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conSiDerAçõeS FinAiS

O fato de a contemporaneidade ser marcada pela tec-
nologia produz efeitos sobre os discursos. Como defende 
Maingueneau (2001; 2010 etc.), o midium não se resume 
a mero suporte, mas impacta nos modos de dizer e conse-
quentes efeitos de sentido.

Paveau (2015, p.320), por sua vez, considera que o que 
chama de dispositivos tecnodiscursivos “constituem câma-
ras de ressonância que levam tanto à banalização quanto 
à sensibilização para a dimensão moral dos discursos”. 
Observa a autora que as tecnologias discursivas produ-
zidas por esses discursos estão longe de ser apenas seus 
suportes técnicos, representando, mais do que isso, seus 
elementos constitutivos.

O destacamento é característico do funcionamento dos 
veículos midiáticos, estando o jornalismo especialmente 
envolvido na produção de efeitos de sentido por meio de 
seus títulos. O aumento de disponibilidade de notícias 
ocorrido com o desenvolvimento da web 2.0 e demais 
tecnologias digitais potencializa esses efeitos do destaca-
mento. Por sua vez, a forte presença das redes sociais na 
vida das pessoas intensifica os efeitos suscitados por 
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notícias, já que podem ser compartilhadas e comenta-
das, por meio das novas ferramentas disponíveis, sem 
que seus conteúdos tenham sido lidos necessariamente 
na íntegra. Esse cenário aumenta a responsabilidade dos 
títulos na produção e proliferação de efeitos de sentido 
e registros de memória. Entendemos, assim, que a aná-
lise dos destacamentos em aplicativos de notícias, como 
proposta neste trabalho, contribui para a compreensão 
da realidade no contexto contemporâneo, caracterizado 
pela forte presença da comunicação digital na vida dos 
cidadãos.

Esses aplicativos são influenciadores da produção de 
sentidos na atualidade, já que as pessoas cada vez mais 
informam-se e trocam conteúdo a partir dos dispositivos 
móveis, especialmente celulares. Mesmo quem ainda não 
tenha se habituado a ler notícias por meio dos aplicativos 
pode fazê-lo de maneira muito similar diretamente pelos 
navegadores online, seja digitando a URL de jornais ou 
buscando informações por motores de pesquisa como 
o Google, embora os apps tenham suas especificidades, 
conforme mostramos. O portal UOL é um dos sites mais 
acessados no Brasil e, portanto, constitutivo dos efeitos de 
sentido sobre nossa realidade. Já a leitura de mídias inter-
nacionais exige outros fatores, como o domínio de língua 
estrangeira ou mesmo o interesse pelo acesso a visões dis-
tintas sobre um mesmo tema.

O cruzamento de leituras de teor internacional em 
diferentes mídias toca em um ponto sensível do jor-
nalismo, já que, conforme Grevisse (2016, p.19), a 
aceleração da midiatização internacional imediata, ao 
conter falhas deontológicas, pode “marcar fortemente os 
espíritos”.

Se a leitura de notícias em diferentes aplicativos (e 
veículos) não resolve o problema do viés editorial sobre 
os fatos, ao menos traz à tona a não transparência da 
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linguagem, ou seja, torna mais palpável a questão de que 
não é possível ter acesso aos fatos se não pela linguagem, 
o que já é sempre interpretação. O acesso a veículos inter-
nacionais/estrangeiros pode contribuir para novos parâ-
metros de interpretação sobre a realidade brasileira. Nesse 
aspecto, vale postular que seria fundamental o papel das 
escolas na formação, por um lado, em línguas estrangeiras 
e, por outro, em educação para as mídias.

Como questão adjacente, o cruzamento de abordagens 
de notícias em mídia nacional e estrangeira revela matizes 
nas representações de nossa identidade, por nós mesmos 
e pelo “outro”. De ambos os olhares, interno e externo, o 
brasileiro é visto como um povo festivo, porém a ênfase 
pode estar na indulgência, de um lado, e na ingenuidade, 
de outro. Estudos a respeito da identidade do Brasil e do 
brasileiro nas mídias apontam a caracterização de nosso 
país como “um diferente” (em relação ao civilizado, ao 
europeu, ao “ocidental” – entendido como representação, 
e não como localização geográfica). Apesar da aparente 
divisão, uma representação afeta a outra e constitui o que 
se entende por identidade brasileira, já que não devemos 
nos esquecer da opacidade intrínseca ao funcionamento 
das línguas e do simbólico que subjaz os discursos – e, con-
sequentemente, a constituição de identidades de que esses 
discursos são contraparte.

Uma vez que a cobertura internacional ocupa um lugar 
fundamental na construção de identidades globalizadas, 
é necessário considerar o vínculo entre o papel do jorna-
lismo e a circulação de discursos sobre imaginários, bem 
como promover a constante reflexão ética sobre a profis-
são, sem idealizá-la, seja como profissão heroica, segundo 
aqueles que defendem sua permanência, seja como vilã, 
segundo aqueles que a veem como manipuladora incorri-
gível. Sempre há nuances diversas entre uma posição estan-
que e outra. Conforme Grevisse (ibidem, p.52), “muito 
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mais do que do fim do jornalismo, pode ser do crescimento 
exponencial de sua esfera que será preciso falar”. Esse autor 
aponta, ainda, que as dificuldades da profissão estão longe 
de limitar-se à imprensa escrita, às vezes ingenuamente 
considerada como oposta à comunicação online, enume-
rando contratempos que afetam todas as mídias, dentre 
os quais destaca o desafio em manter a marca: “para per-
manecer sendo uma referência, em jornalismo, é preciso 
demonstrar o interesse de seus conteúdos editoriais e 
investir numa oferta digital, enquanto, ao mesmo tempo, 
as receitas diminuem” (ibidem, p.11-2).

O desenvolvimento da pesquisa permitiu alcançar os 
objetivos propostos, entre os quais aprofundar o estudo 
das noções de destacamento e destacabilidade no qua-
dro teórico da Análise do Discurso (AD), bem como as 
possibilidades de (inter)relação entre os estudos de dis-
cursividade e funcionamento jornalístico. Ao selecionar 
um corpus de notícias sobre o Brasil, pudemos, também, 
trazer à tona a memória discursiva em torno da identidade 
do Brasil e do brasileiro, com base nas representações em 
mídia nacional e internacional, especificamente em Le 
Monde, veículo francês de abrangência global. O trabalho 
propôs uma metodologia que pode e deve ser testada no 
estudo de outros veículos internacionais, ao que, aliás, 
estamos dando continuidade.

Defendemos que o respaldo teórico-metodológico da 
AD francesa, mobilizado em conjunto com a deontologia 
jornalística, fortalece a visão da profissão e deve ser inte-
grado à formação do profissional de jornalismo, não como 
mera possibilidade utilitarista para análise de dados, mas 
como pilar de uma visão discursiva que, simultaneamente, 
problematiza e enriquece a abordagem do jornalismo.
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