, então eleito, o aplicativo Le Monde des-
tacou dois temas brasileiros: 1) “No Brasil, primeiro ano 
difícil para o presidente Michel Temer”5; 2) “No Brasil, o 
recuo massivo da epidemia de zika é um enigma”.6

O tema sobre o primeiro ano do governo Temer, por 
interesse local, é fortemente coberto pela mídia brasileira. 
Já o tema do zika vírus, nesse período, ocupava menos 
espaço na mídia nacional, desde o recuo da epidemia – 
recuo caracterizado pela matéria de Le Monde como um 
“enigma”. No mesmo dia, ou em período aproximado, o 
tema não foi notícia no aplicativo UOL/Folha de S.Paulo.

O dia 18 de maio de 2017 foi bastante intenso para a 
política brasileira e, consequentemente, para a cobertura 
midiática desta editoria. Novas denúncias da Operação 
Lava Jato expuseram os nomes do senador Aécio Neves e 
do presidente da República Michel Temer, fazendo com 
que o assunto fosse predominante na mídia brasileira e no 
aplicativo UOL. O aplicativo Le Monde, em seu feed de 
notícias, traz uma matéria que contextualiza o leitor sobre 
os acontecimentos no Brasil: “No Brasil, o presidente 
Temer é ‘salpicado’ com novas revelações.7

Com a cobertura em tempo real pelas mídias digitais, 
as listas de títulos são infindáveis, e as possibilidades de 
análises, por sua vez, inesgotáveis. O que se enfatiza aqui 
é um fazer jornalístico que, ao tratar do acontecimento, 
constrói o acontecimento em si, já que ele só existe para 
o público que a ele tem acesso e, no contexto atual, de 
uma forma imediata, dado o funcionamento instantâneo 
do feed de notícias em aplicativos. Em um momento em 

 5 Au Brésil, première année difficile pour le président Michel Temer
 6 Au Brésil, le recul massif de l’épidémie de Zika est une énigme
 7 Au Brésil, le président Temer éclaboussé par de nouvelles révélations
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que as pessoas se informam substancialmente pela inter-
net, sobretudo pelos dispositivos móveis, especialmente o 
celular, figurar ou não no feed é essencial para ser aconte-
cimento. Outras características dos aplicativos contribuem 
para a fixação de notícias como acontecimentos registra-
dos como memória discursiva, como a escolha editorial 
daquelas que merecerão alertas sonoros8 ou que serão 
mantidas como destaque na parte alta do feed.

No entanto, não basta haver um feed de notícias que 
funcione como uma listagem de títulos, é preciso que a 
matéria completa possa ser acessada pelo leitor, que seu 
link ou print (foto da tela) possa ser compartilhado em 
mídias sociais, que possa obter likes dos amigos. Ainda 
que o conteúdo não seja lido na íntegra por todas as pes-
soas, o fazer jornalístico que respalda as listas é essen-
cial para a constituição de sua credibilidade e serve de 
argumento para firmar o lugar essencial do jornalismo 
em contraponto à diversidade de informações sem “um 
nome fiador” que figura nos compartilhamentos em 
redes sociais.

O próprio Facebook fez recentemente (2017) uma 
campanha contra a “informação falsa”, o que registra a 
preocupação dessa rede social em não ter seu nome vin-
culado a notícias inverídicas, as quais podem ser definidas 
como boatos criados e espalhados sem investigação jorna-
lística ou sem um nome de empresa de comunicação que 
as avalize. Esse tipo de preocupação com a notícia falsa 
(preocupação legítima, mas não legitimadora) faz parecer, 

 8 Conforme observamos em acompanhamento rigoroso do aplica-
tivo Le Monde, o alerta sonoro é dedicado a notícias de alta rele-
vância jornalística, o recurso não tende à banalização. Merecem 
alertas notícias sobre atentados, falecimentos de personalidades ou 
atualização de eventos relevantes (eleições, premiações). Assuntos 
relativos à condenação e prisão do ex-presidente Lula suscitaram o 
disparo do alerta sonoro. 
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de certo modo, que há uma contraposição transparente 
entre notícia falsa e verdadeira, sem considerar que as 
notícias apuradas também não constituem acesso à ver-
dade em si, mas comportam efeitos de sentido sobre acon-
tecimentos que também são discursivamente construídos.

No imaginário autocriado, o jornalismo coloca-se 
como “voz (quase) isenta da verdade”, e o jornalista, como 
um profissional pessoalmente comprometido com esse 
princípio, o que é demonstrado por diversas declarações 
de jornalistas, a exemplo da seguinte, do editor do Le 1, 
em prefácio ao livro Macron par Macron, ao tratar do 
papel do jornalismo em relação à política:

O periódico Le 1 não tem vocação para apoiar um can-
didato, quem quer que seja. Nós somos jornalistas. O senso 
crítico, para não dizer o ceticismo, é nossa segunda natureza, 
uma higiene mental. Por outro lado, é de nossa alçada tentar 
compreender o que se chama ‘fenômeno Macron’. Nosso 
dever de curiosidade o exige. (Fottorino, 2017, p.10)

Nessa declaração, contundente e representativa de 
outras de profissionais da imprensa, o editor atribui 
supostas virtudes do jornalismo (senso crítico, ceti-
cismo) a um “dever de curiosidade” que seria inerente 
ao profissional jornalista. Ao dizer que o jornal “não tem 
vocação de apoiar um candidato”, afirma que a isenção 
é uma “vocação”, algo que estaria no DNA jornalís-
tico, como se assim se pudesse comprová-la. Constrói o 
efeito de comprovação a partir de uma afirmação tácita: 
“Nós somos jornalistas”. Em seu discurso, ser jornalista 
equivale automaticamente a não ter vocação para o par-
tidarismo. Assim, nesse discurso, ser jornalista seria a 
garantia da isenção e curiosidade que asseguram a inves-
tigação crítica, e, por sua vez, tais características defini-
riam o jornalismo.
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Em prefácio ao livro Déontologie du journalisme, de 
Benoît Grevisse, Garapon (2016, p.7) aborda esse pro-
blema nos seguintes termos:

Toda fala jornalística, com efeito, tem uma dimensão 
poética, no sentido etimológico do termo, pela qual ela cria 
pelo verbo uma realidade nova. Uma reportagem é certa-
mente descritiva, mas igualmente performativa; ao contar a 
realidade, os jornalistas lhe dão forma, enquanto contestam 
deter esse poder.

Essa “dimensão poética” pode ser prejudicial ao exer-
cício de autoavaliação constante, que deveria ser ainda 
mais refinado hoje em dia, diante das novas interfaces 
tecnológicas. Garapon (ibidem) reconhece a necessidade 
de “autorregulação” da profissão como um tema sensível 
e polêmico para o jornalismo, o que não deveria significar, 
absolutamente, censura, mas um chamado à responsabi-
lidade. Para esse autor, retomando, por sua vez, alguns 
termos poéticos da profissão, “o heroísmo do testemunho, 
a obstinação da verdade e a coragem da informação devem 
ser celebrados, mas não a ponto de servir a um corporati-
vismo duvidoso” (ibidem, p.7).

Grevisse (2016, p.50), por seu turno, trata das “liga-
ções perigosas entre a identidade profissional e a deonto-
logia”. Preocupado com a deontologia do jornalismo, esse 
autor questiona: “O que é a profissão jornalística? Num 
primeiro momento, a resposta parece evidente. Ela é, no 
entanto, extremamente complexa e exige que se tome dis-
tância, opostamente, das representações mais correntes” 
(ibidem, p.50). Lembra que figuras como o apresenta-
dor de jornal televisivo, o grande repórter, o investigador 
são minorias no espaço profissional, no entanto, são eles 
os “porta-bandeiras simbólicos para o grande público” 
nessa profissão que, em boa medida, sustenta-se por seu 
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imaginário. Ressalta que a deontologia não é importante 
só para garantir o exercício ético da profissão, mas para 
a manutenção de seu próprio lugar simbólico: “para o 
conjunto do grupo profissional, a afirmação de uma deon-
tologia implica igualmente a reivindicação de um papel 
significativo no espaço público” (ibidem, p.68).

O olhar atento aos pré-construídos que fundamentam 
os discursos é importante para clarear o fato de que não 
existe uma contraposição evidente entre divulgação falsa e 
verdadeira, o que não significa desmerecer o trabalho jor-
nalístico (já que existe, por seu turno, uma contraposição 
entre notícia apurada e boato espalhado). Porém, o imagi-
nário sobre a profissão deixa uma lacuna quanto à questão 
de que comunicar é sempre apropriar-se da linguagem e do 
discurso por meio de um viés, fundamento que precisa ser 
enfrentado a fim de proporcionar a efetiva educação para 
as mídias por parte dos cidadãos.

Acrescentamos que, se todo ato de comunicação é uma 
apropriação da linguagem, o mesmo vale para divulgações 
não jornalísticas, que podem ou não estar comprometidas 
com uma ética. A rigor, não há lugar neutro de fala.
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