
 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
MORAES, É. Modos de produção de uma sintaxe do 
destacamento. In: Aplicativos de notícias, destacamento e efeitos 
de sentidos: representações internacionais sobre o Brasil (em 
UOL e Le Monde) [online]. São Paulo: Editora Unesp Digital, 
2019, pp. 141-161. ISBN: 978-85-9546-332-5. 
https://doi.org/10.7476/9788595463325.0006. 
 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is 
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International 
license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, 
é publicado sob a licença Creative Commons Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo 
contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento 4.0. 
 

 

5 - Modos de produção de uma sintaxe 
do destacamento 

 
 

Érika de Moraes 
 
 
 
  

https://doi.org/10.7476/9788595463325.0006
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


5  
moDoS De proDução De umA 

SintAxe Do DeStAcAmento

A análise dos dados demonstrou que a investigação 
sobre o destacamento das notícias pelos aplicativos em 
questão requer uma base teórico-reflexiva inovadora, 
focada no funcionamento discursivo dos aplicativos, 
tendo em vista uma sintaxe do destacamento que leve em 
conta as condições de produção contemporâneas. Não 
remetemos à pretensão de uma discursividade nova (no 
sentido de Foucault, 2000), mas à de atentar para a neces-
sidade de novos cruzamentos entre as ferramentas da 
Análise do Discurso (AD), a disponibilidade dos recur-
sos online e a adaptação do jornalismo à realidade digital. 
Consideramos que o próprio corpus deva guiar os ajustes 
necessários para a mobilização de tais ferramentas, o que 
vem ao encontro da concepção da AD como teoria em 
constante reformulação.

A explicitação de tal sintaxe corresponde a um cla-
reamento do funcionamento do discurso jornalístico, 
pautado em novos elementos impostos pela comunicação 
digital. Observada a questão de que a comunicação digi-
tal modifica o funcionamento do discurso jornalístico, é 
então necessária a investigação de como se dá esse novo 
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funcionamento, a partir de um respaldo que leve em conta 
a polifonia dos discursos inerente à assunção de posiciona-
mentos que encontram espaço na mídia, enquanto outros 
são silenciados, considerado o potencial de maximização 
desses efeitos.

Tendo em vista a análise da cobertura internacional, 
privilegiamos, desde o primeiro recorte do corpus, notí-
cias sobre o Brasil que fossem divulgadas por um veículo 
internacional, Le Monde. Levantamos algumas hipóte-
ses, que puderam ser investigadas nas análises e, a fim 
de compreender melhor as condições de produção de tal 
cobertura, realizamos uma entrevista com o médiateur1 do 
jornal Le Monde, Franck Nouchi, o que possibilitou con-
frontar dados. Salientamos que o ponto de vista oficial do 
jornal, expresso por meio de seu médiateur, é para nós uma 
informação importante, mas não suficiente, já que deve 
ser cruzada com a reflexão respaldada no aparato teórico-
-metodológico aqui mobilizado.

Ao priorizar o estudo dos destacamentos, em especial 
dos títulos, buscamos considerar a polifonia desses títulos: 
por que um (ponto de vista) e não outro? Como os títulos 

 1 Optamos por manter a terminologia original médiateur, pois se 
trata de uma função diferenciada em relação às existentes nas 
redações brasileiras, aproximada à do ombudsman, um responsá-
vel pela “mediação” com leitores do jornal e pela (auto)avaliação 
crítica do veículo. Trata-se de profissional com ampla experiên-
cia jornalística, que exerceu por mais de quinze anos a função de 
redator-chefe, responsável pela coerência editorial do veículo e, 
na prática, pela conferência de títulos e produção de manchetes de 
capa (la une). Em entrevista à jornalista Annette Levy-Willard, 
da RCJ, Franck Nouchi assim define sua função: “O médiateur no 
Monde é um jornalista que tem um estatuto particular, porque ele 
não depende de ninguém, escreve o que quer, quando quer, sem 
ser relido, ele não depende da direção do jornal, ele não tem um 
superior. [...] Tudo que escrevo sou eu que decido, em função dos 
leitores do jornal, em função das correspondências recebidas...” 
(Nouchi, entrevista à Annette Levy-Willard, 2017).
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fazem evidenciar certa posição de sujeito? Eventualmente, 
expressam diferenças de poder ou dissimetrias? Con-
firmam o posicionamento oficial do jornal (pautado na 
proposta de ser informativo) ou deixam margem para a 
pluralidade de vozes?

A análise das matérias leva a alguns questionamentos. 
Por que certos assuntos sobre o Brasil (e não outros) são 
pautados por um veículo midiático francês? O que faz 
uma notícia sobre o Brasil ter sentido para um leitor de 
Le Monde? Ou, como se constrói, discursivamente, a rele-
vância para o público? Em primeiro lugar, deve ser con-
siderado que a proposta de Le Monde, segundo confirma 
seu médiateur, é a de ser um veículo internacional, daí seu 
nome “Mundo”. Assim, pautar o Brasil, bem como outros 
países, é parte da política editorial do veículo. O Le Monde 
tem uma ampla rede de correspondentes internacionais, 
com quatro escritórios nos Estados Unidos e outros espa-
lhados por todo o globo. A decisão de ter um correspon-
dente fixo em um país depende da relevância da cobertura 
e também de condições propícias. Por exemplo, o média-
teur nos informa que haveria muito interesse por parte do 
jornal em ter um escritório na Argélia e na Venezuela, mas 
as autoridades desses países dificultam o processo.

Conforme nos explica o médiateur, há dois jornalistas 
correspondentes no Brasil (um permanente e um substi-
tuto), sendo a permanente, Claire Gatinois, especializada 
em economia, o que significaria, segundo o próprio porta-
-voz do jornal, que a economia (diretamente relacionada à 
política) do país, por ocupar um lugar relevante na Amé-
rica do Sul, seria de interesse para o leitor do veículo.

Há interesse pelos países que são emergentes, o Brasil 
faz parte dos BRICS... se faz questão de eleger a cobertura 
do Brasil. Quando é necessária a decisão de fechar um escri-
tório para abrir outro, se considera que o Brasil é um país 
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importante para ter um correspondente. (Nouchi; Moraes, 
2018, p.207)

Sobre a escolha de temas, levantamos a hipótese de 
que são abordados aqueles assuntos de relevância inter-
nacional, cujos efeitos vão além do Brasil. A opção de 
pautar certos temas, de forma semiconsciente, dá-se no 
limite entre o que soa relevante para o público do jornal e 
o que certos clichês advindos de uma memória discursiva 
fazem parecer relevantes. É assim que parece se justificar, 
em Le Monde, a presença de notícias sobre a seca no Bra-
sil (segundo uma memória interdiscursiva, a Amazônia 
brasileira é o “pulmão do mundo” e o meio ambiente bra-
sileiro é uma preocupação para o mundo todo, relacionada 
ao aquecimento global e à preservação ambiental), sobre 
possível agressão a membros de tribo indígena (em uma 
visão cultural globalizada, o índio, em especial, merece 
ser respeitado e preservado), e o zika vírus (tema que pôs 
o planeta em alerta com o risco de uma epidemia global).

A questão faz pensar que, possivelmente, quando a 
imprensa trata de outro país, é, de fato, de um ponto de 
vista globalizado que o faz. Assim, a resposta sobre quem 
fala sobre o Brasil poderia ser um locutor inserido na 
globalização que, de fato, não trata do Brasil em si, mas 
de aspectos de um mundo globalizado do qual o país faz 
parte. Seriam, portanto, notícias mais sobre o mundo do 
que sobre o Brasil em si (o mesmo poderia ser dito sobre 
notícias a respeito de outros países).

Quando perguntamos sobre o público a quem se 
dirige a cobertura a respeito do país, Nouchi nos res-
ponde que há, especialmente, três grupos de leitores: 
franceses, brasileiros e aqueles, entre ambos, que vivem 
no país diferente de sua nacionalidade (franceses no Bra-
sil e brasileiros na França). É a esse público heterogêneo, 
portanto, que o veículo se dirige. Assim, podemos dizer 
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que a hipótese sobre um público globalizado parcialmente 
confirma-se, porém, as especificidades de cada um desses 
grupos representam algumas nuances. O médiateur falou-
-nos, inclusive, sobre a forte repercussão que suscitam as 
notícias sobre o Brasil, especialmente em período de ten-
são política. Contou que recebeu muitas manifestações, 
tanto de brasileiros quanto de franceses, com queixas 
sobre possível parcialidade da cobertura política feita por 
Le Monde.

Quanto aos assuntos relacionados à política interna 
brasileira, que são recorrentes em um período caracteri-
zado por efervescência na política nacional,2 a hipótese 
da relevância internacional parece colar-se à outra, mais 
trivial e cotidiana do fazer jornalístico, a de que determi-
nados assuntos, por serem impactantes ainda que para 
uma população não local, precisam ser tratados como 
acontecimentos. Precisam acontecer, e, em nível de inserção 
na memória discursiva, é o jornalismo que constrói o acon-
tecimento. Se algo afeta um grande número de pessoas, ou 
chama atenção pelo exótico, não pode deixar de ser dito.

A presença de correspondentes estrangeiros não 
dispensa o papel das agências de notícias na cobertura 
internacional. Le Monde assina as principais agências que 
considera “de confiança” e recorre a elas especialmente 
para o que avalia como notícias mais “cotidianas” (France 

 2 O período da pesquisa compreende a repercussão do impeachment 
da presidente Dilma Rousseff em 2016, desdobramentos da Ope-
ração Lava Jato, acusações envolvendo o presidente Michel Temer 
e novas manifestações em 2017 pedindo o afastamento do então 
presidente. Assim, embora a política não tenha sido uma delimi-
tação do corpus, é inevitável que o assunto seja recorrente na mídia 
analisada. Como metodologia, propusemos não delimitar o corpus 
em uma única editoria (a exemplo de política) justamente porque 
outros assuntos – que eventualmente poderiam ser considerados 
mais amenos ou despretensiosos – podem clarear hipóteses sobre 
quais seriam as preocupações internacionalizadas. 
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Presse, Reuters, entre outras). A forma como a imprensa 
internacional cobre assuntos de outros países passa, por-
tanto, também pelo filtro dessas agências, fazendo com 
que parte das matérias possa ser semelhante em jornais 
de países diferentes, podendo trazer títulos já globaliza-
dos. No entanto, existem outros filtros, entre os quais o 
trabalho dos correspondentes estrangeiros e os próprios 
mecanismos de edição do veículo jornalístico. Sobre o 
processo de edição, o médiateur informa-nos que um título 
passa por até quatro olhares: (1) o jornalista (correspon-
dente) propõe um título inicial, que, em seguida, pode ser 
modificado por um (2) editor, por um (3) editor-chefe e, 
finalmente, pelo (4) chefe de redação.3

A redação que chega ao leitor, já intermediada pelos 
processos de edição, expressa a formulação sintático-
-semântica dos títulos destacados no feed de notícias, ao 
modo de listagem. Ao investigar como são fabricadas 
linguisticamente as tais listas e como nelas se dá a formula-
ção de títulos sobre o Brasil, é preciso considerar que essa 
diversidade de vozes está presente em sua construção, 
atrelada a critérios do que se acredita representar um jor-
nalismo informativo4 alinhado a uma linha editorial.

Não é necessário que exista um manual sobre como 
abordar (construir títulos etc.) as notícias internacionais. 
É mais interessante observar que existe uma prática que 
faz com que certos parâmetros sejam mais ou menos 
frequentes nas abordagens, da mesma forma como a pre-
sença de conteúdo sobre o Brasil é regular no aplicativo Le 
Monde.

 3 Adaptamos para a terminologia brasileira as equivalentes france-
sas: éditeur, chef en service, rédacteur chef.

 4 O esforço de ser informativo é reservado à divulgação de notícias. 
O jornal conta, ainda, com espaço de interpretação e debate, onde 
realiza o jornalismo opinativo. 
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O jornalismo, de forma semiconsciente, atua como um 
princípio organizador da realidade social. Assim, quando 
se toma como objeto de análise um veículo francês, ainda 
que de proposta internacional, o ponto de vista de partida 
é o europeu, francês neste caso, de um veículo específico. 
O médiateur fala-nos sobre um princípio organizador do 
jornalismo a partir de um ponto de vista particular:

Podemos dizer que temos a nossa própria leitura da 
atualidade, nossa própria maneira de hierarquizar a atuali-
dade. Claro que não dizemos tudo da mesma maneira que 
um jornal de São Paulo ou outro jornal brasileiro. Fazemos 
da nossa maneira. É um jornal francês, portanto, com uma 
maneira francesa de ler a atualidade, mas de audiência inter-
nacional. (ibidem)

Se os assuntos são locais (franceses), podem vir cate-
gorizados pela temática, a exemplo de Présidentielle 
(cobertura das eleições francesas). Se o assunto é relativo 
a outro país, é quase uma regularidade que o nome desse 
país – compreendido como “outro” – apareça logo no iní-
cio, para situar o leitor. Quase sempre isso ocorre com o 
uso da palavra “Brésil” como uma retranca (rubrique), ou 
utilizada logo no início do título, ou ainda com o uso da 
adjetivação “brasileiro/brasileira”, a exemplo dos seguin-
tes títulos publicados no mesmo dia: “No Brasil, a seca 
agride”5 (Le Monde, 5 maio 2017, destaque nosso) e “A 
justiça brasileira condena duramente oito pessoas por 
apologia ao terrorismo”6 (Le Monde, 5 maio 2017, desta-
que nosso).

 5 Au Brésil, “la sècheresse cogne”
 6 La justice brésilienne condamne lourdement huit personnes pour apo-

logie du terrorisme
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Conforme já observamos, assuntos sobre o meio 
ambiente são recorrentes e justificam-se por uma preocu-
pação global, como é o caso da matéria sobre a seca no Bra-
sil, supracitada. O tema ambiental é retomado em outras 
matérias sobre o Brasil, por exemplo, no dia 24 de junho 
de 2017: “Desmatamento no Brasil: a operação ‘greenwa-
shing’ de Michel Temer fracassou”.7 E como indício de 
que se trata realmente de uma preocupação geral do jor-
nal, são constantes as matérias relacionadas aos efeitos do 
aquecimento global sobre a França, a exemplo de repor-
tagens sobre o fenômeno da canicule (ondas de calor), 
sobre um estudo a respeito do aumento de temperaturas 
(A França poderia experimentar picos de calor de 50°C no 
final de século, 21.7.2017) e mesmo sobre a seca na França 
(27 departamentos em estado de crise: compreender a seca 
que afeta a França, 25.7.2017).

A notícia sobre o possível ataque a uma tribo indígena, 
por sua vez, mencionada antes, não enfatizou o Brasil no 
início do título (o advérbio “no Brasil” foi destinado ao 
final da frase), transferindo a ênfase principal para o nome 
ONU: “A ONU se alarma com um ataque a uma tribo 
indígena por proprietários de terra no Brasil”8 (Le Monde, 
5 maio 2017).

A formulação com ênfase no nome ONU reforça a 
hipótese de que o assunto em questão é tratado como algo 
global, universal, por seu caráter humanitário, dizendo 
respeito mais ao mundo do que pontualmente ao Brasil. 
Nessa matéria, lê-se que a ONU citada refere-se ao órgão 
brasileiro da entidade, mas é seu nome global que garante 
o peso para o destacamento.

 7 Déforestation au Brésil: l’opération “greenwashing” de Michel Temer 
fait long feu

 8 L’ONU s’alarme de l’attaque d’une tribu indienne par des propriétai-
res terriens au Brésil
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Assuntos locais do ponto de vista do veículo (france-
ses) não precisam de maiores explicações, evidentemente, 
devido ao repertório do leitor-modelo de um jornal fran-
cês. Assim, nos títulos seguintes, é um pressuposto saber 
que Bataclan refere-se a uma casa de shows que foi alvo 
de ataque terrorista em novembro de 2015, bem como se 
supõe conhecido do público o coreógrafo mencionado: 
“No Bataclan, Yassine Belattar faz reviver o riso diante de 
Holland”9 (Le Monde, 5 maio 2017) e “O coreógrafo Ben-
jamin Millepied vai realizar um longa-metragem adap-
tado de ‘Carmem’”10 (Le Monde, 5 maio 2017).

O título do dia 6 de maio de 2017 de Le Monde aponta 
para o fato de que o nome Lula é internacionalmente 
conhecido, já que o nome Brasil é, nesse caso, dispensado 
pelo jornal na formulação do título. Tal independência do 
nome Lula é curiosa quando observada a posição que a 
manchete ocupa na lista, seguida por outros temas que se 
iniciam com a rubrica dos nomes Reino Unido e Estados 
Unidos.

Um antigo diretor da Petrobras põe diretamente em 
causa o nome Lula11 (Le Monde, 6 maio 2017)

Reino-Unido: os Tories esmagam o Partido Trabalhista 
[Labour Party] e o UKIP nas eleições locais12 (Le Monde, 6 
maio 2017)

Estados Unidos: um policial texano é culpado pela morte 
de um adolescente negro13 (Le Monde, 6 maio 2017)

 9 Au Bataclan, Yassine Belattar fait revivre le rire devant Holland.
 10 Le chorégraphe Benjamin Millepied va réaliser un long-métrage 

adapte de “Carmen”
 11 Un ancien directeur de Petrobras met directement en cause l’ex-prési-

dent Lula
 12 Royaume-Uni: les tories écrasent le Labour et le UKIP aux élections 

locales
 13 États-Unis: un policier texan inculpé du meurtre d’un adolescent noir
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Os dados indicam que, do ponto de vista do jornal, o 
nome Lula tem mais peso internacional que o do presi-
dente Michel Temer, já que o nome Brasil sempre acom-
panha notícias relacionadas ao emedebista.

De 18 a 20 de maio de 2017, circularam as seguintes 
matérias com a retranca “Brasil” no aplicativo:

Brasil: o presidente Temer recusa a renúncia e pleiteia 
sua inocência14 (Le Monde, 18 maio 2017)

Brasil: o presidente Michel Temer é acusado de obstru-
ção da justiça15 (Le Monde, 19 maio 2017)

Brasil: o presidente Michel Temer reclama a suspensão 
do inquérito que o visa16 (Le Monde, 20 maio 2017)

Confirmamos a questão sobre o nome Lula na entre-
vista com o médiateur, que relatou não haver necessidade 
de referência ao Brasil nesse caso, afirmando que “Lula é 
como Obama”, ou seja, um nome que não precisa estar 
colado à sua nacionalidade, já que todos sabem quem é. 
“Diz-se Lula e todo mundo sabe quem é. Pelé é parecido. 
Não há necessidade de dizer Brasil. Há pessoas que são 
mundiais. Se dizemos ‘Dilma’, devemos dizer Brasil”, 
explica Nouchi. Sobre esse aspecto, o médiateur avalia 
que são poucos nomes assim, mundiais. Segundo ele, por 
exemplo, o nome Merkel (da primeira-ministra alemã) 
tem esse peso na França, dispensando que se diga Ale-
manha, mas não no mundo todo, o que seriam casos mais 
raros. O nome de Lula, inclusive, foi o primeiro lembrado 
quando conversamos sobre a relevância de cobertura 
internacional sobre o Brasil: “Um personagem como Lula 

 14 Brésil: le président Temer refuse de démissionner et plaide son 
innocence

 15 Brésil: le président Michel Temer accusé d’obstruction à la justice
 16 Brésil: le président Michel Temer réclame la suspension de l’enquête 

qui le vise

Aplicativos_de_noticias_(MIOLO_12x21)_GRAF-v2.indd   150 23/05/2019   14:06:39



APLICATIVOS DE NOTÍCIAS, DESTACAMENTO E EFEITOS DE SENTIDOS 151

Figura 38 – Matéria em Le Monde sobre o presidente bra-
sileiro Michel Temer (Tradução: O presidente brasileiro 
colocado em causa pela justiça)

Fonte: Print screen gerado do aplicativo pelo autor
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Figura 39 – Destaque para o rosto de Michel Temer em 
Le Monde

Fonte: Print screen gerado do aplicativo pelo autor
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é muito popular aqui na França, seguimos muito [o que ele 
faz]. Sua responsabilidade política é reclamada, solicitada. 
Então, é importante cobrir Lula, o que ele diz. Em todo 
caso, isso interessa ao público que lê Le Monde” (Nouchi; 
Moraes, 2018, p.201).

A necessidade de uso do nome Brasil (ou do adje-
tivo “brasileiro”) é confirmada na investigação de outras 
matérias, por exemplo, em título de 27 de junho de 2016.

A não necessidade, do ponto de vista francês, da 
rubrica “Alemanha” para o nome de Merkel e a necessi-
dade da rubrica “Brasil” para o nome de Michel Temer 
confirma-se em listagem de manchetes do dia 27 de junho 
de 2016.

Ainda sobre os modos de produção dos títulos, conver-
samos com o médiateur sobre a contextualização presente 
na matéria “Brasil: busca na casa de Eduardo Cunha, o 
homem que ameaça Dilma Rousseff”17 (Le Monde, 15 
dez. 2015, ver Capítulo 3). O profissional nos relatou que 
a tentativa de contextualização muitas vezes não foi assim 
compreendida pelo leitor. Brasileiros “de direita” veriam 
um título como esse como defesa ao Partido dos Trabalha-
dores, enquanto brasileiros “de esquerda” considerariam 
pouco assertivo. Conta que o jornal recebeu críticas de 
diversas ordens relacionadas à cobertura da política bra-
sileira na fase do impeachment da presidente Dilma Rous-
seff, especialmente de leitores percebidos pelo médiateur 
como de “extrema esquerda brasileira”. Relata também 
ter havido, embora em menor quantidade, leitores que se 
queixaram de uma “cobertura de direita”, incluindo tanto 
leitores brasileiros quanto franceses. Sobre tais críticas, 
avaliou o médiateur:

 17 Brésil: perquisition chez Eduardo Cunha, l’homme qui menace Dilma 
Rousseff”
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Figura 40 – Lista de manchetes de Le Monde inclui assun-
tos sobre Merkel e Temer

Fonte: Print screen gerado do aplicativo pelo autor
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[Leitores brasileiros] Pensam que nós fomos parciais 
na informação. Naquela época [da matéria sobre a busca e 
apreensão na residência de Cunha], não se sabia exatamente 
o que ele havia feito. Nos acusaram de reler a ação de Cunha. 
Você não pode imaginar o número de leitores brasileiros 
muito ideológicos, muito marcados à esquerda... que nos 
reprovaram, nos acusaram de não sermos equilibrados. 
[...] Sabemos que nossa correspondente trabalha bem, mas 
trabalha sobre a vigilância de um grande número de leitores 
brasileiros (ou mesmo franceses que vivem no Brasil) que são 
muito engajados politicamente e que têm a ideia de que Le 
Monde pouco informava. [...] O que você diz [sobre contex-
tualização] não é sempre compreendido pelo leitor. E em par-
ticular por certos leitores brasileiros que têm uma tendência a 
reagir muito rapidamente e às vezes violentamente. (ibidem)

Nesse processo, o médiateur informa que houve muitas 
conversas entre ele e a correspondente no Brasil, a fim de 
avaliar se havia erros na cobertura. Sobre isso, escreveu 
uma coluna,18 no espaço de opinião, cuja tradução foi 
reproduzida por diversos veículos brasileiros, o que, em 
sua interpretação, demonstraria que “o Brasil se interessa 
pelo que Le Monde diz a seu respeito”. Essa coluna faz 
parte da edição para assinantes de Le Monde e não circulou 
no aplicativo.19

Retomando a matéria supracitada, considerada a poli-
fonia do título “Brésil: perquisition chez Eduardo Cunha, 
l’homme qui menace Dilma Rousseff” no quadro descrito 

 18 Brésil: “Le Monde” a-t-il été partial? Le Monde, “Débats & Analy-
ses”, édition de 25.04.2016.

 19 O médiateur aponta que a cobertura mais completa e aprofundada 
é a do jornal impresso, por razões complementares: a credibilidade 
do impresso e a necessidade de assinantes. Considera equivocado 
que alguns leitores compreendam a versão gratuita do aplicativo 
como “a verdadeira cobertura”. Para efeitos de análise, porém, inte-
ressa a versão popularizada do jornal por meio de seu aplicativo. 
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de condições de produção, observa-se uma tentativa de 
conciliação de algumas posições discursivas. Uma posi-
ção representa a proposta oficial do jornal de ser infor-
mativo/objetivo: informar que houve uma busca na casa 
de Eduardo Cunha. Outra posição retoma da memória 
discursiva a responsabilidade do ex-deputado Cunha pelo 
impeachment de Dilma Rousseff (na ocasião dessa notícia, 
ainda em processo), caracterizando-o como “o homem 
que a ameaça”. Uma terceira posição, ao cruzar as duas 
informações, põe em questionamento a moralidade do ato 
de um deputado também acusado por corrupção solicitar 
o impedimento da presidente.

Acrescentando à interpretação desse título o parâ-
metro das críticas relatadas pelo médiateur de Le Monde, 
a primeira posição, que informa a busca na casa de 
Cunha, poderia contemplar os leitores considerados “de 
esquerda”, solidários ao então governo do PT. A segunda 
posição também legitimaria o ponto de vista de “esquerda” 
ao atribuir o pedido de impeachment a um deputado acu-
sado de corrupção. A terceira posição, ao associar os dados, 
tenta representar o ponto de vista do jornal como infor-
mativo e analítico, mas não opinativo. Se interpretadas 
por um prisma entendido como “de direita”, as posições 
poderiam ser entendidas como leitura favorável ao PT. No 
conjunto com outras matérias de Le Monde, que cobriram 
outros aspectos das acusações ao governo, o título pode 
ser lido como uma tentativa de neutralidade, de mostrar 
“outro lado”, de não resumir as notícias a acusações ao PT, 
o que também pode representar uma espécie de diálogo 
“conciliatório” com os leitores compreendidos como de 
“extrema esquerda” (alguns dos quais teriam entrado em 
contato com o jornal, segundo o médiateur).20

 20 Uma observação a ser feita é a de que, na política francesa, os ter-
mos esquerda e direita são um pouco mais marcados do que na 
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Esse modo de funcionamento dos títulos nos aplicati-
vos de notícias está inserido a um só tempo nas práticas de 
produção jornalísticas e nas especificidades do espaço de 
circulação digital, compreendido como um hipergênero 
(Maingueneau, 2010). O suporte digital mantém caracte-
rísticas dos gêneros aos quais se associa (no caso, o jorna-
lístico) e, ao mesmo tempo, potencializa e redimensiona 
seu funcionamento por meio das possibilidades permiti-
das pela interface, como a de modificar/atualizar títulos, 
a maneira própria de remeter hipertextualmente a outras 
notícias e a possibilidade de gerar interação mais rápida e 
eficaz entre produtores e leitores.

De acordo com o quadro teórico-metodológico mobi-
lizado nesta pesquisa, reforçamos que a relevância dos 
títulos é maximizada pelos potenciais das tecnologias 
contemporâneas, que devem, portanto, ser consideradas.

Sobre o papel determinante das interfaces disponí-
veis, Melo (2017) discute como os discursos implicados 
em títulos de divulgação científica estão articulados com 
o suporte virtual, atualmente de modo muito particular 
pela interface do Facebook. Para o autor (ibidem, p.7), 
“componentes e funcionalidades da rede influenciam 

brasileira, ao menos segundo um ponto de vista razoavelmente 
conservador, como é o caso do Le Monde. A esse respeito, chama 
atenção a importância, para Le Monde, de situar os partidos como 
de esquerda, direita, centro etc. Em uma matéria com referência 
ao PSDB, este partido foi apresentado como “historiquement cen-
tre gauche mais désormais étiqueté centre droit” (historicamente de 
centro-esquerda, mas agora rotulado como centro-direita) (No 
Brasil, o presidente Temer comprometido por novas revelações, de 
18.5.2017). Nossa impressão, como leitora brasileira e analista, é 
de que Le Monde tenta apreender e objetivar uma nuance que não 
é assim tão evidente em nossa realidade. Outra observação é a de 
que, ainda que se trate de um veículo específico, por ser exterior ao 
Brasil, a cobertura de Le Monde referente ao Brasil apresenta um 
caráter mais “globalizado” do que a da Folha de S.Paulo, divulgada 
no aplicativo UOL.
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o discurso e o modo como esse discurso se apropria do 
suporte para fazer circular determinadas informações 
tidas como tácitas”, graças a um suposto embasamento de 
uma autoridade jornalística construída alhures (o exemplo 
do autor, mais específico, articula a construção de uma 
autoridade jornalística em conjunto com uma autoridade 
de ciência). Ao serem compartilhados pelo Facebook, 
os títulos são influenciados por um processo que o autor 
chama de “interação para si”, conforme explica:

A partir da interação humano-computador-humano e 
da configuração contextual pode-se observar uma “intera-
ção para si” no Facebook: as ações são sempre relacionadas 
a postagens ou notificações da plataforma da rede, o que 
chama sempre à monitoração de quem postou. A interação 
para si é a propriedade que o sujeito tem de agir com o outro, 
mas essencialmente voltando-se para si através da interface. 
(ibidem, p.6)

A interação para si implica uma suposta personaliza-
ção do conteúdo, porém altamente influenciada pela atua-
ção da plataforma.

Há uma ação na interface que envolve não apenas como 
as pessoas compartilham textos, imagens e links, mas como 
desenvolvem uma série de ações. O usuário pode até crer que 
está no controle de suas ações, “interagindo” com quaisquer 
outros, mas a interface também o direciona a discursos espe-
cíficos, quando postagens que aparecem no topo são as mais 
relacionadas a assuntos que ele visualiza e quando tudo que 
ele diz volta mais para si próprio do que é direcionado para 
esses outros, já que ele é sempre notificado sobre curtidas, 
compartilhamentos e comentários de sua postagem, sem 
contar a expectativa gerada para si mesmo. (ibidem, p.6)
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Nesse universo de redes, o leitor “deixa de ser apenas 
leitor, é divulgador a seu modo, dentro das limitações e 
possibilidades da configuração contextual da plataforma” 
(ibidem, p.9). Melo (ibidem, p.10) observa que “as pes-
soas leem só títulos, mas também muitos títulos falsos e os 
divulgam conforme estejam de acordo com suas crenças”, 
e, assim, notícias falsas proliferam: “não necessariamente 
as notícias são intencionalmente modificadas, mas pode-
-se partir dos mesmos fatos para dar novos enquadres e 
teores aos discursos, com formas de destacamento especí-
ficas e uso das funcionalidades que a plataforma dispõe no 
momento” (ibidem, p.10).

Um exemplo do autor sobre postagens a respeito de 
uma das notícias de divulgação científica analisadas em 
seu corpus leva-o à afirmação: “A verdade é que no per-
curso do artigo fonte original para a postagem no Face-
book, praticamente nada é discutido do artigo referido. O 
que importa é manter no Facebook justificativas para suas 
opiniões” (ibidem, p.13).

Conforme tem sido possível observar nas mídias 
sociais, a possibilidade dessa interação para si corresponde 
a (e até incentiva) um desejo cada vez mais forte de impo-
sição de pontos de vista particulares dos usuários. No 
entanto, como a maioria dos usuários da rede não reflete 
conceitualmente a respeito dos posicionamentos ideológi-
cos inerentes à comunicação (o que é do campo mais espe-
cífico da Análise do Discurso – AD), os posicionamentos 
“pessoais” são confundidos com a verdade em si. Reflexo 
disso, conforme interpretado pelo médiateur de Le Monde, 
é a maneira como as críticas de leitores são dirigidas ao jor-
nal, de acordo com posicionamentos ora advindos de uma 
visão alinhada à esquerda, ora alinhada à direita.

Ocorre, paralelamente, que, ainda que o jornalismo 
tenha uma semiconsciência de que a produção e recepção 
de discursos sofrem interferência da adesão ideológica, 
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o tema atravessa o próprio modo de funcionamento da 
profissão. E se certo grau de consciência pode permitir 
um trabalho mais ético, falta ainda trazer à tona a questão 
de que a informação, matéria-prima que sustenta o jorna-
lismo, é também construída discursivamente por ele. Um 
problema, porém, é que tal concepção abala os pilares da 
profissão e, por sua vez, não pode ser radicalizada para o 
extremo oposto, o de que qualquer troca de informação 
seria um exercício jornalístico.

A prática dos veículos alicerça-se em códigos de deon-
tologia, e no caso de Le Monde, existe a “Charte d’éthique 
et de déontologie du groupe Le Monde”, de 3 de novembro 
de 2010 (última versão). Trata-se de um código comum 
ao conjunto das publicações e sites do grupo Le Monde, 
ao qual se juntam códigos e acordos adotados prece-
dentemente por cada um dos títulos, desde que não se 
contradigam. Apresenta-se com o objetivo de “lembrar 
os princípios essenciais de independência, de liberdade 
e de confiabilidade da informação e de precisar os direi-
tos e deveres dos jornalistas, dirigentes e acionistas” (La 
Charte..., 2010). Embora possam ser feitas ressalvas ao 
imaginário da “vocação do jornalista” implícito no código, 
ele contém princípios norteadores com os quais são com-
prometidos os jornalistas, que os diferenciam de um 
divulgador “comum” de informações.

Sobre o imaginário da vocação, o próprio termo é 
evocado pelo código: “A vocação dos títulos do grupo 
Le Monde é de fornecer, em todos os seus suportes, uma 
informação de qualidade, precisa, verificada e equili-
brada. Os jornalistas devem ter um olhar crítico sobre a 
informação e fazer eco ao pluralismo de opiniões” (ibi-
dem, destaque nosso).

Quanto aos princípios norteadores, estes se baseiam 
em um compromisso de “independência editorial dos jor-
nais do grupo Le Monde, em relação aos seus acionistas, 
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anunciantes, dos poderes públicos, políticos, econômicos, 
ideológicos e religiosos” como “condição necessária para 
a informação livre e de qualidade”. Dessa forma, assume-
-se formalmente que o desafio de manter tais princípios 
demanda ações efetivas, entre as quais uma diferenciação 
precisa entre as funções dos diretores de redação, respon-
sáveis pelo conteúdo editorial, e dos gestores econômicos. 
O código busca alinhar-se à Déclaration des devoirs et 
des droits des journalistes (Munique, 1971), que pontua a 
necessidade de equilíbrio entre direitos e deveres bastante 
difundidos da profissão, incluindo o dever de não confun-
dir a função de jornalista com a de publicitário e o direito 
de não ser pressionado a fazê-lo. Outra ação concreta 
refere-se ao respeito às associações de jornalistas (bureau 
des sociétés des journalistes, SDJ), que podem ser consul-
tadas em caso de dúvidas e questões éticas. Mais uma 
vez, em meio a orientações concretas, é ressaltado certo 
romantismo em torno da sacralidade do nome jornalista, 
por exemplo, nas palavras conclusivas da “Declaração dos 
Deveres” (1971): “Todo jornalista digno desse nome deve 
se fazer o dever de observar estritamente os princípios 
enunciados acima” (destaque nosso).

Com o respaldo do quadro teórico-metodológico da 
AD e as análises apresentadas nesta pesquisa, buscamos 
contribuir para uma reflexão que, por um lado, problema-
tize os princípios sustentadores da profissão entendidos 
como um dom ou vocação (quando amparados em uma 
visão poética do jornalismo) e, por outro, complementar, 
valorize tais princípios compreendidos como exercício 
ético, sem deixar de assumir o caráter de construção dis-
cursiva inerente à própria informação.
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