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PREFÁCIO

Paulo Serra
Presidente da SOPCOM

Publicam-se, agora, as investigações e os estudos apresentados ao 9º Congresso da Associa-
ção Portuguesa de Ciências da Comunicação, subordinado ao tema “Comunicação e transforma-
ções sociais”.

O Congresso, que teve lugar em Coimbra entre 12 e 14 de novembro de 2015, decorreu
na Universidade de Coimbra e na Escola Superior de Educação, tendo sido organizado por es-
tas duas instituições em parceria com a Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação
(SOPCOM) e o Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX (CEIS20).

Esta capacidade de agregar várias instituições e os seus docentes, investigadores e estu-
dantes, quando a regra geral é o isolamento e a separação, foi uma das primeiras virtudes deste
Congresso – e uma forma de realizar, em ato, a “comunicação” entre os estudiosos da mesma...

Outra das virtudes do Congresso foi o facto de se ter realizado em Coimbra, beneficiando do
espírito que anima a cidade. Coimbra não é apenas uma das cidades mais belas, mais bem lo-
calizadas e mais antigas de Portugal – já existia como a Aeminium dos romanos –, mas também
uma cidade que, ao longo da sua história, tem procurado ligar tradição e modernidade, como
o comprova mais uma vez o facto de os seus responsáveis do ensino superior terem decidido
acolher um congresso que procurava interrogar as relações entre comunicação e transformações
sociais. Mostra-se, assim, que a tradição só pode continuar a existir renovando-se, reconhecendo
um papel à modernidade – sob pena de cair no anacronismo estéril e, em última análise, soço-
brar a uma morte mais ou menos anunciada. O reconhecimento desta dialética entre tradição e
modernidade é um ponto que aqui queremos sublinhar, para meditação própria e de cada um dos
membros da SOPCOM.

No que se refere à temática do Congresso – a relação entre comunicação e transformações
sociais –, e até pela sua própria relevância, ela está longe de ser recente. De facto, ela remonta
pelo menos a Gabriel Tarde e à sua ideia de que a sociedade é um conjunto de indivíduos uni-
dos pela comunicação, sendo que as inovações e invenções introduzidas por alguns indivíduos
tendem a expandir-se e generalizar-se pela “imitação” dos outros. A conhecida polémica entre
Tarde e Durkheim acerca da natureza da sociologia, e do primado ontológico do individuo ou da
sociedade – uma polémica que teve um dos seus momentos marcantes no debate levado a cabo,
em 1903, na École des Hautes Études Sociales de Paris, e que foi completado e reconstituído
sob a forma de diálogo por Bruno Latour e colegas –, foi, também, uma polémica entre o pre-
domínio de uma estática social que constitui os indivíduos pela educação (Durkheim) e o de uma
dinâmica social levada a cabo por indivíduos que comunicam entre si (Tarde). Não admira, por
isso, que um dos mais importantes teóricos dos estudos da comunicação no século XX, Elhiu
Katz, considere precisamente Tarde como o verdadeiro fundador desses estudos.
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Reconhecendo também o papel transformador da comunicação, a “mass communication re-
search” americana procurou estudar os “efeitos” das mensagens dos chamados mass media sobre
os indivíduos e as instituições (a escola, a família, a igreja, etc.), seja a partir do modelo da
“agulha hipodérmica”, seja a partir do modelo do “fluxo da comunicação em dois níveis” –
sendo que entre ambos os modelos o que muda é a perceção da forma e grau dos “efeitos”, não
da realidade dos mesmos. Mas comunicação e sociedade aparecem, na “mass communication re-
search”, como realidades exteriores, mesmo antagónicas ; pressupõe-se, de modo mais ou menos
explícito, que há uma espécie de ataque crescentemente poderoso e disruptivo da comunicação
de massas relativamente a uma sociedade que viveria, até aí, na placidez das relações e formas
de comunicação tradicionais, eminentemente interpessoais – uma base comunicacional que nem
o livro nem o jornal teriam alterado de forma substantiva. Em conformidade com esta visão,
os próprios estudos de comunicação tendiam a ser vistos, no seu início, essencialmente como
capítulos das diversas ciências sociais já existentes, como a sociologia, a economia, a ciência
política, e assim sucessivamente.

Partindo de uma perspetiva totalmente diferente, Marshall McLuhan e a Escola de Toronto
vão olhar para os media como a verdadeira “infraestrutura” da sociedade, enfatizando o seu papel
na configuração da cultura como um todo, das formas de conhecimento e de ação individuais e
coletivas – “o meio é a mensagem” -, ao mesmo tempo que enfatizam o caráter cada vez mais
global e planetário dos meios (eletrónicos). Dentro desta perspetiva medialógica, a introdução
de um novo meio acarreta não só transformações a nível da “ecologia mediática”, mas também
no todo sociocultural e em todos e cada um dos indivíduos.

Esta visão da comunicação e da sociedade, a que também autores como Elizabeth Eisen-
stein ou Roger Silverstone deram ênfase e visibilidade, é hoje continuada e aprofundada pelos
estudos centrados na chamada “mediatização”, sobretudo de origem alemã e escandinava, e pro-
tagonizados por autores como Jesper Strombäck, Andreas Hepp, Stig Hjarvard, Knut Lundby
ou o próprio Mark Deuze e a sua ideia de “vida nos media” (media life), para referirmos apenas
alguns dos mais (re)conhecidos. Mesmo correndo o risco de fazer da ideia de mediatização uma
ideia demasiado genérica e impossível de falsificar (Popper) – caindo naquilo a que Sonia Li-
vingstone chama a “mediatização de tudo” –, esses estudos têm a vantagem de enfatizar o papel
cada vez mais poroso e influente da “lógica dos media” nos vários sistemas sociais, da política
à religião, passando pelo entretenimento, pela ciência, pela arte, etc., assim se distinguindo do
tradicional processo de “mediação”. O tempo é, nesta discussão, uma questão essencial. Assim,
enquanto para o semiólogo Eliseo Verón a mediatização é um processo semio-antropológico
que remonta à pré-história e à produção das ferramentas de pedra, para alguns dos autores da
“mediatização”, referidos atrás, este processo é concomitante dos meios eletrónicos, emergindo
com a afirmação da rádio por volta dos anos 1920 ; no entanto, a discordância sobre esta questão
parece ser a regra.

Pelo que nos diz respeito, tendemos a pensar esse processo de mediatização generalizada a
partir da emergência daquilo a que Manuel Castells chama, muito mcluhaniamente, a “galáxia
Internet”, que está na base da “sociedade em rede” e da “autocomunicação de massa” (mass
self-communication). De facto, é com a também chamada “sociedade da comunicação” que as
relações e os processos sociais, dos de caráter mais interpessoal aos de caráter mais global,
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são crescentemente mediatizados, interconectados, acelerados e retroativos (agindo uns sobre os
outros).

No entanto, a tese mais radical sobre a relação entre comunicação e transformações sociais
será, certamente, a de Niklas Luhmann, quando afirma que a sociedade é “um sistema auto-
poiético constituído por comunicações e que produz e reproduz ele mesmo as comunicações
que o constituem por meio da rede dessas comunicações” – daí inferindo que “a sociedade é
unicamente composta de comunicações (e não de homens, por exemplo) e tudo o que não é
comunicação pertence ao ambiente desse sistema”. Note-se, desde logo, que Luhmann recoloca
aqui o debate entre Tarde e Durkheim, ao reconduzir o sistema social àquilo que é exterior aos
sistemas psíquicos (tal como pretendia Durkheim), mas que não poderia existir sem os sistemas
psíquicos (tal como pretendia Tarde). Segue-se ainda que, a aceitarmos esta tese de Luhmann,
é um erro ver o estudo da comunicação como um mero ramo da sociologia, tal como é um erro
estudar as transformações sociais como “efeitos” de uma causa exterior e independente que se-
ria a “comunicação”. Sendo a sociedade comunicação, as transformações na comunicação são
transformações na sociedade, e vice-versa.

Dois dos sectores em que as mais recentes transformações na comunicação – ou seja, na
sociedade – têm vindo a acarretar profundas transformações são o da investigação científica na
área da comunicação e o das profissões ligadas à comunicação, com destaque para o jornalismo,
mas que se verificam também em domínios como os das relações públicas, da publicidade ou da
produção mediática. Nesse sentido, as conferências de abertura e de encerramento do Congresso,
feitas respetivamente por Enric Saperas (Los ‘usos’ de la teoría en la investigación comunicativa
actual) e Mark Deuze (How media industries and professionals are responding to media life ?)
podem ser vistas como paradigmáticas da reflexão sobre as transformações referidas.

Uma palavra final sobre o futuro próximo : o 10º Congresso da SOPCOM, que celebra
o 20º aniversário da nossa associação, terá lugar em Viseu, na Escola Superior de Educação
do Instituto Politécnico daquela cidade. Ele será, certamente, mais um momento decisivo na
afirmação renovada da Associação Portuguesas de Ciências da Comunicação e dos estudantes,
investigadores, docentes e outros profissionais que a integram.
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INTRODUÇÃO

Carlos Camponez
Coordenação do 9º Congresso da SOPCOM

O sentimento de crise que parece atravessar a sociedade contemporânea interpela com parti-
cular acutilância as Ciências da Comunicação. Foi com esse sentimento e essa responsabilidade
que a Associação Portuguesa de Comunicação (SOPCOM) – numa parceria com o Centro de Es-
tudos Interdisciplinares do Século XX (CEIS20) e a Escola Superior de Educação de Coimbra –
elegeu para o 9.º Congresso o tema Comunicação e Transformações Sociais.

Numa altura em que nos preparamos para comemorar o 20º aniversário a SOPCOM, bastaria
olharmos para as duas últimas décadas que nos precederam para percebermos as profundas alte-
rações vividas pela sociedade contemporânea, muitas delas em curso. Tais mudanças não podem
deixar de interpelar duplamente as Ciências da Comunicação, enquanto, por um lado, campo de
saberes indutores de mudanças sociais e, por outro lado, enquanto, ele próprio, um campo privi-
legiado onde se exprimem essas crises, suscitadas, entre outros fatores, pelas rápidas e profundas
alterações introduzidas pelas novas tecnologias da informação e da comunicação.

A interação entre as formas de organização social e os modos de comunicação através dos
media está longe de ser um problema contemporâneo. Encontramos uma das suas remotas ex-
pressões no relato, do mito de Thoth, no Fedro de Platão. Na exposição que fez ao deus Thamuz,
que reinava sobre todo o Egito, Thoth apresentou a criação da escrita como uma técnica auxi-
liar da memória dos homens. Porém, perante os riscos de a escrita criar uma dissociação, por
um lado, entre sujeito e a sua mensagem e, de forma mais alargada, entre a disponibilidade da
informação e a sabedoria humana, Thamuz, na leitura que Daniel Bougnoux faz em Sciences
de l’Information e de la Communication, terá deixado a seguinte mensagem : «não telecomuni-
carás !».

Seguindo a leitura de Bougnoux, dir-se-ia que, desde então, a história não deixou de se
mostrar rebelde à vontade de Thamouz, até que McLuhan, decorridos cerca de 2500 anos sobre
o relato deste mito fundador trazido, ironicamente, até aos nossos dias, pela escrita de Platão,
veio reconciliar-nos com Thoth, ao considerar que os meios de comunicação são extensões do
homem.

Nunca como hoje, as mudanças técnicas e tecnológicas fizeram evoluir tão rapidamente
as fronteiras da comunicação contemporânea nos seus diferentes campos, desafiando a tarefa
das Ciências da Comunicação de construir teorias e modelos explicativos estáveis num mundo
que se caracteriza, cada vez mais, pela sua, aparentemente, constante e acelerada mudança e
transformação.

Bastaria verificar, por exemplo, e no que apenas ao domínio do estudo dos media e do jorna-
lismo diz respeito, o conjunto de novos termos que têm surgido nos últimos anos para denominar
novas realidades produtivas dos conteúdos mediáticos, para percebermos o volume e a natureza
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de algumas mudanças em curso. Apesar disso, não nos devemos equivocar acerca da natureza de
alguns modismos reinantes que, por detrás de novas palavras, mais não fazem do que esconder
velhas questões ressurgidas sob novas roupagens. Ainda assim, e mais que não fosse por isso,
este contexto apela a um esforço adicional das Ciências da Comunicação no seu papel central de
investigação e reflexão acerca das mudanças em curso, sem com isso deixar de se repensar como
ideologia, num mundo que tende a dar-se a ver, mesmo na sua opacidade, como um processo
essencialmente comunicativo.

Os últimos 20 anos de invenções, mudanças, prognósticos e expectativas abrem, por isso,
um campo vasto de (auto)reflexão crítica, nomeadamente sobre onde param as promessas desse
admirável mundo novo, da era do Pós : “pós-modernidade”, “pós-capitalismo”, “pós-verdade”...
Onde muitos viram a emergência de um espaço público revigorado, vemos também multiplica-
rem-se câmaras de eco que apenas repercutem as mensagens que queremos ouvir ; a horizontali-
zação dos processos de produção e distribuição simbólica revelam-se hoje com uma acutilância
que nem sempre foi prevista pelos críticos dos modelos hierárquicos e centralizados ; a globa-
lização traz-nos novos desafios culturais, éticos e comunicacionais ; os processos de acesso ao
saber e à informação desenvolvem-se a par dos modelos de propaganda e de manipulação.

Os novos tempos são, por isso, desafiantes para as Ciências da Comunicação.
A parceria entre a SOPCOM, a Escola Superior de Educação de Coimbra e a Universidade

de Coimbra, através do Centro de Estudos Interdisciplinares do Séc. XX, procurou fazer com que
o 9º Congresso da SOPCOM fosse um contributo para encontrar algumas respostas aos desafios
científicos e cívicos que se colocam à comunidade científica das Ciências das Comunicação.

Essa tarefa foi assumida de forma resoluta pelos congressistas que participaram nos dife-
rentes grupos de trabalho existentes então na SOPCOM : Ciência da Informação ; Comunicação
e Educação ; Comunicação e Política ; Comunicação Organizacional e Institucional ; Economia
e Políticas de Comunicação ; Estudos Fílmicos ; Estudos Televisivos ; Jornalismo e Sociedade ;
Publicidade e Comunicação ; Rádio e Meios Sonoros ; Retórica ; Semiótica ; Cultura Visual ;
Género e Sexualidades. Para além destas linhas de investigação, foi incluída também a temá-
tica Democracia, Jornalismo e Corrupção, dando expressão a uma linha de estudo do Centro de
Investigação em Comunicação, Informação e Cultura Digital, de que fazem parte vários investi-
gadores da Universidade de Coimbra.

A riqueza e a diversidade dos estudos estão patentes nos quatro volumes que agora damos à
estampa e que pretendem dar uma expressão documental dos profícuos debates realizados pela
comunidade científica das Ciências da Comunicação. Uma expressão que, certamente, ficou
aquém dos méritos dos debates realizados, mas que mostra bem o vigor que esta área científica
adquiriu em Portugal e no mundo lusófono, facto a que não é alheio o interesse que ela tem
vindo progressivamente a suscitar junto de jovens investigadores.

Face ao número de artigos propostos, a comissão científica optou por privilegiar uma abor-
dagem que i) desse conta da multiplicidade e diversidade das investigações em curso ii) e que
mostrasse novos caminhos do futuro da investigação das Ciências da Comunicação no mundo da
lusofonia. Porém, para que isso fosse possível, o conselho científico editorial encetou um plano
moroso de trabalho que passou pela corresponsabilização dos autores na qualidade dos artigos
publicados.
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O número de artigos reunidos explica os cerca de ano e meio decorridos na preparação
desta edição, que envolveu uma vasta equipa científica, desde os responsáveis pelos grupos de
trabalho da SOPCOM, aos coordenadores científicos do 9º Congresso, até, finalmente, ao grupo
de trabalho que compilou e, agora, traz a público os estudos destinados a serem rediscutidos
pela comunidade científica e por todos os que se interessam pelas questões das Ciências da
Comunicação. Para trás ficou um trabalho árduo, que certamente não estará isento de crítica, só
possível graças ao envolvimento de muitos e à abnegação de alguns. Permita-se-me, pois, que,
a todos eles, enderece os mais sinceros agradecimentos, em nome da comunidade científica de
que todos fazemos parte.
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A cobertura jornalística da corrupção política: o caso do BPN em
2009

Mafalda Lobo
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Resumo

Os fenómenos da corrupção, sobretudo da política, geram sempre uma forte cober-
tura por parte dos órgãos de comunicação. Este artigo insere-se no âmbito do pro-
jecto “Jornalistic Coverage of Political Corruption: a comparative perspective”, com
referência PTDC/IVC-COM/5244/2012, financiado pela Fundação para a Ciência e
Tecnologia e alojado no Centro de Investigação Media e Jornalismo. O objetivo ge-
ral é analisar o caso do BPN em três jornais diários: Diário de Notícias, Público e
Correio da Manhã, e em três canais de televisão de sinal aberto: RTP 1, SIC e TVI,
no sentido de perceber quais foram as perceções e representações mediáticas da cor-
rupção nos conteúdos apresentados. Em termos metodológicos, optámos pela análise
de conteúdo. Utilizámos o programa SPSS (Statistical Package for Social Sciences),
que nos possibilitou identificar que lugar ocupa a Corrupção na Primeira Página e na
televisão, sobretudo quanto à frequência das notícias e ao tipo de destaque dado aos
títulos.
Palavras-chave: BPN, agenda setting, corrupção, imprensa, TV.

Introdução

Os fenómenos da corrupção, sobretudo da corrupção política geram sempre uma forte cober-
tura por parte dos vários órgãos de comunicação de que a Imprensa não é exceção. Este artigo
insere-se no âmbito do projeto de investigação intitulado “Jornalistic Coverage of Political Cor-
ruption: a comparative perspective”, com referência PTDC/IVC-COM/5244/2012, financiado
pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e inserido no Centro de Investigação Media e Jor-
nalismo (CIMJ), que estudou as perceções dos casos de corrupção nos media tradicionais e nas
suas edições eletrónicas; nos estudos das redes sociais, nomeadamente em blogs políticos.

Na apresentação da obra “Cobertura Jornalística da Corrupção Politica: sistemas políticos,
sistemas mediáticos e enquadramentos legais"organizada por Isabel Ferin Cunha e Estrela Ser-
rano, as autoras referem que os dados divulgados pela Transparência Internacional, o Euroba-
rómetro e o Banco Mundial indicam que a perceção que os cidadãos têm da corrupção política
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fundamenta-se principalmente nos media. O Relatório da Comissão Europeia sobre a corrup-
ção (fevereiro de 2014) refere que 90% dos portugueses perceciona a corrupção como sendo
generalizada.

Entre vários objetivos, o geral é analisar o caso do BPN na imprensa nacional, mais pre-
cisamente em três jornais diários: Diário de Notícias, Público e Correio da Manhã, e em três
canais de televisão de sinal aberto: RTP 1, SIC e TVI, no sentido de perceber quais foram as
perceções e representações mediáticas da corrupção nos conteúdos apresentados, quais foram
os temas/assuntos abordados e qual foi o ângulo de abordagem dos assuntos publicados sobre
este caso específico partindo do pressuposto teórico de que os media são importantes por duas
razões: “Por um lado, determinam quais são os acontecimentos (assuntos e problemáticas) com
direito a existência pública e que, por isso, figuram na agenda de preocupações, como temas
importantes da opinião pública. Por outro lado, definem o(s) significado(s) dos acontecimentos
(assuntos e problemáticas), oferecendo interpretações de como compreendê-los”. A eficácia do
agendamento não está na capacidade de dizer às pessoas o que devem pensar, e por isso, a hipó-
tese defende que os meios de comunicação são eficazes na construção da imagem da realidade
que o sujeito estrutura. Esta imagem é uma metáfora que representa a totalidade da informação
que cada indivíduo recebeu, tratou, organizou e acumulou (Traquina, 1999; Wolf, 2001).

Quanto à metodologia adotada, optámos pela análise de conteúdo, que possibilita a descri-
ção objetiva e sistemática do conteúdo manifesto dos títulos dos jornais analisados, mediante
a construção prévia de uma grelha analítica. Para esse fim usámos o programa SPSS (Statisti-
cal Package for Social Sciences), que nos possibilitou identificar que lugar ocupa a Corrupção
na Primeira Página destas três publicações e na televisão, no que diz respeito à frequência das
notícias e ao tipo de destaque dados aos títulos.

1. Sobre a corrupção em Portugal

No período compreendido entre 2005 e 2011 o aumento da perceção pública, em Portugal,
sobre a corrupção tem sido objecto de divulgação por parte das organizações internacionais.
De acordo com Isabel Ferin (2014) dados da Transparency International mostram que Portugal
encontrava-se, em 2006, no 26º lugar; em 2008 em 32º; em 2009 no 35º e em 2010 na 32ª
posição.

No ano de 2011, segundo dados do Eurobarómetro, 97% dos portugueses consideravam que
a corrupção era o principal problema do país. Segundo a autora, apesar destes valores serem
idênticos a outros três países do sul da Europa que passaram por problemas financeiros (Grécia,
Espanha e Itália), é útil perceber como se constrói esta perceção em Portugal. De acordo com
António Maia, a maior parte das pessoas recolhe informação acerca das práticas de corrupção e
constrói a sua perceção acerca do problema, tendo como base os canais televisivos, bem como a
imprensa (2009, p. 115).

Também dados divulgados pela Transparency International, o Eurobarómetro e o Banco
Mundial indicam que a perceção que os cidadãos têm da corrupção política fundamenta-se prin-
cipalmente nos media. Segundo o Relatório de 2013 do Conselho de Prevenção da Corrupção
(CPC), no ano de 2013 de um total de 156 comunicações reportadas àquele órgão, 98 referem-



i
i

i
i

i
i

i
i

A cobertura jornalística da corrupção política: o caso do BPN em 2009 11

se a corrupção e peculato, as quais representam 3/4 do total das decisões judiciais (76,0%) –
17,3% referem-se a auditorias. Mais de metade das decisões judiciais reportadas (55,8%) cor-
respondem a despachos de arquivamento. O Relatório da Comissão Europeia sobre a corrupção
(fevereiro de 2014) refere que 90% dos portugueses perceciona a corrupção como sendo genera-
lizada. Outros dados estatísticos sobre o fenómeno da corrupção em Portugal demonstram que
este tem vindo a ganhar uma forte dimensão 1. Entre os anos de 1994 e 2012 registaram-se em
Portugal 2577 processos crimes de corrupção, mas apenas foram julgados 847. Dos arguidos
nesses processos (1594), apenas 1320 foram condenados.

Numa sondagem CM/Aximage realizada entre os dias 1 a 4 de dezembro de 2014, a maioria
dos portugueses tem a perceção de que a corrupção atingiu níveis altíssimos, que o funciona-
mento das instituições democráticas está em perigo, e que deve haver equilíbrio de poderes no
sistema político, com um reforço do poder judicial. Os portugueses classificam a corrupção com
uma média de 7,4 valores numa escala de 0 a 10. Mais de 50% dos portugueses considera que a
corrupção está no nível entre 8 e 10.

Figura 1. Corrupção em Portugal
Fonte: CM 03.01.2015

Na opinião de Jorge de Sá (2014), os resultados apontam para “a perceção de uma corrupção
altíssima, o sentimento maioritário de que o normal funcionamento das instituições democráticas
está em perigo e a defesa do reforço do poder da justiça por quase um quarto dos cidadãos.

Os cidadãos veem com grande desconfiança o sistema político português, tendo a corrupção
no centro dessa desconfiança. Isto porque o grosso dos casos que frequentemente têm vindo
a público, aparecem na maior parte das vezes sob a forma de escândalos associados a figuras
políticas de topo da Administração Pública, da Banca e da Política. No último semestre de
2014, foram revelados vários casos de suspeitas de corrupção, fraude fiscal e branqueamento
de capitais, como o caso dos vistos gold, do Banco Espírito Santo (BES) e mais recentemente
das suspeitas que envolvem o ex-primeiro-ministro José Sócrates que ficou conhecido como
“Operação Marquês”.

1. Fonte: www.siej.dgpj.mj.pt/webeis/index.jsp?username=Publico&pgmWindowName=pgmWindow_635282
422573281250

http://www.siej.dgpj.mj.pt/webeis/index.jsp?username=Publico&pgmWindowName=pgmWindow_635282422573281250
http://www.siej.dgpj.mj.pt/webeis/index.jsp?username=Publico&pgmWindowName=pgmWindow_635282422573281250
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Sobre o caso Banco Português de Negócios – BPN

Em 1993 a Soserfin e o Norcrédito, duas sociedades financeiras de investimentos sofrem uma
fusão, originando o Banco Português de Negócios, doravante BPN, vocacionado para a banca
de investimentos. Cinco anos mais tarde, um anterior ministro da economia do atual Presidente
da República Cavaco Silva, Oliveira e Costa, assumiu a liderança e criou a Sociedade Lusa de
Negócios (SLN), destinada a agregar os investimentos não financeiros do grupo. Para a SLN
entraram vários ex-ministros e pessoas ligadas ao Partido Social Democrata (PSD). Em 1998,
um anterior ministro do atual Presidente da República – Cavaco Silva, Dias Loureiro, assumiu a
liderança da Sociedade Lusa de Negócios (SLN), destinada a agregar os investimentos não finan-
ceiros do grupo. Este grupo comprou durante vários anos bancos e corretoras, não declarando
essas operações no Banco de Portugal nem clarificado a sua estrutura acionista. Em Novembro
de 2008, e após uma investigação judicial que incidiu sobre diversos agentes financeiros, o BPN
foi nacionalizado devido às perdas acumuladas de 700 milhões de euros. Investigações levadas
a cabo pela polícia levaram à suspeita que foram praticados vários crimes, entre eles, burla qua-
lificada, fraude fiscal, corrupção, branqueamento de capitais, no montante de 100 milhões de
euros. Entre as muitas personalidades políticas ligadas ao BPN surge um conselheiro de Estado
e ex-membros de anteriores governos de PSD (Cunha, 2014).

O caso BPN surge nos media em outubro de 2008, quando são conhecidas publicamente as
dificuldades de liquidez do Banco, no âmbito da operação “Furacão”. José Oliveira e Costa é
constituído arguido e é detido preventivamente. Em julho de 2009, Dias Loureiro constituído
arguido e acusado de fraude fiscal em dois negócios do grupo SLN, nomeadamente a venda
da Biometrics (Porto Rico) e da Redal (Marrocos), e arguido na venda da Plêiade à SLN por
receção de luvas. Durante este ano, o Ministério Público acusa 24 arguidos e Dias Loureiro
renuncia ao cargo de Conselheiro de Estado. José Oliveira e Costa é libertado em novembro de
2010 e em dezembro tem início o julgamento de Oliveira e mais 15 arguidos. Em janeiro de
2011, o julgamento é adiado por falta de espaço na sala de audições e só em janeiro de 2015,
o julgamento de Arlindo Carvalho e Oliveira e Costa é adiado para dia 3 de Fevereiro, e em
outubro Oliveira e Costa começa a ser julgado. Alguns processos de contraordenação contra
os ex-gestores do BPN estão em risco de prescrição, exceto os que dizem respeito ao BdP e da
CMVM, enquanto os processos-crime também demoram no Ministério Público e nos tribunais.

O papel dos media na cobertura dos casos de corrupção

Há um conjunto de teorias contemporâneas que são marcantes na forma como os media in-
tervêm na construção social da realidade. Os media refletem e/ou constroem a realidade. Os
conteúdos noticiosos resultam de escolhas simbólicas e profissionalmente convencionadas, o
que faz com que a informação nos surja como uma realidade representada, ou seja, socialmente
construída e/ou reconstruída. Os media, neste caso a imprensa e a televisão, não somente di-
vulgam eventos da realidade, como também constroem e interpretam os factos, fazendo com
que o público os aceite como verdade universal. Para afirmar as suas escolhas, os jornalistas
utilizam estratégias comunicativas e/ou discursivas específicas. Desde o processo que envolve a
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seleção feita pelos jornalistas (gatekeepers) passando pelo processo de construção das notícias
(newsmaking) pela hipótese do agenda-setting, (a representação da realidade conduziu à hipó-
tese de os media terem como poder, a capacidade para agendar temas) e os estudos sobre os
media e a construção social da realidade que incidem na forma como os conteúdos dos media
são fabricados e construídos, todas elas estão interligadas.

A influência dos media é hoje assumida, uma vez que estruturam a imagem da realidade
social, a criam e organizam novos elementos sobre essa imagem, levando à formação de novas
opiniões. O primeiro trabalho empírico de investigação ligado ao conceito do agendamento,
abordou a influência dos media no eleitorado durante campanhas políticas (presidenciais norte-
americanas de novembro de 1968). Para estes autores, a opinião pública agendaria o seu pensa-
mento e as suas preocupações em função daquilo que transmitiam os media, ou seja, os media
influenciavam as suas decisões. Os autores acabaram mais tarde por ampliar o conceito, ao aliar
esta hipótese do agendamento ao conceito de newsmaking e ao conceito de enquadramento (fra-
ming) em que, para além da seleção dos temas que compõem as notícias, os media selecionam
enquadramentos para pensar esses temas. Os pressupostos teóricos desta teoria, segundo Shaw
são:

“Em consequência da acção dos jornais, da televisão e de outros meios de informação,
o público sabe ou ignora, presta atenção ou descura, realça ou negligencia elementos
específicos dos cenários públicos. As pessoas têm tendência para incluir ou excluir
dos seus próprios conhecimentos aquilo que os mass media incluem ou excluem do
seu próprio conteúdo. Além disso, o público tende a atribuir àquilo que esse conteúdo
inclui uma importância que reflecte de perto a ênfase atribuída pelos mass media aos
acontecimentos, aos problemas, às pessoas” (Shaw, 1979, p. 96).

Pesquisas no âmbito dos estudos sobre enquadramento e agenda (Cappella e Jamieson, 1996)
revelaram que a cobertura feita pelos jornalistas não interfere apenas nas perceções, como mo-
dela a forma como o público pensa os assuntos da política; mas não apenas isso. Isabel Ferin
(2013, p. 19), ao abordar a questão das grandes alterações nos media descorrentes dos fatores
tecnológicos e mudanças nos sistemas mediáticos politico e económicos, da pressão a que as
empresas de media estão expostas e da luta pelas audiências, revela que os media agendam de-
terminados temas em detrimento de outros, como é o caso da corrupção ou dos escândalos, que
segundo alguns autores (Allern e Pollack, 2012) incorporam um potencial de atratividade e de
aumento de quotas. Contudo, esta luta pelas audiências na cobertura de casos de corrupção pode
também levar ao descrédito da democracia, do sistema político e dos atores envolvidos, mas
por outro lado, leva a um maior empoderamento e visibilidade ao sistema mediático (Cunha,
2013, p. 23). A luta pela liderança comercial leva a que nos media, tudo o que sejam rumores,
suspeitas e denúncias se tornem matéria-prima apetecível para transacionar. O caso dos ilícitos
ao transformarem-se em escândalos constituem-se como mercadoria de valor acrescentado tanto
para oponentes políticos, quer para os media (Thompson, 2000, p. 40, cit. em Cunha, 2014, p.
374).

Nas organizações, estão presentes vários fatores que influenciam o fluxo de informação,
ou seja, são vários os elementos que dão noticiabilidade aos acontecimentos e problemáticas,
porque reúnem um conjunto de qualidades (valores-notícia) suscetíveis de se transformarem em
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notícias. O processo noticioso estrutura-se de forma a transmitir conhecimento sobre o mundo
através do discurso jornalístico (associados às estruturas narrativas), que terá efeitos cognitivos
sobre as audiências. Blankenburg (2002), considera que a adesão à União Europeia de muitos
países do Sul e do Leste da Europa e a consequente desregulamentação dos media originou uma
maior competição pelo valor-notícia e uma nova cultura profissional dos jornalistas, fundada
simultaneamente na competição pelo mercado de audiências e nos valores democráticos (Cunha,
2014, pp. 374-375). Por outro lado, “as estratégias de visibilidade dos líderes políticos, as
mudanças de tecnologia e comunicação e de vigilância, as mudanças na cultura jornalística e na
cultura política, bem como a crescente regulamentação da vida política, favorecem o surgimento
de escândalos muitas vezes associados à corrupção e ao suborno de tal modo que esses conceitos
parecem inextricavelmente ligados” (Thompson, 2000, p. 55 cit. em Cunha, 2014, pp. 375).

A cobertura de qualquer fenómeno pelos media acaba por gerar impacto na opinião pública
(e.g. Norris, 2003; Graber, 2004), pela forma como os conteúdos são abordados e enquadra-
dos pelos media construindo a agenda pública. Isto é, uma coisa é a forma como os media
abordam, por exemplo, o tema da corrupção política, outra coisa é a “perceção da corrupção
política enquanto ato de apreensão cognitiva e individual, ou coletivo, que os cidadãos fazem
daquele fenómeno” (Cunha, 2014, p. 376). De acordo com Maia (2006; 2011), a perceção da
corrupção tem origem nos media, e no caso português, da cobertura de casos que envolvem po-
líticos ou ex-políticos. Contudo, convém ressalvar, que de acordo com alguns estudos (Maia,
2011), em Portugal não há uma convergência entre as acusações e condenações dos crimes de
corrupção, o que leva a confirmar a “perceção de que os media se interessam preferencialmente
pela desocultação dos crimes, pelo registo dos processos e pela identificação dos arguidos em
detrimento da caraterização dos ilícitos, da explicação das causas que levam à absolvição ou à
punição (Cunha, 2014, p. 379). A perceção dos fenómenos da corrupção nos media está sobre-
tudo ligada às rotinas jornalísticas, ao agendamento, ao newsmaking, à forma como os meios
selecionam e dão visibilidade a determinados temas em detrimentos de outros, daí a abordagem
da sua importância.

Para Nelson Traquina, os media são importantes por duas razões:

“Por um lado, determinam quais são os acontecimentos (assuntos e problemáticas)
com direito a existência pública e que, por isso, figuram na agenda de preocupações,
como temas importantes da opinião pública (é o conceito de “agenda setting”). Por
outro lado, definem o(s) significado(s) dos acontecimentos (assuntos e problemáti-
cas), oferecendo interpretações de como compreendê-los.” (1999, p. 11).

Estas teorias não defendem a persuasão como objetivo dos media, apenas apresentam ao pú-
blico uma listagem de assuntos e temas que deverá suscitar opinião e promover a discussão. Os
media, pela disposição e incidência das suas notícias, vêm determinar os temas sobre os quais
o público falará ou discutirá, configurando uma realidade social, fabricada e montada. Daí a
influência dos media sobre o estabelecimento da ordem do dia dos problemas da atualidade, da
forte correlação entre a importância atribuída pelos media a certos temas, o que leva a concluir
que os media, através da seleção de informações, desviam a atenção do público para determina-
dos temas em detrimento de outros. Foi neste sentido, que McCombs e Shaw (1972) atribuem
ao agendamento dois resultados complementares: “por um lado determina os temas em que os
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cidadãos pensam, por outro, condiciona a forma como os cidadãos pensam sobre esses temas.
Em simultâneo, os issues seriam percecionados pelos cidadãos em função da visibilidade que
lhes é concedida pelos media. Por exemplo, a maior ou menor saliência concedida pelos media
a casos de corrupção teria como consequência uma maior ou menor perceção na opinião pública
deste fenómeno” (Cunha, 2014, p. 380).

Várias pesquisas feitas neste campo também permitiram descobrir que a hipótese do agenda-
setting varia consoante o meio de comunicação. Segundo Maxwell McCombs (1976, p. 6),
“Os jornais são os principais promotores da agenda do público (. . . ), o carácter fundamental da
agenda parece, frequentemente, ser estruturado pelos jornais”. Ao contrário da televisão que
privilegia a forma mais do que o conteúdo, um estudo de McLure e Patterson (1976) revelou
que a teoria do agendamento se adapta melhor à imprensa, ao permitir um aprofundamento dos
temas em debate, em oposição à superficialidade, heterogeneidade e fragmentação das notícias,
apanágio da televisão, não produzindo qualquer efeito significativo a nível da agenda, reduzindo
o significado daquilo que é transmitido. Segundo Cunha, “a televisão, por ser um meio de fluxo,
tendo a consolidar os cenários e atores envolvidos através da apresentação exaustiva de ima-
gens (image bites) e de sons (sound bites), ao mesmo tempo que contribui para a construção
de rotulagens e atalhos cognitivos na perspetiva do priming” (Cunha, 2014, pp. 384-385). In-
dependentemente dos meios, o público reage assim à agenda que é imposta pelos media, onde
muitas vezes a representação de uma realidade acaba por se tornar mais importante que a própria
realidade. As pessoas vivem hoje, muito dependentes da mediação simbólica que é feita pelos
media.

Quando se fala na perceção de um fenómeno como o da corrupção política, não podemos
descurar os conceitos de framing e priming (Scheufele, 2000), bem como o modelo de agenda
em cascata (Entman, 2004). O primeiro relaciona-se com a forma como o jornalismo confere
atributos a determinado tema, o segundo, deriva das escolhas que os jornalistas fazem ao sali-
entar alguns atributos ligados aos temas e atores políticos. Já Entman propõe uma reflexão à
volta do processo de negociação das múltiplas etapas por que passa um assunto para que seja
enquadrados pelos media antes de chegar à opinião pública (Cunha, 2014, p. 381).

Neste sentido, os jornalistas, através de processos de seleção e de enquadramento, estabe-
lecem a agenda do público, ou seja, o público fala daquilo que os media noticiam. As fontes
ligadas à política são preponderantes na construção das notícias e derivam quase sempre dos ca-
nais de rotina: comunicados de imprensa, conferência de imprensa ou outras iniciativas oficiais
(Sigal, 1973; Gans, 1980; Tuchman, 1978), mas também podem resultar de “agendas paralelas
e autónomas com capacidade para se retroalimentarem à revelia do sistema político e da opinião
pública” (Cunha, 2014, p. 383).

4. Metodologia

Como a investigação é parte integrante do projeto “Jornalistic Coverage of Political Cor-
ruption: a comparative perspective”, os procedimentos metodológicos adotados neste artigo
inserem-se na metodologia desenvolvida para o projeto global. A análise de conteúdo mani-
festo deu origem a uma base de dados feita em SPSS (Predictive Analytics Softwares – PASW
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Statistics) com um total de 32 variáveis. O presente artigo incorpora algumas dessas variáveis,
quer para a televisão quer para a imprensa: 1) Temas: principais assuntos abordados nos três
blocos informativos; 2) Atores: principais atores incorporados nos três blocos informativos;
3) Instituições envolvidas: principais instituições públicas e privadas; 4) Ilícitos: variável que
caracteriza o ilícito relacionado com o caso de corrupção retratado na peça, mencionado em pri-
meiro lugar na peça; 5) Data: variável que identifica a data correspondente à edição onde está
inserida a unidade de análise.

O corpus de análise da televisão deu origem a 467 peças fornecidas pela plataforma e-
telenews da empresa Marktest/Mediamonitor com a pesquisa em Caso BPN em horário nobre
dos canais de televisão de sinal aberto RTP1. SIC e TVI concernentes à cobertura da corrupção
política. Dado o volume deste corpus entre 2015 e 2012, optamos por analisar o ano de 2009
por registar o maior número de peças. Assinalamos que neste estudo não foram contempladas
as peças de Opinião/Comentário. No que concerne à imprensa, o corpus da análise deu origem
a 139 peças no mesmo ano. A metodologia consistiu em referir todas as peças que estavam
contempladas na primeira página dos jornais referentes ao tema.

5. Análise e discussão dos resultados

O tratamento noticioso do caso BPN na primeira página do Diário de Notícias, Jornal Pú-
blico e Correio da Manhã sobre o caso BPN no ano de 2009, revela que o jornal que mais
destaque deu ao caso BPN em percentagem de notícias na primeira página foi o Correio da Ma-
nhã (56,1%), que corresponde a 78 peças, seguido do jornal Diário de Notícias (22,3%) com 31
peças, e em último lugar aparece o jornal Público (21,6%), com 30 peças.

Gráfico 1. Percentagem de peças na imprensa em análise

N= 139 peças
CM 78 peças; DN 31 peças; P 30 peças

Fonte: Dados recolhidos pelas autoras na imprensa em análise

No que diz respeito à televisão e ao telejornal em horário nobre que mais notícias apresentou
sobre o BPN foi o jornal Nacional da TVI com 33,8% de peças noticiosas, seguido do jornal da
Noite da SIC, e por último o Telejornal da RTP 1.
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Gráfico 2. Percentagem de peças noticiosas na televisão

N= 467 peças
TVI 158 peças; SIC 155 peças; RTP 1 154 peças

Fonte: Dados da empresa Marktest/Mediamonitor

Em termos de visibilidade, tanto na imprensa como na televisão, através da análise dos gráfi-
cos 3 e 4, é possível verificar quais foram os meses de maior intensidade mediática relativamente
ao caso BPN.

Gráfico 3. Visibilidade das peças noticiosas por mês no ano de 2009 na imprensa

N= 139 peças
Fonte: Dados recolhidos pelas autoras

Os picos informativos do caso BPN nos jornais em análise correspondem no caso do Correio
da Manhã aos meses de maio e julho. O Diário de Notícias teve mais peças no mês de maio
e o Jornal Público deu um maior destaque ao caso BPN durante o mês de julho. Isto significa
que, fazendo uma comparação, todos os três jornais deram igualmente destaque ao caso BPN
nos mesmos meses, ou seja, maio e julho de 2009.

No que diz respeito à televisão, os momentos de maior intensidade mediática correspondem
aos meses de maio e julho, respetivamente, à semelhança da imprensa.
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Gráfico 4. Visibilidade das peças noticiosas por mês no ano de 2009 na televisão

N= 467 peças
Fonte: Marktest/Mediamonitor

Relativamente aos temas, podemos verificar quais foram mais enfatizados quer na imprensa
quer na televisão:

Gráfico 5. Temas abordados no jornal Público

N= 30 peças
Fonte: Dados recolhidos pelas autoras

Num total de 30 peças, verifica-se que o tema principal mais abordado no jornal Público está
relacionado com as “irregularidades da supervisão do Banco de Portugal ao BPN” (5,5%), se-
guido da “Gestão danosa da Sociedade Lusa de Negócios”; “investigações do Ministério Público
e Polícia Judiciária e Buraco Financeiro” (4,1%).
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Gráfico 6. Temas abordados no jornal Diário de Notícias

N= 31 peças
Fonte: Dados recolhidos pelas autoras

Com um total de 31 peças, o Diário de Notícias, apresenta como tema principal as “Audi-
ções Parlamentares” (10,8%), seguido do tema “Declarações e Acusações” (8,4%). “As irregu-
laridades da supervisão do Banco de Portugal” também têm peso no jornal (6%), bem como as
“reacções” ao caso BPN (4,8%).

No Jornal Correio da Manhã, o tema mais destacado no jornal corresponde à “Gestão Da-
nosa da Sociedade Lusa de Negócios” (SLN); a “Gestão danosa da Administração de Oliveira e
Costa” (5,6%); as “Empresas lesadas pelo BPN” (5,1%); “Buraco Financeiro” (4,6%) e “acusa-
ções” (4,1%).

Quanto aos temas mais enfatizados pela televisão, podemos verificar as diferenças nas abor-
dagens relativamente à imprensa.

Gráfico 7. Temas abordados no Telejornal (RTP1)

N= 154 peças
Fonte: Marktest/Mediamonitor

No canal público de televisão – RTP 1, num total de 154 peças, os temas mais enfatizados no
Telejornal foram as “Declarações” (14,4%), seguidas do tema “Audições Parlamentares” (7,2%);
“Gestão danosa da SLN” (5%); "Irregularidades da supervisão do Banco de Portugal"(4,3%) e
“Gestão danosa da Administração de Oliveira e Costa (3,4%). Nos canais privados, os blocos
informativos não se distanciaram muito face àquilo que foi o alinhamento relativamente aos
temas. Assim, no Jornal da Noite (SIC), conforme gráficos (VIII e IX) abaixo, verificamos:
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Gráfico 8. Temas abordados no Jornal da noite (SIC)

N= SIC 155 peças
Fonte: Marktest/Mediamonitor

Os temas com maior enfoque no jornal da noite da SIC, num total de 155 peças, foram:
“Declarações” (13,9%); logo a seguir aparecem as “Audições parlamentares” (7,8%), a “Gestão
danosa de Oliveira e Costa (4,1%); as “Irregularidades da supervisão do Banco de Portugal
(3,7%); a “Gestão danosa da Sociedade Lusa de Negócios” (3,4%) e por último o tema da
“Nacionalização do BPN (3,4%).

Gráfico 9. Temas abordados no Jornal Nacional/Jornal das 8 (TVI)

N= TVI 158 peças
Fonte: Marktest/Mediamonitor

No Jornal da TVI, entre 158 peças apuradas, os temas são semelhantes e destacam-se pela
seguinte ordem: Declarações” (15,1%). Logo a seguir aparecem as “Audições parlamentares”
(8,7%), a “Gestão danosa de Oliveira e Costa (5,9%); as “Irregularidades da supervisão do Banco
de Portugal (4,3%); e por último a “Gestão danosa da Sociedade Lusa de Negócios” (4,3%).

Quanto à variável atores, esta também foi determinante para aferir os protagonistas do caso
BPN tanto na imprensa como na televisão. Assim, no caso da imprensa, os jornais deram desta-
que a alguns atores que importa destacar.
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Gráfico 10. Atores principais no jornal Público

N= 30 peças
Fonte: Dados recolhidos pelas autoras

Num total de 30 peças, o ator mais destacado pelo jornal Público foi Vítor Constâncio (ex-
governador do Banco de Portugal), representando 16,7% do total dos atores analisados, logo
seguido de Dias Loureiro (13,3%).

Gráfico 11. Atores principais no jornal Diário de Notícias

N= 31 peças
Fonte: Dados recolhidos pelas autoras

No jornal Diário de Notícias, no total de 31 peças, o destaque vai para Dias Loureiro (29%),
seguido de Oliveira e Costa (16,1%) e Vítor Constâncio (12,9%).
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Gráfico 12. Atores principais no jornal Correio da Manhã

N= 78 peças
Fonte: Dados recolhidos pelas autoras

No jornal Correio da Manhã, destacamos Oliveira e Costa (34,6%) logo seguido de Dias
Loureiro (16,7%), no total de 70 peças.

Na televisão os dados revelam-nos:

Gráfico 13. Atores principais no Telejornal (RTP1)

N= RTP 1 154 peças
Fonte: Marktest/Mediamonitor

No total de 154 peças, o Telejornal da RTP1 dá destaque a Oliveira e Costa (13,6%). Em
segundo lugar aparece Dias Loureiro (7,5%) e em terceiro lugar destaca-se Vítor Constâncio
(4,8%).
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Gráfico 14. Atores principais no Jornal da noite (SIC)

N= 155 peças
Fonte: Marktest/Mediamonitor

No Jornal da Noite (SIC) destaca-se nas 155 peças Oliveira e Costa com 13,5%. Dias Lou-
reiro vem logo a seguir com 10,2% e Vítor Constâncio surge em terceiro lugar com 4,7%.

Gráfico 15. Atores principais no Jornal Nacional/Jornal das 8 (TVI)

N= 158 peças
Fonte: Marktest/Mediamonitor

No Jornal Nacional/Jornal das 8 (TVI) nas 158 peças apuradas, Oliveira e Costa surge des-
tacado (13,8%); Dias Loureiro (6,3%) e Vítor Constâncio (5,4%).
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Quanto à variável Instituições principais na Imprensa, observámos o seguinte:

Gráfico 16. Principais instituições abordadas no jornal Público

N= 30 peças
Fonte: Dados recolhidos pelas autoras

No jornal Público a instituição com maior acolhimento neste jornal foi o Banco de Portugal
(BdP) com 8,8% a par da Sociedade Lusa de Negócios, também com igual percentagem (8,8%).
Em terceiro lugar destaca-se o Parlamento (7,4%).

No Diário de Notícias as instituições mais destacadas no contexto do caso BPN foram:

Gráfico 17. Principais instituições abordadas no jornal Diário de Notícias

N= 31 peças
Fonte: Dados recolhidos pelas autoras
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Neste jornal destacamos o Parlamento como a instituição com maior visibilidade (13,7%),
seguido da Sociedade Lusa de Negócios (11,8%) e em terceiro lugar surge-nos o Ministério
Público (7,8%).

Gráfico 18. Principais instituições abordadas no jornal Correio da Manhã

N= 78 peças
Fonte: Dados recolhidos pelas autoras

No Correio da Manhã, o destaque dado às Instituições vai para a Sociedade Lusa de Negó-
cios (13,6%); Ministério Público (7%) e em terceiro lugar para o Parlamento (6,3%).

No caso da televisão, destacam-se as seguintes instituições:

Gráfico 19. Principais instituições abordadas no Telejornal (RTP1)

N= 154 peças
Fonte: Marktest/Mediamonitor
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No total de 154 peças, no Telejornal da RTP 1, o Parlamento tem um peso de 9,4% bem
como a Sociedade Lusa de Negócios (9,4%), seguidos do Banco de Portugal (8,4%).

Gráfico 20. Principais instituições abordadas no Jornal da Noite (SIC)

N= 155 peças
Fonte: Marktest/Mediamonitor

No Jornal da Noite (SIC) o Banco de Portugal tem um peso de 8,7% do total das Instituições
a par da Sociedade Lusa de Negócios (8,7%). O Parlamento aparece em terceiro lugar com
7,3%, seguido do Ministério Público com 6,1%.

Gráfico 21. Principais instituições referenciadas no Jornal Nacional/Jornal das 8 (TVI)

N= 158 peças
Fonte: Dados da empresa Marktest/Mediamonitor (registo desenvolvido pela equipa do Projeto

“Cobertura Jornalística da Corrupção Política: uma perspetiva comparada”)
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No Jornal Nacional/Jornal das 8 (TVI), a Sociedade Lusa de Negócios é a instituição que
aparece mais vezes (11,3%). O Banco de Portugal aparece em segundo lugar (8,9%) e o Parla-
mento em terceiro lugar (6,2%). O Banco Insular de Cabo Verde aparece destacado em quarto
lugar (5,2%).

Quanto à variável Ilícitos verificámos que tanto na televisão como na imprensa o indicador
que mais prevalece é o “Não refere”. Apresentam-se alguns valores mas apenas residuais para o
indicador “Branqueamento de capitais”, “Fraude fiscal”, “Crimes contra a economia”.

Ao relacionarmos os Temas com os Atores principais na televisão verificámos que na RTP1,
Oliveira e Costa aparece associado maioritariamente aos temas: “Gestão danosa da administra-
ção de Oliveira e Costa” seguido da “Gestão danosa da Sociedade Lusa de Negócios”; “Audições
Parlamentares”; “Declarações”; e Dias Loureiro aparece associado maioritariamente à “Gestão
danosa da Sociedade Lusa de Negócios” mas em menor percentagem. Vítor Constâncio apa-
rece sobretudo associado ao tema das “Irregularidades da supervisão do Banco de Portugal. No
jornal da Noite (SIC), Oliveira e Costa aparece associado a vários temas, mas aquele onde se
destaca é na “Gestão danosa da Administração de Oliveira e Costa”. Dias Loureiro destaca-se
na “Gestão danosa da Sociedade Lusa de Negócios” e Vítor Constâncio no tema das “Irregula-
ridades da supervisão do Banco de Portugal”. No jornal Nacional/Jornal das 8 (TVI), Oliveira e
Costa também aparece associado ao tema “Gestão danosa de Oliveira e Costa” e “Gestão danosa
da Sociedade Lusa de Negócios”. Dias Loureiro em ligações ao tema “Gestão danosa da Socie-
dade Lusa de Negócios” e Vítor Constâncio destaca-se no tema “Irregularidades da supervisão
do Banco de Portugal”.

Tendo em conta os principais momentos (enquadramentos) da cobertura na imprensa verifi-
camos que a narrativa do caso BPN recai sobretudo: nas Irregularidades na supervisão do BdP
- Posição do PS à supervisão; acusações de Oliveira e Costa a Dias Loureiro; negócios fictícios
de propriedades para encobrir prejuízos do grupo SLN/BPN (terrenos de Alcochete, herdade
do Rio Frio, etc); figuras beneficiadas pelo “buraco financeiro” (exemplos, Luís Figo, Scolari,
Catarina Furtado); controvérsia entre Dias Loureiro – António Marta (ex-vice Governador do
Banco de Portugal); posição de um conselheiro de Estado à demissão de Dias Loureiro; pouca
referência aos protestos dos clientes lesados; bens e património de Dias Loureiro e Oliveira e
Costa em nome de outros familiares.

No que diz respeito aos enquadramentos da cobertura na televisão nos blocos informativos
em prime-time, constatámos que foram os seguintes: audições Parlamentares; gestão danosa da
administração de Oliveira e Costa e da Sociedade Lusa de Negócios; irregularidades da super-
visão do Banco de Portugal; acusações a Vítor Constâncio, pedido de demissão pela comissão;
acusações e contra acusações, críticas, declarações; reações de Partidos Políticos; Oliveira e
Costa chamado ao Parlamento pela Comissão de Inquérito Parlamentar ao BPN dirigida por
Maria de Belém: (1ª vez – Silêncio – Aplicação de Estatuto de arguido à prestação de depoi-
mentos – Invoca segredo de justiça na Comissão de Inquérito Parlamentar ao caso BPN) 2ª vez –
Disponível para ajudar e quer ser ouvido pela Comissão; renúncia de Dias Loureiro ao cargo de
Conselheiro de Estado - Posição do Presidente da República - Posição de outros conselheiros de
Estado; pedido de Dias Loureiro para ser ouvido pelo Procurador-Geral da República; o BPN é
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principal tema dos Debates quinzenais no Parlamento; envolvimento de ex-ministros de Cavaco
Silva; prisão domiciliária de Oliveira e Costa.

As rotinas jornalísticas – repetições da história – abdicaram do debate e do esclarecimento
da opinião pública.

Considerações finais

Os escândalos de ordem financeira representam cada vez mais uma realidade “negra” no
nosso país, por um lado pelo espaço mediático que ocupam, pelo impacto e discussão que ori-
ginam na esfera pública e também pela quantidade de processos que chegam à justiça. Neste
artigo procuramos perceber como os meios de comunicação social, nomeadamente a imprensa
e a televisão agendaram o tema da corrupção política, ao longo do ano de 2009.

Verificámos que quer a imprensa como a televisão de sinal aberto reproduziram e serviram
de lugar para as práticas, representações e lutas das esferas políticas implicadas no caso, ao
invés do esclarecimento público. As rotinas jornalísticas da imprensa e televisão justapõem-se
à substância e à complexidade dos temas abordados pelos media. Os media, como uma das
principais fontes de informação e de perceção da realidade dos cidadãos, não tiveram em conta
na abordagem do tema, sobretudo na imprensa, a participação de outros agentes fora do espectro
partidário político que pudessem ter contribuído para o esclarecimento da opinião pública de um
tema que afeta todos: a polarização do assunto em torno dos atores partidários que se repetem e
se tornam circulares, retiram espaço àquilo que é a essência deste caso: a questão da corrupção,
a contaminação de interesses político-privados e a descredibilização da justiça, da economia e
da política.

De qualquer forma, parece-nos indiscutível que o Ministério Público podia ter sido uma das
fontes incontornáveis pela contribuição que podia ter dado para uma maior eficácia no esclareci-
mento deste caso junto da opinião pública por intermédio dos jornalistas. A tendência nos media
em descredibilizar as instituições afetas ao Caso BPN, é evidente, quando se procura encontrar
argumentos que justificam o estado de insolvência a que chegou o BPN, com especial incidência
nos principais reguladores, caso do Banco de Portugal (BdP).

Por último, e não menos importante, averiguamos ao longo da análise um jornalismo aquém
do seu rigor, que muito se deve às atuais circunstâncias socioprofissionais da profissão. A pre-
cariedade, a polivalência exigida aos profissionais e a pressão das notícias, são fatores que con-
dicionam a qualidade jornalística, contrariando o papel de escrutínio e vigilância que aos media
é exigível.
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Abstract

The global framework of the text is to to present the project Local GovNet Local
Democracy Network: Mapping Tranparency, deliberation and Participation in Eu-
ropean Local Government, submitted to h2020 in order to get suggestions and ad-
ditional improvements. The aim of the project is to confront the adequacy of the
communicative, political, and administrative practices developed by municipalities
with the guiding values of citizenship and open governance process. This assessment
will be done particularly in terms of quality of information management, increasing
connectivity, transparency, social responsibility, political and administrative accoun-
tability, social innovation, and participation, or deliberation in key moments within
the exercise of democratic power. We’l address some key issues of local governance
assessment processes, “including decentralization of policies, and processes, the ro-
les, and inter-relationships of different actors and institutions, local democracy and
local government performance.” (UNDP, s/d, p. 1) 1.
Keywords: transparency; local governement; deliberation; ICT.

Introduction

In the last decade, the concept of ‘democratic local governance’ has become an integral
part of local development approaches, and has provided a basic rationale for donors’ support to

1. The text that’s very close to the actual project was possible to the contribution of Labcom.IFP, particulary
from Professor Paulo Serra, André Barata e Anabela Gradim; Universidade de Aveiro, Unidade de investigação em
Governança, Competividade e Políticas Públicas, Govcoop through the contribution of Professor Carlos Jalali, Filipe
Teles e Luís de Sousa; 4 Universidad Rey Juan Carlos, Group of Advanced Studies in Communication (GEAC),
through the participation of Enric Saperas, María Luisa Humanes and Joaquin López-of-Ramo; Universitat Autò-
noma de Barcelona (UAB) Laboratory of Journalism and Communication for the Plural Citizenship, (through the
participation of Amparo Moreno Sardà, Núria Simelio Solà, Pedro Molina Rodríguez-Navas; Centre for Social Sci-
ences, Hungarian Academy of Sciences, trough the participation of Gabriella Szabó, GáborDobos, Gábor Soós;
Uppsala University, Media and Communication Studies Unit of the Department of Informatics and Media, through
the participation of Nico Carpentier; the Department of Communication and Media at Lund University, through the
participation of Tobias Olsson and Peter Dahlgren; Aarhus University Participatory Culture research group, through
the participation of Louise E. Hansen, Camilla M. Reestorff, Jan L. Stephensen; Dublin City University, School of
Communication, through the participation of Eugenia Siapera and Jane Suiter; and Área de Ciencia Política y de la
Administración/Universidad de Salamanca, through Rodrigo Rodrigues-Silveira
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decentralization reforms and local governments’ capacity building. The very concept of ‘good
governance’ at local levels denotes quality, effectiveness, and efficiency of local administration
and public service delivery; the quality of local public policy and decision-making procedures,
their inclusiveness, their transparency, and their accountability; and the manner in which power
and authority are exercised at the local level. (UNDP, s/d, p. 6)

The project has two dimensions, expressed through the following specific objectives:
— The first specific objective of this project is to access and improve information and com-

munication practices of EU local public administrations to allow citizens to participate
in the democratic life with well-founded criteria. In the implementation of this specific
goal, the project intends to assess and contribute to change informative practices in local
government, particularly the one that is disseminated by municipalities’ web pages. The
local government information will be assessed about its detail, clarity, accessibility, and
inclusiveness. The inclusiveness of cultural diversity and gender equality in the commu-
nicative policies and its ability to empower citizens to directly participate in the design,
creation, selection, and delivery of some public services will be also assessed.

The assessment of web pages will be performed through empirical indicators previously
conceived and tested by the participants in the consortium. Each consortium participant will
analyse a sample of municipalities’ webpages. The sample will focus on 10% of the existing
municipalities in each country. This sample will be stratified by categories defined by the num-
ber of inhabitants. Considering the specific case of Hungary and Spain (that use the concept of
“municipality” for small villages with a very low number of inhabitants) the consortium defines
that the observed municipalities must have a minimum of 25.000 inhabitants. Besides this de-
mographic variable, the consortium members of each country will also consider other variables
such as the average age of the involved populations and their economic and geographic diversity.

Localgovnet intends to define quality standards that can be useful in the European Union.
The working hypothesis is that transparency and quality of information, provided by public
governments, improve citizen participation experiences. Furthermore, it is now necessary to
change policies and professional routines that guide the production of public information to
generate greater confidence in democracy. So, we intend to define quality standards that can be
useful in the European Union.

Records and information should be maintained and in principle made publicly available not
only to increase the efficiency of local authorities but also to make it possible for citizens to
enjoy their full rights and to ensure their participation in local decision-making. (UNPD, s/d, p.
6)

— The second specific objective is assessing and enabling key moments of citizen parti-
cipation and deliberation, performed within online and offline environments, including
the citizen participation in the allocation of budgetary resources, and discussion of en-
vironmental and urban planning issues. The participation and deliberation practices will
be assessed taking into account its inclusiveness, universality, and openness. The abi-
lity and availability of municipalities to engage citizens in decision-making processes
through their consultation and participation will be measured through significant case
studies involving meetings, citizen juries, consensus conferences, deliberative polls and
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focus groups, supported by social media and mobile communication applications. In
order to contribute to producing changes and effective guidelines, experimental consul-
tation procedures of citizens will be performed in key moments of the debate within the
local public sphere.

With a view to consolidating civil engagement, local authorities should strive to adopt new
forms of participation such as neighbourhood councils, community councils, e-democracy, par-
ticipatory budgeting, civil initiatives and referendums in as far as they are applicable in their
specific context (UNDP, s/d, p. 6).

The research team strongly believes that it is crucial for this achievement bjective to assess
the information available in online web pages and producing a digital tool that ranks munici-
palities according to values related to transparency, accuracy, accountability and effectiveness.
That digital tool will be articulated with supports in social media and mobile devices that allow
citizen and public service users to access that data in a more open and effective way.

Aditionally, the research team strongly believes athat improving deliberative and participa-
tive procedures will be more effective with the use of social media and mobile platforms, using
their potentialities to mobilize the citizen’s participation.

Overall concept

The overall concept underpinning the project LOCALGOVNET emphasizes the dialogical
dimension of the communication process into local democracy. Its main contribution is to apply
that perspective to the design of a more open, innovative and collaborative European model of
local government. This model is enhanced by the innovative use of digital tools. In this regard,
the topic of "enabling the open government"is highly relevant. The project LOCALGOVNET
includes the following axis:

The first is the study of the informative potential of fluxes coming from inside the institutions
and the accuracy of information made available through the web pages of municipalities. That
is found highly relevant to the creation, delivery and use of new services on a variety of devices,
utilising new web technologies, coupled with open public data, mentioned in the referred topic.

The second axis is related with citizens’ participation and deliberation in the local public
sphere, in practical, critical and normative levels. The members of the research team consider
that transparency and trust are not achieved just through administrative accountability but also
with the implementation of measures and procedures that enhanced the existence of a dynamic
local public sphere. Local democracy and participation are a well-defined field of studies with
several angles.

Thus, the consortium members elected as fundamental principles:
— A commitment to deliberative and participative conceptions of democratic practices in

local government.
— A strong emphasis on online technologies in a mediated society and the practical ques-

tions concerning the use of informational static and mobile platforms for innovative and
open governance solutions.
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— A strong attention to the pathologies of democracy related to difficulties and obstacles to
transparency, accountability, participation, and deliberation.

— The assumption of a strong belief in the importance of participation, self-assessment and
quality control mechanisms in an open society.

— The awareness of a common concern with trust and legitimacy of democratic institutions
and their procedures, visible in national and EU documents and in the emergence of
municipal transparency indices and citizen trust indicators.

— The orientation from all research teams to a close relationship with citizens and institu-
tions based on proximity, in the fulfilment of its mission of improving the relationship
with the surrounding community.

— The deliberated diversity of the national teams, including experts from different civic
cultures that allow a comparative reflection.

The pertinence of the problem is notable, given that local democratic institutions are facing
contradictory yet stimulating challenges:

a) Some indicators and studies that display the emergence and prevalence of the following
attitudes:
— Increasing populism and distrust in political institutions;
— Increasing feeling that political affairs are matters for professional politics.
— Collective acceptance of democratic pathologies as unavoidable phenomena and in-

creasing belief that everyday public issues, even in local policies, are not a concern
from ordinary people.

Simultaneously, in a somewhat contradictory way, there are pieces of evidence of a collective
concern with those attitudes:

— A relative openness from institutions to some degree of participative and deliberative
agendas. Everywhere in Europe, a set of experiences emerges reflecting deliberative and
participative assumptions, particularly with regard to public policy consultation. This
movement of growing interest is widespread in the EU. Various initiatives have been
promoted to identify citizens’ point of view on issues such as budgets, territory occupa-
tion or the reform of the local tax system.

— The increasing feeling that open administration and citizen participation are crucial to
achieving higher levels of professionalism and effectiveness. In terms of daily mana-
gement practices, especially those supported by web platforms, it appears that cases of
corruption and the consequent discrediting of political representatives demand new ways
for democratic participation and accountability in which access to information appears
as an important strategy. Information from public authorities must be complete and in-
telligible in order to allow citizens to exert their right to participate in a reasoned manner.

— The existence of a panoply of opportunities brought by the potentialities of digital tech-
nologies, not full exploited by political and administrative local agents: there is an incre-
asing number of mechanisms that seek to improve communication between decision-
makers and citizens. These new mechanisms may use TV, social media and digital
networks, built by the public or private sectors, including associations from civil society,
universities and local governments.
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The aim is to improve the process by which citizens form their judgment and improve the
mechanisms by which the professional politicians are informed of the views and priorities of the
citizenry in the decision making process of local policies.

The appearance of new dynamic clusters from local civil societies that demand accounta-
bility, transparency, effectiveness and more participative, collaborative and inclusive decision-
making processes at local level.

In particular, it seems to be considered that the relations between the public and the power
holders is going through today a transformative flow, particularly through the recognition of
a democratic deficit expressed into a crisis of public communication. This deficit - which is
one of the concerns that are felt within the European Union - and this crisis, can be overcome
through e-governance practices. In this perspective, the Internet is seen as a tool, a channel, and
a forum allowing citizens to produce an impact on social, cultural and political levels. The civic
"empowerment"emerges as a new possibility in the everyday lives of people and the Internet
appears as the medium that allows its achievement

Among the pre-existing national exemples of research that may be linked with the project
conceptual framework, one must highlight the following:

1. Infoparticip@ 2

Infoparticipa@ is a network of methodologies and web applications that provides informa-
tion to monitor local government action and its public policies. It was conceived by a research
group from Universidad Autónoma de Barcelona, with the support of URJC, whose members of
both Universities are also members of the consortium LOCALGOVNET. Their members sup-
ported the need of developing new criteria, procedures and tools that facilitate passing from
quantitative accumulation to the qualitative information management. Inforparticip@ is pre-
sented as a set of tools of digital journalism, whose main objective is to enable women and
men so that they can monitor and evaluate the action of local governments and administrations,
facilitating the effective and progressive implementation of participatory democracy.

2. Transparency and Integrity, Civic Association (TIAC) 3

The Municipal Transparency Index evaluates every year, the level of transparency of local
government, through an analysis of the information available on the websites of municipalities,
creating a ranking of municipalities, according to their levels of accountability and access to
information relevant to residents and investors.

Launched in 2013, this is an initiative of Transparency and Integrity, Civic Association
(TIAC), a representative in Portugal of the global network of anti-corruption NGO Transpa-
rency International. The MTI is coordinated by Luís de Sousa and other researchers from the
University of Aveiro, which are elements from LOCALGOVNET.

3. News Media and politics, citizen participation in the websites of Portuguese Political
Parties. 4

2. Cf. www.infoparticipa.es/?q=es/que-es-infoparticip
3. http://poderlocal.transparencia.pt/documentos/RelatorioITM2013.pdf
4. Cf. http://labcom-ifp.ubi.pt/pag/new_media_and_politics__citizen_participation_in_the_websites_of_portug

uese_political_parties

http://www.infoparticipa.es/?q=es/que-es-infoparticip
Cf. http://poderlocal.transparencia.pt/documentos/RelatorioITM2013.pdf
http://labcom-ifp.ubi.pt/pag/new_media_and_politics__citizen_participation_in_the_websites_of_portuguese_political_parties
http://labcom-ifp.ubi.pt/pag/new_media_and_politics__citizen_participation_in_the_websites_of_portuguese_political_parties


i
i

i
i

i
i

i
i

Mapping tranparency, deliberation and participation in European local governement, submitted to h2020
in order to get suggestions and additional improvements 35

The aim of this project was to research if the participation allowed to citizens by websites of
Portuguese Political Parties meets citizens’ expectation

4. The Citizen’s Agenda Project 5

The Citizen’s Agenda Project developed in UBI analysed some concrete procedures per-
formed by a regional press in order to understand its effectiveness in the reinforcement of the
democratic deliberation in local public sphere.

Expected impacts

The intended outputs will be the following:
A. The central output will be the conception, creation and implementation of a digital plat-

form that outlines the results obtained through a map that summarizes these evaluation indica-
tors, as they assess the quality of citizenship in the informative and participative dimensions.

According to previous work done by several partner universities (UAB, UA), this online tool
will contain:

1. A database showing the informative practice in local governments, through their web
pages; and data related with key moments of citizen participation and deliberation. This
online tool should contain a database that lists the resulting information analysis of dif-
ferent communication tools with indicators on who governs who manages collective
resources and what kind of information and participation mechanisms are provided.

2. A cartographic representation that focuses on European regions covered by the project
displaying a corresponding mark to a municipality represented by a colour which will be
different according to the results obtained in citizenship indicators, accompanied by the
results of the analysis; The representation of the results of the assessment will be repre-
sented with various colours ranging from white (less than 25% of positive indicators) to
yellow (from 25% to 50%) and green (over 50%).

The option of adding a cartographic representation is justified by reasons that go further
than the ordinary fascination of the possibilities of representation brought by the use of new
technologies. A cartographic representation is an option considered at different levels:

a). A map is clearly accessible and tangible to the ordinary citizen and the public opinion.

b). A map is a web of multiple projects that find a common denominator without losing the
identity of each one of the participants.

To produce these tools we have defined three objectives:

i) The first one is to make a rigorous and comprehensive diagnostic of the information
and communication practices made by local public administrators in its websites in all
the countries represented in this project, in order to identify both deficiencies and good
practices. This analysis will take into account the social, political and legislative situation

5. Cf. http://labcom-ifp.ubi.pt/pag/citizen___s_agenda_project

http://labcom-ifp.ubi.pt/pag/citizen___s_agenda_project
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in each country, and it should allow the identification of good practices that can serve as
a model and also any deficiencies that should be corrected.

ii) The second objective is to publish the results in order to promote that those who are
responsible, as well as being forced to improve, have the criteria and guidelines for
making these improvements. The instrument to accomplish this second objective is a
web platform that comprises a database in which the test results are accumulated. A map
will make visible these geographically referenced results, and will provide a specific
view of each local administration and overviews that will allow comparisons.

B. A second output will be the launching of case studies that allow assessing the discussion
on issues of each region with participation from citizens, civil society associations, experts and
local administration officials.

In order to provide full understanding of this desideratum, the consortium stands the fol-
lowing:

— The members of the consortium will promote two significant case studies to assess the
participative and deliberative levels.

— Each case study will be applied to one different category of municipalities defined by its
number of inhabitants.

— All different cases studies must have some kind of digital support, with preference to
social media and/or applications designed for that purpose.

— The labour division will be done in a manner that allow the institutions with a strong
know-how to the conception of online devices to support other institutions with a stron-
ger vocation to sociological research.

— The preferred issues to be focused on the case studies will be urban management, envi-
ronment, local communication policies and participative procedures provided during the
budget elaboration and discussion.

— There will be flexibility in the proposal of the issues.
C. A third output will be the launching of Citizen Lab for local government.
The Citizen Lab will be organized as a network systematizing further data collections, case

studies of outputs and comparative studies on local democratic institutions. The observatory will
be a dynamic contribution both from the academy and civil society. Following the Nordic and
Brazilian traditions, the observatory will be directed to critically watch and assess the quality
of information but also to promote spaces of deliberation and participation through partnership
with civil society institutions that want to cooperate with LOCALGOVNET.

D. A fourth crucial output will be the production of a White Book on Local Open Govern-
ments. The White Book will release the main data collected by the project, including common
guidelines that help to build a European model of open and innovative local government enhan-
ced by the use of information and communication technologies.

In order to collect all the necessary data the following steps will be adopted:

1. Using the contributions from previously tested online transparency indices (see for ins-
tance, the experiences carried out by UAB, UA, URJC and UBI) common indicators
will be adopted, tested and implemented to assess the quality of information available by
online communicative devices, particularly municipalities’ websites.
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2. The project will adopt indicators and proposals of procedures to assess how municipali-
ties use ICTs to hear citizens at key moments of their political practice such as municipal
urban plans or during the public debate on budgets.

3. The project will adopt indicators to assess transparency, accountability and quality of the
information provided during its delivery of public services to the citizen.

4. The project will adopt indicators to assess how municipalities use the ICTs to the inclu-
sion of citizens and residents in decision-making processes through their consultation
and participation and to assess how citizens are motivated and induced to suggest proce-
dures in the formulation of local policies using online devices.

5. The project will prepare reports on citizenship practices in local government resulting
from the application of indicators on the three selected dimensions: information, public
services delivery and citizens participation.

6. The project will implement experimental projects of enlarged participation in local and
regional institutions in the areas covered by the project, highlighting the contribution
coming from the use of social media and mobile communication. This does not mean that
the project is strictly concerned with e-governance and e-democracy, but it’s obviously
focused on the ITC’s impact in local democracy and local government.

Thus, one considers two levels of participation: information, its detail, quality, accessibility,
inclusiveness and accuracy; participation and deliberation with regard to mechanisms that would
ensure its quality, opportunity, inclusion and effectiveness.

It is considered that phenomena associated with power and political participation are pheno-
mena that have different levels that, although related, require an integrated and comprehensive
view.

Methodologically, the project also considers the existence of two levels of diagnosis.
The first level is more descriptive and the second will demand a more critical observation.
The first one involves the application of the above referred indicators to the municipalities

web pages, using representative samples of the each national universe of municipality web pages
according to a minimum of inhabitants in order to obtain comparable data.

The strategy will consist in applying those indicators by content analysis and direct obser-
vations. Each team should try to observe a minimum of websites from municipalities, and the
obtained data will be published in a digital map. The “know how” on the production of this
platform will be inspired by many similar experiences particularly the ones by the Autonomous
University of Barcelona, Rey Juan Carlos, University of Aveiro and UBI.

The second level, focused on citizen participation and deliberation implies the use of a case
study’s methodology, with significant and exemplification value, using a mix of quantitative and
qualitative dimensions. Experiences as the following could be analysed in the study cases:

a) innovations in terms of access (participation, representation): - ex. There will be experi-
mented procedures of participation in the meetings of deliberative and executive bodies
and direct interactions with the executive using ICTs.
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b) It will be considered a process level (transparency, public integrity, horizontal accounta-
bility) concerned with innovative decision procedures (local referendums, petitions, par-
ticipatory budgeting) and new management practices (fiscal transparency), performed
and developed with the help of ICTs.

So, the case studies (two for each country, one for different categories of municipalities, de-
fined using the number of inhabitants) may have a retrospective nature analysing existing exam-
ples or be of a more prospective type providing new opportunities for increasing participation in
decision-making processes.
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Resumo

Este trabalho é parte de uma reflexão continuada sobre Comunicação e Jornalismo,
desenvolvida a partir do Laboratório de Leitura Crítica da Mídia, da Faculdade de Co-
municação e Informação da UFG. O foco da análise são reportagens realizadas nos
dez primeiros meses de 2015 pelos telejornais veiculados nacionalmente pela Rede
Globo de Televisão, que envolveram cachorros e suas relações com os seres huma-
nos. Destaca-se que no período citado, marcado por uma ampla pauta econômica,
política e policial, esse tema esteve presente em 24 matérias nestes telejornais. O
trabalho parte de considerações sobre aspectos específicos do jornalismo como base
para análise do conteúdo telejornalístico, buscando apontar como aspectos relativos
à vida contemporânea vêm afetando a representação dos valores e relações afetivas e
são apropriados pelo telejornalismo em função do seu potencial econômico.
Palavras-chave: telejornalismo; valores notícia; mudanças sociais; organização da
realidade.

Introdução: Crise no Telejornalismo ou crise na cobertura jornalís-
tica

Este artigo tem como proposta fazer uma reflexão sobre o telejornalismo nacional 1 da Rede
Globo de Televisão, como lugar de ampliação e consolidação de comportamentos e valores,
portanto, sobre o conteúdo do telejornalismo como o articulador de uma sociedade midiatizada,
uma contemporaneidade que se entrelaça com os diferentes usos, entrelaçados e complexos, das
mídias.

Neste sentido convém destacar que as primeiras décadas do século XXI estão sendo marca-
das por questionamentos sobre o futuro da televisão e do telejornalismo. Alicerçado a condição
de principal fonte de informações de grande parte dos brasileiros no último quartel do século

1. Telejornais exibidos diariamente em rede nacional, compartilhados entre emissoras-sede e afiliadas instaladas
em todas as capitais brasileiras.

IX Congresso Sopcom. pp. 40-53. Coimbra, novembro de 2015
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passado, os telejornais – e particularmente os telejornais das emissoras de sinal aberto – convi-
vem atualmente com os novos usos oferecidos pela internet/redes sociais e novas e poderosas
formas de difusão de informação. Embora os aspectos instrumentais destas novas tecnologias
tenham sido absorvidos e valorizados pelo jornalismo, seu desenvolvimento trouxe aspectos não
previstos ou desejados para os produtores da informação, que atualmente buscam – muitas vezes
sem uma preocupação maior com os aspectos éticos e os determinantes da atividade – recuperar
a audiência perdida 2.

Essa reação, evidentemente, se deu de forma diferente em diferentes emissoras. Particu-
larmente na Rede Globo de Televisão, essa relação passa também pela convivência com uma
concorrência cada vez mais eficiente no uso de recursos sensacionalistas/emocionais na constru-
ção do conteúdo dos telejornais. A Rede Globo de Televisão, capitaneada por um conjunto de
emissoras diretamente ligadas à família Roberto Marinho, se espalha por todo território brasi-
leiro por meio de emissoras associadas e repetidoras, tendo um inegável importância socioeco-
nómica. Sua importância estratégica somente amplia a gravidade da crise que hoje atravessam
os seus telejornais, uma vez que grande parte do seu prestígio se apoia justamente nos números
da audiência.

De fato, a história da Rede Globo de Televisão somente pode ser compreendida por meio de
seus vínculos políticos, em particular dos vínculos com o Governo Militar, que foi o responsável
pelas condições infraestruturas que possibilitaram seu crescimento. Evidentemente, a emissora
não ficou neutra neste processo: seu desenvolvimento é igualmente marcado pela questão da
qualidade técnica do seu conteúdo e pela capacidade que seu telejornalismo vem demonstrando
em se adaptar as mudanças no perfil dos receptores. Neste cenário, cuja marca é a migração
acelerada dos receptores de poder aquisitivo alto e médio para tecnologias que permitem melhor
qualidade de imagem e/ou maior interatividade, cabe analisar como o modelo de telejornalismo
adotado pela Rede – um modelo clássico e convencional – tem buscado inserir no seu conteúdo
velhas soluções para novos problemas.

Ainda que a complexidade desta questão não possa ser exaurida em um único artigo cien-
tífico, a proposta deste trabalho é, entre um pouco de bom humor e rigor científico, fazer um
diagnóstico sobre o conteúdo e a abordagem adotada pelo telejornalismo da Rede Globo de Te-
levisão, buscando entender os apelos emocionais adotados pela emissora e como estes apelos
refletem elementos de uma nova realidade social. Neste sentido foi confrontado a presença das
matérias factuais ou duras, que tem elementos característicos das notícias (fatos novos, de inte-
resse público e de interesse do público) 3 com as matérias consideradas mais leves: matérias de
serviço e matérias de interesse humano, em particular as matérias que dizem respeito ao “mundo
animal”, aos pets e as novas organizações sociais e familiares que incluem a presença dos bichos
de estimação. Essa análise se fundamenta na percepção de que as informações e/ou coberturas
realizadas pelo telejornalismo desta Rede são definidoras do caráter da atividade, interferindo

2. O telejornal teve um recorde negativo em 11/04/2014 (FOLHAPRESS, 2014), mas há indicações de novas
quedas de audiência em 2015.

3. Utilizamos esse conceito a partir de Sodré: “Produz-se a notícia com a presunção de que o acontecimento
adquira o estatuto pleno de fato, dando sentido ao que ocorreu e possibilidades de previsão quanto ao que ainda vai
ocorrer” (2009: 41).
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(definindo) a percepção do público e dos profissionais de imprensa sobre os elementos que defi-
nem o ethos do jornalismo.

Neste sentido, esta análise considerou a tipologia do material jornalístico, conforme definido
por Temer (2002), especificamente divulgado no último trimestre do ano 2014, nos telejornais
da Rede Globo de televisão, mas considerando também seus vínculos com outras mídias, em
particular o emissora de sinal codificado Globo News e os portais da Rede Globo de Televisão.
A análise foi centrada especialmente em uma Leitura Crítica do material efetivamente vinculado,
buscando apontar as contradições que cercam a cobertura jornalística neste período.

A análise incidiu nos primeiros 10 meses do ano de 2015, que foram analisados a partir
das condições de produção e da tipologia do material jornalístico, em uma separação dos con-
teúdos/tipos de material jornalístico, qualificando notícias, repercussões, denúncias, material de
serviço e matérias de interesse humano. Também foram analisados os diferentes usos das pa-
lavras e como elas são utilizadas para estabelecer adjetivações, aspectos negativos e positivos,
consolidando valores e conceitos na elaboração das narrativas e processos descritivos.

O desafio é analisar reportagens televisivas que se interpõem diante da necessidade imperiosa
de observar o telejornalismo como uma imagem possível do nosso tempo e entender qual os
valores estão implícitos nas matérias sobre cães e animais domésticos, e como elas refletem
as mudanças comportamentais e os valores (morais e sociais) da contemporaneidade brasileira.
Por isso foi necessário agregar várias teorias e pensadores diversos que atendesse aos nossos
objetivos.

A televisão enquanto veículo midiático

As mídias configuram-se como produtores textuais e imagéticos de conteúdos que enun-
ciam comportamentos e práticas sociais, atribuindo-lhes valores 4. Essa relação é atravessada
por vários elementos complexos, uma vez que em si mesma a “comunicação é uma sucessão de
efeitos multiplicadores” (Luhmann, 2011), que ganha maior impacto e velocidade na comunica-
ção midiada, que amplia seus efeitos. As mídias se inserem nos processos por meio da mediação
de veículos técnicos e/ou eletroeletrônicos, controlados por grupos econômicos e operados por
especialistas, em geral com formação profissional. O uso dos aparatos técnicos que compõem
as mídias não é neutro, pois envolvem interesses dos produtores, das empresas, e de grupos
diversos de pressão, que interferem e eventualmente moldam seus conteúdos. Particularmente
no caso da televisão, cujo funcionamento requer um significativo investimento em equipamen-
tos e mão de obra qualificada, é característico o uso da plasticidade da imagem e do potencial
emocional/sensacionalista dos conteúdos para ampliar os números majoritário dos receptores.

Especificamente no caso da televisão brasileira de sinal aberto, que nasceu como empresa
voltada para o lucro e a partir dos ideais da iniciativa privada, a dependência dos números da
audiência e do apoio comercial dos anunciantes define o seu caráter. A partir deste perfil, a

4. De forma estrita, media é o plural de médium, palavra de origem latina que significa meio. Os termos mídia
possuem os mesmos significados, já que se originam da pronúncia em inglês da mesma palavra. O princípio adotado
neste texto é que os termos dizem respeito aos meios de comunicação técnicos ou eletroeletrônicos, que ampliam e
aceleram a circulação de mensagens.
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Rede Globo de Televisão 5 se distingue das demais empresas do setor em função de um desen-
volvimento histórico que se apoio na proposta de modernização desenvolvida nos 25 anos do
Governo Militar, cujo elemento central foi à urbanização acelerada, a modernização forçada das
cidades e das empresas e em uma tecnoburocracia na qual a miséria e a modernização convivem
e se retroalimentam, mas na qual se destaca também a abertura e a consolidação de mercados
consumidores.

Trata-se, portanto, de um modelo voltado para a valorização do consumo, que busca abrir
espaço para venda de produtos e serviços, mas também com um modelo de concentração da
posse das mídias. De fato, ainda que na atualidade a Rede Globo de Televisão já sinta os efeitos
da concorrência de outras redes, trata-se de um modelo no qual os interesses empresarias tendem
a afetar o exercício da cidadania, uma vez que compromete a qualidade da informação – cada
vez mais voltada para os interesses comerciais e para os desejos imediatistas dos indivíduos com
maior potencial para o consumo.

Neste contexto, a televisão nacional se desenvolve a partir de uma relação dialógica desigual,
no qual as mídias dispõem de instrumentos de reprodução e circulação que aumentam o seu
prestígio e poder, interferindo (nem sempre de forma positiva) nas contradições e diversidades
existentes no interior da sociedade brasileira. Dentro desta perspectiva, portanto, a questão da
consolidação de hábitos e comportamentos é um tema que já não pode ser evitado.

De fato, no Brasil o tema da responsabilidade social das mídias não encontra eco na progra-
mação das grandes emissoras de televisão, que efetivamente trabalham em busca da audiência,
que por sua vez representa o elemento simbólico que define sua importância como ator social.
Em nome de suas necessidades econômicas – ou da conquista da audiência – a Rede Globo de
Televisão vem se adaptando às mudanças sociais e políticas que o país vem enfrentando ao longo
dos anos. Essas adaptações interferem de forma significativa no conteúdo do telejornalismo da
Rede, que tem buscado incluir nas suas narrativas novos temas apontados como “de interesse”
dos seus receptores, mesmo quando esses interesses dizem respeito aos apelos emocionais ou a
curiosidade superficial.

Vistos a partir de sua história e do seu envolvimento na conjuntura e no panorama político
nacional, a Rede Globo de Televisão – e, por extensão, seu telejornalismo – se insere em um
contexto de luta pela manutenção da condição de líder de audiência e de emissora definidora
dos padrões de produção, de busca pelo poder e legitimação, mas também como um espaço
paradigmático, no qual transparece a absorção sensível dos valores sociais.

5. As Organizações Globo, ou Empresas Globo de Comunicação, são um conglomerado de mais de 100 empresas
com um número superior a 20 mil funcionários, que atualmente engloba a Rádio Globo, a TV Globo Rio de Janeiro,
a Globo São Paulo, TV Globo Brasília, Globo Belo Horizonte e Globo Recife, além de emissoras afiliadas em todas
as capitais Brasileiras e cidades de médio e grande porte no Brasil.
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Do Jornalismo para o telejornalismo: aspectos normativos e aspectos
específicos

Sendo a adaptação para a linguagem televisiva dos elementos característicos do jornalismo,
em princípio o telejornalismo trabalha com os mesmos critérios de qualidade ou elementos va-
lorativos da legitimidade do jornalismo impresso.

Mas como definir o jornalismo?
Colocado de forma objetiva, o Jornalismo é a de transmissão/comunicação de informações,

cuja base é o interesse público e o interesse do público, a publicação periódica e o uso de
suportes midiáticos. Dito isso, a compreensão da sua complexidade envolve aspectos amplos,
que inclui sua relação umbilical com a vitória das democracias fundamentadas no voto livre e
direto, mas também na consolidação de um modelo de sociedade burguês, industrial e urbano,
com forte apelo ao consumo de bens. Desta forma, o jornalismo como o conhecemos hoje, e
cujo surgimento se deu a partir do séc. XIX, com o desenvolvimento dos meios de comunicação,
está intimamente relacionado ao espírito empresarial e da Ética Capitalista (Weber, 2003: 09) 6,

Mas trata-se também de uma atividade que se consolida principalmente a partir de dos avan-
ços técnicos (imprensa, radiodifusão, televisão) tiveram uma incidência decisiva sobre a lin-
guagem jornalística, a qual teve que se adaptar às necessidades específicas de cada meio. Esta
especialização afeta também o tipo de periodicidade da publicação ou programa informativo: os
diários oferecem a atualidade imediata das notícias, enquanto que os semanários, mensais, etc.,
analisam mais pormenorizadamente e se centram em temas mais concretos.

Uma vez que o jornalismo é uma forma de mediação do homem e sua relação com o mundo,
e se difere das demais narrativas ou conteúdos simbólicos (mediações) por privilegiar questões
relativas ao cotidiano, um registro do dia-a-dia e um conjunto de conteúdos constitutivos da vida
diária de um povo, de uma época e de um local, o conteúdo jornalístico é também uma "repre-
sentação"do seu tempo. Consequentemente, não é possível separar e não se pode separá-lo das
relações sociais, hábitos, costumes e ações humanas características do loccus espaciotemporal
no qual ele foi produzido.

No entanto, é necessário entender o jornalismo como uma das representações possíveis de
sua época, cuja marca é a soberania das regras jornalísticas, e não um compromisso com a
fidelidade histórica.

Além disso, o jornalismo é produto de um sistema perito 7, do trabalho de um conjunto de
especialistas que se colocam como mediadores de tudo que é digno de saber do mundo (Groth,
2011: 177). Essa relação é reforçada pelo próprio discurso jornalístico, que propagandeia a
relação incondicional do jornalismo com a verdade, ou com a divulgação de informações reais
e verdadeiras.

6. O termo surge a partir da sua utilização por Max Weber no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capita-
lismo que aponta uma ética ou espírito do capitalismo formada por ideias e hábitos que justificam a procura racional
para concretizar o ganho econômico (Weber, 2003).

7. Entendendo sistema perito como: “sistema de excelência técnica ou competência profissional que organizam
grandes áreas dos ambientes material ou social que vivemos hoje” (Giddens, 1991: 35).
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Embora se constitua em uma estrutura de poder, o jornalismo é altamente dependente do
seu receptor. São as qualidades do receptor (em termos qualitativos e quantitativos) que de-
terminam a importância do veículo jornalístico. E de tal forma isso é perceptível que, embora
coletivamente o jornalismo possua um discurso de valorização da ética e da responsabilidade
social, individualmente cada veículo luta para ampliar sua audiência. Portanto, o jornalismo
funciona a partir de um diálogo social, um espaço para mediação que tanto é influenciado pelas
ações/costumes e modismos sociais, como também os influencia e eventualmente os consolida.

Especificamente no caso do telejornalismo, que é a síntese do jornalismo com a televisão,
é necessário considerar um modelo que, mantendo os valores deontológicos do jornalismo em
geral, trabalha a partir de elementos específicos, como a recepção doméstica e a necessidade de
estetizar a informação. Desta forma o telejornalismo se organiza como um sedutor, que trabalha
a informação a partir de seu apelo emocional. Stam se refere a isso de forma direta ao propor
que “tomar como ponto de partida uma coisa tão óbvia que chega a ser considerada natural, mas
que na realidade devia nos causar espanto: o fato de que o telejornal é agradável” (Stam, 1985:
75 – grifo do autor).

A qualidade cinética do telejornalismo – a valorização da imagem em movimento – também
proporciona outras gratificações. Não por acaso, no telejornalismo mesmo as matérias gravadas
tem o mesma agilidade (timing) das matérias ao vivo. Isso acontece para que o telespectador
seja levado a crer que está assistindo à realidade – os principais fatos do Brasil e do mundo
– em tempo real ou imediatamente após eles aconteceram (Stam, 1985: 76). Desta forma o
telejornalismo trabalha a partir de um suspense real, em oposição ao suspense fabricado pelos
conteúdos ficcionais.

O telejornal oferece assim um prazer narcisista: ao ver o outro o receptor está na verdade
vendo a si mesmo – a televisão nos transforma em imperialistas de poltrona ao lisonjear e re-
afirmar nosso sentimento de poder (Stam, 1985: 76). O telejornalismo reforça essa tendência
como uma linguagem que simula o diálogo, e direta ou indiretamente, destaca a importância (o
valor) do telespectador, lisonjeando-o constantemente. Além disso, o material do telejornalismo
é permeado por “oportunidades” de identificação: pessoas comuns que opinam sobre política
ou esporte, o repórter simpático, o apresentador/âncora paternal, a garota do tempo simpático e
atraente, o especialista em assuntos diversos que determinam e explicam o que o telespectador
deve saber, e todo um conjunto figuras simbólicas que contribuem para que o receptor navegue
“à deriva em um mar tempestuoso de significações” (Stam, 1985: 78).

Soma-se a isso, o fato do telejornalismo também proporcionar aos telespectadores um sen-
timento de voyeur, permitindo-lhes ver o mundo – e aí está incluso a intimidade de algumas
pessoas, entrevistados, personagens ou personalidades – sem sair do próprio sofá.

Essa percepção é resiliente, pois o receptor tende a fazer uma comparação de estilo de vida,
hábitos e valores, afetando a sua percepção da realidade e até mesmo da “normalidade”, o jeito
de viver comum às pessoas comuns e os acontecimentos extraordinários que afetam essa “nor-
malidade”.

Estas oportunidades são exploradas de forma particularmente constante pelo telejornalismo
da Rede Globo de Televisão, que se constrói a partir de uma opção editorial, inclui a valorização
de matérias curtas e o uso de informações rápidas, mas também do uso estratégico da tecnologia,



i
i

i
i

i
i

i
i

46 Ana Carolina Rocha Pessôa Temer & Simone Antoniaci Tuzzo

que não apenas garante a qualidade das imagens, colocada como elemento que ratifica/garantiza
a informação.

Essa relação se evidencia também na edição das matérias, permeadas por regras aparente-
mente simples – mas que justamente por isso obliteram a complexidade ideológica. Por exem-
plo, essa é a razão pela qual as matérias que envolvem famílias são ordinariamente gravadas nos
espaços domésticos, em geral na sala de visitas (o que é visível pela disposição do mobiliário);
ou quando se trata de esportes, o entrevistados está com a camisa do time ou com a indumentária
própria daquela categoria. Embora implique em uma lógica simples, essa ação implica em um
apagamento da complexidade do entrevistado ou, quando é o caso, o especialista, reduzindo-o a
condição mínima que ele representa naquele momento.

Dentro deste panorama a Rede Globo usa de forma extensiva os seus recursos técnicos, fas-
cinando o receptor com uma multiplicidade de ambientes que, eventualmente parecidos, servem
para reforçar a competência técnica da emissora. Essa relação é igualmente reforçada pela qua-
lidade da imagem e a escolha estratégica de repórteres e apresentadores/noticiaristas, em geral
selecionados a partir de sua empatia com o receptor.

Sua atenção está sempre voltada para o potencial comercial dessas questões e para os aspec-
tos emocionais/estéticos, além das necessárias injunções com o panorama político e as relações
de força e poder que mantém com o Estado e com outros setores da sociedade.

A questão dos valores notícias

Embora o senso comum aponte que os receptores acessam os conteúdos jornalísticos para
“saber das novidades”, o telejornal é, sobretudo, uma colagem de histórias: a narrativa do re-
pórter, a descrição de quem viu o fato, a vivência do personagem, a opinião do especialista, se
somam para formatar uma história/estória cuja condição primeira é ser atraente para o receptor.

As ações para conquistar e fidelizar o receptor, o público, no entanto são limitadas também 8

pelas condições determinantes da produção do material telejornalístico. A contradição entre a
periodicidade do jornalismo e o elemento determinante que o fato não tem hora para acontecer 9,
forçam a inclusão de outros tipos de matérias, como as matérias de serviço e os chamados fait-
divers, conhecidos também como matérias de interesse humano.

Matérias de interesse humano tem, principalmente em função do seu apelo emocional, uma
presença histórica no jornalismo. Em princípio, são matérias que dizem respeito a tudo que tem
interesse para a vida humana, que é curioso ou que conduz a um tipo de conhecimento específico
sobre o outro, sua intimidade e detalhes da sua vida. Em geral é um material que exige pouco
do receptor, pois não exige análise, reflexões, e interpretações, mas ao mesmo tempo oferece a
chance de conhecer um pouco mais um lado aparentemente oculto do mundo ao seu redor.

Bourdieu (1997:.73)classifica o material que se enquadra no conceito de fait-divers como
fatos-ônibus, uma vez que “não devem chocar ninguém, que não envolvem disputa, que não

8. A primeira condição é a própria natureza do Jornalismo. Groth entende que o jornalismo se define a partir de
quatro pilares: a atualidade, a difusão publica, a universalidade e a periodicidade.

9. É impossível determinar quando um acidente vai ocorrer, e embora outros fatos possam possuir elementos
que ampliem a possibilidade do seu acontecimento, o jornalismo em essência trabalha com a imprevisibilidade.
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dividem, que formam consenso, que interessam a todo mundo, mas de um modo tal que não
tocam em nada de importante [...]". Porcello (2006:158) entende que o fait-divers é imanente,
pois contém em si todo o seu saber; uma informação que contém a totalidade em si mesma.

O fait-divers se adapta especialmente com a linguagem televisiva, uma vez que tende a
ser sensacional por si mesmo, mas sua presença no telejornalismo está relacionada ao nível
sociocultural dos receptores. Os telejornais com formato mais sensacionalistas/populares têm
preferência pelas notícias de interesse humano porque garantem o interesse do público com
pouca formação acadêmica e/ou acesso a informação crítica. De uma forma geral, portanto, esse
conteúdo tende a crescer na mesma medida em que os telejornais passam a atingir as camadas
C e D. Essa relação é visível no telejornalismo da Rede Globo de Televisão, cujos números
majoritários são de receptores de menor poder aquisitivo, uma vez que outras parcelas do público
tem buscado opções nos canais segmentados e em outras mídias.

Ainda que a presença do material de interesse humano seja visível no conjunto do material
jornalístico, trata-se de um material que inclui grande variedade de temas e assuntos. Neste
sentido observar estes conteúdos implica também observar como os produtores de telejornalismo
veem a própria mudança de interesse de seus públicos. É possível inferir, por exemplo, que a
presença de temas relacionados a animais de estimação nos telejornais, tema específico deste
trabalho, reflete não apenas a curiosidade pelo mundo pet, mas também as mudanças estruturais
causadas pela presença da mulher no mercado de trabalho, o encolhimento do tamanho das
famílias, a vida nas grandes cidades, e outros aspectos da sociedade atual.

Cachorros na TV, cachorros na Sociedade, cachorros na vida social!

Se pensarmos a mídia como um espaço de representação da vida social, também temos que
considerar que a sociedade também busca seguir os modelos expostos pela televisão, assim como
um conjunto de infinitos espelhos direcionados um para o outro, cujas imagens se “espelham”
ad infinitum. Para Sodré (2002: 57), “a agenda existe como função, mas não isolada, à maneira
de um instrumento à parte do sujeito”.

Apesar de fazer parte da vida humana desde a pré-história 10, está bem documentado o uso
de animais como atração para entreter o público já no Circus Maximus, inaugurado no século VI
A.C.. No entanto, a entrada dos cães no mundo do espetáculo é bem mais recente, tendo atingido
seu ápice com o cinema. As mídias, sempre atenta às sensibilidades dos públicos, investiram
nos companheiros caninos para ilustrar paisagens e personagens e o resultado foi tão auspicioso
que alguns foram elevados a condição de astros de cinema, como no caso de Rin-Tin-Tin 11 e
Lassie 12.

10. Achados arqueológicos datam o início da amizade entre os seres humanos e os cães a partir do desenvolvi-
mento da agricultura. Os cães de caça e de guarda ajudavam as tribos em troca de alimento e abrigo desde antes da
existência da escrita, e estão presentes, com muitas variações, em muitos continentes.

11. Cão de shows criado pelo produtor cinematográfico Charles Jones, cuja estreia no cinema ocorreu em 1922.
12. O personagem de Lassie foi criado pelo autor anglo-britânico Eric Knight, na novela Lassie Como Home,

publicada em 1940 e adaptada ao cinema em 1943.
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A televisão, que desde seu início buscou incorporar as lições positivas da tela grande, tam-
bém criou seus ídolos caninos. Particularmente no Brasil marcou época o cachorro Lobo, com-
panheiro inseparável do Vigilante Rodoviário, série produzida na década de 1960 13. Esse uso
ganhou espaço nas telenovelas, produto de maior aceitação da teledramaturgia nacional, sendo
referência tanto no nome de algumas obras, como é o caso da telenovela Vira Lata, exibida
no horário das 19 horas, entre abril a setembro de 1996, mas não raro como companheiros de
grandes personagens ou mesmo como personagens com espaço próprio, como no caso de Ti-
tânia (Novela Cama de Gato, 2009), Inês (Por Amor 1997/1998) e Pepe (Escrito nas Estrelas,
2010). Atualmente a presença canina se estende também pelos programas dedicados ao tema da
convivência homem-animal, entre eles O encantador de cães, Meu cão ideal (ambos com Cesar
Millan), e, na versão nacional, Missão Pet, apresentado por Alexandre Rossi, e cuja “assistente”
Estopinha, com dois milhões de amigos no facebook. Aliás, os animais possuem até mesmo um
canal, o Animal Planet, que, é claro, tem presença garantida de numerosos caninos.

No caso específico do telejornalismo, por sua condição diferenciada de serviço público,
o espaço dedicado às questões relativas aos cães sempre foi mais restrita. Temas sazonais,
como vacinação, evidentemente, ocasionalmente eram citados. Embora seja presumível que
algumas notícias tenham envolvido a convivência homem/animal, essa presença eventual não
trazia grandes impactos no conjunto dos telejornais. No entanto, na medida em que se passou
a “ouvir mais latido que choro na casa dos brasileiros” 14, os animais de estimação passaram
também a ser o ponto central de matérias de serviço ou de interesse humano.

O objetivo desta trabalho envolve justamente entender a extensão dessa presença, não ape-
nas no aspecto quantitativo mais também na relação qualitativa. O estudo, que teve uma pri-
meira parte desenvolvida em 2014, na qual foram analisadas 20 matérias nas quais os animais
de estimação são personagens centrais, prossegue com uma nova amostragem referente aos 10
primeiros meses de 2015, período no qual, nos mesmos telejornais, já soma 24 matérias sobre
aspectos relativos à convivência dos seres humanos com os animais. Essa relação visa destacar
a importância dos animais domésticos, quando confrontada com a cobertura de outros aspectos
da vida animal. O numero, que por si só aponta um crescimento do tema, se distribui conforme
anotado na tabela abaixo: sobre esse aspecto, é digno de nota que a pesquisa excluiu propo-
sitalmente os telejornais locais, uma vez que seria impossível fazer um diagnóstico das várias
versões que são veiculadas nas diferentes regiões/estados brasileiros.

13. O seriado brasileiro O Vigilante Rodoviário foi criado, dirigido pelo cineasta Ary Fernandes e exibido pela
Tupi, sendo posteriormente reexibido em inúmeras emissoras da Rede Associadas.

14. A frase é parte de uma matéria sobre o crescimento do número de animais domésticos nos domicílios nacio-
nais, exibida no telenornal Jornal da Globo, em 02/06/2015.
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Tabela 1. Distribuição das matérias sobre animais nos telejornais veiculados nacionalmente pela Rede
Globo de Televisão entre janeiro e outubro de 2015.

Bom Dia, Brasil
Data/2015 Retranca

02/03 Cemitério usa cachorros para impedir furtos
5/05 Capivaras destroem lavoura

14/05 /Austrália ameaça sacrificar cães de ator que viajou com os animais
19/05 Leão que perdeu a companheira sofre com a solidão
25/05 Brasil é o segundo mercado pet do mundo
29/05 Proliferação de coelhos assombra usuários de praça no interior de São Paulo
28/05 Cachorro recolhe garrafas pet no rio poluído
22/06 Idosa doa mil dólares para impedir o festival de carne de cachorro na China
5/10 Cachorros ajudam a alegrar asilo de idosos
6/10 Menino de 11 anos mata menina de oito anos por causa de um filhote de cachorro
8/10 Cachorro fica na porta do hospital esperando que o dono tenha alta.

Jornal Hoje
14/04 Homem consegue guarda compartilhada de cachorro
28/05 Flagrante de cachorro que recolhe garrafas pet no rio Tietê.
1/06 Cachorra recolhe garrafas pet no rio Tietê – matéria completa
8/08 Cães bolivianos atravessam a fronteira e transmitem raiva

18/08 Cães farejadores encontram 70 kg de cocaína em tabletes em veleiro ancorado em
Fernando de Noronha

5/09 Cachorro fica cinco dias em frente ao hospital esperando o dono receber alta
Jornal Nacional

16/04 Pesquisadores japoneses encontram explicação biológica da ligação do homem com o
cão

30/04 Sobrevivente do terremoto no Nepal é encontrado graças à ajuda de um cão
15/09 Dificuldade para treinar cachorros para guia de cegos.
5/10 Cachorros ajudam tratamento de idosos em São Paulo

Jornal da Globo
2/06 Mais casas brasileiras tem cachorro do que crianças

22/07 Yorkshire é peça chave em conflito judicial – pela primeira vez um cão é convidado a
ir ao tribunal.

Analisado em conjunto, além do aumento quantitativo do material em relação à amostragem
anterior, percebe-se também que as matérias estão distribuídas de forma desigual nos telejor-
nais. Essa lógica de distribuição, no entanto, obedece ao tempo/tamanho relativo dos telejornais,
sendo que os telejornais maiores, no caso o Bom dia Brasil e o Jornal Nacional, número total de
matérias é também maior.

Esse aspecto aponta, no entanto, que a importância do tema se revela de forma igualitária
em todos os conteúdos, embora com algumas particularidades: nos jornais diurnos o enfoque
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está predominantemente no interesse humano, mas no Jornal da Globo e no Bom Dia Brasil há
uma tendência a valorização da utilidade do animal e da possibilidades de negócio oferecidas
pela mudança de comportamento e pela afetividade gerada pela relação homem animal.

Conclusão: o cachorro é melhor que gente!

Além dos aspectos gerais, a análise específica do material selecionado a partir da amos-
tragem inclui algumas particularidades. De fato, os telejornais que têm um maior número de
matérias sobre os animais domésticos são o Bom Dia, Brasil e o Jornal Nacional, considerados
os mais voltados para questões políticas e econômicas. Fica claro que o impacto econômico
(real ou potencial) do mercado pet é o elemento definidor da inclusão do assunto no conteúdo
dos telejornais citados. Em um caminho inverso, é significativo que as matérias que tenham
sido reprisadas/exibidas em diferentes telejornais ou no mesmo telejornal em dias diferentes – o
cachorro que ficou a espera do dono na porta do hospital e o cão que recolhe garrafas pet no rio
Tietê – tenham um significativo apelo emocional.

De fato, no conjunto do material, mais de 50% do total, os cães são os personagens centrais
da matérias, e sendo personagens, tem personalidade propositiva: são leiais ou temperamentais,
são ativos e fieis. É digna de nota a repetição de expressões como “é parte da família” ou “é
muito útil”, ou até mesmo (sic) mais consciente do que o homem (no caso da cadela que recolhe
garrafas no rio).

No conjunto destas relações, o cão retratado no telejornal descrito/apresentado nos telejor-
nais da Rede Globo de Televisão se caracteriza por ser:

a) Um prazer que exige investimentos, equipamentos e cuidados. E não se trata ape-
nas do apelo estético, o cão merece ração e atenção, mas também lacinhos e lanchi-
nhos, passeios, tosas e cuidados, em um constante reforço a abertura de novos espa-
ços/possibilidades de negócios envolvendo o mundo animal.

b) É parte da família. Em duas reportagens a questão da posse dos animais tem um apelo
emocional, no qual o pano de fundo é que casais se desfazem, amizades passam mas a
responsabilidade e o amor ao cachorro permanece (Homem consegue guarda comparti-
lhada de cachorro, 14/04 e Yorkshire é peça chave em conflito judicial – pela primeira
vez um cão é convidado a ir ao tribunal, 22/07).

c) Merece amor e carinho, é adorável e gentil, mas também fiel e responsável. De fato,
prevalece no cão três das grandes virtudes descritas por Platão, entendendo que o uso
da palavra virtude parece ser adequado para traduzir o termo da língua grega Arete, mas
é necessário entender que ela possui uma aplicação mais ampla pois “é um termo que
indica a excelência moral” (Zingano, 2008: 78). Neste sentido, o cachorro presente no
telejornalismo brasileiro apresenta um forte senso de justiça, ou dike (protege os fracos
contra os mais fortes); a temperança ou serenidade – sofrosine (a calma e a persistência
na lealdade com os donos e principalmente o valor – andréia – pois nele as paixões mais
nobres predominam, e o prazer está subordinado ao dever). Nesta coleção de virtudes
falta ao animal à sabedoria – sofia – a virtude da razão/racionalidade, não porque o
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telejornalismo falhe em atribuir aos cães essa virtude, pelo contrário, o que se mostra
é que ela é suplantada pelas demais. Os cães domésticos, em função da fidelidade aos
humanos com os quais convivem são capazes de atos irracionais, mas ainda assim nobres
em sua essência.

Na amostragem colhida, o caso mais paradigmático desta relação é a história do cão que
esperou na porta do hospital seu proprietário receber alta. Não por acaso esse acontecimento se
repete em vários telejornais, acompanhando inclusive o desfecho da história, quando o cão e o
seu dono voltam para a convivência feliz no espaço doméstico.

Uma vez que apresenta tantas virtudes, fica claro também a indignação dos repórteres, noti-
ciaristas e entrevistados quando os cães são vítimas dos humanos. Maus tratos e abandono são
elementos de indignação. Mesmo quando o animal é responsável por algum dano – como no
caso dos cachorros que atravessam a fronteira Bolívia-Brasil trazendo a raiva, a narrativa reforça
a incapacidade humana e a pureza animal.

d) Outra virtude agregada aos cachorros é sua utilidade. Treinado ou mesmo em função
de ações instintivas os cães tem – como os super-heróis – múltiplas utilidades. Vigiam
cemitérios, descobrem drogas, alegram idosos, ajudam na recuperação de doentes, e até
buscam lixo jogado pelos humanos nos rios. Esse último ponto, também decorrente de
um material que foi repetido em dois telejornais em momentos diferentes, exemplifica a
relação do cachorro (no caso uma cadela, Julie) com o responsável pela sua segurança
– que trabalha no departamento de limpeza urbana. Ele afirma que não treinou especi-
ficamente o animal para essa tarefa, mas que ela se dispôs a ajudar, e desde então vem
trabalhando junto com ele.

Em todos os casos, mesmo quando a utilidade animal é simplesmente a companhia e o afeto,
ele nunca é apresentado pelo telejornalismo da Rede Globo de Televisão como um peso ou uma
despesa. Embora eventualmente seja a causa aborrecimentos – aprofundando as desavenças
entre o casal que disputa a sua guarda – isso ocorre pela incapacidade (irracionalidade?) dos
humanos em lidar com o animal. De fato, embora a sugestão de irracionalidade humana seja
quase sempre colocada como pano de fundo ou de forma secundária, trata-se de um aspecto
ideologicamente importante, pois qualifica uma relação na qual o cachorro é melhor do que o
homem.

Em todos os aspetos, o cachorro apresentado no telejornalismo da Rede Globo de Televisão
é dotado de qualidades humanas desejáveis, em uma clara oposição a grande parte dos persona-
gens que aparecem no noticiário, que na maior parte das vezes estão envolvidos em desvios de
comportamento, corrupção, crimes e violência, uma vez que o jornalismo/telejornalismo brasi-
leiro tende a privilegiar esses temas.

No conjunto do telejornalismo da Rede Globo de Televisão fica claro que, mesmo honrando
a máxima de más notícias são boas notícias, a valorização informações sobre cães e animais
funciona como um contraponto, um exemplo de bondade e dedicação. Trata-se, portanto, de
uma curiosa inversão – as qualidades (humanas?) colocadas no animal e o homem marcado
pelos instintos destrutivos, o animal humanizado e do homem desumanizado.

Neste contexto, os cachorros apresentados no telejornalismo da Rede Globo de televisão
são apresentados como parte de um novo modelo familiar. Não é surpreendente, portanto, que
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sua guarda seja objeto de disputa legal e seu conforto esteja incluído no orçamento doméstico
(com consultas periódicas a veterinários brinquedos, mobília e uma adaptação da estrutura da
residência).

E é justamente neste ponto que essa relação se torna interessante para a estrutura capitalista,
pois como o telejornalismo não se acanha em reforçar, abre espaço para novas oportunidades de
negócios, dinamizando a economia. Aliás, até neste ponto o animal é útil, pois ajuda a combater
a crise (crises) que afeta o panorama nacional.

A teoria do jornalismo nos impele a lembrar, no entanto, que o telejornalismo não é um
espelho ideal da realidade. Embora tenha laços com o real – sendo em princípio o contrário da
mentira e da ficção, o telejornalismo estetiza e interfere nesta realidade, apresentando parcelas do
real que, em função de seus múltiplos interesses (inclusive os econômicos, embora não somente)
lhe são úteis.

Desta forma, a relação homem-animal apresentada no telejornalismo apresenta apenas uma
parte incompleta e visualmente estetizada da realidade, que está apoiada sobretudo na tentativa
de conquistar os simpatizantes dos animais. Não por acaso, um dos alunos/pesquisadores envol-
vidos na coleta de dados, afirmou que estava buscando os “momentos fofara” do telejornalismo.

Embora a inclusão dos animais domésticos na pauta do telejornalismo seja uma aparente no-
vidade, trata-se apenas de uma nova aparência para a antiga estratégia de conquistar o receptor
pela emoção. Em um jornalismo que opta pelo quanto pior, melhor, as matérias caninas funci-
onam como importante contraponto para um conteúdo agressivo e violento, mostrando que em
um mundo grotesco 15, a contemporaneidade coloca as virtudes não no homem, mas no animal,
o que não deixa também de ser algo grotesco.
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Resumo

A temática do Jornalismo Literário tem vindo a ser alvo de vários estudos interna-
cionais, conhecendo uma maior análise nas últimas décadas. Este tipo de produção
mediática destaca-se pela forma como rompe com as barreiras impostas pelas técnicas
do jornalismo convencional, como os formalismos do lead ou da pirâmide invertida,
aliando-se assim às potencialidades da literatura através de uma escrita pormenori-
zada, detalhada e humana no momento de relatar um acontecimento. Na actualidade
portuguesa o jornalismo literário tem vindo a assumir uma emancipação distinta atra-
vés de grandes nomes do jornalismo nacional, como Paulo Moura, Sílvia Caneco e
Alexandra Lucas Coelho. Procura esta investigação dar a conhecer não só a longa his-
tória do jornalismo literário português (desde Eça de Queirós a Fernando Dacosta),
mas também conseguir trazer para a discussão um tipo de jornalismo desconhecido
por muitos leitores e até pela própria escolástica, marcado pelo seu impacto e estilo
inconfundível.
Palavras-chave: literatura; media; jornalismo literário; ficção; factualidade.

1. Literatura e jornalismo: diferenças, semelhanças e metamorfoses

Jornalismo literário parece ser, à primeira vista, um contra-senso pois junta dois elemen-
tos distintos. De facto, as diferenças e relações entre jornalismo e literatura (e vice-versa) são
múltiplas e profundas. Não só se tratam de duas realidades com numerosas distinções metodo-
lógicas, estruturais e históricas; mas há também uma grande diferença na forma como lidamos
regularmente com ambas. O jornalismo ou – tornando a discussão mais clara – a notícia, é por
norma algo que dedicamos um tempo determinado da nossa rotina. E se por acaso dedicamos
uma maior parte da nossa atenção a uma notícia em específico, a verdade é que rapidamente
tomamos um especial interesse pelo “acontecimento relatado”, ao invés da notícia original que
aguçou primeiro a nossa curiosidade.

Neste sentido, se porventura ficámos afectados por uma notícia que lemos no jornal da ma-
nhã, a verdade é que facilmente recorremos a outros formatos mediáticos ao longo do dia (atra-
vés de canais de notícias na televisão, rádio ou Internet) para saber mais sobre o que se passou.
Rapidamente o agregado de informações que conseguimos à volta do acontecimento que nos
chamou à atenção inicialmente é muito superior e mais apurado do que aquele com o qual tive-
mos contacto primeiramente no dito jornal da manhã. Podemos dizer o mesmo do jornalismo
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online, onde constantemente se fazem revisões e aumentos na peça original, acrescentando-se
o que nela fazia falta ou adicionando-lhe novos factos. A notícia original, com que tomámos
contacto primeiro que tudo, já não é a mesma. O jornalismo está sempre em mudança e não há
normalmente razão para haver uma especial afectação por uma “notícia em específico”; há, sim,
uma atenção dedicada a um acontecimento e aos respectivos jornais de confiança do leitor, te-
lespectador ou ouvinte que quer saber notícias actualizadas. Dificilmente guardamos uma cópia
do jornal da manhã para a posteridade, como prova de uma “certa” verdade.

O mesmo não se passa na literatura em geral. Uma obra de renome tem o mesmo conteúdo
hoje como ontem; variando talvez e apenas na qualidade da tradução ou notas de rodapé. Po-
demos dizer, com alguma naturalidade, que a grande maioria das pessoas tem um romance em
específico num lugar especial da sua memória. Há um valor que damos ao livro, trata-se de um
objecto de culto. É algo que se oferece numa ocasião especial, acrescentando que se escolheu
aquela obra em particular pois trata-se de um grande autor ou de uma excelente narrativa. Já
seria mais invulgar se fizéssemos o mesmo com um jornal.

Apesar de premiarmos o jornalismo, são raras as peças que marcam pela sua grandiosa
singularidade. Talvez o fenómeno que parece existir hoje em dia nas redes sociais onde se
“partilham” constantemente notícias e eventos de última hora possa contrariar esta tendência
da experiência do jornalismo como um acto isolado. De tal forma é reconhecido este universo
de explosão mediática que uma boa parte dos sites de notícias já incluem atalhos electrónicos
para facilitar a “partilha” ou usam até outras estratégias, como a tendência de utilizar títulos
sugestivos para incentivar ao clique e ao tráfego online. Mas mesmo este veículo comunicativo
não chega para colocar a força e disseminação cultural da literatura e do jornalismo sobre planos
semelhantes. De facto, tão facilmente se partilha um acontecimento mediático, como se faz o
mesmo com versos de Fernando Pessoa ou um vídeo de um gato. Acrescente-se que não está
esta investigação a tentar lançar uma discussão sobre a comunicação moderna ou a estética do
livro como apetrecho do nosso quotidiano; contudo, serve este raciocínio como forma de lançar
a necessária e pertinente pergunta: se há tanta diferença entre jornalismo e literatura, haverá no
entanto semelhanças que os unam?

No seguimento desta reflexão, considere-se algumas distinções entre os dois formatos ao
nível da sua construção, recepção e leitura; não para incentivar o ponto discutido anteriormente,
mas antes para lançar a questão do último parágrafo sobre um plano mais sólido. Assim sendo,
centrando esta investigação nessa problemática, vejam-se algumas diferenças entre ambos: “O
escritor não se confronta com necessidades práticas imediatas; no jornalismo elas são pressio-
nantes. (...) A mensagem literária actua independentemente do espaço e do tempo; a jornalística
perde eficácia e desaparece fora das coordenadas espácio-temporais concretas que definem a
actualidade. (...) Ao contrário do que sucede com as obras literárias, cuja leitura varia muito
de leitor para leitor (...) o jornalista e os seus leitores vivem obrigatoriamente nas mesmas cir-
cunstâncias de espaço e de tempo” (Carreter, 1977, p. 11 in Fontcuberta, 1999, p. 74-75). A
diferença entre os dois formatos em discussão é ainda mais acentuada a partir do comentário: “A
primeira diferença entre jornalismo e literatura é que o primeiro tem, pelo menos teoricamente,
a obrigação de relatar factos reais, enquanto a literatura tem por norma contar factos ficciona-
dos” (Fontcuberta, 1999: 74). Há que, após ter em consideração todos estes pontos enumerados,
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ser-se capaz de os analisar e desconstruir já que, realmente, nenhum deles está necessariamente
correcto.

Primeiro que tudo, certamente que concordamos que existem obras literárias cobertas de
“factos reais” e que são o resultado de uma investigação intensiva que procura dar o retrato
mais fiel e claro da realidade. Não seria de todo descabido colocar certos livros ao lado de
investigações e trabalhos jornalísticos. Acrescente-se que não se incluem neste ponto romances
históricos ou narrativas “baseados em factos reais”, sobre os quais há demasiada “liberdade
criativa” para preencher certos momentos onde o autor não possuiu relatos fidedignos ou não se
deu ao trabalho de os considerar a fundo. Por outro lado, não se incluem também neste ponto
autobiografias ou biografias que não tenham sido alvo de investigações profundas para além do
objecto de investigação. Isto porque ambas estão dependentes da debilidade da memória e se
esta nos causa incerteza sobre acontecimentos de um passado recente, então o passado longínquo
está logicamente mais susceptível de ser afectado pelo esquecimento, confusão ou imaginação a
partir de fragmentos do consciente humano. Por outro lado, as biografias que são acompanhadas
de grandes investigações para além do individuo que é alvo de estudo e os relatos históricos que
sofrem do mesmo escrutínio pertencem, de facto, à literatura e estão igualmente cobertos de
factos reais que ajudam na reconstrução de um passado distante.

Por outro lado, o jornalismo não é obrigatoriamente algo temporal e passageiro que “desa-
parece” tão depressa como aparece, nem são os seus leitores necessariamente contemporâneos
do jornalista. Prova disso é o recurso de historiadores a peças jornalísticas de forma a provar
ou comprovar a realidade e detalhes de um determinado acontecimento. Igualmente, o recurso a
uma peça jornalística pode ser feito como exercício de investigação sociológica de uma realidade
longínqua. Dito isto, há que reconhecer que a literatura não é certamente a única ferramenta que
possuímos para ter um contacto histórico com diferentes e distantes épocas.

Considere-se o seguinte: em 1924 é publicado um relato de Consiglieri Sá Pereira, sobre a
morte de António Joaquim Granjo em Lisboa a 19 de Outubro de 1921, que o autor intitulou
de A Noite Sangrenta. O relato, que procura ser fidedigno aos acontecimentos da época, não
parece ser literatura ou jornalismo, mas uma mistura entre ambos. A obra em questão possui
uma introdução cujo autor deu o título de “Razão do Escrito” e que merece menção ao seguinte
momento em que este atenta ao leitor: “Aqui tens os sentimentos da minha consciência. Aqui
tens os sentimentos de vária ordem que me impeliram à confecção não de um Livro, a designação
seria imprópria por excessiva, mas de uma resenha de acontecimentos em que, por obra do acaso,
tive interferência profissional.” (Sá Pereira, 1924, p. 7) Este indículo de Sá Pereira lança uma
natural pergunta: se não é um livro, mas é feito com um carácter profissional – de referir o seu
ofício de jornalista de Sá Pereira – então, o que chamar à obra A Noite Sangrenta?

Veja-se igualmente Os Pescadores (1923) de Raul Brandão que é hoje vista como uma obra
que dá um reflexo real de uma época e de uma difícil existência daqueles que vivem à custa
do que o mar lhes dá. A verdade é que desde muito cedo que Brandão começou uma carreira
no jornalismo e, sabemos que nesta sua obra há uma procura de relatar uma difícil realidade,
acompanhando a narrativa com a descrição minuciosa dos acontecimentos assistidos. Ora, não
poderíamos por isso afirmar que o resultado é algo que partilha dessa estranha mutação entre
jornalismo e literatura?



i
i

i
i

i
i

i
i

Jornalismo Literário em Portugal: Jornalismo que se lê como Literatura 57

Veja-se outro exemplo: em 1955 de um desastre marítimo nas Caraíbas resulta num sobrevi-
vente apenas. O náufrago passou dez dias sem comida ou bebida no pequeno barco salva-vidas
e, após ter sido salvo, contou a sua história que seria publicada no mesmo ano no jornal co-
lombiano El Espectador e depois, em 1970, reconstituída em livro. O seu autor, Gabriel García
Márquez, tornou a narrativa em algo que dificilmente identificaríamos à primeira vista como
jornalismo: há nesta obra uma clara descrição de pormenores, temos também acesso aos pen-
samentos do personagem principal, o narrador ausenta-se sendo a história contada na primeira
pessoa e, ao longo da narrativa, temos a sensação de estarmos a ler um conto irreal, próximo de
obras como Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Mas a verdade é que Gabriel G. Márquez conta-
nos a história real do que passou, após longas conversas com o náufrago e o resultado é algo
diferente: trata-se de jornalismo, mas é muito mais pois alia-se às potencialidades da literatura.

Este resultado, que é uma narrativa entre literatura e jornalismo, encontra-se em muitas ou-
tras obras, como: na história dos sobreviventes dos homicídios que ocorreram em Buenos Aires
em 9 de Junho de 1956, narrado brilhantemente por Rodolfo Walsh (1957); ou na narrativa que
nos descreve o dia-a-dia de alguns dos habitantes da destruída cidade de Hiroshima, na obra de
John Hersey (1946). O que é que ambas estas obras têm em comum? Primeiro que tudo, pode-
mos notar que foram escritas por jornalistas e publicadas primeiro em jornais e depois em livro.
Igualmente, todas estas obras foram feitas com o princípio jornalístico de contar os factos e de
assegurar aos leitores uma proximidade humana para com os acontecimentos narrados. Mas o
resultado é um estilo de narrativa longe dos media convencionais, trata-se de um meio caminho
entre jornalismo e literatura com a clara condição de que se relatam acontecimentos reais, nar-
rados com um compromisso com a verdade e escritos por jornalistas. A este tipo de escrita há
quem chame de “jornalismo literário”, temática que irá ocupar o resto desta investigação.

1.1. Como definir jornalismo literário?

Chamar a este género mediático de jornalismo literário serve não só como forma de agrupar
este tipo de narrativa – permitindo que se encontrem semelhanças e particularidades em dife-
rentes textos que possam ser inseridos neste formato – mas possibilita também que se explore
as possibilidades da escrita jornalística aliada à literatura. É importante que se entenda que ao
inserirmos uma peça jornalística neste género, não estamos de alguma forma a minimizar a sua
importância mediática ou a tentar afastar certas narrativas do seu merecido estatuto jornalístico-
literário. Procura-se sim, com esta investigação, desenvolver e aprofundar um estilo jornalístico
que é reconhecido internacionalmente, assim como será importante analisar e dar a conhecer o
jornalismo praticado na realidade portuguesa, que pode ser inserido neste género.

Ora, anteriormente, quando se referiu algumas das “diferenças” entre jornalismo e literatura,
apontou-se que o jornalista é confrontado com uma “necessidade prática imediata” – há que
escrever a notícia de forma premente – ao contrário do ofício e prática do escritor. Igualmente,
no seguimento das diferenças originalmente enunciadas (Carreter, 1977 in Fontcuberta, 1999)
mencionou-se também que a literatura actua independente do espaço e tempo, ao contrário do
jornalismo cuja narrativa perde eficácia com o passar do tempo. Note-se que, ao estudar o
jornalismo literário, facilmente encontramos exemplos que desmistificam estas ideias. O parecer
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de que a peça jornalística tem um “prazo urgente” e que o jornalista é sempre forçado a trabalhar
em “horários apertados” não é obrigatoriamente uma máxima histórica; e, em particular, não é
algo que se identifica no jornalismo literário, temática que intitula este estudo.

Efectivamente, basta considerar exemplos como o de Gay Talese, que passou três meses
a seguir Frank Sinatra, resultando daí um histórico perfil intitulado Frank Sinatra Has a Cold
(1966); ou, por um período consideravelmente maior, a peça de Adrian Nicole LeBlanc (2004),
onde a mesma passou uma década a acompanhar uma família envolvida no mundo da droga e
do crime. Ambos exemplos podem ser chamados de jornalismo literário e foram publicados ori-
ginalmente em jornais. Certamente que, após considerá-los, podemos afirmar que o seu período
de investigação não foi pressionado por esse convencional “tempo de fecho de edição” e, ainda
assim, ambos são exemplos do que consideramos ser “bom jornalismo”. Mas são narrativas que
se demarcam do resto dos media pois: “Em contraste com a reportagem standard, que é carac-
terizada pela objectividade, linguagem directa, e o esquema da pirâmide invertida; o jornalismo
literário procura comunicar factos através de histórias e técnicas literárias.” (traduzido de Royal,
2000).

Mas como perceber este género que amolece a clássica barreira que separa o jornalismo
da literatura? A verdade é que, ainda que o jornalismo literário tenha rompido algumas das
barreiras impostas por um mediatismo mais clássico, a verdade é que é possível identificar al-
gumas constantes entre os diferentes jornalistas que exploram este tipo de narrativa. Sobre as
características que identificamos como semelhantes no género, há que considerar o académico
Norman Sims, uma das principais vozes que difundiu a discussão e investigação à volta deste
género, co-autor da obra Literary Journalism (1995) e actual director da International Associ-
ation for Literary Journalism Studies. O mesmo refere que este género se define da seguinte
forma: “(...) uma construção cena-a-cena, uma reportagem saturante, um ponto de vista da ter-
ceira pessoa, e um detalhe da vida das pessoas investigadas. Em 1984 (...) alargaram-se estas
características incluindo nelas a reportagem imersiva, precisão, voz, estrutura, responsabilidade
e representação simbólica (...) envolvimento pessoal com os materiais investigados, e uma cri-
atividade artística nem sempre associada à escrita não-ficcional.” (traduzido de Sims, 1995, p.
9) E ainda que este conjunto de características permita uma panóplia de opções para o estudo
deste género, Sims acrescenta que o jornalismo literário resiste apesar de tudo: “(...) a defini-
ções estreitas/limitativas.” (traduzido de Sims, 1995, p. 9) Se resiste ou não, certo é que estas
características são desde já um bom ponto de partida.

Ora, quer se concorde ou não com o acto de chamar a este género de jornalismo literário
ou meramente de jornalismo, a verdade é que é inegável a forma com que alguns escritores
souberam alterar as suas narrativas, juntando-lhe elementos anteriormente reservados apenas à
literatura ultrapassando as fronteiras clássicas que definiam os média. De facto, a descrição
de pormenores, a transcrição total dos diálogos, a imersão completa na investigação; tudo isto
permite-nos um acesso diferente à notícia, possibilitando um contacto mais próximo ao aconte-
cimento narrado e à mensagem jornalística.

Neste sentido, não é difícil de concordar que qualquer definição deste género deve ser
“aberta” o suficiente para ser possível de ser aplicada em diferentes realidades, tanto nacio-
nais como internacionais; ao invés de a fixar numa lista de pré-requisitos para obtenção de um
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hipotético título de “jornalismo literário”. Ainda assim, se é por vezes complicado definir esta
temática, há contudo alguns princípios inabaláveis e de expor, pois possibilita-nos aproximar-
mos desta escrita. O princípio essencial será este que: “(...) quando o escritor ultrapassa a
fonteira para a ficção, levanta-se uma caça pelos guardiões do jornalismo. (...) Ficção – e por
vezes até narrativas como autobiografias e memórias, devo referir – separam-se do jornalismo
literário pela sua fronteira com a realidade.” (traduzido de Sims, 2009, p. 12)

De facto, se até este momento se procurou referir que a definição deste género deve ser
aberta e não circunscrita a regras rígidas – para facilitar o estudo e identificação deste tipo de
narrativas, tanto de forma nacional como internacional – a verdade é que a factualidade deve
ser vista como um pré-requisito necessário, senda a sua omissão ou adulteração um necessário
e merecido descrédito. Há que referir, de facto, que houve no passado jornalistas (convencio-
nais ou literários) que ficcionalizaram alguns momentos das suas narrativas. Isto, claro, é uma
heresia tanto no jornalismo como no jornalismo literário, havendo infelizmente quem ultrapas-
sasse a fronteira da factualidade para a ficção, manchando as suas reputações e a credibilidade
do próprio jornalismo como um todo.

2. Jornalismo, jornalistas e a literatura em Portugal

À primeira vista, seria difícil discordar sobre a percepção cultural de que Portugal é um país
com uma longa história literária e que a mesma é motivo de orgulho nacional. A origem e evolu-
ção do próprio jornalismo português confunde-se com a história nacional, havendo desde muito
cedo uma geração de jornalistas-escritores e vice-versa. Podemos identificar isto mesmo já no
fim do Séc. XIX, com autores como Eça de Queirós e Ramalho Ortigão através da publicação
d’As Farpas. De facto, ao longo do tempo foram vários escritores de renome que tiveram um pa-
pel significativo na formação e desenvolvimento do jornalismo nacional e, consequentemente,
ajudaram a montar – inconscientemente – algo que podemos chamar de “jornalismo literário
português”.

Se restava alguma dúvida sobre quem são os escritores que tiveram um importante papel no
jornalismo nacional, em particular se estamos a referir-nos ao Séc. XIX, a verdade é que vale
a pena considerar Baptista-Bastos quando este refere: “As associações profissionais que muitos
escritores portugueses estabelecem com o jornalismo são, na maioria dos casos, significativas
e profundas: [Almeida] Garret e [Alexandre] Herculano (este escreveu: «Sou um produto da
Imprensa. Tudo o que sou a ela o devo.») Camilo [Castelo Branco] e Silva Pinto, Eça de Quei-
rós (na minha opinião um jornalista de génio, mesmo nos seus romances) e Ramalho Ortigão,
mas também Oliveira Martins, Guilherme de Azevedo e Fialho de Almeida, marcam a grande
imprensa do Séc. XIX.” (Baptista-Bastos in Freitas, H. S., 2002, p. VII) Apesar de tudo, há
que considerar o tipo de influência que esta escola de jornalistas teve no panorama nacional e no
jornalismo literário português.

De facto, é possível identificar igualmente muitos outros jornalistas-escritores logo nas pri-
meiras décadas do Séc. XX. Contudo, e aqui é importante dar uma especial atenção, há que ter
cuidado em não confundir “jornalistas-escritores” com “jornalistas literários”. Se no primeiro
caso se tratam de jornalistas que se dedicaram também à literatura (ou vice-versa); no segundo
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caso, referimo-nos a jornalistas que decidiram aprimorar as suas narrativas mediáticas aliando-as
às possibilidades que a literatura permite, fugindo assim às regras rígidas que governam certas
publicações periódicas (como a pirâmide invertida ou a lide). Ora, isto significa que nem to-
dos os autores referidos por Baptista-Bastos, na citação anterior, podem ser considerados como
jornalistas literários. Como definir e clarificar então esta temática?

É necessário arranjar uma forma de esclarecer quais os jornalistas portugueses que possam
pertencer (ou não) a esse hipotético grupo mediático. Isto não é obrigatoriamente algo fácil,
já que o tema do jornalismo literário tem vindo a ser estudado largamente no panorama inter-
nacional, mas está apenas nas suas primeiras pegadas na realidade portuguesa. É importante
esclarecer que é difícil não tornar uma investigação nesta área como refém da escolástica e teo-
ria anglo-saxónica, onde este género está mais trabalhado e estudado. Só ao ser bem-sucedido
em discernir o lugar deste género em Portugal é que será então possível conseguir comparar e
contrastar a realidade nacional com a internacional. Assim sendo, procura-se de seguida elaborar
uma possível cronologia de jornalistas que possam marcar presença numa hipotética historiogra-
fia do jornalismo literário português. Nesta mesma lista, diga-se desde já, devem também marcar
presença os jornalistas e/ou escritores que podem ser vistos como influências para o desenvol-
vimento deste género, mas que não podem ser verdadeiramente considerados como jornalistas
literários. Isto porque as suas narrativas vão de alguma forma contra alguns dos princípios es-
truturais do género.

2.1. Breve história do jornalismo literário português

A sugestão de Eça de Queirós e Ramalho Ortigão como “alicerces do jornalismo literário
português” foi primeiramente enunciada por Isabel Soares na sua tese de Doutoramento em
2007. No mesmo documento, a autora atentou igualmente as narrativas de Batalha Reis e Oli-
veira Martins, considerando o papel dos quatro autores no jornalismo português do fim do Séc.
XIX. A mesma ideia foi novamente explorada pela autora num artigo publicado na obra Literary
Journalism across the Globe, editada por John S. Bak e Bill Reynolds em 2011.

Decerto que dificilmente discordaríamos da influência destes autores para o contexto jor-
nalístico português, tal como é inegável o impacto que tiverem também ao nível da literatura
nacional. Ainda assim, é com alguma dificuldade que podemos considerar estes autores como
jornalistas literários. Ao longo da sua tese, Isabel Soares refere claramente momentos em que
as narrativas jornalísticas destes escritores foram adulteradas com elementos ficcionais. Veja-
se um momento em particular, neste caso na carreira jornalística de Eça de Queirós: “Quando
escreve ao (...) então Ministro dos Negócios Estrangeiros, Eça empola as manifestações e as
reuniões grevistas. Por vezes, funde dois acontecimentos, que lê no periódico, e transforma-os
numa única história que relata ao Ministro e, por outras, insere expressões e frases de evidente
pendor dramático (...). Com efeito, Eça [parte] de um acontecimento real. Porém, transcreve-o
para Portugal com contornos que evidenciam a sua subjectividade interpretativa (...).” (Soares,
2007, p. 158) Este e outros momentos – não só sobre Eça, mas também de Ortigão, Reis e
Martins – evidenciam a clara dificuldade em chamá-los de “jornalistas literários”, já que “fundir
momentos” e transcrever uma peça a partir de uma “subjectividade interpretativa” não são ca-
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racterísticas claras deste género mediático; ainda que, acrescente-se, seja inegável o contributo
destes autores para a identidade, história e personalidade do jornalismo nacional.

De facto, e como foi já referido, a questão da factualidade é tão premente no jornalismo lite-
rário como no jornalismo convencional sendo importante, neste ponto, ter em conta as palavras
de Mark Kramer na obra Literary Journalism de 1995, no qual é co-autor afirma: “(...) o jorna-
lismo literário tem vindo a partilhar um entendimento tácito e prosaico com os seus leitores, uma
ligação tão forte, que é como se tratasse de um contracto: que os escritores fazem aquilo que
aparentam fazer, que é transmitir a realidade da melhor forma que conseguirem, e não inventá-
la.” (traduzido de Kramer, 1995, p. 25) Neste sentido, há que considerar estes quatro autores não
como jornalistas literários mas como fortes influências ao surgimento deste género.

Igualmente, e por esta mesma razão, não podemos considerar Reinaldo Ferreira – o famoso
Repórter X – como jornalista literário, ainda que a sua carreira mediática se demarque pelos
princípios estruturais deste tipo de narrativa. Aliás, as peças deste jornalista podem ser inseridas
num ponto primordial deste género mediático, isto é, na imersão e descrição do acontecimento
narrado. A sua inovação tanto ao nível da prática como da escrita pode ser relacionado di-
rectamente com as alterações sociais ocorrentes na realidade portuguesa da época e nas suas
consequências para o jornalismo nacional. A famosa peça do assassinato de Sidónio Pais, por
exemplo, à primeira vista poderia ser vista como uma peça de jornalismo literário, já que contém
várias das características já enunciadas: a descrição cena-a-cena, a voz do narrador, a sensação
clara de imersão do jornalista na peça que resulta num leitor mais embrenhado no aconteci-
mento. Ainda que seja impossível confirmar a veracidade de esta e outras peças de Reinaldo
Ferreira, pois a sua adulteração da verdade denuncia o autor à incredulidade e à impossibilidade
de o considerarmos como um verdadeiro jornalista literário português.

Apesar de tudo, a escrita de Reinaldo Ferreira viria a contribuir fortemente para a formação
de um jornalismo português mais forte e moderno, como nota Jacinto Godinho: “Entre 1930 (9
de Agosto) e 1934 (28 de Junho) surge aquela que terá sido a primeira publicação, em Portugal,
dedicada à «grande reportagem» - o género da moda, então, por toda a Europa. Trata-se de
Repórter X, uma revista semanal que tinha o elucidativo subtítulo de semanário de grandes
reportagens e de critica a todos os acontecimentos sensacionais de Portugal e estrangeiro. O
seu director é Reinaldo Ferreira, apresentado, na sua própria revista, no primeiro número, como
o «maior repórter português».” (Godinho, 2009, p. 135) A reportagem e o jornalismo literário,
diga-se, possuem grandes semelhanças, variando maioritariamente na forma como o produto
final é produzido (se por vídeo, voz ou escrito de forma literária e descritiva).

A autoridade e impacto social do jornalismo cresceu largamente nas primeiras décadas do
Séc. XX português, ainda que o “controlo” político na época seja de notar (tal como refere
Sousa, 2008, p. 52-55). Igualmente, durante a 1ª Guerra Mundial, havia um entusiasmo em
seguir o conflito passo a passo (como nota Sousa, 2008, p. 53-55) e as narrativas de alguns dos
enviados especiais, como Hermano Neves e Paulo Osório, podem claramente ser vistas como
algo muito próximo da primeira geração de jornalistas literários portugueses. De facto, os repór-
teres de guerra seriam, no caso de Portugal, um “feliz” acontecimento para o desenvolvimento
do jornalismo literário nacional, sendo de evidenciar outros autores do Séc. XX. Por exemplo,
o caso de Mário Neves em 1936 e as suas peças sobre a batalha de Badajoz, cuja sua publicação
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haveria de ser parcialmente censurada no jornal Diário de Lisboa – um claro reflexo do poder
intrusivo do Estado Novo. Igualmente, e ainda sobre as narrativas de guerra, podemos também
identificar algo próximo do jornalismo literário em algumas das peças mediáticas publicas du-
rante a Guerra Colonial, onde é de referir os 90 minutos debaixo de Fogo (1967) de Fernando
Farinha. Refira-se, contudo, que as narrativas jornalísticas da guerra colonial devem ser consi-
deradas com a consciência da inegável censura e/ou afiliação política da época. Estas e outras
narrativas servem como claros exemplos de um jornalismo que não se conforma e que procura
relatar a complicada realidade do conflito bélico através de uma voz consciente e sofredora, ca-
paz de por em palavras a horribilidade dos limites da violência humana; algo que, diga-se, está
narrativamente ao alcance deste género.

O desenvolvimento do jornalismo literário pode ser paralelamente identificado com a evo-
lução e inovação mediática. Apesar da censura do Estado Novo ter castrado muitas liberdades
no jornalismo nacional, há que referir que houve um claro desenvolvimento da comunicação
mediática na época: “Desde os finais dos anos 60 assistimos a uma fragmentação dos meios
de comunicação social com o aparecimento de novas formas alternativas de comunicação (...)
o anti-romance, uma antiescrita, a anticomunicação, o jornalismo paralelo parecem anunciar o
estilhaçar dos modos de expressão tradicionais, substituindo-lhes formas comunicacionais não
linearizadas mas irradiantes, multidimensionais (...).” (Rodrigues, 1980, p. 42-43) Estas novas
formas de narrativa afectaram também o jornalismo literário. Um exemplo disso foi o movi-
mento no New Journalism nos Estados Unidos da América na década de 60/70. A inovação
(e consequente desacreditação) deste género é não só reflexo da maneira como lidamos com o
jornalismo mas também com a literatura.

Semelhantes mudanças se passaram em Portugal, apesar do contexto de propaganda e cen-
sura política da época. A este nível há que referir autores como Luís de Sttau Monteiro, Urbano
Carrasco, Natália Correia, José Cardoso Pires, Urbano Tavares Rodrigues e Fernando Assis Pa-
checo. Estes são apenas alguns exemplos de autores que escolheram transformar a produção
mediática, por vezes conformada e rígida, em algo diferente. Ao tornarem o jornalismo em
algo mais descritivo, narrativo, humano e imersivo, não estaríamos errados em chamar-lhes de
jornalistas literários portugueses.

3. O estado do jornalismo literário hoje: Portugal e o Mundo

Hoje, apesar de tudo, parece mais fácil encontrar jornalistas portugueses que se podem inse-
rir neste formato. Quer isto aconteça pela maior disseminação deste género mediático, quer seja
pelas possibilidades que tal narrativa permite no contexto actual ou, talvez, tal seja a solução
escolhida por alguns para combater a estagnação mediática através da concepção prática de algo
diferente e original perante a concorrência massiva na actualidade. Seja qual for a razão mais
pertinente, a verdade é que são vários os autores nacionais que podem ser vistos hoje em dia
segundo este prisma.

Paulo Moura, por exemplo, é não só um nome a reter ao nível da prática do jornalismo li-
terário, mas também no patamar académico, ao dinamizar e desenvolver a discussão do género.
Prova disso foi a Conferência em 2013 que ocorreu na Escola Superior de Ciências Sociais,
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intitulada de “O Regresso do Jornalismo”. Dos vários palestrantes denote-se a presença de
Mark Kramer, uma figura incontornável aquando o estudo deste género. Na mesma conferência,
destaque-se também a presença de alguns dos membros dessa nova geração de jornalistas lite-
rários portugueses, como: Sílvia Caneco, Susana Moreira Marques, Alexandra Lucas Coelho e
Tiago Carrasco.

Não sendo possível afirmar que o futuro deste género mediático é positivo, que está assegu-
rado e coberto de sucesso e crescimento garantido; há ainda assim algum optimismo ao verificar
que a prática do jornalismo literário em Portugal é algo real e em constante transformação. A
verdade é que a realidade presente deste género, no panorama nacional e no resto do mundo,
depara-se com um contínua procura de encontrar um veículo mediático que lhe assente de forma
mais natural, sólida e continuando a ter o seu impacto. A este nível, tal como John S. Bak nota:
“(...) o formato livro continua a ser um paraíso para o jornalismo literário. A Internet ainda não
ultrapassou os seus problemas de tamanho e falta de financiamento (...). O jornalismo literário
continua e continuará a possibilitar o contacto íntimo, subtil, e artístico que é necessário para
compreender o nosso mundo e os nossos tempos.” (traduzido de Bak, 2011, p. 10)

De facto, o livro é um formato que encaixa neste género jornalístico, pois a experiência da
sua leitura facilmente se confunde com aquela que normalmente retiramos ao ler um romance.
Em livro, é possível retirar alguma da natural pressão associada à ferocidade mediática que nor-
malmente se associa ao periodismo, permitindo assim ao leitor uma diferente relação tanto com
o texto, mas também com o autor e o acontecimento narrado. Em livro, igualmente, há a pos-
sibilidade deste género ir contra a natural tendência da efemeridade jornalística. Hoje podemos
ler com maior facilidade várias peças de jornalismo literário que, se porventura a sua publica-
ção ficasse circunscrita meramente ao jornal da época, dificilmente conseguiríamos ter acesso a
tais peças jornalístico-literárias. E, de facto, podemos identificar como o livro parece assentar
também no jornalismo literário português, através de obras como: Até lá Abaixo (2011) de Ti-
ago Carrasco; Otelo – O Revolucionário (2012) de Paulo Moura; ou Os Retornados Mudaram
Portugal (2013) de Fernando Dacosta.

Estes e outros livros preenchem largas prateleiras de livrarias, em secções como “não-ficção”
ou “histórias reais”; mas é importante que não se esqueça que estas obras são muito mais que
isso. Pois, se se tratar de uma obra escrita por um jornalista, que considera e respeita as normas
ético-práticas que marcam presença nos media e que pratique algumas das características aqui
enunciadas do género em questão, então o resultado será aquilo a que chamamos de jornalismo
literário. Não estaremos longe da verdade se caracterizarmos o género como algo mais fiável e
factual do que qualquer outro tipo de não-ficção e até, quem sabe, algo igualmente mais imersivo
e socialmente influente do que outros formatos, como o romance e/ou ficção-literária.

Considerações Finais: E o Futuro do Jornalismo Literário?

Se é verdade que este género encontrou uma voz mais clara e presente no panorama actual
mediático, graças à investigação e divulgação tanto académica e prática sobre aquilo que se trata
o jornalismo literário; a verdade é que é apenas natural que surjam algumas dúvidas sobre o
futuro deste formato perante a actual crise mediática. Em contemplação perante a discussão aqui
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lançada, e procurando levar este estudo para uma necessária conclusão, há que referir dois termos
que a autora portuguesa Alice Donat Trindade usou para definir este género. São eles: “slow
journalism” – jornalismo lento; e “news that last” – “notícias que duram/persistem” (Trindade,
2012, p. 102).

Ambos os termos podem ser vistos como pontos fortes ou infelizes da condição que marca
este género mediático. É um jornalismo lento, de facto, pois não se produz necessariamente da
forma frenética com que se escreve muito do periodismo diário e semanal. Mas, é igualmente um
jornalismo lento, como são as grandes reportagens e peças mediáticas que impactam a sociedade
e o seu tempo, não por se tratarem de exclusivos ou notícias de última hora, mas antes pela forma
como estão construídas, e pela sua clara força, atenção e precisão jornalística tanto no detalhe
como na factualidade.

Do mesmo modo, é um tipo de notícia que persiste, algo que não parece natural no jor-
nalismo. Isto porque normalmente se vê o jornalismo como algo sempre actualizado e que se
descarta quando se conclui que este atingiu a sua natural finitude. Mas é esta mesma persis-
tência que lhe dá o seu merecido valor e actualidade. Se esta investigação começou por dar
valor ao romance e à literatura em geral pelo seu impacto no imaginário do homem e a sua na-
tural afectação a ler e conhecer novas histórias; pode então o jornalismo literário ser visto como
algo próximo ou maior do que isso mesmo, através do seu uso e exploração de uma linguagem
jornalístico-literária, persistindo para além da natural efemeridade da peça jornalística, sendo
actual e pertinente pela forma como é construído.

Ainda assim, e contemplando a corrente crise mediática que tem vindo a marcar a actua-
lidade, é normal que o futuro coloque em risco este género. Só com o passar do tempo é que
saberemos se o jornalismo literário saberá transformar-se e adaptar-se, conseguindo dar resposta
a um novo público e a uma nova forma de ter contacto com as notícias. Mas talvez seja pela
sua diversidade e potencialidade que este género irá garantir o seu lugar na contemporaneidade,
através do seu contacto próximo, técnico e humano com a realidade e, pela sua consequente e
minuciosa transcrição de um mundo real coberto de histórias por explorar, agora mais do que
nunca.
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Resumo

A crítica de teatro publicada tem sido progressivamente marginalizada nos periódicos
portugueses nos últimos anos. Paralelamente a esta tendência, notamos uma crescente
cimentação das agendas culturais nestas publicações, que apenas divulgam informa-
ções curtas e objetivas acerca dos espetáculos de teatro. A perda de protagonismo da
crítica de teatro convive simultaneamente com uma enorme proliferação de produto-
res de opinião online, que através de várias plataformas digitais se constituem como
uma massa coletiva relativamente indiferenciada de produtores de conteúdos de opi-
nião culturais. Por sua vez, a alteração de paradigma está profundamente relacionada
com transformações sociais específicas. Este artigo tem como objetivo refletir sobre
a crítica de teatro enquanto subgénero do jornalismo cultural e a sua relação com a
sociedade e a história da imprensa. Neste sentido, propomos uma visão histórica da
crítica de teatro nos contextos europeu e português.
Palavras-chave: crítica de teatro; jornalismo cultural; sociedade, história da im-
prensa.

Introdução

O objetivo deste artigo é o de refletir acerca da crítica de teatro enquanto subgénero do
jornalismo cultural, compreendendo a sua origem e evolução históricas na Europa e em Portugal,
identificando os principais fenómenos sociais e momentos da história da imprensa que lhe estão
subjacentes. Na base deste estudo estão implícitos dois pressupostos. Primeiro, a crítica de
teatro não ser um objeto de estudo recorrente no âmbito da investigação académica portuguesa.
Segundo, a necessidade de destacar a crítica de teatro no âmbito das Ciências da Comunicação e
em particular no contexto do Jornalismo Cultural, enquanto processo comunicacional premente
de ser investigado e enfatizado.

A presença e publicação de crítica de teatro nos periódicos portugueses têm vindo a diminuir
nos últimos anos. Os jornais e revistas com espaço consagrado à crítica de teatro têm vindo a

IX Congresso Sopcom. pp. 66-78. Coimbra, novembro de 2015
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seguir uma tendência editorial de divulgação de informações genéricas sobre os espetáculos
de teatro, sendo que estas informações são publicadas de modo relativamente idêntico de uns
periódicos para os outros. Numa realidade paralela digital, notamos uma tendência crescente
na produção conteúdos de opinião acerca dos espetáculos de teatro. Se por um lado, os jornais,
garantia social e deontologicamente estabelecida de um tratamento da informação que assenta
na transparência e na objetividade, adotam uma linha editorial que não privilegia uma cobertura
dos espetáculos mais densa, por outro, os conteúdos de opinião sobre o teatro que encontramos
em blogues e outros formatos online, não estão sujeitos a diretrizes editoriais, não se podendo
garantir, a priori, a sua fidedignidade. De modo a compreender e problematizar este paradigma,
parece-nos fundamental identificar e organizar de forma linear a história da crítica de teatro, de
modo a refletir se este género jornalístico poderá vir a estar condenado ao desaparecimento no
seu formato impresso e/ou se irá assumir formatos distintos no futuro.

1. Sobre o conceito de crítica de teatro

A palavra crítica provém, etimologicamente, do termo grego “krinein”, e o seu significado
primordial prende-se com a ideia de quebrar, romper. Ora este é justamente o objetivo da crítica
– uma desfragmentação analítica do objeto artístico.

Parece-nos pertinente referir aqui propostas conceptuais de crítica de teatro, tanto de acadé-
micos dos Estudos de Teatro – Ertel (2008); Pavis (1996) – como de críticos de teatro – Porto
(1971); Quadrio (2007) – no sentido de compreender reflexões académicas acerca do conceito
de crítica de teatro mas também perceber como esta crítica é definida por quem nela toma prática
profissional.

De acordo com o Ertel (2008:383), a crítica de teatro apresenta duas valências. Uma primeira
remete para uma atividade de compreensão acerca dos espetáculos de teatro da atualidade, en-
globando aqui uma perceção da vida teatral, sendo algo que é publicado na imprensa e demais
periódicos. Uma segunda remete para um trabalho de reflexão e estudo da Arte e da prática
teatral, sendo aqui a crítica de teatro uma atividade mais alargada e especializada.

Segundo Pavis (1996:81), a crítica de teatro deve ter como objetivo informar um público-
leitor e veicular uma mensagem que incite este público-leitor a ver ou não determinado espe-
táculo. Importa também referir que Pavis (1996:81) considera que a crítica de teatro deve ser
um texto que representa um público-leitor e nesse sentido devem ser obliteradas subjetividades
estéticas ou opinativas de quem o escreve.

Já no entender de Porto (1973:14), a crítica de teatro, para além de ser dirigida a um público-
leitor, é também algo dirigido aos criadores, ou seja, vai ao encontro de demarcadas expectativas
dos artistas.

Quadrio (2007:6) reforça a conceção de crítica de teatro de Porto (1973:14), quando consi-
dera que esta também é dirigida aos artistas e criadores para além de um público em geral. A
ideia nova que nos surge na conceção de Quadrio (2007) remete para o facto da crítica de teatro
publicada nos jornais e periódicos estar estruturalmente dependente de regras e condicionantes
editoriais, que lhe imprimem um caráter imediatista, realidade que pode condicionar a qualidade
dos textos escritos.
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Tendo em conta as conceções de crítica de teatro expostas poder-se-á entender crítica de
teatro como sendo uma atividade de produção de textos sobre os espetáculos de teatro, que
são publicados em jornais, revistas ou periódicos, tendo como objetivo principal informar um
demarcado público-leitor acerca desses espetáculos.

2. Sobre a origem e a evolução da crítica de teatro na Europa

2.1. Fundamentos para a crítica de teatro moderna

Poder-se-á afirmar que um dos primeiros esboços daquilo a que hoje chamamos crítica de
teatro foram os textos escritos em França a propósito da peça de teatro “Le Cid” de Pierre
Corneille, em 1637. “Le Cid” rompia com a tradição teatral neoclássica e, pela sua controvérsia
e estilo moderno, foi alvo de crítica por parte da Academia Francesa, influenciada pelo cardeal
Richelieu, que considerou o espetáculo como sendo dramaticamente implausível e moralmente
impróprio. “In 1637 Richelieu’s newly founded Académie had launched its mission by critiquing
Corneille’s popular success Le Cid” (Ibbett, 2009:15).

Ainda em França, nos meados do século XVII, começam a emergir e a proliferar os pe-
riódicos, onde encontramos artigos sobre os espetáculos de teatro de então. O periódico mais
proeminente neste período foi o “Mercure Galant” (1672-1710), e também aqui se publicava
crítica de teatro com enfoque particular nos autores das peças de teatro (Niderst, 2009: 846).

Paralelamente à realidade francesa, a crítica de teatro começa também a surgir em países
como a Inglaterra e a Alemanha. Na Inglaterra, a crítica de teatro começa a surgir no início do
século XVIII, sobretudo publicada em dois periódicos de referência histórica, o “The Tatler”
(1710-1711) e o “The Spectator” (1711-1714), embora este último se tenha focado mais na
crítica de espetáculos de ópera e circo.

“Throughout The Tatler, Steele showed how audiences were moved to sympathy, so
portraying theatre-going as a secular congregational experience, a living instance
of sentiment’s power to create and reinforce sociability (...) Suceeding The Tatler,
The Spectator turned away from its nascent attempts at performance criticism, with
no real attempt to record a new play or performance. Joseph Addison was more
concerned to bewail the threats to serious drama presented by Italian opera, circus-
type exhibitions and pedantic classicists” (Roberts, 2014:185).

No que diz respeito à Alemanha, salienta-se o trabalho desenvolvido G. E. Lessing, acerca
das peças de teatro que na altura estavam em cena no Teatro Nacional de Hamburgo, compiladas
na obra “Hamburgische Dramaturgie”. Académicos como Jürs-Munby (2004) e Hanser (1979)
corroboram a importância da obra de Lessing na génese da crítica de teatro na Alemanha:“ The
Dramaturgie occupied a crucial position in a process which increasingly forced actors to cater
to a literary theatre and in which the theatre served as a training ground for potential readers”
(Jürs-Munby, 2004:19);“ Hamburgische Dramaturgie is the first book of Moses of German the-
atre criticism” (Hanser, 1979:9).
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2.2. Nascimento da crítica de teatro moderna

Considera-se que a crítica de teatro moderna surge em França, a par do despertar da Re-
volução Francesa (1789-1799), um contexto histórico de forte agitação política e social que dá
origem a um novo interesse e a novos públicos para o teatro. Estes públicos procuravam na
crítica de teatro não só informação acerca dos espetáculos como também um entendimento e
compreensão das obras levadas a cena. Neste contexto, destacou-se Julien-Louis Geoffroy, crí-
tico desde 1800 a 1814 do “Journal des Débats”, cujas críticas profundamente “avant la lettre”,
atribuíram importância ao papel e à figura do crítico de teatro, colocando este em pé de igual-
dade com atores, encenadores e dramaturgos. A importância de Geoffroy é salientada por Bara
(2008):“ les feuilletons de Geoffroy couvriront tout le champ des spectacles parisiens sans céder
au vertige de la diversité esthétique et du relativisme du goût” (Bara, 2008:164).

Segundo Bara (2008), encontramos também no próprio “Journal des Débats”, na edição de
19 de Fevereiro de 1800, a publicação de um aviso que preconiza a importância dada à crítica
de teatro, encetada pela “pena” de Geoffroy:“ On rend compte dans ce feuilleton des nouveautés
représentées sur les différents théâtres de Paris et des débuts des acteurs” (Bara, 2008:163).

Julien-Louis Geoffroy é então considerado por muitos como o pai do “feuilleton”, designa-
ção atribuída ao espaço de publicação dedicado ao teatro dos jornais de então.

“(...)le feuilleton se contente d’abord d’annoncer les spectacles parisiens du jour
(...) le feuilleton dramatique tel que le pratiquera le XIXe siècle est né, sous la plume
de Julien-Louis Geoffroy. Le magistère du ‘Père Feuilleton’ au Journal des Débats
durera jusqu’au 27 février 1814” (Bara, 2008:163).

O trabalho pioneiro de Julien-Louis Geoffrey abre caminho para a proliferação da crítica de
teatro associada aos “feuilletons”. Esta proliferação atinge o seu expoente máximo com o crítico
Théophile Gautier, com maior produção de crítica entre 1831 e 1839. A importância de Gautier
é atestada pelo seu contemporâneo Baudelaire: “He has filled, for many years, Paris and the
provinces with the sound of his feuilletons, this is true; it is indisputable that numerous readers,
those with literary interests, impatiently await his recent week’s judgment of dramatic works”
(Baudelaire, 1859:458).

Em Inglaterra, a par daquilo que estava a acontecer em França com os “feuilletons”, surgem
grandes figuras associadas à crítica de teatro. Destaca-se o trabalho levado a cabo por Thomas
de Quincey e Leigh Hunt.

“(...) the theatrical criticism of Leigh Hunt, Thomas De Quincey and William Hazlitt
(...) use the sublime to make spectacle empowering and even creative for the lower –
and middle-class audiences that frequented the theater. While these critics recognize
the sublime’s tendency to overawe its audience, and even the sublime’s tendency to
devolve into the vulgar, they find hope in the sublime’s tendency to bind an audience
together before a common terror, to put its audience in touch with a material «real»,
and ultimately to make the audience a creative participant in the spectacles they
observe” (Nuss, 2010:143).

Com a morte de Thomas de Quincey e Leigh Hunt em 1859, a crítica de teatro encetada pelo
Romantismo perde alguma relevância, mas por pouco tempo, tendo em conta que em finais do
século XIX, figuras como Bernard Shaw e Max Beerbohm produzem, para além de literatura de
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referência, crítica de teatro que resulta de um olhar atento à realidade teatral inglesa. Bernard
Shaw foi crítico de teatro no “Saturday Review” e acerca da relevância de Shaw, Ferguson (1997)
afirma:“ George Bernard Shaw lived a long and extraordinarily productive life. He authored
over fifty plays, numerous books, and countless reviews and essays” (Ferguson, 1997:2);“ he
[Bernard Shaw] was hired as the art critic for the ‘World’ in 1886. He served as the music critic
for the ‘Star’ from 1888 until 1890 and for the ‘World’ from 1890 to 1892. Three years later he
became the theatre critic for the ‘Saturdav Review’” (Ferguson, 1997:3).

Quando Shaw deixa de ser crítico de teatro no “Saturday Review”, é Max Beerbohm que lhe
sucede, escrevendo crítica de teatro num estilo considerado mordaz, muito ao jeito da tradição
europeia dos “feuilletons” mas, ao mesmo tempo, profundamente moderno e “avant-gard”. “(...)
the kind of writing which Beerbohm evolved . . . is not so different from that written by Eliot,
Pound, or Joyce” (Caesar, 1986:23); “[Beerbohm was] regarded as a man of the 1890s but his
full flowering was in the 1920s” (Waugh, 1956:12).

Importa salientar que, entre os finais do século XIX e o início do século XX, vivia-se um
período de transformação no Teatro, repleto de novos paradigmas estéticos e dramatúrgicos.
Este “novo” Teatro é também responsável e estimulador do progresso da crítica de teatro. Este
contexto assume contornos bem definidos na Alemanha, paralelamente à realidade inglesa de
Shaw e Beerbohm acima descrita. Na Alemanha, o “novo” Teatro, encoraja os críticos de teatro a
dedicarem-se ao desenvolvimento de um teatro verdadeiramente moderno, inspirado em grande
medida por autores como Ibsen e Zola, que preconizam uma tendência para o experimentalismo
teatral. A figura destaque da crítica de teatro alemã neste período é Alfred Kerr. “Critic Alfred
Kerr took theater review another step further to formulate the convention equating criticism of
art with art itself ” (Mandel, 2009:13).

Desde o século XVII até aos finais do século XIX, a crítica de teatro nasce e vai-se transfor-
mando pela necessidade de escrever e pensar sobre os espetáculos de teatro, criando uma relação
com um público mais ou menos alargado consoante contextos históricos distintos. Neste sen-
tido, aquilo que abordámos nos dois últimos subcapítulos, dá-nos uma noção do caminho que a
crítica de teatro foi trançando e daquele que haveria de traçar ao longo do século XX.

2.3. A crítica de teatro ao longo do século XX

Nos finais do século XIX assistimos ao surgimento da designada imprensa popular assim
como ao desenvolvimento e sedimentação dos estudos académicos relacionados com o teatro nas
universidades europeias e americanas. Estas duas novas realidades dão origem a uma separação
da crítica em dois formatos: Um primeiro remete para a crítica de teatro académica e um segundo
remete para a crítica de teatro jornalística. Esta divisão irá manter-se até aos dias de hoje.
A crítica académica volta-se mais para a análise do texto dramatúrgico e a crítica jornalística
debruça-se na análise do modo como o texto é posto em prática nos espetáculos. Carlson (2003)
caracterizou estes dois formatos de forma coerente:

“In the academy, the dominant tradition became close reading of dramatic texts with
relatively little attention paid to the operations of these texts on stage and with much
concern about dramatic and theatrical theory (...) Critical journalism, in general,
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carried on the feuilletoniste tradition, often with an overlay of evaluation as thea-
trical critics became more and more perceived as making significant contributions
to the economic success or failure of a production. Such criticism appeared in the
popular press, in newspapers and magazines, and later on radio and television as
well, and its readership was, of course, much more general than that of academic
criticism” (Carlson, 2003:334).

O que é certo é que a crítica académica e a crítica jornalística não estiveram sempre disso-
ciadas, no sentido em que a crítica jornalística integra muitas vezes aspetos teóricos dos estu-
dos académicos do teatro, no entanto, o que se constata é que ao longo do século XX, as duas
mantiveram-se essencialmente separadas. Exemplo disso foram os críticos ingleses James Agate
e W. A. Darlington. “Critical journalism produced both feuilletoniste critics who were resolu-
tely anti-intellectual, like James Agate or W. A. Darlington in mid-twentieth-century London”
(Carlson, 2003:334).

Ao contrário da posição claramente anti-intelectual assumida por James Agate e W. A. Dar-
lington, também verificamos que alguns críticos de teatro apresentam uma linha de trabalho mais
intelectualizada, como é o caso do trabalho desenvolvido pelo crítico Kenneth Tynan, entre os
anos 50 e 70. Kramer (1987) refere, a propósito do estilo de Tynan:

“He [Kenneth Tynan] appropriated ideas as they served his purpose, and he was not
given to fussing over inconsistencies. As a critic, Tynan worked very much as certain
high-style actors do, always ready with the rhetorical flourish or the coup de théâtre
that disarms complacency and causes both shock and applause” (Kramer, 1987:1).

Desde os anos 50 até aos dias de hoje, a crítica de teatro foi tendo um papel de maior ou me-
nor destaque e com o surgimento do computador, da Internet e demais tecnologias associadas e,
sobretudo, quando estas tecnologias se tornaram acessíveis às massas, a crítica de teatro passou
também a conviver com um crescente número de pessoas que produziam e produzem conteú-
dos nestas plataformas, conteúdos potencialmente suscetíveis de serem lidos por um também
grande número de pessoas. Nestes conteúdos estão, obviamente, incluídas críticas e análises a
espetáculos de teatro.

Tendo ainda em conta as considerações de Carlson (2003) acima referidas, a crítica de teatro
jornalística é aquela que nos interessa para a relevância deste artigo, no sentido em que este é
um formato que abrange um público-leitor mais alargado. No entanto, há que atentar à crítica
de teatro académica no sentido de compreender que aspetos desta são absorvidos pela crítica de
teatro jornalística.

3. Sobre a origem e a evolução da crítica de teatro em Portugal

A crítica de teatro em Portugal está intimamente relacionada com a evolução do jornalismo
cultural português, mas na realidade não se verifica a existência de um enquadramento teórico
suficientemente vasto para sustentar uma análise elaborada sobre este tópico. “ (...) falar de
jornalismo cultural em Portugal começa pela constatação da enorme falta de estudos e dados
sobre o assunto” (Carmo, 2006:1).
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Tendo isto em conta e de forma a desenhar um perfil dos momentos mais relevantes da
origem e evolução da crítica de teatro em Portugal, recorrer-se-á a referências históricas onde
constatamos especificamente a presença de práticas de jornalismo e crítica de teatro.

3.1. Os primórdios da crítica de teatro - Do século XVIII ao início do século XX

Poder-se-á afirmar que uma primeira referência lusa a uma prática institucionalizada de jor-
nalismo cultural foi preconizada pelo periódico a “Gazeta Literária” (1761-1762). Especifi-
camente no que diz respeito ao teatro, Francisco Bernardo de Lima, fundador e redator deste
periódico, poderá ser considerado como o primeiro crítico de teatro português.

“O jornal mais importante (ou o único verdadeiramente importante) desse período
[Época pombalina, 1750 a 1777] foi a Gazeta Literária (Julho de 1761 a Junho de
1762), redigida por Francisco Bernardo de Lima, considerado o primeiro folhetinista
e o primeiro crítico teatral português (...) Francisco Bernardo Lima, fundador da
primeira revista literária portuguesa (...) Mais culto que erudito, a sua formação
ideológica revela-se nitidamente integrada na revolução cultural do Iluminismo. (...)
A Gazeta Literária foi o primeiro periódico português dedicado à cultura. Não só
tem interesse por ser de género inédito, como também foi a de maior valor que se
publicou nesse Século das Luzes” (Roldão, 2011:3).

Poder-se-á considerar Francisco Bernardo de Lima como um primeiro ator no campo da
análise dos espetáculos de teatro em Portugal, primeira porta para a evolução da crítica de teatro
em Portugal.

Algumas décadas mais tarde, em 1839, surge a revista “O Elenco” (Maio de 1839 a Agosto
de 1839) e o “Jornal do Conservatorio” (1839-1840). Na primeira página do primeiro número
da “O Elenco”, verificamos o interesse editorial desta revista em abordar os fenómenos culturais
de então:

“Faltava comtudo um periodico tendente a indicar o movimento litterario do nosso
paiz, dando conta de todas as obras que se vão publicando no idioma patrio, e aven-
turando sobre cada uma dellas um juízo breve, mas imparcial (...) Os theatros, e
as associações litterarias ou scientificas, não podem deixar de entrar nos limites do
Elenco” (O Elenco, 1839:1).

Mangorrinha (2013) confirma a importância da revista “O Elenco” na divulgação da cultura
e em especial do teatro, assim como refere três nomes maiores da literatura portuguesa que nela
colaboraram:

“Nos seis números deste periódico [O Elenco], os temas mais ou menos recorrentes
são as obras publicadas recentemente, o papel das associações literárias e científicas
e o trabalho do júri literário encarregue de analisar do valor dos «dramas» a realizar,
ou seja, «a censura dos dramas traduzidos», do qual faziam parte, por exemplo,
Alexandre Herculano, Almeida Garrett e Augusto Feliciano de Castilho, dando conta
também este periódico das peças em representação nos teatros de Lisboa (Rua dos
Condes e S. Carlos)” (Mangorrinha, 2013:1).
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Percebemos então o interesse demonstrado pela revista “O Elenco” relativamente a questões
do teatro mas também as de literatura e afins. Já o “Jornal do Conservatorio” é um exem-
plo historicamente pioneiro pelo facto de se dedicar inteiramente ao teatro, incluindo crítica,
divulgação, crónicas sobre vários temas afetos ao teatro e toda uma miríade de curiosidades re-
lacionadas com o universo teatral. Ferreira (2007) salienta a importância do teor dos conteúdos
publicados no “Jornal do Conservatorio”:

“No Jornal do Conservatorio são constantes as crónicas teatrais, as programações
dos teatros (nacionais e estrangeiros) e a crítica aos espetáculos; deste modo, o
público, eventualmente no meio do qual se encontrarão actores e dramaturgos, fica
a saber o que pode ver e onde, como também aprende a analisar e compreender
aquilo que lhe é dado assistir, desenvolvendo, para além de outras capacidades, o seu
espírito crítico e, no caso dos actores e dramaturgos, adquirem ensinamentos para
melhorar o seu desempenho, tantas vezes através de sugestões explícitas, fornecidas
pela crítica atenta do Jornal” (Ferreira, 2007:56).

Ferreira (2007) também salienta que, acerca da crítica de teatro e do ofício do crítico em
particular, o editor do “Jornal do Conservatorio” refere no número 16:

“(...) o ofício do crítico não é mais agradável que o do algoz; a diferença entre
um e outro, só e toda consiste em que o algoz dá a morte à sua vítima; o crítico,
quando se emprega em analisar obras de mérito como o drama de que temos falado,
não só lhes não dá morte, antes mais lhes anima a vida, propagando pelas gentes o
conhecimento das suas belezas” (Ferreira, 2007:59-60).

Desde sensivelmente 1830 e até ao início do século XX, encontramos vários exemplos de
revistas dedicadas ao teatro e à crítica de espetáculos, como sendo a “Revista do Conservatorio
Real de Lisboa” 1 (1842), a “Galeria theatral: jornal critico-literario” 2 (1849-1850), “Ribaltas
e gambiarras” 3 (1881), “Os theatros: jornal de critica” 4 (1895-1896), “A mascara: arte, vida,
theatro” 5 (1912) e “O palco: revista teatral” 6 (1912).

3.2. A crítica de teatro durante o século XX e início do século XXI

Um momento histórico importante prende-se com o papel desempenhado pelo jornal “Fla-
ma”, já nos anos 40. É de notar que, logo nas suas primeiras edições, existia um interesse
jornalístico pelo teatro e pelas artes performativas em geral, interesse este que adquire relevância
quando começaram a entrevistar as grandes figuras do “showbiz” do período em questão. Esta
realidade está claramente expressa no segundo número da “Flama” (1944), quando a atriz Dona
Amélia Rey Colaço fez as honras da capa e foi entrevistada pelo jornalista Luís de Macedo,

1. A Hemeroteca Digital da Câmara Municipal de Lisboa disponibiliza cópias digitalizadas deste perió-
dico na página Imprensa Teatral 1839-1912 (http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/EFEMERIDES/ImprensaTeat
ral/ImprensaTeatral.htm)

2. Idem.
3. Idem.
4. Idem.
5. Idem.
6. Idem.

http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/EFEMERIDES/ImprensaTeatral/ImprensaTeatral.htm
http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/EFEMERIDES/ImprensaTeatral/ImprensaTeatral.htm
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que iniciou a entrevista perguntando perentoriamente à atriz: “Acha V. Exa que a juventude se
interessa, de uma maneira geral, pelo teatro sério?” (Macedo, 1944:4).

Já em 1950, 1952 e 1962 são publicados, respetivamente, os três números dos “Cadernos de
Crítica e Arte.” Estas três publicações são um exemplo histórico da importância dada à crítica e
ao tratamento jornalístico das matérias das Artes. Em particular, interessa salientar a presença
da crítica teatral no segundo número desta publicação, onde a figura de destaque é Florentino
Goulard Nogueira, “vulto incontornável da crítica e da tradução dramatúrgicas da segunda
metade do século XX em Portugal”, como é sustentado por Cunha (2008). Este “Cadernos de
Crítica e Arte” afirmam-se num período histórico como um caso verdadeiramente excecional,
no sentido em que, depois de submetidos ao escrutínio da “Censura” 7, puderam ser publicados
sem qualquer tipo de alteração ou correção, como aliás está descriminado no relatório do capitão
José Augusto Brandão Pereira de Melo, da Direcção dos Serviços de Censura, despachado a 11
de Setembro de 1950: “Trata-se de estudos ou ensaios: literatura e critica literária, absoluta-
mente em condições de circulação livre, sem nada, a meu ver, que deva aconselhar sequer o
impedimento ou restrição dessa circulação” (Cunha, 2008).

Importa referir que a “Censura” exerceu um grande poder sobre a crítica de teatro e sobre o
exercício da atividade de crítico em Portugal. A experiência do crítico Carlos Porto exemplifica
bem esta dimensão. Porto (1971) tece as seguintes considerações acerca do teatro e da crítica de
teatro nos anos 70 em Portugal:

“Não esqueçamos que toda a problemática do teatro que em Portugal se faz é con-
dicionada por uma situação sociopolítica à qual não interessa a existência de uma
actividade teatral livre e contestatária (...) Os comentários que tenho vindo a fazer
a algum do nosso teatro partem sempre dessa inamovida situação, ou seja, têm em
conta a existência de uma Censura que, desde logo, condiciona a própria situação do
espectáculo e, o que é pior, impede a existência de um clima que possibilite o desen-
volvimento em liberdade da capacidade de criação que os portugueses, como qual-
quer outro povo, naturalmente revelariam, noutras circunstâncias.” (Porto, 1971:13).

Nos anos 60 e 70, os produtores de crítica de teatro e das artes em geral assumiam tanto a
função de críticos como de jornalistas, uma duplicidade personificada em figuras como Fernando
Peres e Mário Gonçalves. Este último terá sido um dos críticos que mais colaborou com jornais,
através da escrita de críticas e crónicas sobre as artes, destacando-se a sua colaboração em jornais
como “O Expresso”, “Diário de Notícias” e “Jornal de Letras, Artes e Ideias”. A propósito da
importância do trabalho de Mário Gonçalves, escreveu o também crítico e jornalista Pinharada
(2014): [Os trabalhos críticos de Mário Gonçalves foram] “essenciais na revelação de certas
zonas de rutura e conflito na arte portuguesa dos anos de 1950 mas, principalmente dos anos
60.” (Pinharada, 2014).

Importa referir que nos anos 70, e em particular no pós-25 de Abril, dão-se profundas altera-
ções no panorama teatral português e no modo como do teatro se passou a escrever. Já nos anos
60 se notava um sentimento generalizado de necessidade de oposição ao regime fascista, abrindo

7. Entenda-se Censura como sendo a proibição, de maneira parcial ou total, de informação dirigida à sociedade
que não estivesse de acordo com a ideologia do Estado Novo – regime político ditatorial que vigorou em Portugal de
1933 a 1974.
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caminho para uma crítica teatro sem limites e fronteiras formais ou estéticas. A “Censura” de-
saparece e surgem políticas governamentais com o objetivo de apoiar as artes e a cultura, como
aliás é referido na Constituição Portuguesa de 1976, nos artigos 42.º e 73.º:

“ARTIGO 42.º (Liberdade de criação cultural); 1. A livre a criação intelectual,
artística e científica. 2. Esta liberdade compreende o direito à invenção, produção e
divulgação da obra científica, literária ou artística, incluindo a protecção legal dos
direitos de autor.” (Constituição da República Portuguesa, 1976);
“ARTIGO 73.º (Educação e cultura) 1. Todos têm direito à educação e à cultura.
2. O Estado promoverá a democratização da educação e as condições para que a
educação, realizada através da escola e de outros meios formativos, contribua para
o desenvolvimento da personalidade e para o progresso da sociedade democrática
e socialista. 3. O Estado promoverá a democratização da cultura, incentivando e
assegurando o acesso de todos os cidadãos, em especial dos trabalhadores, à frui-
ção e criação cultural, através de organizações populares de base, colectividades de
cultura e recreio, meios de comunicação social e outros meios adequados”. (Consti-
tuição da República Portuguesa, 1976).

Os anos 80 e 90 são marcados por um progressivo fracionamento e especialização da im-
prensa. É neste período que surgem jornais e revistas voltados particularmente para a cul-
tura, dando também um enfoque particular na publicação da crítica de teatro. Neste contexto
destacam-se os semanários “Se7e” e “Blitz”.

[os semanários Se7e e Blitz] “acompanhavam o cenário artístico português como
criavam tendências vanguardistas, premiadas anualmente nos Se7es de Ouro e nos
Prémios Blitz; foi também o Se7e que implementou no país o “Roteiro” – cartaz
exaustivo do que se passava em Portugal a nível cultural).” (Franco, 2013:39).

Em 1984 é fundada a Associação Portuguesa de Críticos de Teatro (APCT), encabeçada
por Maria Helena Serôdio, académica dos Estudos de Teatro e também crítica de teatro. É
no seio da APCT que surge em 2004 o primeiro número da revista “Sinais de Cena”, uma
publicação que, para além de publicar artigos científicos relacionados com os Estudos de Teatro,
publica também crítica e análise de espetáculos de teatro. A “Sinais de Cena” continua a ser
publicada, contrariando uma tendência histórica de publicações do género que sofreram pela
sua efémera existência. Serôdio (1992), figura central da APCT, afirma, a propósito da crítica
de teatro nos finais dos anos 80, início dos anos 90: “[A crítica situa-se] nessa precisa margem:
entre a necessidade de rigor descritivo e a inevitável opção cultural e estética mais ou menos
confessada” (Serôdio, 1992:349).

Para além da revista “Sinais de Cena”, importa referir que, ao nível das publicações que
dedicam espaço à crítica, destacaram-se em Portugal a revista “Adágio”, publicada desde 1990,
a revista “Cadernos de Teatro de Almada”, que surge em 1997, a revista “Artistas Unidos” em
1999 e, entre 2007 e 2010, a revista “Obscena”. Para além destas publicações, que se inserem
mais no campo da reflexão académica, a crítica de teatro tem vindo a ser publicada até aos dias
de hoje em alguns jornais generalistas e revistas dedicadas à cultura.

É certo que nos 90 dá-se um fenómeno titânico de privatização, comercialização e monopo-
lização dos órgãos de comunicação social, uma tendência que atualmente se verifica consolidada
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pela existência de grandes grupos de comunicação em Portugal. Esta realidade altera profun-
damente o modo como se escreve sobre o teatro e as artes em geral. Neste sentido, o espaço
dedicado à crítica de teatro nos jornais e revistas portuguesas passa a ser cada vez menor e
coloca-se a questão de compreender se a crítica de teatro acabará por desaparecer dos periódicos
portugueses neste início do novo milénio.

Com a entrada no século XXI, surgiram um conjunto de pessoas que começaram a escrever
regularmente na imprensa ao mesmo tempo que críticos de teatro como Carlos Porto, Eugénia
Vasques, Fernando Midões ou Manuel João Gomes, figuras de destaque na produção nacional
de crítica de teatro, foram abandonando a escrita de crítica de até finais dos anos 90.

Em jeito de conclusão à resenha histórica aqui encetada, parece-nos pertinente acrescentar a
visão de Melo (2011) acerca do que a crítica de teatro foi e daquilo que é atualmente, sustentando
a lógica de que a crítica de teatro, até ao final do século XX, é um fenómeno que apresenta
aspetos estruturais ricos e um caráter profundamente reflexivo acerca do objeto artístico sujeito
ao parecer do crítico, assim como a ideia de que a crítica de teatro é atualmente um fenómeno
derribado:

“No pós-guerra, em países que se reerguiam, mas também em países sob a ditadura,
o ensino apoderou-se da crítica. O crítico explicava o que entendia da obra para
milhões de seres na esperança de espalhar o bem e o belo” (Melo, 2011);
[atualmente] “não foi a crítica descendo-descendo-caindo-caindo, absorta no po-
der que exerce, entediada, melancólica, até ficar, como agora, enteada do Marke-
ting, copy-paste de press-releases traduzidos atamancadamente? (...) Mas que fazer,
agora que a imprensa é voz da unanimidade e o sol parece que voltou a girar à volta
dos bancos – que já não são dos Medici?” (Melo, 2011).

Considerações finais

Finda esta reflexão histórica, questionamo-nos se a crítica de teatro estará ou não condenada
ao desaparecimento? Poderá esta deslocar-se definitivamente para o formato digital e assim
evitar a sua total obliteração? Parece-nos importante salientar que a reflexão acerca da Arte é
um fenómeno intrínseco ao comportamento intelectual humano, logo refletir sobre os espetácu-
los de teatro, será sempre uma atividade mais ou menos institucionalizada enquanto existirem
espetáculos de teatro. Logo, a questão essencial prender-se-á com a importância atribuída à
crítica de teatro que é publicada atualmente. Serão estas críticas demasiado intelectualizadas e
ininteligíveis ao ponto de não despertarem o interesse de um grande público-leitor e consequen-
temente não corresponderem também aos objetivos e políticas editorais dos jornais e revistas
que publicam crítica? Se a crítica de teatro acompanhar a tendência deste início de século XXI,
concluímos que, provavelmente, irá desaparecer dos jornais, esperando-se, caso aconteça, que
se desloque para demarcadas plataformas online, reguladas e conduzidas por profissionais espe-
cializados nesta área.
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Resumo

Apesar das duas décadas de ciberjornalismo rencentemente comemoradas, estamos
perante uma área de estudo relativamente recente em Portugal. Isso é ainda mais
evidente se nos centrarmos nos media de proximidade. O conhecimento sobre o
aparecimento e a evolução do ciberjornalismo de proximidade é por isso escasso.
Este trabalho é pois um olhar para esse percurso, centrado nas primeiras experiências,
que terão ocorrido no jornal Região de Leiria, a partir de 7 de Junho de 1996. Para tal,
beneficiaremos do estudo etnográfico realizado no decurso da tese de doutoramento.
Palavras-chave: ciberjornalismo de proximidade; ciberjornalismo; imprensa regio-
nal; história dos media.

Introdução

Começou por ser um jornal de anúncios e gratuito. Poucos anos depois, custava “um es-
cudo”. A opção de abandonar a distribuição gratuita mantém-se, 80 anos depois, porém, já não
o tipo de conteúdos, que agora são predominantemente noticiosos. Está ainda online, sendo que
a criação do repectivo cibermeio – as evidências encontradas apontam para que tenha sido o
primeiro jornal regional em Portugal a fazê-lo – surgiu num período em que a própria Internet
ainda nem sequer tinha chegado à redacção. Era uma novidade, um “admirável mundo novo”,
sobretudo para os jornalistas. Um percurso iniciado e percorrido mais por “carolice” do que por
“estratégia”.

Falamos do Região de Leiria, com sede na cidade de Leiria, capital de distrito. E é preci-
samente sobre esse âmbito geográfico e a respectiva comunidade que se referem as notícias que
publica – considera ainda o concelho de Ourém, do distrito de Santarém, depois de nos primeiros
anos considerar Torres Novas, do mesmo distrito.

Fundado por um particular, na década de trinta do século passado, começou por ser um pro-
jecto familiar. Já na década de noventa, a propriedade transitaria para um grupo empresarial.
O mesmo grupo acabaria por começar a dedicar-se ao negócio dos media, criando uma em-
presa que chegou a deter mais de uma dezena de publicações destinadas a pequenos territórios
(concelhos e distritos), o que fez dele o maior grupo de imprensa regional em Portugal. Foi
precisamente nesse período de transição que ocorrem as principais mudanças tecnológicas no
Região de Leiria. A criação do ciberjornal é disso exemplo.

IX Congresso Sopcom. pp. 79-90. Coimbra, novembro de 2015
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Leiria foi e ainda é uma cidade com forte vocação para a imprensa regional e local 1. O pri-
meiro jornal que aí foi impresso dava pelo nome de O Leiriense, corria o ano de 1854. Trata-se
de uma época marcada por uma “considerável expansão [da imprensa] por todo o País” (Ten-
garrinha, 1989) e que atravessou sobretudo o último quartel do século XIX. Ainda assim durou
cerca de cinco anos. Seguiram-se-lhe O Lis (1856), bem como outros nomes que marcaram
a imprensa leiriense, como O Distrito de Leiria (1860) ou o Leiria Ilustrada (1910) 2. Entre
1894 e 1900 o distrito de Leiria era um dos que apresentava mais jornais (Tengarrinha, 1989),
realidade que, pese embora algumas alterações pontuais, se mantém (ERC, 2010).

Quando surge, o Região de Leiria tinha como concorrentes de território O Mensageiro
(1914) e A Voz do Domingo (1933), ambos ligados à Igreja Católica. Diferenciavam-nos os
objectivos. O primeiro, tinha surgido para restaurar o antigo bispado de Leiria, o que se viria a
concretizar quatro anos depois, muito por força da campanha que o jornal lançou na sua edição
inaugural 3; já o segundo, pretendia ser a voz da Igreja, procurando espalhar os seus ensinamen-
tos naquela diocese 4. Aquele jornal familiar, nascido no seio da Tipografia Leiriense, surgia
assim como alternativa ao jornalismo clerical que se fazia sentir na cidade e no distrito. “O
Região [de Leiria] funcionava como uma família, com laços de afectividade. Era um jornal de
família e não estava ao serviço de ninguém. Para conseguir vender o jornal, a família tinha de
ter o jornal aberto a toda a gente. Era um jornal democrático e aberto”, refere Travaços Santos
(cit. Almeida, 2005: 79), seu antigo correspondente no concelho da Batalha. E era graças a
eles, aos correspondentes locais, que o jornal publicava algumas notícias. Um período em que
“éramos todos amadores” e em que “ninguém percebia nada de jornais”, recorda (idem). Carlos
Cardoso, funcionário do Região de Leiria entre a década de 60 e o ano de 2012, é mais um
exemplo do amadorismo reinante. Paginador durante todo esse período, chegou a elaborar arti-
gos relacionados com desporto, a partir de outros jornais ou do contacto com jornalistas (ibidem:
80).

As grandes mudanças, sobretudo estruturais, ocorrem na década de 70 do século XX. Com
a morte de José Baptista dos Santos e a consequente divisão do património pelos seus filhos, é
criada a Empresa Jornalística Região de Leiria, Lda. O jornal passa a assim ter personalidade
jurídica e um novo director, José Ângelo Baptista – único homem entre os quatro herdeiros do
fundador. Quanto às redacção e produção, mantêm-se no mesmo local, sem jornalistas. É já
no final desta década que começa a primeira transição tecnológica, com a aquisição de uma
máquina de impressão em offset. Uma das implicações surge ao nível editorial, com o director a
publicar artigos fotografados a partir de diários nacionais, como o Correio da Manhã (Almeida,
2005: 38-39).

Novos desafios surgem para o Região de Leiria na década de 80, com o aparecimento do
Jornal de Leiria (1984). Um novo projecto editorial, semanal, profissional, e com uma equipa

1. “Leiria que dera ao País a primeira fábrica de papel e a primeira tipografia, indústrias em que assenta a
propagação e o desenvolvimento da cultura não podia deixar de ser um centro de actividade intelectual de algum
interesse” (Cabral, 1993, apud Jerónimo, 2015).

2. Estes dois jornais foram os únicos que, até ao final da Monarquia, resistiram por mais de 12 anos. Outros,
como O Leiriense, foram publicados durante poucos anos (Fernandes e Silva, apud Almeida, 2005: 37).

3. O Mensageiro, n.º 1, 7 de Outubro de 1914.
4. A Voz do Domingo, n.º 1, 19 de Março de 1933.
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jovem. Tratava-se do seu primeiro concorrente, se excluirmos os dois semanários ligados à
Igreja Católica. “Os anunciantes reconheciam que o Jornal de Leiria tinha melhor qualidade,
mas esta nova publicação sentia francas dificuldades de penetração no mercado. Já o Região de
Leiria, apesar de algo ultrapassado, mantinha a liderança” (ibidem: 94). As inovações apresen-
tadas pelo jornal concorrente passavam ainda pela introdução dos computadores 5, o que ainda
não acontecia na redacção do Região de Leiria – o mesmo se aplicava às d’ O Mensageiro e
d’ A Voz do Domingo. Este mesmo desafio seria herdado por um novo projecto editorial que
entretanto surgia na cidade, o Diário de Leiria (1987) – primeiro jornal de periodicidade diária
no distrito de Leiria. Integrava o grupo editorial Adriano Lucas, Gestão e Comunicação Social
Lda 6, do qual fazia parte o Diário de Coimbra, que em 1986 começou a informatizar a redacção,
tornando-se assim um dos primeiros jornais mundiais a fazê-lo (Loureiro, 2011 apud Jerónimo,
2015). Este processo seria igualmente seguido pelo Região de Leiria, já no virar da década, com
a chegada de Lucínia Baptista Azambuja para assumir a direcção do jornal. Neta do fundador,
vinha com o objectivo inicial de ajudar o tio, José Ângelo Baptista, que se encontrava psico-
logicamente debilitado. A sua experiência como secretária em importantes empresas, tanto em
Portugal como no Brasil, viria a revelar-se determinante no ímpeto que se seguiria, pese embora
a sua inexperiência na área editorial (idem).

Todas as mudanças operadas eram inspiradas sobretudo em jornais de âmbito nacional. Co-
meçam a surgir trabalhos de investigação, desenvolvidos por jornalistas profissionais, em detri-
mento dos contributos de amadores, como eram os casos dos colaboradores e dos corresponden-
tes. É precisamente na transição da década de 80 para a de 90 que “ficam claras as fronteiras
entre informação e opinião” (Almeida, 2005: 95).

Um novo período de grandes mudanças surge na década de 90 do século XX, que se inicia
com a impressão da primeira página a cores da história do jornal (12 de Outubro de 1990),
prosseguindo com a sua total informatização (1992) (Jerónimo, 2015). Uns anos mais tarde,
em Julho de 1996, o Região de Leiria passa a ter um novo proprietário, o Grupo Lena, ligado à
construção civil. O grupo empresarial de Leiria entra assim no mundo dos media, constituindo
para tal a Sojormedia, SGPS – actualmente designa-se de Lena Comunicação –, que chegou
a ser a maior rede de imprensa regional em Portugal. O jornal fundado por José Baptista dos
Santos era o principal do grupo, absorvendo não só a maior parte dos recursos humanos, como
o maior parte do bolo de facturação. Entretanto, já se publicavam conteúdos noticiosos online.
No final da década, a direcção anuncia uma “redacção itenerante”, que iria percorrer o distrito
“recolhendo o retrato das realidade locais” 7.

O trabalho em grupo seria feito não só ao nível interno, como também, mais tarde, ao nível
externo. Nos últimos dias de 2003 é criada a Rede Expresso, da qual o Região de Leiria era
membro fundador, juntamente com mais 16 jornais. Uma parceria de cerca de seis anos com o

5. “O computador passou a fazer parte do quotidiano [do Jornal de Leiria, cujo número zero surge a 22 de Março
de 1984]” (Almeida, 2005: 100).

6. Na época detinha o jornais Diário de Coimbra, Diário de Leiria, Diário de Viseu, Diário Regional de Aveiro,
O Litoral, Municípios & Regiões, a Rádio Regional de Aveiro – 95 FM, bem como a gráfica FIG (Camponez, 2002:
213). Actualmente o grupo Diário de Coimbra é constituido pelo jornal que lhe dá nome, bem como os Diário de
Leiria, Diário de Viseu e Diário de Aveiro.

7. “Editorial”, Região de Leiria, 16 de Janeiro de 1998, página 22.
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Expresso, semanário de âmbito nacional, que tinha como principal objectivo a partilha de con-
teúdos. Os jornais regionais eram assim associados a um título relevante no panorâma nacional,
nomeadamente com a publicação de algumas notícias no ciberjornal do Expresso, enquanto este
garantia conteúdos para o mesmo.

Entretanto, o grupo Sojormedia também ia estando atento ao mercado local (concelhos ou
freguesias), adquirindo alguns jornais, como os semanários Imparcial (Ourém), Correio (Mari-
nha Grande) ou O Eco (Pombal). Com umas apostas a serem mais duradadouras do que outras,
a realidade é que todos elas acabariam por ser abandonadas e os jornais encerrados 8. O mesmo
voltaria a suceder já em 2009, com o lançamento do diário nacional i, que acabaria por ser ven-
dido cerca de um ano depois, pelo mesmo motivo que tinha levado ao encerramento de projectos
anteriores: dificuldades económico-financeiras.

Os últimos anos da década de 90 seriam marcados por múltiplas novidades. A primeira foi
a mudança da redacção, em 1997. Embora mantendo-se no centro da cidade, passou a ter uma
nova localização. Seguem-se, ainda no mesmo ano, as mudanças gráficas. “Desde o cabeçalho,
ao logótipo passando pelo aspecto global do jornal, tudo foi alvo de mudança. Os textos passa-
ram a ser mais pequenos, introduziram-se novas rubricas, o recurso à cor e à imagem tornaram-se
muito mais evidentes” 9. O lançamento do RegiaoDeLeiria.pt e a entrada da Internet na redac-
ção, marcariam ainda o ano de 1997. Já no seguinte, 1998, dá-se nova mudança de director.
Francisco Rebelo dos Santos, até então director-adjunto, é promovido – ainda se mantém como
director. Trata-se da primeira pessoa sem qualquer ligação familiar ao fundador ou aos seus
descendentes, a assumir a direcção do jornal. Tal como sucedera com a sua antecessora, o novo
líder editorial implementa mudanças. Assim, a 21 de setembro de 1999 o Região de Leiria passa
a ter periodicidade bissemanal – a experiência dura cerca de 10 meses, passando novamente a
semanal a 28 de julho de 2000. Ainda no decorrer do mesmo ano (1999) é lançada a revista RL,
que pretendia lançar um olhar sobre “o outro lado da gente conhecida”, mas também sobre “a
gente anónima, que não procura a ribalta mas que a merece”.

Prosseguem as renovações gráficas, em 2000, 2005 (mudança de redacção, desta vez para
um local mais afastado do centro da cidade), 2007 (impressão total a cores) e 2010. Nesta última,
o Região de Leiria é redesenhado de raiz, passando a ser publicado num formato mais pequeno
e com páginas agrafadas – tiragem de 10.000 exemplares semanais. Um grafismo em muito
semelhante ao diário nacional i e que se fica a dever ao facto de ambos terem o mesmo autor.
Uma das consequências para o jornal foi o começar a coleccionar prémios: Best of News Design
Competition, da Society for News Design (2011); Prémio Gazeta Imprensa Regional 2010, do
Clube de Jornalistas; uma medalha de ouro, quatro de prata e uma menção honrosa nos prémios
ÑH, capítulo ibérido da Society for News Design (2011); Prémio de Jornalismo Diversidade
Cultural, para Órgãos de Informação Regional, do Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo
Intercultural (2012); três menções honrosas nos prémios ÑH, capítulo ibérido da Society for
News Design (2012). A estes juntam-se ainda uma medalha de prata no concurso ibérico Lo
Mejor del Diseño Periodístico España & Portugal, da Society for News Design (2007).

8. Para informações mais detalhadas sobre a história do jornal, consultar o trabalho de Carlos Almeida (2005).
9. “Breve história de quase tudo sobre o Região de Leiria”. Disponível em www.regiaodeleiria.pt/about/historia/.

http://www.regiaodeleiria.pt/about/historia/
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É ainda na primeira década do século XXI que começam a ser exploradas as plataformas
digitais, que vão desde a adesão às redes sociais online (Twitter, em 2007; Facebook, em 2010),
à primeira – e única até ao momento – transmissão de um evento, em directo, no ciberjornal
(2011). Pelo meio a redacção começa a explorar a produção multimédia e é publicado o primeiro
vídeo (2009).

A chegada a um “admirável mundo novo”

Ainda a Internet não tinha chegado à redacção e já era possível encontrar online notícias
do Região de Leiria. A capa da edição em papel e as principais notícias, eram alguns dos
contéudos disponíveis em inforg.pt/inforg/rl, sub-domínio de uma empresa de informática. Um
colaborador comum a ela e ao jornal era o responsável pela criação e actualização do primeiro
ciberjornal do Região de Leiria. Um percurso iniciado a 7 de Junho de 1996 10 e que representa
aquela que terá sido a primeira disponibilização de conteúdos na Web, por parte de um jornal
regional em Portugal.

“Para nós foi uma entrada no admirável mundo novo da comunicação, porque foi tão curioso
quanto isto: o site apareceu, nós sabíamos que havia um site algures, que podia ser consultado,
mas nós ainda não tínhamos Internet no jornal”, recorda Paula Sofia Luz (cit. Jerónimo, 2015),
jornalista do Região de Leiria ao longo de 17 anos.

O “principal culpado” pelas mudanças que se começaram a viver em 1996 era Pedro Bra-
zão Ferreira (idem), informático e jornalista, recém-chegado ao Região de Leiria. “O Francisco
Santos [director do jornal] queria fazer um suplemento, uma revista, sobre tecnologias da infor-
mação, sobre computadores, software de gestão, etc” (idem). Esta era uma forma encontrada
pelo responsáveis pelo jornal de rentabilizarem o conhecimento tecnológico daquele informá-
tico, adquirido no decurso do serviço militar obrigatório, por um lado, e do seu gosto pelo
jornalismo, que lhe vinha do tempo do ensino secundário, por outro. A decisão na época foi
motivada mais por uma questão de “moda”, do que por uma estratégia ou planeamento prévio,
adianta Francisco Rebelo do Santos (idem):

“A verdade é que não houve grandes motivações empresariais, técnicas e editoriais.
Houve, isso sim, o apoio e o empenhamento de muitos carolas que estavam ligados ao
Região de Leiria. Gente que vinha do tempo do ZX Spectrum e que, enfim, queriam
emprestar as suas ideias, os seus saberes ao Região de Leiria”.

Um deles era precisamente Pedro Brazão Ferreira, que acabaria por ser o responsável pela
produção não de uma revista, mas de um suplemento mensal sobre informática e novas tecnolo-
gias, para a edição em papel. “Daí a decidir-se que se ia fazer um website para o jornal, foi uma
consequência natural dessa colaboração”, recorda o informático e jornalista de então. Como
também era colaborador de numa empresa de informática, a construção do primeiro ciberjornal
do Região de Leiria começou por surgir “de forma autónoma da própria redacção”. Numa altura

10. Embora tenha sido anunciado “REGIÃO DE LEIRIA na Internet”, na primeira página da edição de 14 de Junho
de 1996 daquele jornal, a realidade é que já na sua edição anterior (7 de Junho) era referida a estreia no “mundo
virtual”. A mesma informação é reconfirmada na edição de 21 de Junho.
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em que se mudavam os processos de produção, edição e impressão do jornal, “havia quase que
um departamento de tecnologia, um departamento de informática (risos)”. Pedro Brazão Ferreira
recorda ainda que na altura era “discutível” a importância da Internet para um jornal regional.
Como estava mais sensibilizado e à vontade, cabia-lhe desenvolver e actualizar o ciberjornal.
Com o processo concentrado numa única pessoa, por vezes ocorriam situações que causavam
admiração na redacção, que estava praticamente alheia do processo de transição. “Lembro-me
até que numa altura fui fazer uma reportagem a Fátima (. . . ) [e ele] dizia: - Bom, isto está em
primeiro lugar no site! Está no top, é o mais visto! E nós: – Mas é o mais visto como?! Porque
nenhum de nós tinha visto, porque não tínhamos acesso ao site” (Paula Sofia Luz cit. Jerónimo,
2015).

Entretanto a Internet chegava à redacção. Embora não nos seja possível aferir a data exacta
de quando é que isso terá acontecido, registamos o endereço do primeiro email do jornal, pu-
blicado pela primeira vez na edição de 16 de Maio de 1997. Outra evidência que nos leva a
considerar que a chegada da Internet tenha chegado à redacção naquele mês, é a referência que
surge duas edições à frente (30 de maio de 1997): RegiaoDeLeiria.pt, o novo domínio, próprio,
do ciberjornal. Quem também recupera esse período é Manuel Leiria (cit. Jerónimo, 2015),
jornalista e actualmente responsável pela gestão online do jornal. “Lembro-me perfeitamente do
primeiro modem que havia na redacção, que fazia aquele ruído característico de ligação à linha
telefónica e da lentidão, quase exasperante, com que se conseguia aceder às páginas” (idem). O
próprio acesso carecia de autorização superior, devido ao elevado custo associado.

Os primeiros tempos eram de novidade e até de alguma ansiedade. O jornal vivia um período
de mudança e os jornalistas estavam a ser testemunhas previligiadas. Pedro Brazão Ferreira re-
corda as “noitadas de fecho de edição à quarta-feira”, que “eram as noites de iniciação, digamos
assim, às ferramentas da Web”. O antigo informático e jornalista do Região de Leiria confiden-
cia ainda que a redacção “desenvolveu muito cedo essas ferramentas”, mesmo com “pessoas
não técnicas”, isto é, sem grande conhecimento ou utilização delas. A própria utilização do
email era, na época, um desafio. “Na redacção cada um tinha a sua mailbox pessoal, portanto,
brincava-se muito sobre isso. É normal. Era uma coisa amadora que eles achavam fantástica
(risos)”, recorda. Também Paula Sofia Luz recupera esses momentos. “Cada vez que chegava
um e-mail era uma festa. Cada vez que mandávamos um e-mail para alguém, telefonávamos
para nos certificarmos que o e-mail lá tinha chegado. E foi, como digo, um admirável mundo
novo que se abriu para nós todos”.

Pese embora os passos prematuros dados pelo Região de Leiria no domínio da Internet,
logo na década de 90, a verdade é que só na viragem do século é que terá havido uma percep-
ção das potencialidades daquele novo meio. Curiosamente não foi um acontecimento próximo
geograficamente a desencadear essa reconhecimento.

“O grande marco aconteceu com o 11 de Setembro [de 2001], quando nós, de um
momento para o outro, nos apercebíamos que não havia nada de proximidade que
naquele momento fosse mais importante que a queda das torres gémeas. E então
tentámos que essa semana, nessa edição, o jornal apresentasse olhares locais sobre
esse problema. E nada melhor que os nossos emigrantes que estavam por esse mundo
fora, sobretudo nos Estados Unidos, para termos esses olhares. E foi aí que a Internet
teve um papel fundamental” (Francisco Rebelo dos Santos cit. Jerónimo, 2015).
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Também Manuel Leiria considera este um caso “paradigmático”. Se o 11 de Setembro foi
histórico, sobretudo para o povo norte-americano, o dia seguinte não foi menos para a redacção
do jornal. “Através da Internet lançamos um repto para quem da região estivesse nos Estados
Unidos e quisesse partilhar a sua perspectiva dos acontecimentos connosco, o fizesse. E de facto
recebemos imensas – já em 2001 – declarações e depoimentos”, refere o jornalista. A partir daí
foi desenvolvido um trabalho “num jornal regional”. Para o mesmo jornalista, sem a Internet o
mesmo teria sido possível, porém, “não seria tão amplo e tão participado como foi na altura”.

Gradualmente as potencialidades do novo meio foram sendo reconhecidas, sobretudo pela
possibilidade que se apresentava aos jornalistas de poderem trabalhar à distância. Paula Sofia
Luz recorda, a esse propósito, a altura em que dirigia O Eco, semanário local ligado ao Sorjor-
media. “Conseguimos, durante oito anos e meio, que um jornal que era produzido, do ponto
de vista do texto e das imagens, em Pombal, fosse paginado em Leiria e impresso em Lisboa”,
refere. O novo meio começava, assim, a fazer parte das rotinas da redacção, a ser aceite por toda
a estrutura do jornal. Tratava-se de uma “janela que nos permitia olhar para novos horizontes,
para o futuro e afirmar que nós não vivíamos apenas de uma marca com o peso de décadas”
(Francisco Rebelo dos Santos cit. Jerónimo, 2015).

Evolução do ciberjornal

Um jingle surgia logo que o utilizador chegava ao endereço inforg.pt/inforg/rl. A versão
inaugural apresentava uma estrutura simples, própria das primeiras páginas Web. No topo surgia
a imagem da primeira página da edição em papel, seguida da respectiva manchete, em hipertexto.
Ao clicar nele o utilizador acedia aos restantes destaques, apresentados na integra – texto e, em
alguns casos, imagens. Estávamos a 7 de Junho de 1996 e surgia assim o Região de Leiria
online 11.

Na versão original do ciberjornal era ainda possível consultar o cartoon “Os Corvos” 12 e o
arquivo, através das “Edições Anteriores” – só estavam disponíveis quatro, de 6 de Setembro a
4 de Outubro de 1996 13. Os suplementos “Informática” e “100 Maiores Empresas” completa-
vam os conteúdos editoriais disponíveis. O primeiro, como vimos, era da competência de Pedro
Brazão Ferreira, que ia trabalhando simultaneamente para o jornal e para o ciberjornal. Quanto
ao segundo suplemento, diferenciava-se pela apresentação dos conteúdos. Pese embora fos-
sem uma mera transposição para a Web do que era apresentado no papel, tal como os restantes,
verificamos que eram apresentados numa estrutura organizada, explorando a hipertextualidade,

11. “Desde a edição de 7 deste mês já é possível ler as principais notícias do REGIÃO DE LEIRIA através da world
wide web da Internet”, lia-se no Região de Leiria, 21 de Junho de 1996, página 30.

12. Iniciado em 1990, este era um espaço de crítica social, que durante quase duas décadas foi publicado na
edição em papel e depois transposto para o ciberjornal. Surgia no formato ilustração, vulgo cartoon. Mais sobre “Os
Corvos” em Carlos Almeida (2005: 26).

13. Referimos-nos ao acesso possível via Archive.org, de 30 de Janeiro de 1997 – data mais longinqua a que foi
possível aceder. Consideramos, a partir dos conteúdos disponíveis e das respectivas datas de publicação, que embora
o ciberjornal tivesse sido criado e anunciado anteriormente, só terá começado a ser actualizado com regularidade a
partir da edição de 6 de Setembro de 1996. Ainda assim, o conteúdo mais antigo que encontrámos data de 5 de Julho
de 1996 e refere-se ao suplemento “100 Maiores Empresas”.
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permitindo assim o acesso a tabelas e textos de opinião. A fazer lembrar aquilo que actual-
mente se designa por “jornalismo digital em base de dados” (Barbosa, 2005, 2007). Embora não
apresentasse uma estrutura tão desenvolvida como as actuais, não podemos deixar de sublinhar
este caso. Não só por estarmos a falar em práticas dos primeiros anos do ciberjornalismo em
Portugal, mais concretamente no pontapé de saída ao nível da imprensa regional, mas também
no tempo que requereria, naquela época, a construção deste tipo de conteúdos. Uma justifica-
ção possível para que tenham sido transpostos para a Web, é o facto de, ao que tudo indica, ter
sido um informático, um “expert”, a fazê-lo. No caso, o responsável pelo desenvolvimento do
ciberjornal e a actualização do mesmo, Pedro Brazão Ferreira.

Do Região de Leiria online dos primeiros tempos constavam ainda “Anúncios e Classifi-
cados”, dados referentes à “Circulação e Leitores” da edição em papel e à “Ficha Técnica” –
onde apenas constava o nome da directora de então, Lucínia Baptista Azambuja. O ciberjornal
ter-se-á mantido assim durante meses, período durante o qual é feito o registo do domínio pró-
prio: RegiaoDeLeiria.pt (30 de maio de 1997). Embora não se saiba o que terá ocorrido com
o ciberjornal nessa altura, isto é, se houve uma transição imediata ou não, a realidade é que no
final de 1998 é anunciado, na página inicial, que a edição online seria suspensa, na sequência
de uma mudança de servidores. No mesmo espaço era solicitado que os utilizadores deixassem,
num formulário próprio, o seu endereço de email, para que fossem “convidados” para a reaber-
tura do ciberjornal. O momento seguinte surge cerca de um ano depois, 1999, altura em que
a página inicial não apresentava grandes alterações, para além de ter passado de fundo branco
para negro. Seguiu-se uma pequena mudança na página inicial, que regressaria ao fundo branco
e onde apenas apresentava o logótipo e o endereço de e-mail. Apesar de tudo, a versão original
do ciberjornal acabaria por ser reconhecida com a “Insígnia Top 5% Portugal”, destinada “[a]o
que melhor se faz em Portugal em termos de Word Wide Web” 14 – atribuida pela Top 5% Por-
tugal, desde 1996. O Região de Leiria seria o único jornal regional a ser reconhecido naqueles
primeiros anos – ainda hoje é a única distinção feita ao seu ciberjornal.

É no virar de milénio que surge a primeira mudança de fundo no ciberjornal (11 de maio de
2000), agora localizado num domínio próprio. Esta acompanha a mudança gráfica efectuada na
edição em papel, numa altura em que a mesma tinha mudado de periodicidade, sendo agora bis-
semanal. A experiência duraria cerca de 10 meses, findo a qual a administração assumia dar um
novo impulso ao RegiaoDeLeiria.pt (Almeida, 2005). Assim, o ciberjornal surgia organizado
em três colunas verticais, apresentando na central as notícias em destaque e no topo da mesma
a manchete, sobre fundo vermelho. Para além de apresentar na página principal e de imediato
todas as principais notícias, acompanhadas de imagens, disponibilizava separadores laterais com
as secções temáticas da edição em papel. Era ainda possível consultar os “especiais”, que para
além de variáveis, eram construídos em micro sites próprios. Espaços de acompanhamento noti-
cioso específico, onde eram apresentadas as notícias principais e também um acompanhamento
feito na hora. Entretanto o RegiaoDeLeiria.pt começa a disponibilizar as Notícias na Hora –
selecção de âmbitos regional, nacional e internacional – e uma mailling list. Ainda no campo

14. “Região de Leiria entre os melhores”, Região de Leiria, 20 de Janeiro de 1998, suplemento “Informática”,
página 3.
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da interactividade, surgem os inquéritos, a possibilidade de pesquisas internas e os anúncios
animados (banners).

A aposta em espaços independentes para o acompanhamento de assuntos específicos, pros-
segue e em 2001 surge o especial Silence 4. Uma banda de Leiria que na época se destacava
em Portugal e, por conseguinte, a redacção ia acompanhando o seu percurso. Daí resultou um
espaço onde eram agregadas não só as notícias produzidas pelos jornalistas do Região de Lei-
ria, como também outras de origem e produção externa. À vertente noticiosa foram associados
outros conteúdos de entretenimento, como músicas ou imagens dos elementos da banda, para
os utilizadores descarregarem. Associados a esta iniciativa surgem ainda separadores animados
(gifs).

Nova mudança surge com o aproximar do final de 2002. É assumida a actualização perma-
nente do ciberjornal, que até então vivia da transposição dos conteúdos publicados na edição
semanal em papel 15. Esse shovelware mantém-se, porém, num outro âmbito. Surgem as notí-
cias de Última Hora, a quem são dedicadas duas das três colunas verticais do RegiaoDeLeiria.pt:
a principal e uma lateral. Predominam as notícias nacionais e internacionais, enquanto as regio-
nais são escassas. Este facto fica a dever-se à origem da produção, isto é, a Lusa. Na coluna mais
à direita surgem os separadores das “secções na hora” (A Região, Nacional, Internacional, Eco-
nomia, Desporto e Cultura), cuja produção provém na sua quase totalidade da mesma agência
noticiosa; Edição Semanal (onde se mantém a imagem da primeira página e o acesso aos res-
pectivos destaques – o email dos autores inserido no respectivo nome é novidade –, bem como o
arquivo das edições); a Pergunta da Semana e os Especiais. Surge ainda como novidade a Conta
Pessoal, onde é dado aos utilizadores a possibilidade de registo. Este permitia o “acesso a um
conjunto de funcionalidades exclusivas, como a personalização do site e a recepção de news-
letters por email com as novidades que iremos anunciando”. Já no separador de topo, surgiam
ainda os Classificados e as Utilidades (Farmácias de Serviço, Previsão do Estado do Tempo e O
Seu Horóscopo).

Já em 2003, são feitos pequenos acertos à estrutura do ciberjornal, que passa de três para
quatro colunas. A mais à esquerda ganha fundo azul, de modo a dar mais visibilidade à imagem
da primeira página da edição em papel e aos respectivos destaques. O mesmo sucede com os
separadores para as Utilidades (Emprego e Formação Profissional, Classificados, Farmácias,
Metereologia e Horóscopos). A cor dos títulos das notícias também muda.

Os acertos à estrutura do ciberjornal prosseguem em 2004. Esta volta às três colunas e os
conteúdos de âmbito regional ganham preponderância. A edição semanal em papel é o principal
destaque, com as respectivas imagem e manchete destacadas no topo da homepage e sobre um
fundo de cor, o mesmo acontecendo imediatamente abaixo, com as notícias A Região. Seguem-
se as Notícias na Hora – um destaque, que por defeito é de âmbito Nacional –, em que é possível
ao utilizador fazer uma consulta pelas temáticas Nacional, Internacional, Economia, Desporto e
Cultura. Logo a seguir, a fundo de cor, surge o Cartaz, com agendas de exposições e de cinema.
Uma das colunas laterais passa a ser dedicada em exclusivo às Notícias na Hora, enquanto os

15. “No sentido de darmos mais um passo no caminho do futuro, a edição on-line, em www.regiaodeleiria.pt,
passou a ser actualizada diariamente com notícias regionais, nacionais e internacionais”. Disponível em RegiaoDe-
Leiria.pt (“Quem somos”) e recuperado a partir de Archive.org.

http://www.regiaodeleiria.pt
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restantes separadores – lateral e topo – não sofrem alterações, à excepção do destaque dado
a Cartaz, Desporto, Emprego e Casas. Surgem ainda o serviço Boletins Electrónicos 16. Na
sequência destes acertos, são criados ainda no mesmo ano dois micro sites, um para a revista RL,
outro dos produtos editoriais do Região de Leiria, e o Euro 2004, onde são agregadas todas as
notícias associadas ao Campeonato da Europa de Futebol, que, entre outras cidades portuguesas,
tinha Leiria como sede. A possibilidade de comentar notícias surge pela primeira vez. Mediante
registo, o utilizador podia “subscrever os Boletins Temáticos, comentar os artigos publicados,
aceder a conteúdos exclusivos e adquirir os produtos e serviços aqui oferecidos”.

A quarta grande mudança no ciberjornal surge em 2005, em simultâneo com a mudança
gráfica do jornal. Estruturalmente “recua” à disposição de 2003, porém, com uma imagem re-
novada: três colunas verticais, sendo a central a maior. É precisamente nesta última que surgem
as notícias, que se desdobram em três zonas: a de topo, para uma notícia e respectiva imagem,
a intermédia, para duas notícias e respectivas imagens, e a última, onde surgem duas notícias
sem imagem. Mantém-se uma coluna dedicada a conteúdos noticiosos de última hora – produ-
ção externa (Lusa) – e a informação referente a O Tempo em Leiria. Quanto à lateral sobrante,
destina-se a destacar edição em papel, com a respectiva imagem de capa e separadores temáticos
(À Conversa, Região, Abertura, Clube do Leitor, Cultura, Desporto, Educação & Ciência, Ne-
gócios, Praça Pública, Saúde & Bem Estar e Última Página). Surgem ainda os canais Desporto,
Economia, Internacional e Nacional, que mais não são do que separadores temáticos das notí-
cias de última hora. No topo, mantêm-se separadores para notícias Na Hora, Edição, Arquivo,
Imobiliário e Emprego, surgindo ainda Assinar (edição em papel), Opinião, Veículos e Diversos
(anúncios). Alguns meses mais tarde, são efectuados alguns acertos nesta área, mantendo-se
apenas os separadores “na hora”, “edição” e para o arquivo, agora designado de Edições An-
teriores. Porém, em 2009 verifica-se um retormar da opção anterior, sendo repostos todos os
separadores originais. É precisamente neste ano que surge o primeiro vídeo (9 de Fevereiro) 17,
publicado no ciberjornal e resultante de uma entrevista feita por um jornalista do Região de
Leiria. Contudo, o aparecimento de elementos multimédia, como é o caso do aúdio, já se po-
dia encontrar no ciberjornal desde 2006 (11 de dezembro), inserido no canal Fazendo o Bem
Olhando a Quem 18. Em 2007 observam-se novos acertos na estrutura do ciberjornal, sendo
dada mais preponderância à imagem, sobretudo ao nível das notícias. É inclusivamente criado
o separador Galeria de Fotos, tal como o Cartaz (agendas e notícias relacionadas com cultura).
Mais uma vez, estas alterações ocorrem em simultâneo com as da edição em papel.

É em 2010 que ocorrem as maiores mudanças em ambos os meios do Região de Leiria. O
logótipo é redesenhado, bem como toda a parte gráfica. Se no papel todas as editorias são revistas
e o jornal passa a sair num formato mais pequeno e agrafado, ao nível do ciberjornal verifica-se
uma mudança para a popular plataforma Wordpress – desde o seu início que apresentava uma
estrutura original, construída de raiz em HTML. Transversal aos dois meios é a valorização da
imagem. Em RegiaoDeLeiria.pt – apresenta-se agora dividido em duas colunas – isso acontece

16. Não foi possível apurar a que se destinava.
17. “Cristina Nobre: o poeta Afonso Lopes Vieira nos jornais”. Disponível em https://vimeo.com/3145950.

Consultado a 25 de Março de 2013.
18. Das pesquisas realizadas, recorrendo ao Archive.org, “a voz da campanha” foi o único aúdio encontrado.

https://vimeo.com/3145950
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com as notícias em destaque, que surgem automaticamente e em transição. Todas elas notícias
passam a ter, sem excepção, imagens associadas (fotografias). Também o vídeo passa a ser
uma presença constante, embora localizado na parte final da estrutura do ciberjornal. Ainda
ao nível da imagem, os conteúdos publicitários são igualmente dinâmicos e ocupam um lugar
de destaque no topo. A publicação de conteúdos multimédia começa a ser mais frequente,
não só com a presença de fotografias e vídeos (dentro e fora das notícias), mas também com
a introdução de PDF’s nas próprias notícias e com a disponibilização da edição em papel num
formato dinâmico – surgem ainda os livros digitais (eBooks) 19. As notícias começam a ter
tags associadas. Desta introdução de elementos relacionados com a interactividade, resulta um
espaço lateral onde surgem as notícias Top (mais consultadas), Últimas (ou as mais recentes)
e Receber (para subscrição). O mesmo espaço é ainda partilhado pelos Blogs (convidados e
recomendados pela redacção) e Comentários (os mais recentes dos utilizadores). Entre os dois
separadores temáticos que surgem no topo do ciberjornal, destacam-se Quem Somos (inclui os
momentos mais marcantes da história do Região de Leiria), Iniciativas RL (acesso a microsites)
e Web (com novidades sobre tecnologia e Internet). O aparecimento e a popularização das redes
socias online, ganha visibilidade, ao serem criados atalhos para os perfis do Região de Leiria no
Facebook e Hi5, bem como Twitter e Flickr. A previsão metereológica é outras das informações
úteis que se mantém, tal como as Farmácias de Serviço e a agenda de Cinemas. Novidade é a
introdução de sugestões de Restaurantes e Bares & Discotecas.

Nos últimos anos, o RegiaoDeLeiria.pt não sofreu grandes alterações estruturais, mantendo-
se, globalmente, igual à versão de 2010. Exceptuam-se, porém, a actualização ou introdução
de separadores, que fizeram crescer a página principal – aumenta também o tempo de scroll
por parte do utilizador. É recuperada a publicação da imagem da primeira página da edição em
papel, presença habitual em versões anteriores e que nesta ocupa uma área superior. Ao nível
dos conteúdos, destaque para a transposição que é feita da secção de Necrologia, aparentemente
muito procurada pelas utilizadores para condolências e desabafos.

Considerações finais

Numa fase em que a investigação em torno dos cibermédia regionais e do ciberjornalismo de
proximidade é ainda recente em Portugal, este estudo apresenta-se como importante contributo
para a construção de conhecimento sobre essas áreas. As primeiras evidências apontam para o
Região de Leiria como primeiro órgão de comunicação social regional publicar notícias online.
Com 80 anos de existência, este semanário tem vivido diferentes períodos e experiências.

“Nós começámos a estar na Internet porque era moda” (Francisco Rebelo dos Santos cit. Je-
rónimo, 2015). Esta frase traduz aquilo que parece ter sido o percurso de quase duas décadas do
Região de Leiria online: experimentação. E isso vai desde os primeiros tempos do ciberjornal,
à adopção das redes sociais. A própria publicação temporária de notícias de âmbito nacional e
internacional num ciberjornal regional, são também reveladoras disso. À semelhança do que su-
cede actualmente com alguns dos principais cibermeios nacionais e internacionais, que por não

19. Parceria com o escritor leiriense Paulo Kellerman, que lança edições exclusivas no ciberjornal.
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terem redacções online dependem das notícias das agências, também o Região de Leiria chegou
a seguir essa lógica. Por outro lado, nos anos mais recentes têm surgido algumas experiências
interessantes, que reforçam a lógica de proximidade que tanto reclamam este tipo de meios. O
aparecimento dos espaços Necrologia, em que as pessoas usam o espaço de comentários para
expressar os seus sentimentos aos falecidos ou familiares destes; o Catinho dos Bichos, sobre
animais de estimação; ou a disponibilização de eBooks, a partir de parcerias com autores locais,
são alguns exemplos de experimentação.

A ausência de estratégia online, por parte da direcção, tem sido compensada com a existência
de alguns actores-chave na redacção. Se as primeiras experiências resultaram do voluntarismo
de um informático, que por sua iniciativa começou a fazer a transposição de conteúdos do papel
para a Internet, a realidade é que tem sido esse mesmo voluntarismo, sobretudo de jornalistas,
que tem garantido a sobrevivência o Região de Leiria online. A resposta dada pela redacção
aquando do atentado de 11 de Setembro de 2001 nos EUA, designadamente através da alteração
de toda uma edição, recorrendo a meios online para contactar com emigrantes, é um momento
marcante e paradigmático em todo este percurso. Um sinal dos efeitos da globalização e de como
a Internet está cada vez mais presente nas rotinas de produção noticiosa, independentemente dos
meios ou da escala dos órgãos de comunicação social.
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Resumo

O jornalismo e os meios de comunicação adquiriram uma importância social muito
relevante na construção social da realidade. É fundamental discutir o papel dos media
como um dos principais fóruns de discussão em sociedades democráticas. Para este
trabalho analisamos a relação entre cidadania e rádio. Consideramos a rádio como um
veículo privilegiado para a promoção da cidadania, uma vez que reúne um conjunto
de elementos favoráveis a esse fim, dentre eles: a proximidade com o público e a lin-
guagem utilizada. Assim, a nossa intenção foi compreender como a rádio contribui
para o entendimento do mundo indispensável à formação de opiniões sobre questões
relevantes ao exercício da cidadania. Para isso estudámos as grelhas de programação
de rádios em Lisboa e em Brasília, nos anos 2011 e 2012, e realizámos entrevistas
com os respetivos diretores. Também realizámos grupos de focos, no contexto de
diversas organizações sociais, para compreender a relação dos cidadãos com a rádio.
Observámos que a rádio continua a ter um grande potencial cívico, mas neste mo-
mento, de um modo geral, a sua programação pouco contribui para a promoção de
uma cidadania efetiva.
Palavras-chave: rádio; cidadania; democracia; espaço público; jornalismo.

Introdução

Pensar a contribuição da rádio para a cidadania é pensar em sujeitos, em homens e mulheres
como cidadãos e cidadãs. Mas o que é ser cidadão/cidadã? Como podemos exercer a nossa
cidadania? Habermas (2007: 35) argumenta que é necessário para a compreensão do ser cidadão
e da cidadania, considerar que os cidadãos são pessoas que desenvolvem a sua identidade pessoal
em determinados contextos, tradições e ambientes culturais específicos, e que precisam desses
contextos para conservar a sua identidade. Cecília Peruzzo (1998: 158) entende a cidadania
como um aprimoramento contínuo vinculado à aprendizagem propiciada pela vida quotidiana.
Para a autora, a cidadania é uma construção social. E como construção social, considerar-nos-
emos cidadãos à medida que tivermos consciência dessa nossa condição social. Para se discutir
cidadania é necessário ter consciência dela, esta é a primeira condição: reconhecer os direitos e
deveres dos e para com os outros cidadãos.

Esta dimensão da cidadania, na qual os indivíduos reconhecem no próximo um portador de
elementos identitários comuns, construídos ao longo de muitas gerações, resulta em formas de
vida compartilhada, como membros de comunidades, “(...) constituídas em torno de sentidos

IX Congresso Sopcom. pp. 91-102. Coimbra, novembro de 2015

vguimaraes@uft.edu.b
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fortes. Ou seja, sujeitos que se assumem como detentores de identidades sociais específicas”
(Esteves, 2008: 11). Para o autor, o entendimento do cidadão como membro de uma sociedade
que possui uma identidade específica constitui uma condição importante para que o exercício
da cidadania não seja assente na noção de sujeito com direitos individuais abstratos, mas de
um sujeito capaz de participar na construção de formas de entendimento comum e de planos
coordenados de ação. Essa participação ativa dos cidadãos como sujeitos formadores da história
acontece através do acesso ao processo político, que se dá na esfera pública, e que no contexto
das sociedades complexas e pluralistas atuais nos coloca algumas questões sobre como e em
que medida os media, e no contexto desta pesquisa a rádio, especialmente no seu papel jorna-
lístico, podem ajudar os cidadãos a aprender sobre o mundo, sobre o debate e a tomar decisões
informadas (Dahlgren, 1997: 1).

Ao compreendermos que a cidadania é construída através da relação das pessoas com a so-
ciedade em que vivem, entendemos que o fundamento do exercício da cidadania é a formulação
de opiniões sobre os assuntos relevantes para a vida dos indivíduos. Estas opiniões derivam do
seu entendimento do mundo e o indivíduo é um cidadão na medida em que é parte integrante
desta mesma sociedade. No nosso trabalho analisamos exatamente a relação entre cidadania e
rádio. A escolha deste médium deve-se ao facto de a rádio ser um dos primeiros veículos de
comunicação de massa, hoje já com mais de 120 anos de existência, e embora alguns teóricos
tenham proclamado o seu fim, a rádio sobrevive e continua a desempenhar um papel importante
nas sociedades. Consideramos a rádio como um veículo privilegiado para a promoção da cida-
dania. A nossa intenção foi, então, compreender como a rádio, hoje, manifesta o seu potencial,
enquanto parte integrante dos mass media, de promoção do desenvolvimento da cidadania. A
sua programação contribui para o entendimento de mundo indispensável à formação de opiniões
sobre questões relevantes ao exercício da cidadania? O nosso objetivo foi analisar a contribui-
ção da rádio para o processo de formação de opinião sobre temas sociais relevantes relacionados
com a cidadania, através de um estudo comparado nas cidades de Brasília e Lisboa, assim como
verificar se a programação quotidiana das rádios em estudo promove uma aproximação aos cida-
dãos e se estes reconhecem e definem a programação radiofónica como correspondendo às suas
necessidades de informação e de conhecimento.

Os Media e a Cidadania

Ao refletirmos sobre a questão da cidadania em pleno século XXI não poderíamos deixar
de analisar a relação dos media com a cidadania. Como e em que medida os media, e no con-
texto desta pesquisa a rádio, especialmente no seu papel jornalístico, podem ajudar os cidadãos
numa aprendizagem sobre o mundo, na realização de debates e a tomar decisões informadas?
(Dahlgren, 1997: 1).

Wahl-Jorgensen (2008: viii) argumenta que se entendemos a cidadania como uma espécie
de camaleão que muda para refletir as alterações em cada contexto, isso não é menos verdade
com relação aos media. Para a autora, a existência dos cidadãos nas sociedades contemporâneas
não depende apenas de documentos oficiais que os identifiquem como tal, depende também dos
meios de comunicação de massa, que são por excelência locais de luta pelo poder político. Jones
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(2008: 167) sugere que qualquer compreensão de cidadania deve levar em conta que os “media
são plurais” – que as experiências mediadas da vida política e da cidadania ocorrem por meio de
vários fóruns e tipos de experiências.

A aproximação da cidadania aos media, ou dos media à cidadania, faz com que reconheça-
mos novos cenários para viver em sociedades democráticas e também nos permite perceber que
não compreenderemos plenamente a cidadania sem olhar concretamente para o funcionamento
do poder por meio do discurso mediático. Os media converteram-se em espaços-chave da re-
criação do espaço público e de mediação entre os cidadãos e as autoridades. A participação do
público nos media tem as suas origens desde o aparecimento do jornal, mas a sua importância
em termos de opinião só acontece de forma mais evidente quando se populariza na rádio o uso
do telefone (para participação dos ouvintes nas emissões), nos anos 60 do século XX (Winocur,
2002: 89).

O papel dos media na democracia deve ser o de fornecer aos cidadãos as informações que
necessitam para desempenharem os seus papéis. A forma como essas informações afetam o
entendimento e o compromisso com a democracia moldam a identidade de cada cidadão. Para
Cruz (2000: 285), o crescimento da importância dos meios de comunicação e a rapidez com que
se difunde a informação têm aumentado as capacidades e oportunidades para conhecer e definir
os conflitos sociais.

Em consequência de a sociedade se ter tornado extraordinariamente complexa para não ser
mais possível, fisicamente, assegurar um processo “efetivamente” democrático através de espa-
ços físicos comunicacionais (de discussão e interação sociais), e devido à evolução tecnológica
que possibilitou a disseminação da imprensa, “os primeiros meios eletrônicos aumentam a com-
plexidade das sociedades e criam um novo espaço público: a mídia” (Roldão, 2008: 143). Sem
os media não é possível ao cidadão concretizar adequadamente os direitos e liberdades de ex-
pressão, associação, reunião e intervenção em assuntos públicos, assim como avaliar e eleger os
seus representantes ou ele próprio fazer-se eleger.

Os media são hoje um pré-requisito, embora de modo algum sejam uma garantia, para mol-
dar o caráter democrático da sociedade, pois são os portadores de comunicação política para
além da comunicação face a face (Dahlgren, 2009: 3). A compreensão do sentido social dos
media revela as regras que estruturam quotidianamente a circulação e resignificação das mensa-
gens.

Nomeadamente no que diz respeito à rádio, Winocur (2002: 71) afirma que a sua programa-
ção se ocupa da vida dos habitantes: experiência com o governo da cidade, condições de vida e
diversos assuntos ligados ao âmbito emotivo-privado. Para a autora, a rádio constitui um cenário
privilegiado para abordar as necessidades e expetativas dos cidadãos. Oferece espaços para o
debate e para a livre circulação de ideias, com a possibilidade de participação direta do cidadão.

Na sua análise, Winocur (2002: 101) destaca a rádio como uma ferramenta idónea para
facilitar o processo de aprendizagem necessário à tomada de consciência, a qual depende do
desenvolvimento da capacidade de reflexão crítica sobre a própria realidade social, para poder
transformá-la.

A rádio, na opinião de Winocur (Ibidem: 97), pode ser considerada como uma esfera pú-
blica nas novas condições de globalização e desterritoralização da cultura e da informação, não
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no sentido de uma esfera única, homogénea e separada do Estado ou da vida privada, mas exata-
mente pelo contrário, na fragmentação de múltiplos espaços de conceção diversa e heterogénea.

Para Carmo-Roldão (2008: 186), é possível que a rádio propicie aos ouvintes programas que
tenham um conteúdo que vá além do simples entretenimento ou da simples informação, segundo
o velho conceito de lead. A rádio deve ser utilizada como instrumento de democratização do
saber e deve ter por objetivo contribuir para a formação de uma visão mais ampla da realidade
social, nesta construção de cidadania de que estamos a falar. A rádio deve ser um meio de
expressão de sujeitos como protagonistas, das suas vidas e desejos, com conteúdos variados, tais
como: questões ambientais, saúde, educação, cultura, desporto, política, economia etc.

O Roldão afirma que “esses novos conteúdos vão contribuir para a formação de uma nova
consciência a qual fortalecerá a democracia e, aos poucos, transformará o Estado a fim de atender
às necessidades da população” (Roldão, 2008: 160).

Escolhas E Procedimentos Metodológicos

Como primeiro passo escolhemos cinco rádios de Lisboa 1 e cinco rádios de Brasília para
compor a nossa amostra. A escolha foi determinada pela diversidade, o nosso objetivo foi traba-
lhar com rádios de vários segmentos, a nossa procura fez-se por um leque variado da sociedade.
Escolhemos rádios com enfoque jornalístico, rádios mais musicais, rádios voltadas para um pú-
blico adulto, rádios de público jovem, etc. Após estas considerações, a nossa amostra ficou
assim definida: em Lisboa: Rádio Renascença; Cidade FM; TSF; Antena 1 e RDP África; em
Brasília: Rádio Clube FM; Jovem Pan FM; CBN FM; Cultura FM e Canção Nova.

Após esta etapa de seleção das rádios, entrámos em contacto com os respectivos diretores,
solicitando a concessão da gravação de uma semana (das 24 horas de emissão, de segunda a
domingo) da programação da rádio, assim como uma entrevista. O contacto foi realizado atra-
vés do envio de uma carta assinada pelo Centro de Investigação Media e Jornalismo (CIMJ) e
posterior contacto telefónico. Em Lisboa, a semana de gravação solicitada aos diretores foi de
10 a 16 de outubro de 2011 e em Brasília de 12 a 18 de março de 2012. As entrevistas com
os diretores das rádios de Lisboa foram realizadas em outubro de 2011 e as entrevistas com os
diretores das rádios de Brasília em março de 2012.A duração média das entrevistas foi de apro-
ximadamente 50 minutos e com o consentimento dos entrevistados, todas as entrevistas foram
gravadas e transcritas integralmente.

Seguindo a sequência de etapas da metodologia, realizámos os grupos de foco em Lisboa e
em Brasília. A estratégia para a formação dos grupos de foco foi através do contacto com grupos
sociais já existentes, como sindicatos, associações, Juntas de Freguesias, etc. A escolha desta
estratégia tem como base a forma como a sociedade civil se encontra constituída (associações,
organizações, movimentos, etc.), considerada por Habermas como a base social de uma esfera
pública autónoma.

A sociedade civil compõe-se de movimentos, organizações e associações, os quais
captam os ecos dos problemas sociais que ressoam nas esferas privadas, condensam-
nos e os transmitem, a seguir, para a esfera pública política. O núcleo da sociedade

1. Não consideramos a classificação das rádios (nacionais, regionais e locais), mas apenas o local de sua emissão.
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civil forma uma espécie de associação que institucionaliza os discursos capazes de
solucionar problemas, transformando-os em questões de interesse geral no quadro de
esferas públicas (Habermas, 2003: 99).

Estabelecemos contacto com estes grupos sociais também através do envio de cartas assi-
nadas pelo CIMJ e posterior contacto telefónico. Na carta explicámos o objetivo da pesquisa e
solicitámos a nossa participação em uma das reuniões de rotina do grupo, para desenvolvermos
a nossa dinâmica de debate. Após algumas negativas conseguimos assim realizar cinco debates
em Lisboa e quatro debates em Brasília.

Em Lisboa, os debates aconteceram com a Associação de Estudantes da Faculdade de Ciên-
cias Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa; com a Associação Cabo-Verdiana em
Lisboa; com a Federação Portuguesa do Táxi; com o Grupo Carismático Luz e Vida da Igreja
Paroquial de Benfica; e com as Associadas do Vivafit da Pontinha. Conseguimos um total de 48
participantes.

Em Brasília reunimo-nos com o Diretório Central dos Estudantes da Universidade de Bra-
sília; com a Associação Comunitária de Vicente Pires; com o Sindicato dos Condomínios Re-
sidenciais e Comerciais do Distrito Federal; e com o Sindicato dos Permissionários de Táxis e
Motoristas Auxiliares do Distrito Federal, totalizando 43 participantes.

Tanto em Lisboa, como em Brasília, os participantes responderam primeiro ao inquérito
socioeconómico e, depois, participaram no debate que foi gravado e transcrito integralmente
para análise, com o consentimento de todos. Os participantes assinaram, ainda, um termo de
livre consentimento, no qual autorizam a utilização dos dados para fins académicos, garantindo
a pesquisadora a preservação das identidades. Em Lisboa, o período de realização das reuniões
com os grupos de foco foi de outubro a dezembro de 2011 e em Brasília foi em março de 2012.

Os debates aconteceram todos nos locais e horários em que habitualmente os grupos se
reúnem. Isso para uma melhor integração da pesquisadora com o grupo, ou seja, a adaptação foi
da pesquisadora e não dos participantes. Os debates tiveram uma duração média de 55 minutose
as discussões foram todas gravadas e transcritas para análise.

Conhecer o pensamento dos grupos de foco é importante, pois possibilita entender mais ob-
jetivamente que a receção não é apenas um lugar de chegada, mas deve também ser concebida
como uma instância de produção de sentido. Durante muito tempo, como refere Martín-Barbero
(2001), tanto os estudos da comunicação como os responsáveis pelas políticas de comunicação
na América Latina não levaram em conta os diferentes modos de ver, de ler e escutar dos rece-
tores. As necessidades e expetativas culturais do povo ficaram de fora. Mas através dos Estudos
de Receção passa-se a entender o processo comunicativo a partir de outro olhar. Ou como afirma
Martín-Barbero (Ibidem: 301), de um outro lugar: o das práticas sociais e culturais. A partir
desses estudos, o processo comunicacional deixa de ser entendido como linear e unívoco para
ser vislumbrado em várias direções, relacionado com o contexto político, histórico, cultural e
social. E o recetor passa a ser entendido também como um produtor de sentido, e não um sim-
ples descodificador de mensagens. De acordo com a sugestiva (e muito conhecida) formulação
de um dos estudos pioneiros da área, a produção de sentido passou a ser compreendida como o
resultado de duas operações comunicacionais distintas: a codificação e a descodificação – entre
si relacionadas, mas quase sempre de uma forma tensional (Hall, 1999: 51-61).
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O método de análise adotado, principalmente para as grelhas de programação das rádios em
questão, insere-se nos princípios da análise de conteúdo entendida como:

“(. . . ) um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por pro-
cedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens indi-
cadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos
às condições de produção/receção (variáveis inferidas) destas mensagens” (Bardin,
2008: 44).

E especificamente para a análise de conteúdo jornalística recorremos à compreensão de
Herscovitz, que define esta análise como um “método de pesquisa que recolhe e analisa tex-
tos, sons, símbolos e imagens impressas, gravadas ou veiculadas em forma eletrônica ou digital
encontrados na mídia a partir de uma amostra aleatória ou não dos objetos estudados” (2007:
126-127).

A análise de conteúdo pode contemplar também diversas formas de unidades de registo:

[. . . ] as palavras-chaves de um discurso político, os personagens de um filme ou ro-
mance, os anúncios publicitários de uma revista, os acontecimentos de um período
histórico, etc. Alguns textos sobre análise de conteúdo incorporam a esta modali-
dade as unidades de enumeração ou unidades espaço-temporais, como o minuto de
emissão radiofônica, a sequência de um filme, o centímetro coluna das notícias dos
jornais, etc.(Fonseca Junior, 2005: 294, grifo do autor).

Segundo Bardin (2008: 145-146), os critérios de categorização podem ser: semântico (cate-
gorias temáticas), sintático (categorias gramaticais – verbos, adjetivos, etc.), lexical (classifica-
ção das palavras segundo o seu sentido) e expressivo (categorias que classificam, por exemplo,
as diversas “desordens” da linguagem).

Desta forma, a unidade de registo escolhida, por se tratar de programas radiofónicos, é o
segundo; e o critério de categorização o semântico, partindo de categorias temáticas. Escolhe-
mos o tema por o considerarmos a forma mais adequada para a codificação de toda a amostra da
pesquisa. “Um tema é formado por uma unidade de texto que inclui o sujeito, o verbo e o objeto
ou o agente, a ação e o alvo da ação” (Herscovitz, 2007: 134).

Para analisarmos se a programação da rádio contribui para o entendimento do mundo in-
dispensável à formação de opiniões sobre questões relevantes ao exercício da cidadania e se
promove, incentiva, os cidadãos a refletirem sobre as decisões políticas, sociais e do seu dia-
a-dia, recorremos a Marques de Melo (2010) e a Janine Lucht (2010), assim como a Chaparro
(2000). Primeiramente, para diferenciar a programação das rádios em conteúdos jornalísticos e
conteúdos não jornalísticos. Consideramos como conteúdos jornalísticos, os tipos propostos na
classificação de Lucht (Ibidem: 273-274) com relação aos géneros radiojornalísticos, a saber:
informativo; opinativo; interpretativo; utilitário e diversional (divertimento). Todo o conteúdo
restante das programações não classificado nestes géneros, consideramos como conteúdo não
jornalístico.

A decisão de separar os conteúdos jornalísticos dos não jornalísticos deve-se ao facto de
reconhecermos que é através do jornalismo, mais essencialmente, que os media desenvolvem os
seus conteúdos e contribuem para uma melhor compreensão do mundo; reconhecemos também
o papel central que o jornalismo desempenha nas sociedades democráticas. E como afirma Jay
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Rosen, “o jornalismo pode e deve desempenhar um papel no fortalecimento da cidadania, no
melhoramento do debate público e no reviver da vida pública” (2003: 44-45).

Embora saibamos que apenas abordar os temas não é suficiente para promover o entendi-
mento necessário das questões sociais, reconhecemos que é o primeiro passo para a tomada de
consciência, o que nos levou a optar pela análise temática para realizar o estudo dos conteúdos
jornalísticos abordados na programação radiofónica.

Definimos os temas a partir do entendimento da cidadania como uma construção da relação
das pessoas com a sociedade em que vivem, assumindo o indivíduo o estatuto de cidadão na
medida em que é parte integrante desta sociedade. Assim, estabelecemos algumas categorias
temáticas para analisarmos a programação radiofónica.

Estabelecemos a nossa análise distinguindo as rádios portuguesas e as brasileiras, conside-
rando para cada uma delas os conteúdos jornalísticos e os conteúdos não jornalísticos (contabi-
lizados em valores absolutos e relativos); e, posteriormente, analisámos os conteúdos jornalís-
ticos, identificando os temas abordados nos mesmos de acordo com as temáticas estabelecidas,
a saber: Educação; Política; Saúde; Economia; Cultura; Meio Ambiente; Desporto; Trânsito;
Prestação de Serviço; Internacional; Sociedade; Fóruns/Ouvinte e Outros.

Especificamente para as rádios brasileiras, inserimos o tema A Voz do Brasil 2. Esta decisão
deve-se ao facto de as rádios brasileiras viverem uma realidade particular, mas que não poderia
deixar de ser considerada. Todas as rádios no Brasil são obrigadas a transmitir o noticiário ra-
diofónico estatal A Voz do Brasil, que vai para o ar de segunda a sexta-feira, das 19h às 20h.
Consideramos o programa como de conteúdo jornalístico por ser realizado por jornalistas e ser
composto por notícias e reportagens. No entanto, por se tratar de um produto de fontes oficiais e
ser veiculado obrigatoriamente, não poderia ser considerado dentro da programação jornalística
convencional das emissoras, inclusive por não ser da responsabilidade das rádios (elas simples-
mente retransmitem o programa). Em função de todos estes fatores, decidimos torná-lo uma
categoria específica para as rádios brasileiras. Assim, poderemos analisar a realidade destas
rádios de forma mais adequada metodologicamente.

Análise, Discussão e Algumas Considerações

Para analisarmos a programação das rádios com relação ao conteúdo jornalístico e ao con-
teúdo não jornalístico realizámos a transcrição integral de 24 horas de emissão de todas as es-
tações que integram o estudo, ou seja, um dia da semana como amostra de pesquisa. Já pres-
supúnhamos que, de um modo geral, as rádios mais vocacionadas para o entretenimento e para
a música teriam menos conteúdos jornalísticos, isso tanto com relação às rádios portuguesas,
como às rádios brasileiras, mas é importante pormenorizar estes conteúdos jornalísticos. Quais

2. O programa A Voz do Brasil está no ar há 80 anos, desde o dia 22 de Julho de 1935. É o programa mais
antigo do Brasil. O programa é um noticiário radiofónico estatal de difusão obrigatória, que vai para o ar de segunda
a sexta-feira em todas as emissoras de rádio abertas do Brasil, das 19h às 20h. O programa é constituído por notícias
do poder executivo, judiciário e legislativo e ainda o Minuto TCU (Tribunal de Contas da União). Nas segundas,
quartas e sextas-feiras cada um dos poderes, em cada dia, cede um minuto do seu tempo para as notícias do TCU.
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são os assuntos que ainda encontram espaço nas rádios? E de que maneira são eles recebidos
pelos grupos participantes da pesquisa?

No dia analisado, com relação as rádios portuguesas, temos que a rádio Antena 1 transmitiu
57.077 segundos de conteúdo jornalístico (66,06%) e 29.323 segundos de conteúdo não jorna-
lístico (33,94%). A RDP África transmitiu 39.004 segundos de conteúdo jornalístico (45,14%)
e 47.396 segundos de conteúdo não jornalístico (54,86%). Já a Cidade FM transmitiu neste dia
800 segundos de conteúdo jornalístico (0,93%) e 85.600 segundos de conteúdo não jornalís-
tico (99,07%). A Renascença transmitiu 20.362 segundos de conteúdo jornalístico (23,57%) e
66.038 segundos de conteúdo não jornalístico (76,43%). A TSF transmitiu 37.257 segundos de
conteúdo jornalístico (43,12%) e 49.143 segundos de conteúdo não jornalístico (56,88%).

Entre os temas selecionados para identificar o perfil da rádio no que diz respeito à sua contri-
buição para a cidadania, identificamos que a Antena 1 dedicou 22,69% do seu conteúdo jornalís-
tico ao tema Cultura. Não é difícil perceber a razão deste tema ter ficado em primeiro lugar, pois
a proposta da rádio é, precisamente, promover a cultura portuguesa. São vários os programas
que abordam a história da música portuguesa, da literatura, dos contos, das lendas, etc. Política
(14,98%), Desporto (11,61%), Internacional (9,41%) e Economia (9,09%) são os outros temas
que aparecem com maior destaque dentro da programação jornalística da rádio, compondo, as-
sim, a lista dos cincos mais abordados. Saúde (0,84%), Educação (1,79%), Sociedade (2,59%),
Meio Ambiente (2,98%) e Trânsito (4,64%) foram os temas com menor incidência durante as
24 horas de programação analisadas.

O tema Cultura (27,24%) aparece também em primeiro lugar na RDP África, cuja linha
editorial é muito próxima da Antena 1. Desenvolve diversos programas que valorizam em es-
pecial a cultura africana, mas há outros também que promovem a cultura portuguesa. Política
(18,71%), Desporto (16,62%), Internacional (6,99%) e Saúde (6,64%) completam os cinco te-
mas com maior frequência no dia em questão. Prestação de Serviço (0,60%), Trânsito (0,77%),
Educação (0,91%), Meio Ambiente (0,94%) e Sociedade (2,35%) foram aqueles com menor
incidência.

Com um índice de conteúdo jornalístico muito baixo, a rádio Cidade FM apenas abordou:
Trânsito (49,63%), Prestação de Serviço (23,13%), Política (15,75%), Desporto (8,88%), Meio
Ambiente (1,38%) e Internacional (1,25%). Constatamos que a preocupação da rádio está na no-
tícia breve, relacionada principalmente com o trânsito e a prestação de serviço, como a previsão
meteorológica e algumas dicas de emprego para jovens.

A rádio Renascença, embora seja uma rádio católica, desenvolve uma programação jor-
nalística pautada por princípios propriamente jornalísticos e não por determinações religiosas.
Mais do que as outras rádios, contempla muitas notícias ligadas à Igreja, mas isso não im-
pede o desenvolvimento de muitos outros assuntos. Identificamos que o Desporto (20,46%) foi
o principal tema abordado no dia analisado; Política (18,29%), Economia (17,57%), Trânsito
(9,71%) e Sociedade (7,62%) completam a lista dos maiores destaques dentro da programação.
Educação (1,17%), Saúde (3,29%), Meio Ambiente (3,40%), Prestação de Serviços (3,54%) e
Fóruns/Ouvintes (0,00) foram os temas menos abordados ou não abordados pela rádio.

Com relação à TSF, os dados revelam que Política (28,14%) foi o tema principal de todo
o conteúdo jornalístico da estação. Economia (13,30%), Desporto (11,66%), Internacional
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(10,14%) e Outros (7,17%) formam o grupo de maior incidência na programação. Já Prestação
de Serviço (1,13%), Saúde (3,83), Cultura (4,12), Fóruns/Ouvintes (4,54%) e Educação (0,00)
aparecem com menor frequência ou não abordados durante a programação do dia transcrito.

Com relação as rádios brasileiras a situação não é muito diferente. A rádio Cultura FM
transmitiu 28.900 segundos de conteúdo jornalístico (33,45%) e 57.500 segundos de conteúdo
não jornalístico (66,55%). A Jovem Pan FM transmitiu 7.137 segundos de conteúdo jornalístico
(8,26%) e 79.263 segundos de conteúdo não jornalístico (91,74%). Já a Clube FM transmi-
tiu neste dia 4.912 segundos de conteúdo jornalístico (5,69%) e 81.488 segundos de conteúdo
não jornalístico (94,31%). A Canção Nova transmitiu 8.175 segundos de conteúdo jornalístico
(9,46%) e 78.225 segundos de conteúdo não jornalístico (90,54%). A CBN transmitiu 74.117
segundos de conteúdo jornalístico (85,78%) e 12.283 segundos de conteúdo não jornalístico
(14,22%).

A rádio Cultura FM, a rádio pública do Distrito Federal, tem um ponto em comum muito
importante com a rádio pública de Portugal, a Antena 1: as duas têm a Cultura como tema prin-
cipal na programação jornalística, nos dias analisados, mas a Cultura FM dedicou um tempo
ainda maior (66,60%) do que a Antena 1 (22,69%). Quanto ao mais, sobressaem as diferenças
entre estas duas estações de serviço público: o tempo dedicado ao conteúdo jornalístico e ao
conteúdo não jornalístico foi praticamente o inverso, a Antena 1 desenvolveu 66,06% de con-
teúdo jornalístico e 33,94% de conteúdo não jornalístico, a Cultura FM apresentou 33,45% de
conteúdo jornalístico e 66,55% de conteúdo não jornalístico. Ainda sobre os conteúdos tratados
jornalisticamente na Cultura FM: A Voz do Brasil 3 (12,46%), Prestação de Serviço (9,65%),
Meio Ambiente (2,54%) e Saúde (2,48) compõem a lista dos cinco temas mais abordados por
esta rádio. Política (0,10%), Desporto (0,49%), Trânsito (0,52%), Sociedade (0,62%) e Fó-
runs/Ouvintes (0,00%) foram aqueles com menor ou nenhuma incidência na programação da
Cultura FM no dia em questão.

A rádio Jovem Pan FM, com relação ao conteúdo jornalístico apresentado no dia analisado,
apresenta A Voz do Brasil (50,44%), Outros 4 (11,24%), Trânsito (11,21%), Política (9,02%) e
Cultura (6,96%) como os cinco temas com maior destaque na programação. Já Desporto (0,14),
Sociedade (0,77%), Prestação de Serviços (1,49%), Saúde (2,35%) e Fóruns/Ouvintes, Educa-
ção, Meio Ambiente (todos com 0,00%) foram os temas menos abordados ou absolutamente
ausentes das notícias no dia em questão.

A rádio Clube FM, no dia analisado, assim como a rádio Cidade FM, em Portugal, muitos
temas nem aparecem na programação desta rádio. Com o menor tempo dedicado aos conteú-
dos jornalísticos entre as rádios brasileiras, registamos incidência apenas dos seguintes temas:
A Voz do Brasil (73,29%), Prestação de Serviço (11,89%), Saúde (6,13%), Trânsito (4,74%),
Sociedade (1,69%), Economia (1,69%), Outros (0,47%) e Meio Ambiente (0,10%).

3. Mais uma vez, é importante referir que esta categoria foi criada apenas para as rádios brasileiras, em função
da obrigatoriedade de transmissão do programa A Voz do Brasil.

4. As notícias e reportagens transmitidas no dia da análise que não pertencem a nenhuma das categorias do nosso
estudo foram classificadas no tema Outros. A Jovem Pan FM transmitiu neste dia muitas notícias policiais: assaltos,
prisões, etc.
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A rádio Canção Nova deu prioridade aos seguintes temas: A Voz do Brasil (44,04%) Ou-
tros 5 (12,84%), Prestação de Serviços (9,19%), Saúde (8,26%), Economia (7,68%) e Trânsito
(5,08%). Política (1,37%), Educação (2,94%), Cultura (3,72%) e Desporto (4,89%) foram os
temas com menor incidência no dia escolhido do nosso estudo. Fórum/Ouvintes, Sociedade,
Internacional e Meio Ambiente (0,00%) foram temas que não apareceram na programação.

Já com relação a rádio CBN temos, no dia analisado, o Desporto (27,07%) como o tema
principal. Outros 6 (13,88%), Cultura (11%), Prestação de Serviço (10,51%) e Política (8,12%)
completam a lista dos assuntos com maior ênfase na programação. Educação (0,95%), Meio
Ambiente (1,47%), Sociedade (2,15%), Trânsito (3,25%) e Fóruns/Ouvintes (0,00%) foram os
temas com menor incidência, ou não abordados, durante as 24 horas analisadas.

Percebemos que a atuação das rádios, tanto portuguesas como brasileiras, no tocante à sua
contribuição para aspetos que fazem parte do quotidiano dos ouvintes, da construção de uma
cidadania, é passível de questionamento. Observamos que, de maneira geral, o conteúdo não
jornalístico suplanta o conteúdo jornalístico. E este conteúdo jornalístico não tem dado ênfase,
de maneira geral, às questões mais ligadas às pessoas, à cidadania.

A rádio tem perdido a sua característica de veículo mais próximo do cidadão, tanto que a
maioria dos participantes dos grupos de foco declarou já não reconhecê-la como veículo com
essa qualidade. Talvez ainda se mantenha mais próxima do que a televisão, mas já muito distante
daquilo que foi na sua origem (ou essência). Também foi referido por muitos dos participantes
do nosso estudo que a rádio contribui parcialmente para a vida do seu dia-a-dia, a maioria de-
clarou que essa contribuição se limita, sobretudo, a informações de trânsito. Ao procurarmos
o entendimento dos diretores das rádios sobre essa matéria, percebemos que de modo geral to-
dos eles acreditam que a rádio ainda é o veículo mais próximo do cidadão. Há aqui, portanto,
uma compreensão oposta entre quem faz a rádio e quem recebe: enquanto os diretores ainda
reconhecem esta proximidade, o mesmo já não acontece entre os grupos de foco.

Tanto em Lisboa como em Brasília, os participantes questionaram o facto de existirem temas
mais ligados ao seu quotidiano que necessitam de uma melhor abordagem e que a rádio acaba
por dar ênfase a assuntos que não lhes dizem respeito diretamente; aqui fazem referência, por
exemplo, às informações internacionais – ou, pelo menos, a rádio não consegue fazer a ligação
dessas matérias às preocupações mais imediatas das pessoas. Podemos perceber esta questão
ao verificar que em Portugal, por exemplo, as notícias internacionais surgem em quase todas as
rádios entre os temas mais abordados. E embora no Brasil as notícias internacionais não estejam
entre as de maior incidência, também não figuram entre as de menor destaque. Ou seja, este
assunto esteve presente em quase todas as rádios mais do que temas como Educação, Saúde,
Meio Ambiente e Sociedade.

Sabemos que em função de vivermos hoje num mundo globalizado, onde “os meios de
comunicação, informação, transporte e distribuição, assim como os de produção e consumo,
agilizam-se universalmente” (Ianni, 1999: 212), as informações internacionais ganham força

5. As notícias, reportagens e entrevistas da rádio Canção Nova classificadas no tema Outros, foram preferenci-
almente ligadas à Igreja Católica.

6. Assim como para a Jovem Pan FM, as notícias e reportagens transmitidas pela CBN que foram classificadas
no tema Outros dizem respeito, preferencialmente, a notícias policiais: assaltos, prisões, etc.
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e são importantes para cada cidadão entender e compreender as questões mundiais, que por
vezes interferem na economia, na política, na vida do seu país, o que significa que as rádios
não podem eximir-se de trazer essas informações. Mas a principal questão está no facto desses
assuntos terem uma atenção muito maior do que temas ligados ao quotidiano das pessoas, às
questões que de um modo mais direto interferem no dia-a-dia dos ouvintes. Só como exemplo, o
tema Educação teve um tempo médio abaixo de 1% de todo o conteúdo jornalístico do conjunto
das rádios brasileiras e portuguesas do nosso estudo.

Embora os próprios diretores reconheçam que a rádio deve proporcionar uma programa-
ção focada nas pessoas, nas necessidades reais, na formação cívica, não é isso que verificamos
quando constatamos a abordagem que as rádios fazem dos temas ligados à cidadania, à formação
dos cidadãos, ao entendimento de mundo envolvente. Vimos que, neste momento, a programa-
ção das rádios em grandes centros como Lisboa e Brasília tem contribuído muito pouco para a
formação cívica dos seus ouvintes, assim como tem participado pouco do dia-a-dia dessas pes-
soas; quase sempre essa contribuição se restringe a informações de trânsito e, talvez, um pouco,
a uma certa companhia que a rádio faz. Muitas vezes, a importância da rádio foi definida em
função daqueles que têm pouco acesso a outros meios de informação. Quando nos referimos aos
ouvintes com pleno acesso a todos os meios de comunicação, a programação das rádios torna-se
mais distante e com contribuições mais pontuais.

É preciso pensar verdadeiramente nestas questões, pois muitas vezes os diretores das rádios
ao criticarem a programação faziam-no de maneira geral, mas ao falarem da programação da
sua rádio sempre procuravam enfatizar que, dentro do que é possível fazer, eles estão a fazer.
Os responsáveis das rádios de música consideram não ser o papel destas estações informar e
que seus ouvintes não esperam uma programação que “aborreça” com muitas notícias. Mas não
foi bem isso que ouvimos por parte dos participantes dos grupos de foco. O que faz com que
possamos dizer que é possível pensar verdadeiramente numa outra forma de atuação da rádio,
que não seja apenas pautada pela lógica do mercado, que nesse processo gera uma crise de
mercantilização dos media, a qual diminui cada vez mais a possibilidade de uma atuação isenta
dos meios de comunicação e faz com que estes se afastem do seu ideal de funcionamento.
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Ecos no imaginário: a amplificação da insegurança e do medo pela
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Resumo

A imprensa, ao reportar notícias relacionadas com a violência urbana, amplifica o
medo e a sensação de insegurança, contribuindo para a construção de imagem nega-
tiva a respeito de determinadas localidades. Mesmo quando os episódios não estão
ligados diretamente às cidades onde a crise de segurança pública é mais conhecida,
faz-se associação ao que já está gravado na memória. É como se fossem ecos urba-
nos, reflexos em ondas que saem de um foco central e espalham-se a outras regiões
do país. Para justificar esse posicionamento, o presente artigo discute reportagens
apresentadas pelo jornal O Estado de S. Paulo a respeito da chamada terceira onda
de violência em Santa Catarina, entre setembro e outubro de 2014. Aborda questões
de imaginário; medo; e ainda emprega conceitos de enquadramento para justificar as
interpretações que ampliam os efeitos das ameaças sociais.
Palavras-chave: imaginário; medo; mídia; cidades; segurança pública.

Introdução

É possível elaborar uma imagem mental de um local onde nunca se esteve pessoalmente.
É comum que pessoas descrevam cidades que conheceram apenas por meio do jornalismo e da
publicidade, por exemplo. Cidades turísticas são representadas por seus atrativos geográficos,
históricos ou culturais. Atraem a atenção de leitores e, com isso, estão constantemente em evi-
dência. Fatos noticiosos também ajudam a criar ou a reconstruir a imagem de certas localidades.
Episódios de violência contribuem para transformar, no imaginário coletivo, a percepção que
as pessoas têm de municípios que, em princípio, conheciam pelo desejo, por exemplo, de um
dia passar férias naquele lugar. Tumultos e depredação de bens públicos podem provocar nos
leitores a sensação de não querer, sequer, conhecer determinada região. Se nosso conhecimento
passa cada vez mais pelas imagens e crenças (Mix, 2006), valores e representações podem dar
ao leitor uma identidade social. Ao gerar confiança, forma-se opinião.

O presente artigo discute eventos registrados entre os meses de setembro e outubro de 2014,
durante a terceira onda de violência em Santa Catarina, resultado de atentados criminosos que,
segundo autoridades, eram comandados por líderes da facção Primeiro Grupo Catarinense, o
PGC. Pela ideia do enquadramento, pressupõe-se que o público pode ser guiado por enfoques
jornalísticos, embora possa também ter interpretações diferentes de acordo com sua própria
realidade. O jornalismo, por meio da cobertura cotidiana, ajuda a criar no imaginário a sensação
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de insegurança, de medo. Ao mesmo tempo, por associação, retrata o evento como se fosse
consequência do que ocorre em outros centros urbanos e que já fazem parte do imaginário,
mais propriamente, tem-se o exemplo da cidade do Rio de Janeiro. Até que ponto ecos de
conflitos considerados corriqueiros na capital fluminense influenciam a cobertura jornalística
e repercutem em ondas a outros estados do país? Será que leitores memorizaram signos do
noticiário e por meio deles interpretam os males reportados amplificando a insegurança? É o
que pretendemos discutir ao longo do texto.

Imaginário, mídia e medo

A discussão de que a mídia amplifica a violência, tornando o assunto cada vez mais pre-
sente e, portanto, de certa forma, estimulando comportamento agressivo, antissocial e criminoso
não é recente. McQuail (2013) reúne pensamentos de diferentes autores a respeito do tema e
comenta: “Cada novo meio de comunicação popular faz surgir uma nova onda de alarme sobre
seus possíveis efeitos” (McQuail, 2013: 452). Mas o autor, após apontar os resultados de diver-
sas pesquisas, menciona: “Embora haja dúvidas sobre os feitos das representações do crime na
mídia sobre o comportamento, em fatos e em ficção, há pouca dúvida de que elas influenciam as
opiniões sobre a incidência de crimes e sobre os riscos de ser vítima”. (McQuail, 2013: 455).

Em Les Nouvelles Peurs, Marc Augé (2013) refere-se a medos socioeconômicos, a medos
provocados por ações político-ideológicas, a mudanças climáticas e, consequentemente, ambi-
entais, a ameaças criminosas. O autor afirma que essas situações se sobrepõem e se confundem,
amplificando-se mutuamente, produzindo pânico e provocando angústia nos indivíduos. Vive-
mos em uma realidade reduzida a um emaranhado confuso de medos. Muitos deles, reflexos
do que se lê na imprensa. Na lógica da mídia, as notícias mais assustadoras, acabam ganhando
maior destaque e cobertura. O valor-notícia acaba sendo determinado pelo que chama mais a
atenção do público. Pela hipótese do enquadramento, entende-se que os “quadros definem pro-
blemas, diagnosticam causas, fazem juízos morais e sugerem soluções” (McQuail, 2013: 357).
Acaba dando uma interpretação geral a itens que não estão necessariamente interligados, o que
afasta a cobertura de uma objetividade presumida. As fontes de informação também imprimem
subjetividade. O enquadramento (framing) se refere a modos de comunicadores (entendendo,
neste caso específico, jornalistas) apresentarem a informação de maneira a torná-la mais acessí-
vel, compreensível, ao público. O modelo parece subestimar a capacidade de interpretação do
público, pois jornalistas acreditam que traduzem os acontecimentos da forma como o público
prefere recebê-los. Mas a hipótese também considera os frames da audiência, ou seja, como as
pessoas utilizam a informação e tiram conclusões, impressões, a respeito dos temas discutidos
na mídia (imprensa). O medo acaba sendo uma consequência desse processo de enquadramento
de notícias que reportam situações de violência urbana.

Para David Altheide (2002: 42), o medo não acontece ou surge de lacunas sociais ou incerte-
zas. Também não é mera consequência de uma sensação de falta de controle sobre nossas vidas.
Essas situações realmente contribuem para o aumento do medo, uma percepção do público. No
entanto, o autor sustenta que há muito mais envolvido nisso. Formatos de entretenimento de
mídia popular e cultura de massa, juntamente com a familiaridade e suposições sobre o uso da
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mídia na vida cotidiana há várias gerações, têm contribuído para o aumento do medo na so-
ciedade. O processo de comunicação e o de conteúdo são indissociáveis e um sempre exerce
implicações no outro. Nesse sentido, novidade e informação estão ligados à bagagem de co-
nhecimento e à interpretação simbólica (Altheide, 2002: 44). O modo de se transmitir notícias
de “problem frame”, ou quadro problema, em tradução livre, envolvendo informação e entrete-
nimento, por exemplo, ajuda a formar um quadro de medo como um discurso dominante nos
noticiários.

Ao Rio de Janeiro eu não quero ir nunca, porque a cidade é muito violenta. Arriscamos
dizer que quem não mora na capital fluminense já tenha escutado alguma vez essa frase. Pessoas
temem visitar o Rio porque podem ser vítimas de balas perdidas, arrastões, facadas, agressões
físicas. Apesar das belezas e atrativos naturais, e até mesmo por isso, a cidade está no foco
dos noticiários nacionais diariamente. Atrai milhares de turistas estrangeiros, principalmente a
eventos como réveillon e carnaval. Mas manchetes como: “Rio de Janeiro tem 13 casos de bala
perdida em 11 dias” 1 provocam a sensação de insegurança.

“Uma categoria de efeitos de mídia [...] é a da violência que pode ser perpetrada por
instigação da mídia contra certas minorias, grupos excluídos ou figuras que costumam
ser alvo de violência, a mídia pode demonizar conscientemente pessoas ou grupos
identificáveis de uma forma que se crie um risco real de violência pela ação individual
ou coletiva” (McQuail, 2013: 455).

Luzia Fátima Baierl, no artigo Medo social: dilemas cotidianos, procura identificar os medos
sociais vividos no cotidiano como resultantes da forma como a violência urbana se expressa e se
manifesta na atualidade. A autora relata que em entrevistas realizadas com cidadãos de classe
média observou que as pessoas deixam de frequentar determinados locais por esses parecerem
ameaçadores. É um medo cíclico:

“(...) motivado por situações reais conhecidas, principalmente através da mídia ou
pela fala cotidiana do crime, independente da possibilidade real dele vir acontecer ou
de ter sido vivenciado diretamente pela pessoa, familiares ou vizinhança. Trata-se
de um medo imaginário, de algo difuso, mas que aparece como possibilidade real
ao sujeito e ele passa acreditar nisso. É essa possibilidade imaginada como real –
geradora de insegurança. . . ” (Baierl, 2008: 143).

Bauman (2008) explica que há perigos que ameaçam o lugar da pessoa no mundo, como sua
posição hierárquica na sociedade; sua identidade, seja de classe, de gênero, étnica ou religiosa;
e, ainda, de forma mais abrangente, a imunidade à degradação e à exclusão social:

“(...) nas consciências dos sofredores, o “medo derivado” é facilmente “desacoplado”
dos perigos que os causam. As pessoas às quais ele aflige com o sentimento de
insegurança e vulnerabilidade podem interpretá-lo com base em qualquer dos três
tipos de perigos – independente das (e frequentemente em desafio às) evidências de
contribuição e responsabilidade relativas a cada um deles” (Bauman, 2008: 10).

O imaginário se organiza por convergência. Os símbolos se agrupam em torno de núcleos
organizadores (Durand, 1997). Há forte relação entre os gestos do corpo e as representações

1. Bom Dia Brasil – edição do dia 27/01/2015, disponível em: http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/
2015/01/rio-de-janeiro-tem-13-casos-de-bala-perdida-em-11-dias.html, acesso em 14 fev 2015.

http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2015/01/rio-de-janeiro-tem-13-casos-de-bala-perdida-em-11-dias.html
http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2015/01/rio-de-janeiro-tem-13-casos-de-bala-perdida-em-11-dias.html
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simbólicas, por exemplo. Entendemos que o medo, a retração e até o procurar se esconder
(ou se proteger) em condomínios com fortes esquemas de segurança acabam sendo símbolos
desenvolvidos de um mesmo tema arquetípico. O “...analogun que a imagem constitui não é
nunca um signo arbitrariamente escolhido, é sempre intrinsicamente motivado, o que significa
que é sempre símbolo”. (Durand, 1997: 29).

Para caracterizar o objeto observado ao desenvolver este estudo, convém comentar que no
imaginário nacional construiu-se da capital catarinense um cenário paradisíaco e livre de acon-
tecimentos brutais contra a vida. O estado de Santa Catarina como um todo, além das etnias
europeias com suas festas típicas, como o Oktoberfest, e dos balneários agradáveis que no verão
atraem significativos fluxos de turistas do Cone Sul, pouco se identificava no noticiário nacional,
raramente em situações relacionadas a violência e medo. Isso não ocorreu em 2012, quando uma
série de atentados em cidades catarinenses passou a ser notícia em todo o país. Os episódios se
repetiram em 2013 e em 2014. E são os eventos de 2014 que discutiremos aqui.

Terceira onda de violência em Santa Catarina

Para estudar o tema proposto, foi realizado levantamento de dados a partir das edições digi-
tais (da versão impressa) do jornal O Estado de S. Paulo relacionados à terceira onda de ataques
criminosos no estado de Santa Catarina, no sul do país. Dados da Polícia Militar indicavam que
de 26 a 30 de setembro 22 ataques na Grande Florianópolis tinham sido registrados: atentados
com os chamados coquetéis molotov que provocaram incêndios em ônibus e carros, bases e
casas de policiais e assassinato de um agente prisional aposentado.

Apesar dos ataques acontecerem desde o dia 26 de setembro, O Estado de S. Paulo publicou
somente em 30 de setembro uma pequena nota, na página 27 do Primeiro Caderno. O texto não
leva assinatura e tem como antetítulo a palavra “Atentados”. O título: “Base da PM é atacada
em Florianópolis”. É a última nota na primeira coluna da página A27. Na figura 1, é possível
ler. A sensação que se tem é que os chamados atentados não são motivos de preocupação.
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Figura 1. Nota sobre os atentados registrados em Santa Catarina na terceira onda de violência no estado.
Fonte: O Estado de S. Paulo, 30/09/2014: A27.

Convém comentar que embora este artigo reflita a cobertura do evento pelo jornal O Estado
de S. Paulo em sua versão impressa, outros veículos de comunicação em outras plataformas
já reportavam o caso. No G1, por exemplo, uma reportagem do dia 27 de setembro informa
que dois ônibus foram incendiados na noite anterior em Palhoça e em São José, na Grande
Florianópolis 2. Imagens de ônibus sendo queimados, bem como passageiros fugindo do assalto
atraem a atenção e provocam o interesse pela leitura do texto. Quando essas imagens chegam à
televisão, em rede pelos telejornais, o interesse se multiplica. Deixa de ser um assunto local e
torna-se nacional, inserido em um contexto econômico e político muito mais amplo.

Pela cronologia do caso, divulgada pela RBSTV 3, a terceira onda de ataques, que de acordo
com a Polícia tem a mesma coordenação criminosa das registradas em 2012 e 2013, iniciou na
noite de 26 de setembro, quando um ônibus coletivo foi assaltado e, após, incendiado, em São
José. Na mesma noite, ou melhor, na madrugada de 27 de setembro, houve o assalto e incêndio
do ônibus em Palhoça. No dia seguinte, 28 de setembro, um domingo, foram registrados oito
ataques em cidades da Grande Florianópolis. Em meia hora um posto de combustível foi atingido
em Palhoça (mas o frentista, segundo a reportagem, conseguiu controlar o fogo), um ônibus foi
incendiado em Florianópolis e três ataques aconteceram em São José:

2. Disponível em: http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2014/09/dois-onibus-sao-incendiados-na-gran
de-florianopolis-na-noite-de-sexta.html. Acesso em: 18 fev 2015.

3. Disponível em: http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2014/10/confira-cronologia-da-terceira-onda-
de-ataques-em-santa-catarina.html. Acesso em: 18 fev 2015.

http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2014/09/dois-onibus-sao-incendiados-na-grande-florianopolis-na-noite-de-sexta.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2014/09/dois-onibus-sao-incendiados-na-grande-florianopolis-na-noite-de-sexta.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2014/10/confira-cronologia-da-terceira-onda-de-ataques-em-santa-catarina.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2014/10/confira-cronologia-da-terceira-onda-de-ataques-em-santa-catarina.html
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“Às 7h30, também em São José, um ônibus foi incendiado quando chegou ao ponto
final. Foram aproximadamente dez suspeitos, três deles identificados pelo motorista.
Além do motorista e do cobrador, havia mais três passageiros.
Por volta das 21h30, em Tijucas, dois homens em uma moto quebraram o vidro e
arremessaram um coquetel molotov em chamas em um micro-ônibus, utilizado para
transportar alunos, estacionado em frente à casa do motorista. O mesmo conseguiu
controlar o fogo, mas a frente do micro-ônibus ficou queimada.
Quinze minutos depois, homens em uma moto efetuaram cinco disparos contra uma
base da PM em Palhoça. Não havia nenhum policial no local. Às 23h10, três homens
ordenaram que o motorista de um ônibus parasse, mandando o mesmo descer, jun-
tamente com os demais ocupantes em Florianópolis. Eles atearam fogo no veículo e
fugiram a pé” (G1SC, 03/10/2014).

O texto transmite com dramaticidade os fatos. A cronologia dos episódios e a maneira como
são narrados acelera a imagem de violência. O micro-ônibus atingido por coquetel molotov é
“utilizado para transportar alunos”. Não houve vítimas, o motorista conseguiu controlar o fogo,
“mas a frente do micro-ônibus” registra a marca – imagina-se como teria sido a tragédia caso
este veículo estivesse com estudantes. A quantidade de ônibus e carros incendiados, os ataques
a bases e casas de policiais tiraram da rotina os moradores da região. Apesar dos atentados,
jornais de circulação nacional ainda não evidenciavam o que estava sendo registrado em Santa
Catarina. No entanto, veículos digitais e emissoras de televisão divulgavam imagens de ônibus
queimando para ilustrar o que ocorria na grande Florianópolis. Afinal, duas ondas de atentados
anteriores sensibilizaram o noticiário mostrando que a tranquilidade da bela e Santa Catarina
tinha sido atingida. Em 2012, de 12 a 18 de novembro, aproximadamente 60 atentados foram
registrados:

“A primeira onda de atentados ocorreu em novembro de 2012. Durou sete dias e
resultou em 58 atentados, em 16 cidades. Segundo a polícia, as ações são ordenadas
por líderes de facções criminosas que atuam de dentro dos presídios catarinenses. Os
presos alegam que sofrem tortura, não têm atendimento médico e odontológico, nem
abastecimento regular de água, além de poucos agentes para que todos possam tomar
o banho de sol (Guandeline e Perboni, 2013) 4”.

A segunda onda de atentados aconteceu em pleno verão, de 30 de janeiro a 03 de março
de 2013, quando turistas de várias partes do Brasil e de países vizinhos, principalmente da
Argentina, costumam lotar os balneários catarinenses. No período, ocorreram 114 atentados
em 37 cidades catarinenses, segundo a Polícia Militar. Em fevereiro daquele ano, 37 homens,
que estavam detidos em unidades prisionais catarinenses foram transeferidos para o Rio Grande
do Norte e três para Porto Velho, na tentativa de desarticular a facção criminosa que estava em
atuação 5.

4. Guandeline, Leonardo; Perbone, Juraci. Entenda a onda de violência em Santa Catarina. Já são 101 ataques
em 17 dias, ocorridos em 31 municípios catarinenses. Disponível em: http://oglobo.globo.com/pais/entenda-onda-
de-violencia-em-santa-catarina-7595303#ixzz2PKHwrn8C. Acesso em 02 abr 2013.

5. Confira a cronologia da terceira onda de ataques em Santa Catarina. Disponível em: http://g1.globo.com
/sc/santa-catarina/noticia/2014/10/confira-cronologia-da-terceira-onda-de-ataques-em-santa-catarina.html. Acesso
em: 18 fev 2015.

http://oglobo.globo.com/pais/entenda-onda-de-violencia-em-santa-catarina-7595303#ixzz2PKHwrn8C
http://oglobo.globo.com/pais/entenda-onda-de-violencia-em-santa-catarina-7595303#ixzz2PKHwrn8C
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2014/10/confira-cronologia-da-terceira-onda-de-ataques-em-santa-catarina.html
http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2014/10/confira-cronologia-da-terceira-onda-de-ataques-em-santa-catarina.html
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No dia 1° de outubro de 2014, com o título “Agente é morto em ataque em Santa Catarina; já
são 22 atentados”, a reportagem de Tomás M. Petersen, especial para O Estado, começou a trazer
informações mais detalhadas sobre os episódios que abalavam a segurança pública catarinense.
A foto do ônibus queimando com os bombeiros tentando controlar o incêndio destaca a violência
dos ataques.

Figura 2. Reportagem publicada em 1° de outubro de 2014 no jornal O Estado de S. Paulo.
Fonte: O Estado de S. Paulo, 01/10/2014: A24.

Compreende-se que o jornal tem como foco principal os acontecimentos que ocorrem na
região Sudeste do país, onde sua sede se localiza. Mas por ter de circulação nacional, eventos
registrados ao menos nas capitais brasileiras são reportados. Assim, o pouco destaque dado ao
assunto não chega a surpreender. Na mesma página, acima da matéria dos atentados de Santa
Catarina, está uma reportagem sobre um ativista brasileiro que ficou conhecido por ter sido preso
por 45 dias durante as manifestações contra a Copa em 2013 e que havia se tornado combatente
na Ucrânia ao se juntar a separatistas russos; outra, sobre uma declaração de um homem que
manteve como refém por oito horas em um hotel de Brasília, com armas de brinquedo, um
funcionário; e uma, sobre um ciclista que morreu após ser arrastado por quatro quilômetros após
ter sido atropelado em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro – quanto a este texto, destacamos
que o título diz: “No Rio, ciclista é arrastado por 4 quilômetros”, o que dá a entender que o
episódio pode ter acontecido na cidade do Rio de Janeiro, mas foi no estado.

No dia 02 de outubro, nova reportagem sobre os ataques em Santa Catarina é publicada,
desta vez na página A19: “Já são três mortos em confrontos em Santa Catarina”. Atrai a atenção
o fato da reportagem aparecer como matéria correlata à principal, sobre um confronto no Rio de
Janeiro que resultou em duas mortes (Figura 3).
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Figura 3. Reportagens de violência no Rio de Janeiro e em Santa Catarina. Ecos urbanos?
Fonte: O Estado de S. Paulo, 02/10/2014: A19.

É como se a violência no Rio de Janeiro ecoasse até o sul do país, onde os reflexos são vistos
com as três mortes também em confrontos. No título, o advérbio de tempo “Já” indica que em
determinado período de tempo (desde que recomeçaram os ataques) três pessoas morreram em
confrontos. No entanto, remete também aos confrontos da reportagem ao lado. O texto não vai
nos contar isso, pois são três mortes após uma semana de confrontos na grande Florianópolis,
mas os assuntos são encadeados na página como se fossem derivados. Tem-se essa impressão
porque pautas de violência no Rio de Janeiro são frequentes. Portanto, estamos acostumados
com a origem dos atos de violência ter como cenário a capital carioca. A opinião pertence ao
domínio do crer (Charaudeau, 2013: 120), não está em relação direta com a ação, mas sim com
o “imaginário de saber” com o qual se exerce o julgamento.

Assim, entende-se porque a violência catarinense pode ser reflexo da fluminense. O mesmo
expediente se observa no dia 03 de outubro quando, novamente, os dois assuntos são reportados,
tanto os confrontos no Rio de Janeiro, destaque na página A18, quanto os de Santa Catarina,
abaixo na mesma página. Outra vez, a distribuição dos textos nos leva a acreditar que os epi-
sódios no Rio de Janeiro acabam provocando os de Santa Catarina. A reportagem principal
tem como título: “Rio tem 5 mortes em 3 dias; Beltrame vê ‘predisposição’ para conflitos nas
eleições”, ou seja, além do balanço da violência, apresenta a opinião do secretário de segurança
pública do estado frente ao pleito que iria ocorrer no domingo daquela semana. O título da
reportagem relacionada aos episódios na grande Florianópolis é o seguinte: “Ordem para aten-
tados em SC partiu de prisão federal, diz polícia”, referente à posição da Diretoria Estadual de
Investigações Criminais que confirmava a informação da ordem aos ataques ter partido de líde-
res do Primeiro Grupo Catarinense (PGC) que estavam presos em Mossoró, no Rio Grande do
Norte, em penitenciária de segurança máxima. Destacamos uma frase da reportagem: “...desde
a sexta-feira passada, quando começaram os ataques, a PM registrou pelo menos 52 ocorrências
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em 21 cidades até o final da tarde de ontem” (Petersen, 03/10/2014: A18) 6, pois os números
podem nos indicar que o fato, disposto no canto inferior direito (página par), teria dimensão
maior que o episódio reportado no texto principal. Convém informar ainda que na mesma pá-
gina, ao lado da reportagem relacionada à Santa Catarina, há uma nota com o título: “MA tem
ataque mesmo com força nacional”, que traz a informação de ataques em São Luiz, capital do
Maranhão, apesar da presença de Forças Nacionais que desde 2013 atua na tentativa de controlar
a crise de segurança no estado.

No dia 04 de outubro, o Estadão apresenta um editorial, na página 3, com o título: “A ame-
aça do crime organizado”. Após trazer um resumo dos acontecimentos, o texto apresenta o que
chama de duas conclusões: “A primeira (...) é que mesmo num estado rico e bem organizado
como Santa Catarina a violência e a força do crime organizado, dentro e fora dos presídios,
não são muito diferentes...” 7 dos registrados em outros estados como São Paulo (comparação
do PGC – Primeiro Grupo Catarinense – com o PCC – Primeiro Comando da Capital) e Rio
de Janeiro (grupos cariocas, diz o texto). Faz referência também à crise de segurança no Mara-
nhão. A segunda conclusão é mais óbvia: “...esse episódio compromete seriamente a reputação
de segurança máxima dos presídios federais”. O editorial termina sugerindo que se deixem de
lado diferenças partidárias e que se unam esforços estaduais e federais para uma solução à crise.
O que devemos destacar é a imagem que se tem de Santa Catarina mesmo pelos editores do
jornal: “um estado rico e bem organizado”. Como se o estado somente agora passasse a ser
vítima de ações criminosas inspiradas nos movimentos de outros estados (serão esses realmente
mais pobres e desorganizados, como São Paulo e Rio de Janeiro?). Vejamos, “...a imaginação
é dinamismo organizador, e esse dinamismo organizador é fator de homogeneidade na repre-
sentação” (Durand, 1997: 30). Entende-se que os intérpretes dos fatos comentados no editorial
têm a representação de Santa Catarina como um estado estruturado, quase ideal. Indiretamente,
subentende-se que o Maranhão é pobre e São Paulo e Rio de Janeiro, desorganizados. Está no
imaginário – ao menos no midiático.

Este texto não pretende discutir ações político-partidárias de governos estaduais ou federal,
mas sim de como a imagem de determinadas cidades é criada, mantida ou substituída por meio
de exposição de fatos pela mídia. Discutir segurança pública, por ser um direito do cidadão,
torna o assunto violência cada vez mais presente. Com a aproximação dos males proporcionada
pela mídia, o leitor é contaminado pelo medo e, consequentemente, pela desconfiança.

Percebem-se motivos para que a população tenha mais medo quando se lê reportagens da
necessidade de reforço na segurança enviada pelo Governo Federal ao estado “rico e bem orga-
nizado” de Santa Catarina. No mesmo dia 04 de outubro, na página E3, Metrópole, a reportagem
tem como título: “Cardozo envia Força Nacional para SC”. O texto, no alto de página ímpar,
está acompanhado da foto de um ônibus completamente queimado com a legenda: “Joinville.
Ônibus incendiado à tarde na zona azul; 25 coletivos foram atacados, além de 22 bases ou casas
de policiais”. A reportagem conta que o Ministro da Justiça José Eduardo Cardozo, após reu-
nião com o governador em exercício Nelson Schaefer (o governador Raimundo Colombo estava

6. Petersen, Tomás M. Ordem para atentados em SC partiu de prisão federal, diz polícia. O Estado de S. Paulo:
03 out 2014.

7. A ameaça do crime organizado. Editorial de O Estado de S. Paulo: 04/10/2014: 3.
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licenciado em campanha para reeleição), prometeu enviar Forças Nacionais para ajudar na pro-
teção do estado. A foto do ônibus recentemente destruído pelo fogo (ainda há espessa fumaça
saindo do objeto central da fotografia), durante o dia (céu claro), demonstra que o direito de ir
e vir dos cidadãos naquele momento estava comprometido. Até então, a maioria dos ataques a
ônibus tinha sido registrada à noite, tanto que na grande Florianópolis houve restrição de cir-
culação de coletivos à noite. Mas a partir de então, a qualquer momento, o transporte público
poderia ser atacado ameaçando a segurança dos passageiros. Na legenda, ao indicar que “25
coletivos foram atacados”, amplifica-se a insegurança. O cidadão está cada vez mais ameaçado.
A violência está muito próxima.

No dia 05 de outubro, a reportagem conta que a “Força Nacional chega em (sic) SC para
conter ataques”. No texto há a informação de que 30 soldados (uma foto mostra parte da tropa
provavelmente desembarcando no estado) chegaram a Florianópolis para reforçar operações po-
liciais. Observa-se que os ataques já tinham sido registrados em 26 cidades catarinenses, assim,
rápido exercício de matemática indica que pouco mais de um homem (?) reforçaria a segurança
por cidade. Irônico? Engraçado? No imaginário, pelo dinamismo organizador (Durand, 1997),
o Governo Federal está tão sem capacidade para controlar os acontecimentos quanto o estadual.
Até então 70 ataques tinham sido registrados e três pessoas, morrido. O texto estava na página
D3, Metrópole, abaixo de uma reportagem relatando que em Dallas, nos Estados Unidos, a po-
pulação havia trocado o aperto de mãos em cumprimentos por acenos devido ao medo de se
contrair o vírus Ebola. Ou seja, reportagem sobre o assunto do momento no mundo, pois po-
pulações africanas tinham sido seriamente atingidas pela epidemia de Ebola, mas que não tinha
reflexos imediatos no Brasil. Tão ameaçadora quanto o vírus de uma doença fatal é a violência
urbana. Observamos que 05 de outubro, um domingo, era dia de eleições. As principais atenções
da mídia estavam voltadas aos movimentos e compromissos eleitorais.

Na segunda-feira seguinte, dia 06 de outubro, na página A10, Metrópole, a reportagem de-
monstra que o reforço das Forças Nacionais não surtiu efeito imediato: “Mesmo com reforço, SC
registra 11 ataques”. E ainda, como subtítulo: “Prédio da administração penitenciária e viatura
da Polícia Rodoviária Federal foram alvo de disparos, um dia após transferência de 21 detentos”.
Indicando que houve uma retaliação de criminosos pelo fato de presos terem sido transferidos, a
demonstração de insegurança mais uma vez é evidentemente registrada. Nessa ocasião, o com-
plemento ao texto continha informações do Rio de Janeiro, o que reforça a sensação de que os
assuntos estão diretamente relacionados – embora sejam episódios independentes.

No dia seguinte, na página A11, no alto, acompanhado por foto de ônibus queimado, o título
é: “Governador vê ação ‘extraordinária’ contra crime em SC”, com o subtítulo: “Apesar do
reforço federal, ataques não cessam no Estado; reeleito, Colombo voltou ao cargo após 35 dias
de licença para campanha”. No entanto, a foto do ônibus queimado não ilustra a reportagem
de Santa Catarina, mas sim a matéria ao lado, com menor destaque, informando que em São
Paulo, um grupo ateou fogo em um ônibus. Na legenda: “Ataque. Coletivo incendiado na Rua
Professor Cardozo de Mello Neto, em Santo Amaro”. Ao leitor, a impressão que se dá é que o
veículo incendiado faz parte da reportagem de Santa Catarina, afinal os ataques não cessaram e
os ônibus são o alvo preferido dos criminosos.
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Figura 4. Reportagem da onda de violência em Santa Catarina com foto de algo ocorrido em São Paulo.
Fonte: O Estado de S. Paulo, 07/10/2014: A11.

No dia 08 de outubro, texto publicado na página A23 recebe o título: “Escolas são atacadas
em SC; para governo, ações vêm ‘arrefecendo’”. A matéria diz que o número de ocorrências
está diminuindo. A reportagem principal na página é a de um arrastão no bairro Morumbi, em
São Paulo. Nos dias 09 e 10 de outubro não há registro de informações a respeito dos atentados
em Santa Catarina. Notícias de violência urbana encontradas nas edições dizem respeito a fatos
registrados em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ressalta-se que há foto de ônibus incendiado,
em São Paulo, no dia 10 de outubro. Em 11 de outubro, uma pequena nota no meio da página
E08 (Metrópole) destaca: “Violência – Santa Catarina volta a registrar atentados”. O texto diz
que após 24 horas de trégua, novos ataques foram registrados. Até aquela ocasião, foram 101
ataques em 34 cidades catarinenses, segundo informação da Polícia Militar à reportagem do
jornal O Estado de S. Paulo.

No domingo, dia 12 de outubro, observa-se a maior reportagem relacionada à terceira onda
de atentados em Santa Catarina publicada no Estadão. Com textos de Bruno Ribeiro e fotos
de Daniel Teixeira, especiais para O Estado, a reportagem principal tem como título “Morte de
bando desencadeia onda de ataques em SC” e subtítulo: “Bandidos foram mortos pela polícia
em assalto a banco no interior; ordem para atentados partiu de facção, de dentro de presídio”.
Relata-se que há duas semanas são registrados ataques que “assustam Santa Catarina”. O verbo
assustar utilizado no texto mostra o que acontece com a população, está amedrontada. Entre
as causas dos atentados, segundo a reportagem, está a “operação da Polícia Civil contra uma
tentativa de assaltos que terminou com cinco bandidos mortos, há mais de um mês”, foi em
agosto. Outro texto traz o título: “Sem isolamento para presos, governo faz transferências”
e o subtítulo: “Autoridades enfrentam resistência de municípios para criar penitenciárias com
espaço para regime de reclusão”. E o terceiro texto da grande reportagem destaca: “Autoridades
tentam separar atentados de crimes comuns”, pois para moradores, “muitos criminosos também
aproveitam a onda de violência para cometer delitos” (Figura 5).



i
i

i
i

i
i

i
i

114 Mônica Cristine Fort

Figura 5. Reportagem especial com um balanço das ocorrências.
Fonte: O Estado de S. Paulo, 12/10/2014: A26 e A27.

Existe mensagem cada vez que uma imagem está destinada a um público. A imagem or-
ganiza os argumentos em forma de discurso (Mix, 2006: 367). A mensagem é resultado de
um processo de enunciação. Para Miguel Roja Mix (2006), nele podemos distinguir (ainda que
estejam indissociavelmente relacionados) a forma e o conteúdo. O conteúdo é a informação
que o público deve decodificar. A decodificação se faz em um determinado contexto cultural
(Hall, 2003). Observam-se as imagens que acompanham o texto: o vidro quebrado da janela
de “vizinho da agência bancária” onde foram mortos os assaltantes em agosto e que até àquela
ocasião ainda não havia sido trocado; o padre na casa paroquial – informa-se que fica em cima
da tal agência – a mostrar as marcas de tiros na parede bem próximas às asas do espírito santo –
o homem que parece ter a proteção divina representada em suas costas indica um pequeno ori-
fício acima – parece dizer que somente a proteção divina protege o cidadão –; o delegado que,
informa o texto, evita dar detalhes sobre o episódio, embora a Polícia Militar atribua os ataques
à ação de agosto que culminou na morte de bandidos; os arquivos de uma escola queimados (na
legenda consta que o diretor acredita que o ataque à secretaria da escola tenha sido provocado
por estudante e não por facção criminosa).

Ao espiar pelo buraco no vidro, vê-se uma cidade que teme estar na rua. Alguém está
vigiando para dali observar se os demais cidadãos estão realmente em paz. “A arquitetura do
medo e da intimidação espalha-se pelos espaços públicos das cidades, transformando-a sem
cessar – embora furtivamente – em áreas extremamente vigiadas, dia e noite” (Bauman, 2009:
63). Ao mesmo tempo em que se mantém dentro de casa, está alerta e observa a todos, como
se fosse uma câmera de segurança. A agência não é representada diretamente nas fotos, mas
é possível imaginá-la no andar de baixo de onde está a sala que tem o vidro quebrado. Mais
abaixo, outra fotografia chama a atenção, presos sentados sem camisas vigiados por policiais
fortemente armados. O título da reportagem fala da transferência de detentos na tentativa de se
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controlar a onda de violência, mas a fotografia não foi produzida para a reportagem, é de 13
de março de 2009. No imaginário, ressoam questões como: que segurança tem o cidadão se os
presos estavam controlados há cinco anos e, ainda assim, há um total descontrole já que é de
dentro dos presídios que a polícia diz saírem as ordens para os ataques?

“Parecem-nos mais sérias as tentativas para repartir os símbolos segundo os grandes
centros de interesse de um pensamento, certamente perceptivo, mas ainda completa-
mente impregnado de atitudes assimiladoras nas quais os acontecimentos perceptivos
não passam de pretextos para os devaneios imaginários (Durand, 1997: 33)”.

Em 13 de outubro, uma nota informa: “Santa Catarina – Bandidos fazem mais 2 atentados no
Estado”, em Lajes e em Balneário Camboriú. Na primeira cidade, ataques com coquetel molo-
tov; na segunda, o texto informa que a polícia prendeu dois homens que organizavam uma festa
para angariar dinheiro para a facção Primeiro Grupo Catarinense. Não traz mais detalhes. Nos
dias 14, 15 e 16 de outubro, não há reportagens de ataques em Santa Catarina, mas referente à
crise de segurança em penitenciárias, aparecem reportagens de rebelião em presídio paranaense,
na cidade de Guarapuava.

Depois da reportagem do domingo 12 de outubro, 11 dias se passaram sem grandes destaques
à chamada terceira onda de violência em Santa Catarina, quando um novo texto é publicado. Foi
no dia 23/10, com o título: “SC volta a registrar ataques; um ônibus e 2 carros foram queimados”.
O subtítulo complementa: “Para polícia, crimes estão relacionados à operação que apreendeu
300 kg de maconha e deixou um morto em Florianópolis”. O texto conta que foram sete dias
sem registros de ataques até esse do dia anterior. Mostra também um balanço dos episódios
até aquele momento: 113 crimes relacionados a ataques organizados por facções criminosas.
Depois de 23 de outubro, não se observaram reportagens relativas ao assunto.

Considerações

“A cultura é um conjunto de elementos e de fenômenos passíveis de descrição. O imaginário
tem, além disso, algo de imponderável”, comentou Maffesoli na entrevista “O imaginário é uma
realidade”. “É o estado de espírito que caracteriza um povo. Não se trata de algo simplesmente
racional, sociológico ou psicológico, pois carrega também algo de imponderável, um certo mis-
tério da criação ou da transfiguração” (Maffesoli, in Famecos, agosto 2001: 75). A violência tem
um peso. Essa realidade imaginária é constantemente medida. Como exemplo, cita-se pesquisa
divulgada em 11 de novembro pelo jornal estudado neste artigo e que mostra que a polícia bra-
sileira mata, em média, seis pessoas por dia. A mais letal, segundo o 8º Anuário de Segurança
Pública 8, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é a do Rio de Janeiro. A polícia que mais
mata é um elemento que caracteriza aquela sociedade e o estado de espírito do povo que teme
não só os atos criminosos como também a instituição que deveria protegê-lo. No imaginário, a
violência é mais que real, está presente. Todo brasileiro teme que seu lugar se torne palco dos
episódios que atemorizam o Rio de Janeiro.

8. Disponível em: www.forumseguranca.org.br/storage/download//8anuariofbsp.pdf, acesso em 17 fev 2015.

http://www.forumseguranca.org.br/storage/download//8anuariofbsp.pdf
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Uma notícia que gera medo pode representar complexidades sociais em problemas sim-
plistas. Normalmente envolve algo indesejável, afeta muitas pessoas (é relevante), apresenta
aspectos facilmente identificados, há um mecanismo para a correção do problema e o agente de
mudança ou reparação é conhecido, normalmente o governo (Altheide, 2002: 49-50). O discurso
que provoca o medo vai se acumulando no pensamento e nas lembranças da sociedade. Notícias
de crime influenciam a percepção de segurança, gerando insegurança e até mesmo pânico. Não
importa se é sobre terrorismo, assassinato, roubo, um tiroteio na escola, problemas de trânsito,
poluição da água (Altheide, 2002: 50).

O noticiário provoca sensação de medo e reforça o sentimento de impotência do ser humano
diante do mal. “Um medo genuína e irremediavelmente insustentável é o da invencibilidade
do mal” (Bauman, 2008: 90). A mídia acaba ajudando a construir o imaginário coletivo ao
apresentar diariamente ao público determinadas narrativas. Assuntos que compõem o noticiá-
rio nacional e, portanto, fazem parte do cotidiano, provocam a população deixando-a atônita,
aumentando a ansiedade e o medo. Temas relacionados à violência urbana giram em torno de
assuntos que ameaçam o corpo e as propriedades. Os criminosos – usaremos a expressão que
se repetiu nos textos discutidos no presente artigo – sabem que se um ataque for feito, para ter
destaque na mídia, deve ter consequências. Ao assaltarem e incendiaram uma série de coleti-
vos, automóveis, atentarem contra o patrimônio público ameaçando a população, os veículos de
comunicação dão espaço a essa cobertura no noticiário local e nacional. Santa Catarina passou
estar na mídia não por sua organização ou sua riqueza – conforme editorial observado no dia
04/10 –, mas por ameaças sofridas pela população: crise que leva ao medo.

Mesmo quando não tem intenção, o jornalismo maximiza a insegurança. Ao reportar fatos,
acaba por associar elementos desconexos: uma foto que ilustra outra reportagem, mas serve para
aquela também; uma imagem de cinco anos antes, mas que exemplifica o que aconteceu no dia
anterior; a edição que acaba integrando cidades pelo tema; o espírito santo que a tudo protege...
Essa confusão, onde deveria ter ordem, serve para fazer ecoar ameaças, banalizar crimes, tornar
ainda mais inoperante – frente o olhar da população – a autoridade policial. Na interpretação de
mensagens, leitores utilizam referências que já possuem. Cotidianamente, notícias de tragédias
sociais aproximam o cidadão de crimes. Parte dos códigos utilizados na transmissão de mensa-
gens foi incorporada por esses leitores a partir da própria mídia. A violência urbana compõe a
narrativa diária de grandes metrópoles. Ou será imaginação?
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Jornalismo de beiradas: transgressão e criação no processo
jornalístico

Luis Fernando Assunção
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Resumo

O jornalismo apresenta uma narrativa peculiar resultante de um processo de técnicas
e rotinas processuais nos ambientes de produção. Essas rotinas aos poucos foram
nivelando e pasteurizando as narrativas a ponto de sufocar o próprio feitio de uma re-
portagem. Em muitos momentos, os jornalistas conseguiram subverter essas técnicas
e mesmo rotinas, fortalecendo um estilo jornalístico diferenciado, onde a história e
o personagem são mais importantes do que o próprio formato tradicional dos textos
de jornais e revistas. Esta pesquisa procurou mapear e desvendar os caminhos do
jornalista João Antônio Ferreira, que ao longo de sua carreira adotou procedimentos
que podem ser classificados como subversão de regras e as rotinas através de um fazer
jornalístico a partir das beiradas, das margens sociais e das margens das teorias jorna-
lísticas de escolha da notícia. A esse jornalismo, este trabalho denominou jornalismo
de bordas.
Palavras-chave: jornalismo de beiradas; jornalismo e literatura; crítica genética;
processo produtivo jornalístico.

Jornalismo de beiradas

A beirada se refere ao extremo ou margem de algo. É um confim no qual se verifica um
limite, o perfil ou figura que fecha uma forma configurando-a e estabelece o deslinde entre esta
e seu entorno adjacente, gerando um fecho perimetral. A beirada, mais do que uma periferia,
é uma franja, uma área ou espaço existente e produtor. O espaço de beirada se percorre com
a consciência de estar em um espaço diferenciado que encerra um lugar ou que separa áreas
diferentes, que ficam lateralizadas pelo percurso.

Para dialogar com os conceitos de beiradas, pode-se tomar como exemplo o espaço público.
Michel De Certeau (2007) supõe a existência de uma imposição de forma sobre a qual opera a
ação do indivíduo que segue trajetórias no espaço tecnocraticamente construído. Este espaço,
normatizado, fica exposto à ação que o articula o que, para Certeau, é “uma tática, um álibi do
sujeito. A tática se explica por sua diferença em relação à estratégia; na estratégia há cálculo
em um contexto de relações de forças, o indivíduo se circunscreve em um lugar de poder, se
situa em um lugar próprio que lhe serve como base para o manejo de suas relações com uma
exterioridade distinta”.

Delgado (1999), por sua parte, trabalha o espaço público como o âmbito por antonomásia do
jogo, quer dizer da alteridade generalizada. Nesse âmbito se produzem deslizamentos e bifurca-
ções “cujos protagonistas já não são comunidades coerentes, homogêneas, entrincheiradas em

IX Congresso Sopcom. pp. 118-131. Coimbra, novembro de 2015
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sua quadrícula territorial como atores de uma alteridade que se generaliza, passantes à deriva,
dissimuladores natos, peregrinos eventuais, viajantes de ônibus, citados à espera que definem
consensos sobre a marcha”.

O espaço público é proposto como “uma proxemia do espaço social e pessoal, uma ecologia
do pequeno grupo com suas relações formais e informais, suas hierarquias, marcas de sujeição e
domínio, seus canais de comunicação que determinariam territorialidade. Territorialidade como
identificação dos indivíduos com uma área que interpretam como própria, e que se entende que
deve ser defendida de intrusões, violações ou contaminações”. O cidadão deslocado e nômade
da cidade contemporânea se identifica com a indeterminação das bordas, nas quais recupera
pertinência e legitimidade.

Deleuze e Guattari (1997) permitem pensar a diferença e a multiplicidade que se intui infun-
dem o espaço público e que brindam a potência de uma inerente projetualidade do público. O
espaço público pode ser pensado pelo eventual do rizoma do comportamento social e seus pro-
cessos aleatórios. A ação social se expressa como atividade no espaço público, melhor ainda,
como desenvolvimento de atividades que como descargas pulsionais de corpos e objetos, dis-
positivos e mecanismos, organizações e processos gerando concentrações mais ou menos foca-
lizadas ou fluxos nem sempre governáveis nem previsíveis. As atividades no espaço público
são desestabilizadoras, introduzindo uma temporalidade selada por acelerações, desacelerações,
corrimentos, espessamentos, etc.

Jornalistas das beiradas

Os pobres e miseráveis, as beiradas ou as franjas da sociedade, não são pautas frequentes no
jornalismo. Mas alguns jornalistas quebraram essa regra e decidiram que a parte marginalizada
da sociedade deveria aparecer em jornais e revistas como uma parte necessária e digna de ser
mostrada a todos. E eles foram, deliberadamente ou não, os fundantes do chamado jornalismo
de beiradas, que é defendido nesta pesquisa como um campo do jornalismo de referência. Talvez
um dos primeiros jornalistas a se interessar por esse tipo de escrito tenha sido o dinamarquês-
americano Jacob August Riis. Ainda no século 19, Riis escreveu “How the Other Half Lives:
Studies among the Tenements of New York” (1890), onde mostrava a vida nos cortiços da Nova
Iorque vitoriana entre fotos e reportagens.

Riis foi muito provavelmente o primeiro jornalista no mundo a tratar as questões sociais nas
páginas de jornais, dando voz a pobres e miseráveis marginalizados econômica e socialmente do
restante da população. Com suas reportagens escritas e fotográficas, Riis conseguiu mudar uma
realidade social em Nova Iorque, através da implementação de uma lei federal que retirou essas
pessoas da miséria e, no local dos cortiços foram construídos parques e praças para convívio de
toda a sociedade. Riis também foi fotógrafo e pioneiro a utilizar o flash em suas fotos.

Passou-se quase 40 anos para Riis tivesse um sucessor de seu jornalismo de beiradas. No
verão de 1936, durante a Grande Depressão norte-americana, o escritor e jornalista James Rufus
Agee, junto com o fotógrafo Walker Evans, passou oito semanas vivendo com meeiros no Ala-
bama. A reportagem, originalmente encomendada pela Fortune, deveria mostrar o dia a dia de
“brancos pobres” que sobreviviam contratados para as plantações de algodão da região. Agee foi
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além disso. Mostrou com textos sensíveis e informativos as dificuldades de um grupo ignorado
(brancos e negros) não apenas pela imprensa, mas especialmente pela sociedade.

A direção da Fortune recusou-se a publicar a reportagem, pela crueza das informações e
implicações políticas e econômicas envolvidas no tema. Agee demitiu-se da revista sem ver
impressa a sua grande reportagem. Ele então decidiu transformar o material em um livro. O
resultado foi “ Let Us Now Praise Famous Men”, publicado em 1939 e só lançado no Brasil em
2009 sob o título “Elogiemos os homens ilustres”. Posteriormente, Agee publicou outras obras,
entre elas o romance autobiográfico, “A Death in the Family”, em 1957, pelo qual recebeu
postumamente o prêmio Pulitzer, em 1958.

A reportagem de Agee e Evans se enquadra no conceito de jornalismo de beiradas. Os jor-
nalistas propuseram uma grande reportagem para mostrar um segmento social que até então não
era notícia nas publicações norte-americanas. A dupla acompanhou três famílias de arrendatá-
rios de colheitas de algodão, mostrando suas péssimas condições de vida, a pobreza, os modos
de vida, os rostos magros e cansados, adultos e crianças amontoados em barracos improvisados.
Mas acima de tudo os textos e fotos destacam a dignidade humana apesar de tudo. Agee se
propôs a ampliar o material assim que percebeu a realidade do lugar. O que era para ser uma
simples reportagem para uma revista se transformou em um tratado contra a pobreza extrema.
O livro-reportagem apresentou um quadro profundo, preciso e minucioso sobre as condições de
vida daquelas pessoas no Alabama.

Agee e Walker fizeram escola no jornalismo norte-americano. Muito provavelmente se possa
colocar nessa influência o New journalism de Talese, Capote e Mailer. Ou mesmo as reportagens
da revista Realidade, que oxigenaram o jornalismo brasileiro da década de 1960. Mais do que
jornalismo alternativo, engajado ou qualquer conceito que o valha, Agee e Walker realizaram um
jornalismo de bordas. James Agee mostra a rejeição do status quo da sociedade em relação aos
miseráveis, aos desvalidos, aos que não têm vez. Agee não critica e nem repreende o estilo de
vida das pessoas. Ele se insere em suas vidas, como intruso ou não, para mostrar a sua visão de
mundo. Com isso, respeita a sua dignidade, e mostra com sensibilidade e honestidade a miséria
humana.

Ao optar por utilizar em seus escritos personagens desgarrados da sociedade, como sem-
tetos, sinuqueiros, mendigos, bêbados e boêmios das bocas de lixo das grandes cidades, o jor-
nalista brasileiro João Antônio pretendeu fortalecer um jornalismo de beiradas. Beiradas aqui
descritas como aquilo que fica na faixa de transição entre a margem e o centro, – naquilo que
Ferreira (1990) diria como “exclusão do centro” –, tirando do termo a conotação marginal ou
alternativa que costuma estar carregada de qualquer representação que esteja fora dos limites do
centro. Trazendo para o jornalismo, as beiradas buscadas por João Antônio caracterizam uma es-
critura nem sempre valorizada pelos medias, como o personagem joão-ninguém que perambula
pelas ruas e não se enquadra nas pautas tradicionais de jornais ou revistas.

João Antônio adotou um tipo de apuração e escrita que se enquadra às características de um
jornalismo de beiradas. Isso está caracterizado desde a sua maneira de apurar junto às fontes
desde a escolha de seus personagens e reportagens. No processo produtivo jornalístico, a saber
o diário, não há espaço para valorização do desigual, do periférico. A construção da notícia
se dá por escolhas do editor ou do pauteiro sobre o melhor assunto a ser tratado. As beiradas,
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nesse caso, equivocadamente, sempre são mostradas quando estão relacionadas com violência ou
fato insólito. As beiradas propostas por João Antônio são diferenciadas: representam a história
humana, a valorização da vida.

As escolhas de João Antônio

Para o leitor que capta o acontecimento a partir das notícias que recebe dos jornais, por
exemplo, o acontecimento necessariamente deve ser publicado em forma de uma unidade jorna-
lística. Nesse caso, ainda pensando nas afirmações de Alsina, sua publicidade é condição sine
qua non, embora a comunicabilidade e a publicidade estejam conectadas. E para ser publicizado
nos meios, o acontecimento precisa ser único, extraordinário. Ou pelo menos deveria ser assim.
Mas, sendo assim, o extraordinário é que faz o acontecimento ou o acontecimento que faz o
extraordinário? A realidade extraordinária se torna um acontecimento ou o que acontece é o
aparecimento de um fato que se apresenta de forma extraordinária como acontecimento?

Há aqueles acontecimentos que se realizam para se tornar notícia. Uma explosão terrorista
ou uma catástrofe natural, com grande número de mortes, é acontecimento fadado a virar notícia.
Mas, também, a mídia é capaz de criar um acontecimento-notícia ou, ao menos, no processo
de produção da notícia haver interferências na escolha de determinado acontecimento que, no
final, não teria força suficiente para se transformar em notícia. Interferência na valoração do
acontecimento e interferência na própria produção do acontecimento por parte da mídia. Mas é
certo dizer que, em ambos os casos, os meios de difusão do acontecimento são extremamente
eficazes por parte dos meios, se multiplicando com extrema facilidade.

Alsina fala de uma comunicação do acontecimento. Seria também certo dizer uma produção
midiática do acontecimento. Na ideia de Gomis (1991) de que não são os meios que dependem
da notícia mas sim as notícias que dependem dos meios, é perfeitamente factível que haja uma
“redundância midiática” (Alsina, 2001), transformando o acontecimento jornalístico em eco de
diferentes vozes. No caso das notícias de última hora, por exemplo, um parte de seu sucesso
resulta do fato de que, no outro dia, os demais meios de comunicação darão continuidade a essas
mesmas notícias.

Uma sociedade não pode viver sem uma situação presente que a envolva e lhe sirva de
referência. É preciso sempre haver ações em curso e sempre há a necessidade de interação com
elas. Os meios, então, têm essa função de mediação, rodeando essas pessoas de um presente
contínuo através dos acontecimento, como define Gomis (1991). Cada acontecimento precisa
ser bastante novo ao ponto de impressionar e bastante velho ao ponto de que possamos conhecê-
lo e comentá-lo, ou seja, uma maneira de os assimilar e os dominar. Entretanto, os meios tem
formas próprias de valoração da notícia e de escolhas dos acontecimento que virarão fatos e
depois notícias.

Nem todos os acontecimentos servem como ou podem vir a ser notícias. Isso não está rela-
cionado ao maior ou menor importância que esse acontecimento tem. São sim as necessidades
técnicas dos meios, a sua estrutura de trabalho, as suas limitações de captar a realidade é que
influenciam diretamente na escolha do acontecimento que vai virar fato e notícia posteriormente.
Um pensamento, por mais genial que seja, não é um acontecimento, não será um fato e muito
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menos será uma notícia. Mas uma palavra em público, ainda que desproposital, pode vir a ser.
Um exemplo de Lippmann (1969): as más condições de trabalho não são acontecimentos, mas
podem virar fato noticioso se o ministério da saúde comunicar uma série de mortes numa hipo-
tética região industrial. A falta de uma intervenção desse tipo não produzirá fato suficiente para
que sejam transformados em notícias, pelos menos enquanto os trabalhadores não se organiza-
rem para um protesto em frente à empresa.

Nem todos os acontecimento são percebidos. E dos percebidos, ainda que avancem, nem
todos viram fatos suficientes para se transformarem em notícia. Gomis (1991) lembra que se
um acontecimento suscita comentários, é notícia. Se não suscita, não é notícia, ainda que seja
impressa como tal em um jornal. Nesse caso, não produz os efeitos sempre esperados de uma
notícia, ou seja, os efeitos que deram origem à existência das mesmas.

Embora estivesse inserido nas rotinas de produção João Antônio não adotou completamente
os processos convencionais de escolhas de notícias e personagens. Assim como a maioria dos
jornalistas do universo da Realidade. O que não era acontecimento pautável para jornais e
revistas transformava-se em capa na revista. Como a descrição de um parto e o sofrimento da
mulher ao ter um filho. Ou passar alguns dias perambulando pelo cais do porto para contar em
detalhes a prostituição, as brigas, os amores, a rotina das ruas próximas ao cais do porto. A vida
dos personagens que faziam a dinâmica do cais foi exposta em uma reportagem de seis páginas
na Realidade.

Para chegar às beiradas, João Antônio utilizava experiências novas do fazer textual no jorna-
lismo. Trata-se de duas tendências narrativas em que o elemento literário é peça decisiva na pro-
dução jornalística: o New Journalism e o romance-reportagem brasileiro dos anos 1960/1970.
Na reportagem “Um dia no cais” ocorre o diálogo com tais tendências. O autor propaga um
ideário de criação jornalística muito próxima dos ditames textuais das duas experiências.

De longe em longe, uma locomotiva a óleo diesel apita, modorrenta, e vem furando
para as luzes na zona do cais:
- Êpa!
Um menino branco se esforça, sobre do selim para o cano, mete os peitos contra o
guidão, se enverga, equilibra a sacola na bicicleta e corta de fininho o cais. Vai que
vai embora. Está quase sozinho com as luzes no comprimento dos paralelepípedos,
gozando nas curvas. O menino mais o seu calção e a sua japona , seu cabelo cortado
rente, sua campanhia, trim-trim nas esquinas que atravessa. (João Antônio, Um dia
no cais, Realidade, nº 30, setembro de 1968, págs. 98 a 112)

O texto de João Antônio sempre esteve permeado com características como a documentali-
dade do real, o forte apelo verificável e o grande impacto impressionista. Notam-se narrativas
que entrecortam nuances de uma realidade social sufocada, degradada, por vezes. Os narrado-
res e personagens se autoflagelam na ânsia em mudar a trágica vida que os rodeia. O retrato
documental de tais cenários evidencia uma busca pelas beiradas.

O New journalism por vezes muito tentou essa quebra de ruptura entre o a rotina produtiva
e o experimentalismo. Exemplos? “A Sangue Frio”, de Truman Capote, “Um Tiro na Lua”, de
Norman Mailer. Talvez a diferença esteja na concepção de retrato-reportagem-crônica proposta
por João Antônio, inclusive em “Um dia no cais”. A reportagem adquire faceta documental-
jornalística na ligação do repórter com o cronista e seus personagens. João Antônio percebeu
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que a linguagem ascética dos jornais não servia para descrever a vida das ruas, assim como seu
estilo supostamente coloquial desprezava a fala do povo.

Percebe-se que o jornalismo é, para João Antônio, elemento de práxis textual e, também, de
reflexão sobre sua atividade, com tendências textuais que rodeiam a interface entre a narrativa
jornalística e o confeccionar da ficção: características fortes do New Journalism. Há um esforço
de João Antônio em minar alguns paradigmas do jornalismo da época, como a objetividade,
por exemplo. Outro diferencial da práxis de João Antônio em relação ao New Journalism é a
proposta de uma espécie de ruptura, no qual o jornalismo deve estar alicerçado pelo elemento da
investigação aguda da realidade. “Acho, sim, que os meios de obter informação, de ir lá, revirar
a lata de lixo que é a nossa sociedade, este sim, pode até ser um procedimento jornalístico
(desde que em suficiente profundidade). Mas os meios de fazer, não podem parar na técnica
jornalística” 1.

Ao se retratar como puro tradutor objetivo do acontecimento, o jornalista constrói o status
quo do processo produtivo jornalístico. Como jornalista de beiradas, João Antônio salientou que
a imersão social, em seus caminhos tortuosos, seria o objeto a ser percorrido pela sua caneta.
Assim, o modelo paradigmático do New Journalism tem profunda similaridade com o que prega
mas não seria a mesma coisa. “A não ser que ela (reportagem) renove, tome caminhos outros,
crie e recrie em cima do real bruto e imediato”. 2 Para Bulhões (2007) a prática da reportagem,
como na de João Antônio, ocorre como uma ferramenta de apreensão de seu universo específico,
corrosivo, a trabalhar com aspectos, também muito específicos, de atividade jornalística.

Interlocução e dedução

Na revista Realidade João Antônio, além de fazer reportagens, também chegou a coordenar
práticas de reportagem. Nesse momento, ele era o responsável por uma equipe de repórteres
e fotógrafos que dariam conta de determinada pauta. É o que aconteceu com a reportagem
“É uma Revolução” – Realidade número 32, páginas 99 a 116, de novembro de 1968. Sobre
esse material, o escritor Wander Pirolli faz um relato, reproduzido por Lacerda (2006), acerca
da organização hierárquica do trabalho em uma das matérias coordenadas por João Antônio
para a revista: “João Antônio fora encarregado pela revista Realidade, da Editora Abril, para
comandar uma grande matéria sobre o clássico Cruzeiro e Atlético, então um fenômeno nacional.
A revista Realidade, mensal, e que costumava entrar fundo em todos os assuntos, queria fazer
uma reportagem histórica sobre o acontecimento. (...) João Antônio e Alberico [Souza Cruz,
mais tarde diretor de jornalismo da TV Globo] explicaram como seria a jogada. E quem iria
participar dela. Roberto Drummond faria uma retranca sobre a interpretação econômica do
futebol. Fábio Lucas, escritor e crítico, ficaria encarregado de sua sociologia. Os vestiários dos
dois times estariam a cargo da competência de Tião Martins”.

Wander Pirolli e seu amigo Bley teriam ainda a missão de “fazer as retrancas sobre as torci-
das do Atlético e do Cruzeiro. “Não sei por que cargas d’água, me coube a parte do Atlético, sua

1. Entrevista ao Diário Popular, 1982.
2. Entrevista ao Diário Popular, 1982.
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charanga, sua gente, desde o mais pobre e desdentado até um sizudo político de alto coturno.” 3

Como se vê, enviado por Realidade para cobrir o evento, João Antônio mobilizou a seu serviço
boa parte da elite intelectual de Belo Horizonte, e mais, pagando bem:

– E vai ter pagamento?
– Na boca do caixa. Assistimos o jogo, entregamos a nossa parte, e pronto.
Como o Bley não perguntasse qual seria nosso cachê, falei da importância.
– Você está brincando.
– É a pura verdade.
– Mas eles vão pagar isso tudo por uma lauda e meia?
E pagaram. Por uma lauda e meia, receberíamos muito mais do que dando duro
durante o mês inteiro no Sol”.

Nessa reportagem, especialmente, ocorre o trânsito de muitas interlocuções. Marcas de
diálogo são percebidas entre não apenas o pauteiro e coordenador, no caso João Antônio, mas
também entre os repórteres responsáveis pelas retrancas e pelo próprio fotógrafo. Esses diálogo
denotam um certo ar de autoridade de João Antônio ao definir o que seria exatamente feito e por
quem. Nesse diálogo, também há impessoalidade, quando ele fala que isso deve ser feito, deve
ser retratado, qual o ângulo a ser abordado sem, entretanto, se referir a este ou aquele repórter
designado para o trabalho. Embora ele já tivesse os nomes dos mesmos.

Figura 1

Transcrição 1

Atlético versus Cruzeiro: Minas Gerais mudou
Sinto a matéria com um antes, um durante e um depois. A presença do Mineirão em Belo

Horizonte mudou o comportamento do homem mineiro, comedido e pacato. Porque e como

3. Crônica de Wander Pirolli, escrita em 1992. Arquivo do autor.
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mudou – esta, a essência da matéria. Sinto o retrato do feixe de comportamento do mineiro
de todas as classes, na expectativa do jogo. Tudo o que acontece antes, dois-três dias antes,
no maior ângulo de ambientes, deve ser abarcado na matéria, vasculhado – lar, praça, rua,
colégio, bar, bordel, trabalho. O ambiente de tensão deve ser retratado: apostas, teimas, rixas,
inimizades, brigas – tudo.

Está clara a utilização daquilo que a semiótica peirciana denomina de raciocínio dedutivo,
quando João Antônio lança mão de antecipações do acontecimento. Isso é proveniente, natural-
mente, se sua experiência não apenas como escritor, mas também como jornalista que já havia
vivido as mesmas experiências que estava retomando naquele momento. Também é certo que
essa dedução passou por momentos, na confecção da reportagem, não previstos, onde entrou o
universo criativo do autor.

Também é interessante constatar a interlocução com si mesmo que João Antônio experi-
menta ao descrever o que poderia ser encontrado no chamado pré-jogo. Em determinado mo-
mento ele diz “sentir” as sensações dos torcedores à espera do jogo, como se transportasse ao
local através de outras sensações já sentidas, em outras reportagens, em outros momentos. Para
Jakobson (1973) quando se fala que a linguagem ou qualquer outro sistema de signos serve de
meio de comunicação, deve-se prevenir ao mesmo tempo contra qualquer concepção restritiva
dos fins comunicativos. Assim, o caráter intrapessoal da comunicação é importante tanto quanto
o seu aspecto interpessoal. A fala interior, diz, é um fator determinante na rede de linguagem e
serve de conexão com o passado e o futuro da pessoa.

No caso de João Antônio, índices de diálogo interno se pode perceber em suas laudas e
anotações. Ao descrever cenas que ainda nem aconteceram, ele antecipa para os repórteres e
para si mesmo os fatos que irão se deparar no Mineirão. Ou não. De qualquer forma, ele
exercita esse diálogo consigo mesmo através de lembranças e memórias de fatos já vividos e que
se aproximam, de alguma maneira, com aquilo que ele vai viver novamente. O jornalista, nesse
caso, se torna interlocutor do próprio processo. Ao mesmo tempo que prevê, escreve e descreve
e, mais na frente, constata o acontecimento previsto. A recepção de seu pensamento vem em
forma de providências a serem tomadas e verificadas pelos repórteres mas, curiosamente, em
forma de texto com suas próprias características e não em forma de um simples relatório.
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Figura 2

Transcrição 2

Com suas crianças, velhos, mulheres, seu passado tão próximo e já rico, sua crônica, sua
capela, restaurante, o espetáculo do jogo no estádio seria o meio da matéria. Não interessa o
jogo Atlético x Cruzeiro, mas o espetáculo humano, nacional e universal da paixão pelo esporte:
quem torce, desmaia, perde ou ganha, chora, tem filho, rasga bandeira, solta rojão, bate, morre,
apanha...

O depois, na matéria, seria o retrato dos vencidos e dos vencedores, a glória de uns e o
calvário de outros. A retirada do estádio, a partida para o lar ou botequim, o aborrecimento ou
a euforia.

Com dois ou mais auxiliares locais (jornalistas, certamente) para cobrir os dois grupos:
atleticanos e cruzeirenses. E mais o trabalho de pesquisa de Frei Patrício (Humberto Pereira).
Tirar também impressões de um sociólogo ou estudioso do assunto.

Também é sensível que o jornalista tome a preocupação de contextualização dos fatos a partir
de uma observação social. Ao dizer que não interessará tanto o que ocorrerá dentro do gramado,
mas sim o “espetáculo humano” que será encontrado nas arquibancadas ou fora do estádio, João
Antônio celebra uma possibilidade não corriqueira no jornalismo que é apontar sua atenção
para os bastidores, para o que ocorrer no entorno do espetáculo do futebol, onde as pessoas
se espremem em uma fila, procuram ganhar a vida vendendo badulaques na porta do estádio,
ficam à espreita tentando um furo para entrar no local sem pagar, ou tantas outras situações que
ocorrem fora da partida de futebol normalmente traduzida aos leitores pelos repórteres setoristas
que mostram-se atentos à chamada crônica do jogo. Inclusive com a inserção de fontes outras
poucos comuns ao futebol, como a entrevista com um sociólogo.
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Ao fazer esse exercício, João Antônio contextualiza possibilidades de relatos humanos an-
tes esquecidos. E retorna à sua memória os momentos em que passou escrevendo, coletando
informações e participando junto com a malandragem que sempre descreveu na Boca do Lixo
em São Paulo. Ele detalha os espaços, os personagens, as situações que, garante, serão vividas
no estádio. “Não interessa o jogo Atlético e Cruzeiro, mas o espetáculo humano, nacional e
universal da paixão pelo esporte: quem torce, desmaia, perde ou ganha, chora, tem filho, rasga
bandeira, solta rojão, bate, morre, apanha...”, descreve.

Essa anotação repete ao espaço social e sua configuração. O mesmo espaço social bruto,
insensível até, inexplorado muitas vezes, que o próprio jornalista acompanhou. Um retrato síg-
nico de desamparo, aflição, perda, emoção, raiva, violência. Um bando de miseráveis que pagam
ingresso para sofrer, aquele mesmo miserável que gasta tudo o que ganha no mês para apostar
nas mesas de sinuca das ruas das grandes cidades. E que João conhece como ninguém. O seu
interesse por essa gente é quase uma obsessão, que anda em suas pautas, em suas reportagens,
trafegando no universo antes desconhecido do jornalismo e não das histórias de ficção.

Já no final da transcrição, João Antônio, em seu diálogo interno, remete à necessidade da
qualificação do relato. E para isso, cita a necessidade de que os auxiliares na reportagem sejam,
também, jornalistas. É como se dissesse a si mesmo a importância do sujeito experiente, do
sujeito que conhece as manhas, do sujeito que sabe o mínimo de escrita, para descrever o que
ele gostaria que fosse descrito. E não deixa de ser também uma forma de resguardo, de cor-
porativismo em relação à profissão. É como se dissesse: “Há que se ter a necessidade de dois
jornalistas”. Assim como ele, os outros sujeitos participantes deveriam ser jornalistas, deveriam
saber escrever, deveriam ter os macetes para apuração, contato com as fontes, texto final em
conformidade com o que sempre pregou, etc.

Figura 3
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Transcrição 3

Antes flagrantes = 3- bar 2- calçadas e/ apostas 1- Kombi de promoções *
Durante 8/8 no Mineirão 1 ———————– povo no estádio
Depois 2ª feira – 3 flagrantes
Assim é que se fala
Na estrutura inicial da matéria, João Antônio retoma o seu diálogo interno com uma pré-

configuração do que pretendia como produto final. Três flagrantes iniciais, antes do jogo, de
torcedores em suas paixões em direção ao estádio ou ao redor dele, gente no bar, a calçada com
suas apostas, as kombis com promoções. Em seguida ele prevê o jogo, as pessoas torcendo
nas arquibancadas do estádio. E, por fim, três flagrantes na segunda-feira pós-jogo. As rasuras
em forma de setas, quadrados, números indicam o jornalista em diálogo consigo organizando
registros dos apontamentos. O jornalista se dirigindo a si e fazendo apontamentos a si mesmo,
antes de recolocar suas ideias na lauda e enviá-las à equipe de execução da matéria, na qual ele
mesmo se enquadra.

Em suas anotações, João Antônio também trabalha com referências externas ao objeto que
necessita articular para abordar os acontecimentos. Com isso, introduz-se no que Peirce chama
de experiência colateral, ou seja, o signo, ao produzir um interpretante, dota esse novo signo
apenas com o material interpretativo que ele é capaz de sugerir. Parte da pauta, sobretudo os
quadros de referência nos quais ela se baliza, contém uma outra carga interpretativa que não
está, a rigor, na interioridade do signo representado (Henn, 1996). Todos os elementos que
atuam no signo apreendido e traduzido pelo pauteiro compõem esse complexo proposto por
Peirce. Ao reportar-se à ocorrência, ou à possibilidade dela, já que a pauta trafega no terreno das
especulações, João Antônio dá vazão à sugestionalidade. Faz uma representação um tanto que
parcial, imprecisa do objeto, aspecto que será atenuado com o trabalho final do repórter.

Após a publicação da reportagem, é interessante perceber que muitas das observações cola-
terais contidas na pauta de João Antônio efetivamente se cristalizam no decorrer do texto. As
regras, as determinações de retrancas, boxes, as informações de contextualização parecem estar
concretizadas em todo o decorrer do texto, com algumas modificações e/ou peculiaridades. A
rede interpretativa prossegue desde o processo de produção da pauta até a reportagem final pu-
blicada em Realidade concedendo uma dimensão fiel da leitura/tradução feita pelo jornalista em
momentos anteriores do processo. A reportagem, assim, ganha outra vitalidade sendo que esta
ainda dependerá da reverberação no ecossistema social (Henn, 1996).

Também é importante destacar a formação de uma grande rede de fontes proposta por João
Antônio na concepção e finalização da reportagem. Essa rede se completou através dos pro-
cessos dialógicos entre o jornalista, seus colaboradores, as fontes, as observações do espaço e
do tempo, os editores e todos os interessados na confecção da reportagem. Apesar de realizar
quase sempre um trabalho solitário, interdialógico, João Antônio muitas vezes em sua carreira de
jornalista utilizou-se de diálogo com outros profissionais, na formação de equipes para melhor
desempenho de uma pauta.
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Apontamentos conclusivos

Por todos os documentos que analisou 4, todas a interfaces textuais e de teorias realizadas e
por todas as entrevistas feitas, este trabalho demonstrou que o jornalista e escritor João Antônio
preferiu um caminho menos convencional para praticar o seu jornalismo. E a palavra transgres-
são é a que melhor se encaixa para definir esse caminho. Portanto, o jornalista se utilizou de
um jornalismo de beiradas para transgredir de alguma forma as técnicas e as regras jornalísticas
até então em vigor. É claro, no entanto, que estamos trabalhando com probabilidades e não com
certezas. Uma probabilidade pode indicar uma tendência, não uma realidade. Aponta-se para
essa tendência a partir de um estudo feito no acervo do jornalista, em suas anotações, em seus
arquivos, em seus rascunhos.

Esta pesquisa partiu do pressuposto que seria possível extrair uma nova matriz de gênero
jornalístico ou de um conceito de fazer jornalístico – a saber o jornalismo de beiradas – ou pelo
menos de um dado momento das escrituras e do trabalho do jornalista João Antônio, conside-
rando os documentos do processo deixados. Porém, a matriz atingida por esse trabalho não
se propõe nem global nem concludente, sequer parcialmente. Ela é mais caracterizada pela
virtualidade: aplica-se ao corpus observado, mas nada garante que se mantivesse se o estudo
ou pesquisa fosse outro, ou sobre outro autor ou jornalista, embora seja possível afirmar que
haveria, sim, pontos de convergências.

Do conjunto da pesquisa, ficam pontos, conclusivos ou não, que podem servir como tendên-
cias no estudo de processos jornalísticos. E, mais ainda, no campo jornalístico, visto que ainda
escasseiam tentativas de estudos e percepções do processo de criação e produção no jornalismo
à luz da análise dos rastros deixados pelo jornalista ao longo de seu trabalho:

1. Conceito de jornalismo de beiradas. A partir das beiradas no conceito entre o limite
do regrado e desregrado, em relação às fontes, além de uma noção transgressora de técnicas e
rotinas tradicionais, o práxis de João Antônio ajudou a fortalecer o jornalismo de beiradas em seu
processo produtivo. Isso pode ser constatado desde a apuração junto às fontes até a característica
de suas reportagens e personagens. No processo produtivo jornalístico, especialmente o diário,
não há espaço para valorização, a partir da pauta, do desigual, do periférico, do não-sensacional.
A construção da notícia se dá por escolhas a partir do editor ou do pauteiro sobre o melhor
assunto a ser tratado. As beiradas, nesse caso, equivocadamente, sempre aparecem quando estão
relacionadas com violência, morte, preconceito.

2. Transgressão de métodos e processos. Por privilegiar a escolha de personagens das beira-
das sociais e jornalísticas, João Antônio trouxe para a prática jornalística, a saber, o jornalismo
impresso, personagens ignorados nas pautas tradicionais, em função de os mesmos não se ade-
quarem aos preceitos estabelecidos de critérios de escolha dos medias. Com isso, o jornalista
introduziu o mendigo, o sem-teto, o malandro nas notícias diárias dos jornais e revistas, como se
estes fossem definitivamente o “gancho” para uma matéria jornalística. João Antônio pode ser
considerado um transgressor – à sua maneira e guardadas as limitações que esse termo tem nesta
pesquisa – porque subverteu técnicas tradicionais do jornalismo, regras essas que legitimam o

4. A pesquisa foi realizada entre os anos de 2010 e 2013 no acervo do Centro de Documentação e Apoio à
Pesquisa (Cedap) da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista (Unesp), campus Assis-SP.
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processo de produção jornalístico a partir do modus operandi repetido há décadas no jornalismo,
tais como critérios de escolha das notícias, estruturação textual e da narrativa (pirâmide invertida
como regra), objetividade, definições de pautas, processos de edição, entre outros.

3. Prevalência da autoria. A profissionalização do fazer jornalístico baseado em premissas
como objetividade e neutralidade, especialmente no desenvolvimento do jornalismo moderno
entre os séculos 19 e meados do 20, incorporou a adoção do anonimato no que diz respeito a
assinaturas de textos jornalísticos. A reação contra o anonimato no jornalismo se deu basica-
mente nos momentos em que as reportagens passaram a ter autorias, ou seja, passaram a ter as
características e traços do autor. Notadamente durante o New journalism norte-americano e o
Testimonio latino-americano, que defendiam o jornalismo autoral e maior adoção da subjetivi-
dade em seus relatos. Na prática a proposta era, através de uma maior frequência de publicações
de narrativas assinadas, propor uma mudança no regime geral de autolegitimação de informa-
ção – reforçando o papel da autoria publicamente assumida. É certo afirmar, portanto, que não
apenas João Antônio, mas especialmente a revista Realidade, ajudaram a fortalecer o vínculo de
autoria no jornalismo brasileiro, a partir da década de 1960.

Mas a contribuição mais concreta que esta pesquisa pode trazer aos estudos do jornalismo
trata de um novo conceito, o de jornalismo de beiradas. O termo refere-se a um processo jornalís-
tico adotado por alguns profissionais em todas as fases de captação e concepção da reportagem.
Esse processo privilegia o enfoque nas bordas e franjas da sociedade, concedendo ênfase em
personagens desvalidos, em especial os pobres e miseráveis, normalmente à margem das pau-
tas do jornalismo tradicional. Estaria naquele espaço que Iuri Lotman (1999) chama de zonas
fronteiriças da semiosfera, em que a permeabilidade com o que está em regiões subterrâneas de
sentido acaba irrigando o processo como um todo.

Do ponto de vista da narrativa, o jornalismo de beiradas também é transgressor de processos.
Em dois níveis de narrativas propostas por Genette (1995), e lembradas por Resende (2009),
está o da narrativa como discurso e o da narrativa como narração. Ambos são importantes para
também entender o processo produtivo e transgressor dos textos de João Antônio. Na narrativa
jornalística há uma forma autoritária de narrar histórias que se mantém e, de certa forma, velada.
Envolta no real e na verdade como referentes, o discurso jornalístico traz a imparcialidade e a
objetividade como elementos que operam sentidos, colocando à disposição do jornalista escassos
recursos com os quais narrar os fatos cotidianos.

A proposta de Resende por uma narrativa em processo se encaixa no processo de João Antô-
nio e de suas transgressões, porque cria uma dialogia necessária. João Antônio, em seu jor-
nalismo de beiradas, tece seu texto trazendo o leitor para próximo do fato, com um discurso
indireto que confere a certeza de que alguém observa a cena e a transforma em história. Olha,
observa e conta em detalhes o que se passa. Há, portanto, uma troca de olhares entre aquele que
conta e aquele que lê.
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Resumo

Este artigo analisa a construção da notícia em blocos de 140 caracteres que tem como
plataforma de divulgação o microblog e rede social Twitter, que assim exige a cons-
trução devido a suas características. Para além de ser um site de rede social, nos
últimos anos o Twitter passou a ser uma plataforma de divulgação de notícias. Em-
presas de comunicação social já possuem “perfil” no microblog, assim como seus
jornalistas. Para a realização do estudo foi investigado o perfil pessoal do jornalista
Gabriel Guaíba, no Brasil. O trabalho do jornalista foi escolhido pela utilização que
ele fez do seu próprio perfil para noticiar o desaparecimento do deputado estadual
Mário Jardel na primeira semana do mês de abril de 2015. A metodologia será aná-
lise do conteúdo e de observação indireta através de uma entrevista com o jornalista
em questão. O resultado aponta para a difusão de curtas coberturas em tempo real e
as características do texto produzido para o Twitter.
Palavras-chave: cobertura jornalística; jornalismo digital; tempo real; twitter.

Introdução

A rotina de um jornalista muda constantemente conforme as plataformas de publicação e
divulgação vão surgindo e evoluindo. Assim também defende Canavilhas quando relata que
“o desenvolvimento dos meios de comunicação social está intimamente relacionado com os
avanços que ocorreram nos métodos de difusão” (Canavilhas, 2007: 25). Quase trinta anos
após o surgimento da internet, foi criada uma nova ferramenta – baseada nas características de
informar com poucas palavras das mensagens de texto dos telemóveis – que funciona através
da rede mundial de computadores, o Twitter. O microblog e rede social digital criado por Evan
Chief, Biz Stone e Jack Dorsey, em 2006, no qual cada mensagem a ser publicada deve possuir,
no máximo, 140 caracteres. De acordo com Höehr (2013) o Twitter permite a propagação de
mensagens curtas, mas suficientes para modificar o modo de comunicação pública e construir
narrativas sociais.

Para além de ser um site de rede social digital e microblog, nos últimos anos o Twitter passou
a ser uma plataforma de divulgação de notícias. As empresas de comunicação social já começam
a possuir um “perfil” no microblog, assim como seus jornalistas. Quanto à relação do Twitter
com o jornalismo, Crucianelli diz que a ferramenta é importante na nova forma de se fazer jor-
nalismo, pois “está relacionada com o imediatismo. Jornalistas usam essa rede para comunicar a
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notícia, as novidades ou os fatos cotidianos, de forma simples e ágil” (Crucianelli, 2010: 89). É
justamente o Twitter o objeto de estudo desse artigo através da análise das postagens feitas pelo
jornalista Gabriel Jacobsen para noticiar, de forma exclusiva, o desaparecimento do deputado
estadual e ex-jogador de futebol Mário Jardel, membro do Partido Social Democrático (PSD).
Através da análise dessas postagens visamos detectar se: o Twitter foi a primeira plataforma
onde a notícia foi divulgada? Por quê? Como ocorre a construção da notícia em postagens com
até 140 caracteres? Como o jornalista encara essa nova forma de construção da notícia?

O deputado estadual Jardel foi eleito nas eleições de outubro de 2014 com mais de 40 mil
votos, assumiu o cargo de deputado na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, Estado
ao extremo sul do Brasil, no dia 1 de janeiro de 2015 e foi dado como desaparecido por seus
funcionários no início do mês de abril do mesmo ano após demitir quase todos os funcionários de
seu gabinete. O desaparecimento do deputado foi narrado em 10 “tweets” – como são chamadas
as postagens feitas no microblog – de forma exclusiva no dia 6 de abril de 2015, minutos antes
da notícia ser veiculada pelo próprio jornalista, ao vivo, no rádio.

1. A internet e o jornalismo

Além de impactar a forma como nos comunicamos, a internet teve enorme impacto no modo
de fazer jornalístico. Se em um primeiro momento, quando as empresas de comunicação social
e os jornalistas se viram obrigados a divulgar informações na web, os conteúdos publicados não
passavam da transcrição do material impresso em papel, em um segundo momento essas mesmas
empresas notaram a importância de uma produção de conteúdos exclusivos para a internet. E
foi a forte influência da imprensa escrita que marcou os primórdios da divulgação de notícias na
internet, como reflete Canavilhas:

“(...) a viabilização econômica dos meios online levou as empresas a recorrerem aos
conteúdos já existentes e o elemento comum aos vários meios – imprensa escrita,
rádio e TV – é o texto que serve de base às notícias. Desta forma, foi com alguma
naturalidade que o jornalismo na web se desenvolveu num modelo muito semelhante
ao do jornalismo escrito, adotando as mesmas técnicas de redação usadas na imprensa
escrita (Canavilhas, 2009: 27).”

Retornando ao impacto que a web teve no fazer jornalístico, tanto Gradim quanto Gomes
apontam para diferentes níveis de influência. A internet teve impacto no trabalho dos jornalis-
tas em quatro modos: “como fonte de informação, tema de informação, meio de publicação e
difusão, e como fórum de notícias” (Gradim, 2007: 89). Já Gomes (2009) divide o impacto da
web no jornalismo em dois níveis. Em um primeiro nível altera a forma como os jornalistas dos
meios tradicionais realizam a pesquisa de conteúdos, recolha de informações e no modo de con-
tato com as fontes. No segundo nível, cresce a produção de notícias exclusivas e específicas para
as edições online, “construídas na internet, que traduz aquilo que é denominado por jornalismo
digital” (Gomes, 2009: 53).

Gomes (2009) e Bastos (2000) utilizam o a terminologia “jornalismo digital” para o fazer
jornalístico para web, mas cabe ressaltarmos que muitos autores utilizam termos como “webjor-
nalismo”, “ciberjornalismo”, “jornalismo online” ou “jornalismo eletrônico”. No quadro (qua-
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dro 1) abaixo, elaborado por Luciana Mielniczuk, observamos as diferenças e definições dos
termos, pois para a autora não há um consenso sobre a terminologia a ser utilizada.

Quadro 1. Terminologia para jornalismo praticado para internet
Nomenclatura Definição
Jornalismo Eletrônico Utiliza equipamento e recursos eletrônicos.
Jornalismo Digital Emprega tecnologia digital, todo e qualquer procedimento que implica

no tratamento de dados em forma de bits.
Ciberjornalismo Envolve tecnologias que utilizam o ciberespaço.
Jornalismo Online É desenvolvido utilizando tecnologias de transmissão de dados em rede

e em tempo real.
Webjornalismo Diz respeito à utilização de uma parte específica da internet, que é a

web.
Fonte: “Sistematizando alguns conhecimentos sobre jornalismo na web”, Luciana Mielniczuk.

Mesmo tendo chegado aos meios de comunicação social em 1994, foi somente nos anos
2000 que as empresas começaram a pensar em uma forma de jornalismo exclusiva para a web o
que levou ao aumento da necessidade da consolidação de uma produção na rede para a rede. E
assim como os textos da imprensa escrita se diferem dos textos para rádio e televisão, o jorna-
lismo digital possui suas próprias características, oriundas das exigências da plataforma como a
interatividade, hipertextualidade, instantaneidade, multimidialidade, memória e personalização
de conteúdos. Por esse motivo Edo (2009) defende que escrever notícias para a internet exige
uma revisão dos modos habituais de apresentar a informação ao receptor, da estrutura do texto,
das características do leitor.

Talvez a característica da internet que mais tenha influenciado a produção jornalística, para
além da não limitação de espaço para publicação, tenha sido a periodicidade. Tudo passou a ser
instantâneo. Seja no contato com as fontes ou na divulgação da notícia, a internet acelerou o
processo de produção no jornalismo. Alguns autores apontam que “o elevado ritmo produtivo,
de difusão e permuta de conteúdos online possibilita um acompanhamento interativo constante
de qualquer área temática, resultado do efeito de aceleração informativa em escala global que a
rede provoca” (Gomes, 2009: 58). Esses fundamentos da web passaram a exigir qualificações
do jornalista no exercer do jornalismo digital.

“Requiere en el periodista dos aptidudes fundamentales: 1) una capacidade de sínte-
ses demonstrada – es frecuente recurrir a la condensasión, que supone menos esfuerzo
– unida a uno conocimiento del tema que facilite la selección de las cuestiones esen-
ciales sobre las secundárias, y 2) um domínio del lenguage que, prescindiendo com
eficácia de los adjetivos irrelevantes, acierte com las palavras justas sin desvirtuar el
contenido” (Edo, 2007: 10).

2. Sites de Redes Sociais (SRS) e o jornalismo

Para Zago o que se entende por rede social nada mais é do que a “a conciliação de dois
elementos: os nós (atores sociais) e as suas conexões (interações e laços sociais)” (2011: 64), que
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não necessariamente se referem apenas ao relacionamento online. O extinto Orkut, Facebook e
o, relativamente novo Google +, podem ser citados como exemplos de sites em que se formam e
se expõem redes sociais. Ramificações de convívio não presencial, mas onde se está conectado
com outros usuários 24 horas por dia. Assim, como define Recuero (2009: 6) “as redes sociais
na internet podem ser muito maiores e mais amplas que as redes off-line com um potencial de
informação que está presente nessas conexões”.

Nesses espaços as pessoas, ou membros, (atores sociais) formam seus vínculos através de
assuntos em comum, de interagem “uns com os outros através de mensagens, na maior parte
das vezes na forma de texto. Esses interagentes podem ainda se apropriar das ferramentas de
diversas maneiras, o que pode gerar novas formas de utilização” (Zago, 2011: 65). Neste aspecto
o conceito de Bastos complementa as formas de utilização da rede pelos atores sociais dizendo
que são “as relações entre os utilizadores que acabaram por moldar o meio, através da livre troca
de ideias e discussão de valores” (Bastos, 2000: 43).

Constituídas para serem um meio de relacionamento social, as redes sociais na internet pas-
saram por mudanças – apropriações – durante os últimos anos quando empresas começaram a
perceber a importância de fazer parte também da “vida online” do público consumidor. Empre-
sas começam a fazer parte das redes sociais na internet, criando “perfis”, páginas e até grupos ou
comunidades nessas redes. Com os meios de comunicação social acontece o mesmo, os veículos
começam a criar suas páginas nos sites de redes sociais para, em uma primeira fase, divulgar
manchetes e links, e então fotos, vídeos e notícias produzidas especificamente para o meio. Re-
cuero explica a apropriação das redes sociais pelos meios de comunicação social da seguinte
maneira:

“Sites como o Twitter, o Facebook, e, mais recentemente, o Google+ passaram assim
a dar também nova dimensão informativa para a sociedade, gerada pela construção e
pelo espalhamento das informações pelas redes sociais suportadas pelas ferramentas.
Com isso, ferramentas cujo princípio basilar seria social passam a ter um novo valor
informativo diferenciado” (Recuero, 2011: 6).

Nesse meio onde a informação surge de todos para todos, as pessoas passam a escolher o
conteúdo que desejam receber. Essa característica é ainda mais nítida nas redes sociais, já que
os usuários se unem, ou se conectam, por um mesmo interesse. Não precisamos ser bombarde-
ados por informações que não nos interessam. Nos sites de redes sociais passamos a interagir
com os veículos de comunicação social de nossa preferência e recebemos conteúdos de nossa
preferência. Mesmo sendo o usuário que define o conteúdo ao qual terá acesso, a quantidade de
informações presente na internet e nas redes sociais é infinita. É também nesse aspecto que o
papel do jornalismo se destaca. Recuero aponta que com o excesso de informação disponível “o
jornalismo possui uma função de organização do espaço informativo, através da filtragem e hi-
erarquização das informações relevantes” (Recuero, 2011: 15). Höehr (2013) resume a relação
dos atores sociais com as informações e as redes sociais dizendo que “a rede social aumentou a
percepção da sociedade sobre a produção e o consumo de informações, fazendo de seus usuários
difusores de diversos tipos de assuntos, sejam eles replicados e traduzidos da própria mídia ou
com informações própria” (Höehr, 2013: .9).
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3. O Twitter como uma das novas plataformas de divulgação para o
jornalismo

Assim como as outras redes sociais na internet, o Twitter foi criado como uma plataforma
de interação e comunicação simples entre seus usuários. Nos seus primeiros anos de existência
consistia apenas na publicação de frases com até 140 caracteres. Parece ter sido o suficiente
para atrair o público presente na internet, pois em 2013, o Twitter já possuía 288 milhões de
usuários 1 e era a segunda maior rede social do mundo, atrás apenas do Facebook.

Para além de site de rede social, o Twitter é considerado um microblog por causa de suas
características de “publicação de conteúdo em ordem cronológica inversa” (Zago, 2008: 3) –
assim como o blog – mas de forma mais simplificada e com limitação de tamanho para as
postagens. Os microblogs também são mais fáceis em termos de atualização de conteúdo, já
que são mais simples de atualizar, sendo possível fazer isso até em dispositivos móveis. Nesse
aspecto, Silva & Christofoletti (2010) explicam que a nomenclatura “micro” se refere à extensão
das postagens, mas também poderia remeter aos dispositivos eletrônicos capazes de redigi-las e
transmiti-las.

Quando foi criado em 2006, e popularizado em 2007, o Twitter era direcionado para usos
sociais quase que em sua totalidade. No entanto, assim como os demais sites de redes sociais,
as empresas de comunicação social enxergaram na plataforma uma maneira de se aproximar
do público e assim aumentar sua visibilidade. O Twitter passa, então, a ser direcionado para o
compartilhamento de informações seja através de links ou da informação por completo. Recuero
(2011) ressalta que a utilização do Twitter para a prática do jornalismo situa-se no contexto de
apropriação da ferramenta para compartilhamento de informações. Os jornalistas passam a ver
o Twitter como uma plataforma de publicações de notícias que os permite divulgar informação
exclusiva e na hora que acontece, talvez principalmente pela mobilidade, já que as microposta-
gens podem ser feitas através de dispositivos móveis. A tradução da mobilidade ocorre “pelo
fato de que as atualizações podem tanto ser feitas quanto recebidas através de dispositivos mó-
veis” (Zago, 2008: s/n). No entanto, a publicação de informações no Twitter também passou
por fases que se diferem uma da outra na forma em que as notícias são publicadas no microblog,
mas que ainda coexistem. Silva & Christofoletti (2010) apontam que a maior parte das contas
jornalísticas no Twitter ainda usa a plataforma como distribuidor rápido de conteúdo. Trata-se
da publicação de manchetes ou chamadas para as notícias com links que direcionam o leitor até a
página da empresa para a leitura completa da informação. Zago (2008) caracteriza as postagens
jornalísticas no Twitter da seguinte forma:

Feed: são micropostagens com títulos de reportagens acompanhadas de links para o
texto original.
Pessoal: são mensagens redigidas em tom informal e menos institucional
Bastidores: são mensagens com informações extras ou com a descrição das rotinas
das redações.
Programação: são mensagens que tem o intuito de divulgar a programação das em-
presas.

1. Dados da Global Web Index.
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Misto: são micropostagens que englobam mais de um dos modelos anteriores

É a partir dessa descrição de Zago que podemos observar quais as características das fases
das micropostagens das empresas jornalísticas. O feed e a programação estariam em uma pri-
meira fase. No início da apropriação do Twitter pelo jornalismo, quando a plataforma ainda
não possuía a credibilidade necessária para que fossem produzidas ou publicadas informações
exclusivas ao Twitter. Já pessoal e programação se enquadram em uma segunda fase, quando
as empresas começam a perceber que necessitariam de uma certa informalidade e transparên-
cia para se aproximar do público presente na plataforma. Na fase atual já se encontram mais
postagens com características misto e ainda poderíamos acrescentar uma quarta característica
chamada micro informação na qual os jornalistas já divulgam e produzem notícias exclusivas
para o Twitter em um primeiro momento. Nessa fase, a construção da notícia acontece ao longo
de micropostagens como o caso que analisamos do desaparecimento do deputado estadual Mário
Jardel. Essa fase é concebida por Mielniczuk (2003) como webjornalismo de terceira geração,
momento em que formas de conteúdo e produtos jornalísticos específicos para web são criados.

A fase de micro informação tem como exemplos as coberturas noticiosas. O jornalista pode
publicar primeiro no Twitter e antecipar ainda mais o “furo jornalístico”. Silva & Christofoletti
destacam que é o “caráter minimalista e de fácil manuseio do microblog” (Silva & Christofoletti,
2010: 69) que o torna ideal para coberturas consideradas longas e com muitas atualizações.

4. Metodologia

O estudo foi feito através da análise de conteúdo das micropostagens feitas pelo jornalista
Gabriel Jacobsen e da observação indireta feita através de uma entrevista com o repórter. A
coleta do material para análise ocorreu no dia 20 de maio através do site de monitoramento e
recuperação de tweets, Topsy 2, e a entrevista com Gabriel Jacobsen foi realizada, via e-mail e
pelo aplicativo de troca de mensagens WhatsApp, no dia 28 de maio de 2015. Ao todo, foram
9 micropostagens, ao longo do dia 6 abril, que narraram desde a descoberta do desaparecimento
do deputado estadual Mário Jardel, na manhã, até a declaração de seus assessores, finalizando
o suposto caso de desaparecimento, afirmando que o deputado estaria em licença médica. As
perguntas feitas ao jornalista foram: Você utiliza a sua conta no Twitter de maneira profissional,
pessoal ou ambas? A Rádio Guaíba orientou você, ou autorizou, para que publicasse informa-
ções em primeira mão na sua conta? Quando você soube e confirmou a informação, você a
divulgou primeiro onde? Após a primeira divulgação, qual foi a ordem na qual você divulgou
o restante das informações? Na rádio ou no site da rádio? Sobre a estrutura da divulgação no
Twitter, você segue alguma característica, ou orientação, específica? Relevância da informação,
ordem cronológica, etc. Você costuma publicar informações em primeira mão na sua conta no
Twitter?

O perfil de Gabriel Jacobsen no Twitter e o caso do desaparecimento do deputado Mário
Jardel foram escolhidos como tema dessa análise pelo fato de que a construção, e divulgação, da
notícia foi feita, primeiramente, no Twitter para depois ser veiculada no rádio e no site da rádio

2. www.topsy.com

http://www.topsy.com


i
i

i
i

i
i

i
i

138 Tâmela Medeiros Grafolin

Guaíba. Além disso, o repórter utilizou seu perfil pessoal – no qual possui 1.695 seguidores
(pessoas que recebem primeiro as informações que ele publica) – para divulgar a notícia e não o
da rádio.

Gabrial Jacobsen é repórter na área da política da rádio Guaíba, de Porto Alegre, capital do
Rio Grande do Sul. Quando as primeiras informações sobre o desaparecimento deputado Jardel
foram divulgadas, na manhã do dia 6 de abril, Jacobsen estava na Assembleia Legislativa do
Estado. Entretanto, já na parte da tarde, após a notícia circular pela internet e nas chamadas “mí-
dias tradicionais” – rádio, televisão e jornal impresso – um dos assessores do deputado anunciou
que Jardel estava cumprindo uma licença saúde de dez dias. Todos esses fatos também foram
publicados, em primeira mão por Jacobsen, no Twitter.

5. Análise: “Caso Mário Jardel” a notícia produzida e divulgada no
Twitter

O “Caso Mário Jardel” se refere ao desaparecimento do deputado estadual Mário Jardel, no
Rio Grande do Sul, Brasil. Não apenas seu desaparecimento chamou atenção, como também o
fato do deputado ter demitido 17 dos 21 assessores parlamentares que possuía. Jardel deixou
de ir à Assembleia Legislativa no dia 1 de abril, mas foi somente no dia 6, do mesmo mês, que
um dos assessores, que permanecia no cargo, alegou o desaparecimento do político. Nesse dia,
o jornalista Gabriel Jacobsen estava de plantão, cobrindo as decisões e rotina dos deputados na
Assembleia Legislativa quando soube, de forma exclusiva, do desaparecimento de Jardel, por
volta das 8 horas. A notícia foi construída e publicada no Twitter ainda na manhã do dia 6 de
abril. Foram publicadas 9 micropostagens, sendo algumas delas publicadas antes da veiculação
da notícia no rádio, como mostram as figuras 1 e 2.
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Figura 1. Micro Informação – a notícia em blocos
Fonte: https://twitter.com/gabrieljacobsen/status/585104601482952704

https://twitter.com/gabrieljacobsen/status/585104761155936258
https://twitter.com/gabrieljacobsen/status/585104963510079489
https://twitter.com/gabrieljacobsen/status/585105244369092608

https://twitter.com/gabrieljacobsen/status/585104601482952704
https://twitter.com/gabrieljacobsen/status/585104761155936258
https://twitter.com/gabrieljacobsen/status/585104963510079489
https://twitter.com/gabrieljacobsen/status/585105244369092608
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Figura 2. Informações passam a ser dadas no rádio
Fonte: https://twitter.com/gabrieljacobsen/status/585135368397266944

Para facilitar a compreensão das postagens, elas foram reorganizadas em ordem cronológica,
mas em publicação original – como é característica dos blogs e microblogs – as informações
aparecem na ordem cronológica inversa.

Nota-se que o jornalista utilizou a técnica da “Pirâmide Invertida” – indicada para ser usada
no jornalismo digital apenas para casos como esse, acontecimentos de última hora, como de-
fende Canavilhas (2007) – pois na primeira postagem já se pode observar a presença dos ele-
mentos do lead: o quê, quem, quando, como e onde. O quinto elemento do lead jornalístico,
o por quê, vai aparecer somente na sexta micropostagem. É na primeira postagem que o leitor
pode ter as informações essenciais: Deputado Jardel (PSD) (quem), demitiu toda sua equipe
(como), na Assembleia Legislativa (onde), tem paradeiro desconhecido (o quê) desde quarta-
feira (quando).

Nas primeiras postagens não há links para textos já publicados no site da rádio Guaíba,
para a qual Gabriel Jacobsen trabalha, o que demonstra que a informação foi produzida para ser
publicada no Twitter. O próprio jornalista salienta que a informação foi divulgada primeiramente
no Twitter e minutos depois fez uma participação, ao vivo, no rádio para repassar as informações.
Para além de cumprir algumas regras de escrita, como a síntese da informação sem a fazer perder
sua essência e contexto, o texto para o Twitter “precisa ser funcional e objetivo, e no ato de
selecionar os 140 caracteres o jornalista deve ter o cuidado de não limitar a compreensão da
informação” (Sifuentes & Moro, 2014:.100).

As postagens que dão continuidade ao processo de construção da notícia são complementos
da informação inicial. Conforme também indicam as figuras 3 e 4.

https://twitter.com/gabrieljacobsen/status/585135368397266944
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Figura 3. Informações secundários na construção da notícia
Fonte: https://twitter.com/gabrieljacobsen/status/585139349068591104

https://twitter.com/gabrieljacobsen/status/585142131607658496
https://twitter.com/gabrieljacobsen/status/585146330609295362

Na sexta micropostagem aparece o quinto elemento do lead, o por quê, já na sétima, assim
como na quinta micropostagem, nota-se a presença do @RdGuaíbaOficial, usuário do perfil
oficial da rádio no Twitter, para afirmar a credibilidade da informação que também foi veiculada
na rádio pelo repórter

Figura 4. Micropostagem final
Fonte: https://twitter.com/gabrieljacobsen/status/585151224779014145

https://twitter.com/gabrieljacobsen/status/585139349068591104
https://twitter.com/gabrieljacobsen/status/585142131607658496
https://twitter.com/gabrieljacobsen/status/585146330609295362
https://twitter.com/gabrieljacobsen/status/585151224779014145
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Somente na figura 4 é que observamos a presença de um hiperlink que encaminha o leitor
para informações complementares sobre o caso. Porém, ainda não se refere ao link para a notícia
completa no site da rádio Guaíba.

Essas informações publicadas no Twitter são o mesmo tipo de informação que um site ou um
portal de notícias publicaria sobre o tema em um primeiro momento. Como define Edo “en uno
primer nivel se oferece una síntesis completa de esa noticia, generalmente en la home page, y
en los niveles siguientes se hace posible profundizar desde aspectos muy distintos trayendo a la
pantalla diferentes documentos escritos e audiovisuales” (Edo, 2007: 8). No entanto, o usuário
precisaria acessar o site para ter essas informações. Já no Twitter, se o usuário é um seguidor da
conta do jornalista, as informações aparecem em sua “timeline”, ou linha do tempo em tradução
livre, o mural onde as publicações aparecem na página inicial do usuário quando este acessa o
Twitter, sem a necessidade de buscá-las.

Considerações finais

A notícia sobre o desaparecimento do deputado estadual Mário Jardel foi produzida e divul-
gada pela primeira vez no Twitter. As primeiras informações sobre o caso, os quatro primeiros
elementos do lead, aparecem com um minuto de diferença entre uma publicação e outra sem
“quebra” de espaços de tempo que poderiam prejudicar a compreensão do leitor. A notícia foi
publicada primeiramente no Twitter devido ao fácil manuseio dos equipamentos utilizados para
acessar o site de rede social, no caso dessa notícia o equipamento utilizado foi um dispositivo
móvel, cerca de duas horas depois da publicação da informação no Twitter o jornalista também
divulgou a notícia na rádio para a qual trabalha. A participação na rádio também foi feita através
do dispositivo móvel, entretanto, o jornalista está sujeito ao tempo da programação para entrar
no ar, ao contrário das informações passadas online em tempo real.

Já a construção da notícia, como podemos observar, seguiu as orientações do lead jorna-
lístico e com um curto espaço de tempo entre uma publicação e outra. Os elementos do lead
facilitam para o jornalista a hora de sintetizar a notícia de forma que ela não perca informações
essenciais para o leitor. No entanto, o Twitter é uma plataforma que permite a postagem de
vídeos, fotos e hiperlinks. Na construção da notícia, apenas um hiperlink foi utilizado, dessa
forma, o jornalista não utilizou todas as características oferecidas para complementar a notícia.
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Resumo

Os embates entre indígenas e ruralistas no Brasil configuram uma desavença antiga.
O colonizador quer terras para usufruir e o indígena quer o direito de viver nessas
terras e manter sua cultura. Quando as demarcações de reservas atrasam, os indí-
genas ocupam áreas que reivindicam. Os fazendeiros reagem pelo poder político,
econômico e pela violência. O presente estudo investiga o comportamento dos me-
dia diante desses confrontos. Para tanto, observamos peças jornalísticas veiculadas
em Mato Grosso do Sul com o apoio da Análise Crítica da Narrativa (Motta, 2013).
Ao entrevistar representantes dos índios, anotamos como percebem a atuação da im-
prensa nessas questões. Nossas argumentações se fundamentam na Sociologia das
Ausências (Santos, 2002), na Antropologia e no conceito de bom viver, embasados
na teorização de Fábio Mura (2006). Ao final, constatamos que a essência desses
conflitos está no choque entre o modelo de desenvolvimento capitalista e o modo de
agir/pensar do bom viver – tekove porã.
Palavras-chave: jornalismo e sociedade; questão indígena; conflitos agrários; indí-
genas; Mato Grosso do Sul.

1. Histórica luta pela terra

A história dos conflitos entre os povos indígenas e o colonizador europeu no Brasil remonta
a própria chegada das primeiras caravelas portuguesas, no Século XVI. A população estimada
naquele momento era de 2,4 milhões de índios (IBGE, 2000). Já em 2010, o mesmo IBGE
informa que este número estava em torno de 890 mil pessoas – 0,47% da população total do
país. O processo de colonização e as conquistas de territórios é um dos motivos dessa redução
expressiva da população nativa.
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Neste trabalho vamos focar os conflitos em Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste brasileiro,
que possui características particulares. Fronteira com o Paraguai, ao sul, e com a Bolívia, a
oeste, o estado dispõe de uma população de 2,5 milhões de habitantes num território de 357 mil
km². Seu rebanho bovino alcança 26 milhões de cabeças e a área plantada com a soja ultrapassa
2,3 milhões hectares, sem considerar outras culturas. Em contraste, a população indígena de 70
mil pessoas (IBGE, 2010), representa 2,4% da população do Estado. Nessas circunstâncias, o
cenário tem sido propício para a intensificação de conflitos.

O avanço para a região teve início no Século XIX com os projetos de ocupação do terri-
tório conquistado após a Guerra do Paraguai. Conforme estudos de Antonio Brand (1997), as
terras devolutas foram cedidas a empreendimentos que as utilizaram especialmente para a co-
leta de erva-mate e madeira. Apesar de não afetar significativamente as comunidades indígenas,
promoveu abusos de sua mão de obra. Este maior contato trouxe o aumento de velhas e no-
vas doenças, que causaram grande impacto na população (sarampo, varíola, tuberculose, entre
outras).

A partir dos anos 1940, com o enfraquecimento desses negócios, as políticas federais desen-
volvimentistas levaram à região os projetos agropecuários, os maiores responsáveis pela ocu-
pação e exploração de áreas que, originalmente, eram territórios indígenas. Daí o início dos
maiores embates entre proprietários rurais e índios. O episódio deu início a um processo de
“confinamento” provocado, por um lado, pelos projetos agropecuários que acarretaram na for-
mação de cidades e a consequente superpopulação de colonizadores e, por outro, a pequena
parcela de território reservada aos indígenas. Imaginava-se que estes iriam desaparecer – morrer
ou tornarem-se caboclos – e, por isso, acreditavam que apenas 3 mil hectares seriam suficientes.
Essa medida comprimiu as comunidades indígenas em pequenas reservas – espaços insuficientes
para manterem seus modos de vida (Brand, 1997).

Outra onda desenvolvimentista ocorreu nos anos 1970, durante a Ditadura Militar. A “des-
coberta da Fronteira Agrícola” motivou grandes investimentos na região e o consequente deslo-
camento de grandes populações de outros Estados para a exploração do campo.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 231, assegurou aos indígenas o direito de
reaverem seus territórios tradicionais. O documento estabeleceu um prazo de cinco anos para
a regularização fundiária, mas as “batalhas judiciais”, no entanto, duram até hoje. De um lado,
indígenas lutam pela retomada das áreas; de outro, fazendeiros defendem a posse legítima das
propriedades. Violência, morte e crimes são os resultados desses confrontos.

Naquele Estado, os embates entre ruralistas e os povos indígenas registram casos emble-
máticos. Alguns episódios de violência tiveram repercussão nacional e internacional como o
assassinato do líder Marçal de Sousa (Tupã-i), em 1983; ou o caso da morte do cacique Marcos
Verón, em 2003; e um episódio mais recente foi o “Caso Guaiviry”, em 2011, que resultou na
morte do cacique Nísio Gomes. Em finais de agosto de 2015, indígenas ocuparam fazendas no
município de Antônio João, no interior do Estado. A presidente do Sindicato Rural local decidiu
retomar as propriedades e, acompanhada de pelo menos 100 homens armados, reocuparam uma
das fazendas. O confronto levou à morte o líder Simeão Vilhalva.

O presente trabalho parte da observação do modo com que a imprensa conta, interpreta
e transmite as histórias de conflitos entre indígenas e ruralistas. Para tanto, analisamos uma
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amostra de reportagens publicadas em Mato Grosso do Sul. Nosso grupo de pesquisa tem in-
vestigado o noticiário dos meios de comunicação social – impressos e eletrônicos – entre 2012 e
2015. Nesta etapa examinamos mais detidamente sete reportagens publicadas em dois momen-
tos cruciais de confrontos recentes. Para tanto, recorremos aos recursos da Análise Crítica da
Narrativa proposta por Luiz Gonzaga Motta (2008, 2013). Como uma adaptação da Narratologia
aos estudos do Jornalismo, esta metodologia supõe procedimentos como 1) a recomposição do
acontecimento, 2) a identificação de conflitos, 3) a construção discursiva de personagens, 4) as
estratégias comunicativas, 5) a relação comunicativa e 6) a metanarrativa.

Analisamos, também, depoimentos de alguns representantes indígenas, particularmente pro-
fessores, acerca de sua compreensão sobre a forma como a imprensa trata o conflito agrário e
como estes compreendem o papel do território para seu “bom viver”. Estes depoimentos fo-
ram extraídos de entrevistas realizadas com professoras das etnias Kaiowá, Kadiwéu e Guarani-
Ñandeva por ocasião da pesquisa de mestrado em Educação da investigadora Moema Urquiza
(2012), uma das autoras deste trabalho. Os professores exercem papel de liderança nas comu-
nidades indígenas e ocupam um lugar de fronteira entre mundos – indígena e não indígena.
Conforme salienta Jorge Duarte, a entrevista em profundidade busca, com base em teoria e
pressupostos, recolher respostas a partir da experiência subjetiva de uma fonte, selecionada por
deter informações que se deseja conhecer. Numa pesquisa qualitativa, como a que se apresenta,
a entrevista supõe a interpretação e reconstrução pelo investigador, em diálogo crítico com a
realidade (Duarte, 2006: 62-63).

Ao final, vamos trazer à discussão nossas inferências sobre os porquês do comportamento
da Imprensa nesses episódios, quando discorreremos com base na Sociologia das Ausências e
das Emergências (Santos, 2002) e na Antropologia a partir dos estudos de Fábio Mura (2006),
sobre o modo de agir/pensar indígena do bom viver – tekove porã.

2. Conflitos pela imprensa e repercussões entre os indígenas

Como a imprensa conta, interpreta e transmite as histórias de conflitos entre indígenas e
ruralistas? A partir desta pergunta lançamos nosso olhar aos órgãos de comunicação social
sul-mato-grossenses e, em seguida, confrontamos com depoimentos de lideranças indígenas da
região.

2.1. Imprensa e a lógica dominante

Enquanto espaço de fronteira – como território e espaço de negociação permanente de va-
lores, relações de poder, espaço de trânsito (Bhabha, 1998), a narrativa jornalística reconstrói
os conflitos entre indígenas e ruralistas trazendo um ambivalente jogo de poder, de visibili-
dade/invisibilidade. As reportagens a seguir sinalizam o tom da cobertura sobre esses casos.

Índios alegam reintegração de posse e invadem oito fazendas em Corumbá – Midia-
max, 7 mai 2012
Índios invadem mais 12 fazendas e criam novo foco de tensão no Estado – Campo
Grande News, 26 out 2013
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Índios invadem mais 2 fazendas em Japorã e ateiam fogo em uma delas – Campo
Grande News, 27 out 2013
Índios invadem mais uma fazenda; já são 14 e PF vai ao local para negociar – Campo
Grande News, 27 out 2013
Índios invadem fazendas e provocam tensão em MS - Correio do Estado, 27 ago 2015
(chamada de 1ª página)
Indígenas invadem nove fazendas e ameaçam ocupar mais propriedades – Correio do
Estado, 27 ago 2015 (Caderno Cidades – página 15)
Proprietário retoma fazenda e índio morre em confronto – Correio do Estado, 30 ago
2015 (chamada de 1ª página)
Produtores retomam fazenda invadida e um indígena morre Correio do Estado, 30
ago 2015 (Caderno Cidades – página 13) (Todas as reportagens estão referenciadas
ao final deste texto)

Sobre o primeiro movimento proposto por Motta, a recomposição do acontecimento jorna-
lístico (1), nota-se a serialidade temática. Das notícias aparentemente descontínuas de signifi-
cação, reconstroem-se na nova narrativa os cenários e a sucessão de estados de transformação.
Neste caso, “índios invadem propriedades rurais” e “produtores reagem e retomam fazendas”.
Esta mesma constatação também se torna evidente no movimento de identificação de confli-
tos (2), ao apresentar os fatos através de conotações dramáticas imediatas e negativas; e assim
irrompem, desorganizam e transtornam.

Desde este domingo (6) cerca de 150 índios kadiwéu estão entrando em fazendas de
Corumbá e alegando reintegração de posse nas propriedades rurais. O Cimi (Con-
selho Indigenista Missionário) informou que a ação não é uma invasão, mas sim a
retomada de posse das terras dos índios. “Há uma documentação farta provando que
aquelas terras são deles”, disse Flávio Vicente Machado, do Cimi.
Para o produtor rural que teve a ameaça de invasão anunciada nesta segunda-feira (7),
Roberto Coelho, é uma violência a ação indígena. “Não estão mostrando documen-
tação nenhuma, somente a arma é o documento deles”, alega.
Índios alegam reintegração de posse e invadem oito fazendas em Corumbá – Midia-
max, 7 mai 2012.

Por este trecho, percebe-se que os conflitos apresentados nas reportagens em análise ganham
o tom de denúncia da “invasão de indígenas” a “propriedades privadas”. Ao mesmo tempo, insi-
nuam uma ilegitimidade da ação dos índios. Nesta recomposição do acontecimento, os conflitos
são ressaltados pelo jogo visibilidade/invisibilidade. Por um lado, se enaltece de forma cono-
tativa o “direto à propriedade” dos ruralistas. De outro, descontextualiza-se o índio enquanto
ser humano e enquanto povo também dotado de direitos. Mais que isso, os textos constroem
uma narrativa pela qual o indígena é alguém que incomoda, desorganiza, desestabiliza, causa
problemas. Esse conjunto de reportagens também revela como se dá a construção discursiva de
personagens (3). Vejamos este trecho:

Após ocupar duas propriedades rurais na sexta-feira (25), índios invadiram, na noite
de ontem para hoje, mais 12 áreas em Japorã. Produtores rurais querem retirar o gado
das áreas ocupadas e um novo foco de tensão foi criado em Mato Grosso do Sul.
Os indígenas da etnia Guarani-Kaiowa reivindicam há 10 anos a demarcação da área
de 9.460 mil hectares, que fica próximo ao Rio Iguatemi, em Japorã. A invasão das
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propriedades começou há bastante tempo e até já houve conflito entre produtores e
indígenas há 10 anos.
Índios invadem mais 12 fazendas e criam novo foco de tensão no Estado – Campo
Grande News, 26 out 2013.

A construção de frases, as palavras escolhidas não deixam dúvida de que os indígenas são
responsáveis pelo clima de tensão que vive Mato Grosso do Sul. Na raiz da palavra “invasão”
estão ideias como ataque, assalto, tomada agressiva, uso da força. Da mesma forma, a ideia
de “tensão” remete para crise, intensidade. Por isso, ao construir o personagem índio o texto o
responsabiliza por um passado de crises, tensões, ataques, assaltos, violências na disputa pela
terra.

Quanto ao movimento estratégias comunicativas (4), Motta alerta que o jornalista é um nar-
rador discreto. Utiliza recursos de linguagem que procuram camuflar seu papel como narrador.
Por isso, há que se descobrir os dispositivos retóricos que revelem o uso intencional desses re-
cursos para produzir efeitos. No caso em análise, nota-se que os jornalistas têm relatado apenas a
mesmidade, sem considerar a alteridade, a diferença. Por mesmidade, como compreende Skliar
(2003), é “modelo do mesmo”, a lente pela qual o sujeito enxerga o mundo e o outro – como
utilizado por Bhabha (1998) e por Hall (2003) para nominar a alteridade –, busca enquadrar o
outro em sua semelhança e expulsa o diferente.

Sem desconsiderar a importância do aspecto técnico e profissional no processo de construção
da notícia, quando a pauta é a questão da terra, as matérias jornalísticas limitam-se ao relato dos
fatos, sem a necessária contextualização e problematizações que tornem a narrativa mais densa
e eticamente responsável.

Outra estratégia que se pode observar na sequência de reportagens é a persistência. No dia
seguinte da matéria citada acima, o mesmo portal noticioso veiculou:

Mais duas fazendas da região de Japorã – a 487 quilômetros de Campo Grande –
foram invadidas pelos índios da etnia Guarani-Kaiowá entre a noite de ontem (26) e
a manhã deste domingo (27). Em uma das propriedades, a família fugiu as pressas da
sede e acabou se perdendo no matagal. Na outra, os indígenas atearam fogo na casa
e destruíram móveis e objetos.
Segundo o presidente do Sindicato Rural de Iguatemi, Hilário Parisi, o clima em toda
a região está tenso. “É uma indignação tremenda. Sensação de impunidade. Eles
entraram nas fazendas e não deixam os produtores nem retirar o gado e nem entrar
no pasto para tratar dos animais. Todos estão saindo fugidos”, contou.
Índios invadem mais 2 fazendas em Japorã e ateiam fogo em uma delas – Campo
Grande News, 27 out 2013.

No fragmento aqui transcrito pode-se verificar que em ambas as peças jornalísticas o Campo
Grande News utiliza a forma expressiva “invadem mais fazendas” (12 e depois 2). A persis-
tência nos termos “invadem” e “mais” procura reforçar ideias de agressão e de intensidade. É
interessante observar que em outro confronto, dois anos depois, outro jornal recorre aos mesmos
recursos linguísticos:

Índios invadem fazendas e provocam tensão em MS
Antônio João – Índios da etnia guarani invadiram nove fazendas e, segundo o DOF,
havia ameaça de colocar fogo no município.
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Desde sábado, o clima é de tensão no município de Antônio João, na região de fron-
teira do Brasil com o Paraguai. Índios da etnia guarani invadiram fazendas na região
e do distrito de Campestre, entrada para outras propriedades. Os produtores rurais
resolveram bloquear os acessos entre as rodovias MS-164 e MS-384, com receio de
que os indígenas concretizem a ameaça de colocar fogo em Antônio João, informação
que foi repassada pelo Departamento de Operações de Fronteira (DPF). A Polícia Fe-
deral foi acionada, mas ainda não foi ao local. Os índios reivindicam 10 mil hectares
como propriedade memorial.
Correio do Estado, 27 ago 2015 (chamada de 1ª página)
Indígenas invadem nove fazendas e ameaçam ocupar mais propriedades
(trecho na página 15)
Produtores rurais afirmam que o Conselho Indigenista Missionário (Cimi) encabeça
as invasões e a presidente do Sindicato Rural de Antônio João, Roseli Maria Ruiz, a
situação no município é um “caos” e que, “diante de um caos dessa magnitude não
tenho ideia do que fazer para garantir a ordem. Contactamos todas as autoridades e
poderes de polícia. Até o momento, não tivemos respostas”.
Correio do Estado, 27 ago 2015 (Caderno Cidades – página 15)

Neste episódio de grande repercussão nacional, o Correio do Estado mantém a mesma rotina
porque, ao que parece, os sentidos que estas formas carregam estão internalizadas entre os jor-
nalistas. Por outro ângulo, pode-se inferir que esta estratégia também visa naturalizar as noções
de “invasão ilegal a propriedades privadas” e de “comportamento agressivo dos indígenas”. Três
dias depois, o mesmo Correio do Estado publicou a seguinte peça jornalística:

Proprietário retoma fazenda e índio morre em confronto
Antônio João – Batalha na Fazenda Barra, ontem à tarde, teve um índio morto e ao
menos dez feridos.
A disputa por terra entre índios e fazendeiros, no município de Antônio João, teve
ontem seu episódio mais grave. Um grupo de aproximadamente 100 pessoas ligadas
aos proprietários rurais retornou a Fazenda Barra ocupada, até então, por centenas de
índios. Ambos os lados estavam armados, havia espingardas e pistolas e arco e flecha.
No confronto, morreu Simeão Vilhalva, um dos líderes guarani kaiowá, atingido por
um disparo na cabeça. Ao menos outros dez indígenas ficaram feridos no confronto.
Correio do Estado, 30 ago 2015 (chamada de 1ª página)

Em reportagem que apresenta o desdobramento daquele episódio, informa a retomada da
propriedade ocupada e anuncia a morte de um índio. O repórter trata de maneira acrítica o fato
de a ação ser praticada por “100 pessoas ligadas aos proprietários rurais”, em outros termos
“pistoleiros” (sicários) que fizeram justiça com as próprias mãos. Na matéria principal, nas
páginas internas, também não elucida o que quer dizer “ambos os lados estavam armados, havia
espingardas e pistolas e arco e flecha”. Quem dispunha de espingardas e pistolas? Quem portava
arco e flecha?

Num relato de caráter estritamente cronológico, o jornalista nem sequer questionou o dese-
quilíbrio de forças no confronto. Ao final da matéria das páginas internas, o jornalista enfatizou:

POPULAÇÃO – O clima dentro da cidade é de puro terror. Moradores se dizem ater-
rorizados e inseguros. O motorista João Paulo Gonçalves Maciel tem 41 anos e há
20 mora em Antônio João. Ele se diz apavorado. “Estamos todos nervosos, porque
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ninguém sabe de fato o que está acontecendo. Já houve outros conflitos aqui, mas
sempre aparecia a Justiça para apaziguar e, depois, ia embora. Mas, agora, ninguém
sabe o que pode acontecer”, lamentou.
Produtores retomam fazenda invadida e um indígena morre
Correio do Estado, 30 ago 2015 (Caderno Cidades – página 13)

A análise da narrativa para Motta deve observar particularmente o “contrato cognitivo” im-
plícito entre jornalistas e audiência, que permite a co-construção da realidade objetiva. Esta re-
lação comunicativa (5) gera uma estabilidade entre os interlocutores e, a partir da compreensão
dessa estabilidade, é possível interpretar as violações das máximas jornalísticas e compreender
as pressuposições, as insinuações, as ironias e outros efeitos de sentido que simultaneamente se
realizam.

As violações desse contrato cognitivo já estão de várias formas expostas nas etapas prece-
dentes. Mas vale notar que os atravessamentos presentes nos textos aqui discutidos parecem
visar a legitimação da lógica do colonizador, ao tempo em que contribuem para disseminar
ideias preconceituosas e limitadoras sobre a pessoa indígena. A manutenção desta lógica de-
marca o enquadramento (angulação) estabelecido pelos órgãos de comunicação social em Mato
Grosso do Sul. As diversas formas de preservação desta lógica se revelam no jogo de visibi-
lidade/invisibilidade aqui já refletidas. Quem tem voz nessas peças jornalísticas? As fontes
primárias na maioria das matérias são as oficiais – Polícia Federal, Ministério Público, Conse-
lho Missionário Indigenista (Cimi) – e representantes de sindicatos rurais, o que nos faz supor a
intencionalidade do silenciamento e invisibilidade dos pontos de vista dos indígenas.

Por outro lado, as reportagens analisadas valorizam a população “não-índia” como vítimas
dos agressores. Estas constatações, portanto, também apontam o 6º movimento da Análise da
Narrativa proposta por Luiz Gonzaga Motta, a metanarrativa como um plano da estrutura pro-
funda da narrativa. O autor argumenta que “a narrativa jornalística, por mais que se pretenda
isenta e imparcial, é também fortemente determinada por um fundo ético ou moral” (Motta,
2008: 164).

A leitura possível da sequência de reportagens aqui discutidas é de que se trata de um cenário
de luta entre o bem e o mal, entre mocinhos e bandidos; entre os que defendem a ordem, a
estabilidade econômica, a paz e o direito e aqueles que desestabilizam, causam insegurança, são
violentos e imprevisíveis, ameaçadores. O fundo ético ou moral, portanto, parece ser o confronto
entre o ruralista que adquiriu legalmente suas terras e tem direito à propriedade e o indígena
como o transgressor que supostamente usa da violência para violar a ordem estabelecida.

2.2. Como os índios percebem os conflitos pela imprensa

Diante do quadro estabelecido pela análise desta amostra de reportagens, consideramos re-
levante visualizar como os próprios indígenas se veem representados na Imprensa. Para tanto,
recorremos a recortes de algumas entrevistas realizadas por uma das autoras deste trabalho em
sua pesquisa anterior 1. As lideranças consultadas serão identificadas como Professora (seguida

1. URQUIZA, Moema G. (2013).
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da etnia) para preservar a privacidade da fonte e para respeitar as exigências dos comitês de ética
das universidades brasileiras.

Ao tratar de situações de violência envolvendo indígenas na imprensa, a Professora Kaiowá
percebe que as notícias mostram um índio como se não fosse da sociedade, pessoas ignorantes,
às vezes distorcem a verdade. Para ela, casos de violência existem por todos os lados, ainda que,
muitas vezes, apareçam apenas os índios como os que “violam a ordem”. E acrescenta:

Às vezes por falta de perspectiva, eles fazem isso. É claro que tem uns “que fazem,
é igual aos não índios. Tem de tudo. Na comunidade também não é diferente. Ainda
mais agora, com essa nova vida, essa nova mudança, superpopulação, tem os que
não plantam, que vivem de cesta básica 2. Muita gente morando um perto do outro.
Como o índio nunca foi de viver confinado, tudo apertadinho, acaba não se dando
com o vizinho, e isso incomoda outro... isso eles [a imprensa] não colocam. Só
colocam o que interessa a eles. Não coloca o que é do interesse dos indígenas. Não
falam que os índios precisam de terra para viver, sobreviver, plantar, fazer suas roças,
essas coisas não falam” (Grifos nossos).

A problemática destacada pela Professora Kaiowá diz respeito à realidade a que foram sub-
jugados os povos indígenas de Mato Grosso do Sul, em particular o povo Guarani Kaiowá, com
a criação das reservas como já destacado anteriormente. Com exceção dos Kadiwéu, todos os
demais vivem em contextos marcados pela perda territorial e pelo confinamento em terras re-
duzidas, com os recursos naturais profundamente comprometidos, os quais não oferecem mais
condições para sua sustentabilidade.

O que é noticiado na imprensa chama a atenção da Professora Kadiwéu que chega a expres-
sar “um sentimento de revolta” diante do que vê. Sua atenção ao acompanhar a notícia que será
veiculada demonstra que os indígenas não estão alheios ao que acontece ao seu redor. Ao con-
trário, estão em permanente interação, atravessados pelo contexto cultural e participam como
sujeitos questionadores.

“Na mídia, em termos de televisão, se tá anunciando uma notícia que vai passar sobre
a questão indígena, eu já penso: “preciso parar porque daqui a pouco vai passar
uma reportagem sobre indígena”. Independente de etnia. Se é Terena, Kadiwéu ou
Kaiowá Guarani. A gente quer saber qual é o contexto que mídia coloca. E isso não
é só comigo, dentro da minha família, todo mundo para [para ver a reportagem].
Querendo ou não a gente já vai preparado para receber as notícias que vem. A gente,
como indígena, conhece o próprio contexto das outras comunidades. Mas a mídia faz
questão de trazer um lado totalmente negativo. E parece que isso é de propósito.
Por exemplo, quando falam de Dourados, por mais que eu não more lá, eu sou indí-
gena, eu me considero irmã daquela etnia. [A mídia] está focando também a minha
imagem, a minha identidade. Eles [os jornalistas] usam os acontecimentos negati-
vos para a representação das aldeias de Dourados. Tanto é que em vários lugares
perguntam pra gente:
–‘Você é indígena’?
– ‘Sou’, respondo.

2. Cesta básica – é um conjunto de produtos utilizados por uma família durante um mês. Em geral possui gêneros
alimentícios, produtos de higiene pessoal e limpeza. O Governo Federal dispõe de programa de distribuição de cestas
básicas às populações carentes.
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– ‘Ah! Então é você que passa fome. Ah! É vocês que matam’.
– ‘E aonde você viu isso?’
– ‘Ué, passou na televisão, lá em Dourados, vocês matam’.
A gente sente uma raiva, uma angústia. Mexe com nosso ‘lado selvagem’! Dá von-
tade de dar aquela resposta que na verdade a gente tem que parar e refletir: ‘é melhor
eu me calar do que procurar um maior problema aqui’”( Grifo nosso).

A percepção da Professora Kadiwéu de que a imprensa ressalta os aspectos negativos parece
estar articulada ao fato de tal representação mexer com a sua identidade, que é sempre relaci-
onal. O olhar do outro corrobora, constrói/desconstrói, tem impacto direto na construção da
identidade. No depoimento da Professora Kadiwéu, a expressão “e parece que isso é de propó-
sito” – traz uma carga emocional. Explicita que a representação construída não corresponde a
que o sujeito indígena considera ser sua própria identidade e que tal constatação toca de maneira
determinante com o seu ser.

O discurso jornalístico sobre a questão da luta pela terra tem reflexos não apenas na popu-
lação indígena, na visão que a sociedade possui sobre eles, mas também interfere na construção
da sua identidade, em especial os mais jovens. Tanto a Professora Guarani-Ñandeva, quanto a
Professora Kaiowá lembram que a questão territorial tem um significado diferente para os povos
indígenas, bem distinto da lógica econômica de exploração da terra como bem comercial:

“A imprensa divulga a luta dos Guarani-Kaiowá pela terra, com o enfoque do não-
índio, que é a propriedade, e a terra para nós indígenas é sobrevivência. A gente não
vê a terra como propriedade, a gente vê a terra como espaço de vida. E a imprensa
nunca divulgou, ao menos no que eu li, sobre estas terras que as comunidades estão
reivindicando demarcação, eles não veem como espaço pela vida, a luta do espaço
pela vida. A imprensa divulga, como soltaram aí no Estado, “demarcação não –
produção sim”: a terra apenas para produzir, para reverter em capital. Enquanto
para nós indígenas a terra é de sobrevivência, a terra é vida (Professora Guarani-
ÑandevaI”. Grifos nossos).
“Invasão de terra, por exemplo, não é invasão de terra. Eles só estão fazendo a re-
tomada de suas terras. Às vezes as pessoas falam assim: ‘índio preguiçoso, só toma
tereré 3, não faz nada’. Mas na verdade não é índio preguiçoso, é o jeito dele ser.
Não é porque ele tá tomando tereré, tá numa sombrinha, que é preguiçoso. “Não tem
sua roça, não trabalha em roça”, muitas vezes a gente ouve falar. Mas ele tem lá sua
rocinha na beira da sua casa, ele planta, mas não é aquela plantação que o não-índio
gostaria de ver, enorme, terras... E aí ele fala assim: “índio não trabalha, só vive de
cesta básica”. Não é verdade. Cesta básica a gente recebe porque o governo tá dando.
E eles têm lá sua rocinha, sua maneira de viver lá e tá tomando tereré, tá vivendo à
sua maneira, do seu jeito, ele tá sendo aquele índio, e a mídia interpreta de outro jeito:
que eles não fazem nada, que eles são invasores, que eles são índios que gostam de
furtar as casas, pegar roupa dos outros...” (Professora Kaiowá. Grifos nossos).

Torna-se fundamental olhar para o outro não na perspectiva do colonizador, mas de inter-
locutor. Quase sempre, não há espaço para que a alteridade expresse sua diferença. E para

3. Tereré – é uma bebida de origem Guarani, feita com a infusão da erva-mate com água gelada. Em Mato
Grosso do Sul, a prática foi incorporada aos hábitos de toda a população.
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ajustá-lo, é necessário que o indígena deixe de sê-lo e aproxime-se ao máximo daquilo que é
considerado normal, lógico, estável, legal.

3. Considerações finais – Os porquês

Em Para além do pensamento abissal (2010), o sociólogo português Boaventura de Sousa
Santos argumenta que o pensamento moderno ocidental é um pensamento abissal. Consiste num
sistema de distinções visíveis e invisíveis, sendo que as invisíveis são estabelecidas através de
linhas radicais que dividem a realidade social em dois universos distintos. A divisão é tal que
“o outro lado da linha” desaparece enquanto realidade, torna-se inexistente. Este salienta-se
pela sua capacidade de produzir e radicalizar distinções – civilizado/selvagem, rico/pobre, alta
cultura/cultura popular, colonizador/colonizado.

Esta ideologia originária no eurocentrismo vigorou no processo de colonização de modo
a naturalizar tais distinções, ao longo do tempo, mesmo depois da independência dos vários
países latino-americanos, asiáticos ou africanos. O peruano Aníbal Quijano destaca que o euro-
centrismo não é exclusivamente a perspectiva cognitiva dos europeus, mas também do conjunto
dos educados sob a sua hegemonia (2010). Renato Ortiz raciocina de maneira similar ao afirmar
que “na medida que o colonizado é educado pelo colonizador, tem-se que aquele procura imitá-
lo” (Ortiz, 2003: 25). Por isso mesmo, grande parte do povo brasileiro, colonizado e educado
pelo ideário eurocentrista, preserva esse espírito do pensamento abissal.

Em outro estudo, Santos acrescenta que a geração de não-existência também é proporcionada
pelo que chama de Sociologia das ausências (2002). Para ele, a racionalidade da Modernidade
desenvolveu uma razão indolente. A indolência está em impor ao todo o que é característica de
uma das partes, ou seja, os interesses do homem ideal – europeu, branco, letrado, rico, domi-
nador. Por isso, qualquer pessoa fora do padrão é invisível, não existe e, no caso do indígena
brasileiro, não precisa ser ouvido e respeitado.

Por outro lado, esta lógica, segundo Santos, determina uma série de monoculturas. A mono-
cultura do saber enfatiza a primazia do saber científico e da alta cultura; despreza e desconsidera
quaisquer outros saberes. A monocultura do tempo linear entende que a história tem uma di-
reção única e conhecida, a do progresso, modernização, desenvolvimento e, por isso, os que
não se adaptam representam o atraso. A lógica da classificação social se assenta na naturali-
zação das diferenças e, assim, desrespeita e não reconhece o outro, o diferente. Já a lógica da
escala dominante torna irrelevante qualquer outra escala; esta privilegia o global e o universal
– as características e interesses locais são irrelevantes. Por último, a lógica produtivista, que
se apoia na monocultura dos critérios de produtividade capitalista; nos termos desta lógica, o
crescimento econômico é um objetivo racional inquestionável e, como tal, é inquestionável o
critério de produtividade que mais bem serve a esse objetivo.

Ora, quem é o indígena? Por esta racionalidade, o seu saber é “primitivo”, seu modo de vida
não visa o “progresso”, é “atrasado”, é um ser “inferior e pouco sociável”, por isso “dominado”
e “improdutivo”. Assim, é um inconveniente e irrelevante.

***
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Podemos e devemos, no entanto, conhecer e reconhecer outras lógicas ou, como sugere o
próprio Boaventura de Sousa Santos, compreender outros saberes. Para tanto, vamos recorrer
aos estudos da Antropologia sobre as questões indígenas.

O Guarani é um grupo indígena que pertence ao tronco linguístico tupi, subdivididos em três
grupos: Ñandéva, Mbya e Kaiowá. São portadores de uma cultura de floresta, e lidam tradi-
cionalmente com atividades de subsistência como caça, coleta, agricultura e em menor escala,
a pesca. Suas habitações não são conglomerados, mas estão dispostas em casas isoladas, es-
palhadas entre clareiras na floresta, distantes umas das outras (Schaden, 1974: 33). A escolha
territorial destes povos articulava-se pela disponibilidade de locais apropriados, isto é, aque-
les que possuíssem recursos naturais, como o mato e a água; longe de ameaças sobrenaturais,
como os espíritos maus; proximidade de parentela, e “a incidência ou não de doenças ou mortes
repentinas provocadas por causas consideradas não-naturais” (Pereira, 2007: 6).

A partir da análise da literatura antropológica, alguns elementos sobre este povo, como os
mitos, indicam que, antes mesmo do conceito da "Terra Sem Males"(Schaden, 1974) trata-se na
verdade da busca pelo Bom Viver (Mura, 2006), pois só é possível viver bem no seu território
tradicional. No entanto, este território – de onde foram expulsos – está marcado por uma longa
e histórica luta fundiária, e é também onde se pode voltar a viver as práticas tradicionais.

A reza – nembo’e – é um importante artifício para chegar-se ao “bom viver”. Bom viver,
isto é, praticar o bom modo de ser e viver, segundo as normas recebidas pelo xamã. O que
nos interessa, também, é perceber que o fato de haver ñembo’e para tudo na vida tradicional e
cotidiana e, por isso, a dificuldade de imitar o karai reko, o modo de ser do “branco”, que não
conduz a uma melhora na vida (Mura, 2006: 249).

Não resta dúvida que o território é visto como ponto principal da harmonia e coesão social
e na busca do bom viver. A busca do bem estar, que tem a ver com as condições mínimas de
alimentação, subsistência, saúde, etc., que é interpretado entre os Guarani como “busca do bom
viver”, é vislumbrado pela ética do teko porã (O bom jeito de viver). No entanto, nem sempre
o teko porã estará em conformidade com o contexto social e ecológico, o que pode justificar as
crises atuais de desagregação cultural, dos modelos tradicionais de parentela, as epidemias de
suicídio, alcoolismo, entre outros desequilíbrios.

Reforçamos, assim, o quão importante é o território tradicional para os Guarani, para esta-
belecer o equilíbrio social e cosmológico, e por questão da existência física e étnica, em especial
para o equilíbrio entre a vida e o cosmos.

Boaventura de Sousa Santos propõe como contraposição à Sociologia das ausências uma
Sociologia cosmopolita (2002), pela qual se pode desenvolver um “trabalho de tradução”. Este
constitui um esforço para desmascarar as mazelas proporcionadas por essa razão indolente e
criar alternativas para a visibilidade e valorização das vítimas da não-existência. Criatividade.
Esta passa pela reflexão, elevação consciência que possa se transformar em ações criativas para
encontrar as brechas no sistema.

Nossa expectativa, portanto, está na possibilidade de que jornalistas conheçam e reconheçam
outras lógicas, a exemplo da Sociologia Cosmopolita e, assim, ao respeitar outros saberes como
os aqui apresentados pela Antropologia, possam realizar um “trabalho de tradução”. Que estes
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possam nos dar esperanças de que tantos invisíveis – como os povos indígenas – sejam tratados
como seres humanos.
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Autonomia jornalística: Bourdieu e Schudson num diálogo
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1. Introdução

Ao examinar as condições da emergência das sociedades modernas, e das rupturas que lhe
estão associadas, Giddens destaca três novos fenómenos: a separação do tempo e do espaço;
a reflexividade, em que a actividade social e as relações materiais com a natureza podem ser
avaliadas e revistas em função de novas informações; e especialização e autonomização dos
campos sociais (Giddens, 1994: 13-19). É este último ponto que aqui nos mobiliza, designada-
mente no que diz respeito à autonomização do campo jornalístico – um processo continuado, de
consolidação e legitimação, que assenta na “supressão sistemática do segredo que era regra nas
sociedades tradicionais” (Esteves, 1998: 148-149).

No entanto, esse processo só pode ser amplamente compreendido a partir da inquirição do
conceito de autonomia, e das suas raízes filosóficas – do pensamento utilitarista, de Jeremy
Bentham a James Mill, que encara a autonomia essencialmente em termos de legalidade, ao ra-
cionalismo kantiano que vincula o conceito de autonomia à moral e à liberdade. Por um lado,
estamos perante uma perspectiva negativa da autonomia, inscrita na relação entre indivíduo e
o Estado, em que este é visto como o centro do poder, propenso a censurar vozes dissidentes,
cuja acção urge ser limitada por barreiras legais que garantam o pluralismo (Waisbord, 2013:
49). Trata-se de uma abordagem que tende a identificar, leia-se reduzir, a autonomia à ideia de
autonomia face ao Estado, representando mais, a recusa de um controlo, do que a afirmação do
direito positivo da liberdade de expressão. É este pensamento que está na base na noção da im-
prensa como “quarto poder”, e que identifica na abolição da censura, das taxas do conhecimento
e do imposto de selo, em Inglaterra, marcos históricos na conquista da autonomia da imprensa.
Um processo que, também nos Estados Unidos, cria as fundações de uma jurisprudência que
tende a defender a independência da imprensa, face ao Estado e aos sucessivos governos, e que
associa a autonomia jornalística à ausência de regulação.

Por outro lado, deparamo-nos com uma abordagem positiva da autonomia – por oposição à
heteronomia, do dogmatismo religioso, por exemplo – como condição da moral e da liberdade.
Como, para Kant, “o princípio da autonomia é o único princípio da moral”, os indivíduos têm
direito a uma moral autónoma e precisam de autonomia para fazerem juízos sem a contaminação
de influência externas, a autonomia seria justamente a capacidade de agir livremente de acordo
com a lei moral (Kant, 1995: 77-78). Apesar de nos situarmos no terreno da liberdade moral
individual, trata-se também de uma “liberdade social (ou política) na medida que se traduz por
uma vontade, por uma efectuação” (Cornu, 1994: 131).

IX Congresso Sopcom. pp. 157-167. Coimbra, novembro de 2015
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Estas duas perspectivas exorbitam amplamente os objectivos destas páginas, mas podem aju-
dar a iluminar as noções de autonomia jornalística, de Michael Schudson e de Pierre Bourdieu,
que pretendemos colocar em confronto, na medida em que constituirão os seus vestígios mais
ancestrais.

2. Autonomia como categoria central da teoria dos campos

A abordagem de Bourdieu sobre o campo jornalístico não se filia nos frameworks tradicio-
nais, não é o resultado de trabalhos etnográficos centrados nas organizações redactoriais, nem é
uma análise económico-política, é uma nova forma de compreensão e explicação dos processos
e constrangimentos na produção de conteúdos dos meios de comunicação: trata-se de um novo
paradigma para a sociologia do jornalismo (Benson & Neveu, 2005: 7-11). Como argumenta
Daniel Hallin, a força da perspectiva bourdieusiana passa por inserir a compreensão das ins-
tituições mediáticas numa análise social e política mais vasta, que tem em conta os contextos
culturais, políticos, sociais ou económicos, sendo aí que a aplicação do conceito de campo, e da
teoria dos campos, ao estudo dos Media, do jornalismo e da televisão, se torna particularmente
importante (Hallin, 2005: 224).

A centralidade que o conceito de campo conquistou no contexto dos estudo das ciências
sociais deve-se menos ao valor heurístico do que à sua operacionalidade e às potencialidades
metodológicas e performativas. Mais do que instrumento teórico superacional total, é como
metáfora espacial que o conceito de campo, invocando um mapa do mundo social desigual, as-
simétrico, relacional, agonístico e em permanente diferenciação, afirma a sua utilidade analítica.
É nesse quadro que o conceito de autonomia merece ser discutido, na esperança de fazer mais
luz sobre a teoria geral dos campos.

Cada campo de interacção 1 reflecte uma dinâmica de luta pelo poder – de conservação/trans-
formação das relações de força do próprio campo – em que os agentes valem em função das
estratégias de acumulação de capital, ou seja, valem em função do espaço que ocupam, porque
são essas estratégias que definem os espaços ocupados pelos agentes no campo. A relação entre
o capital específico acumulado e a estrutura social reflecte uma concepção do mundo conflitual
ou concorrencial, em que os campos e os agentes dependem das posições uns dos outros. Pensar
em termos de campo é sempre pensar relacionalmente segundo o pressuposto de que “o real é
relacional”.

Esta concepção agonística não se verifica apenas dentro de cada campo, mas também fora
dele, numa dinâmica de luta e de diferenciação. Os campos diferenciam-se, uns em relação
aos outros, num processo que pode levar à autonomização progressiva de um campo, de um
subcampo, ou à invasão de um campo por outro – isto é, à invasão de um campo pela lógica
de funcionamento de outro campo. Cada espaço estruturado, ou cada um destes microcosmos,
é mais ou menos autónomo, isto é, “livre de estabelecer as suas próprias regras, escapando às
influências heteronómicas dos outros campos sociais” (Chevallier & Chauviré, 2010: 21).

1. Bourdieu define campo, como “um espaço social estruturado, um campo de forças – dominantes e dominados,
relações constantes, permanentes, de desigualdade que se exercem no interior desse espaço – que é também um campo
de lutas tendo em vista conservar ou transformar o campo de forças” (Bourdieu, 1997: 41).
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É a noção de autonomia kantiana que inspira Bourdieu a dizer que um campo autónomo é
o que tem a sua própria lei, “que aquilo que aí se passa não pode ser compreendido de modo
directo a partir de factores exteriores” (Bourdieu, 1997: 39). Como exemplo de um campo com
alto grau de autonomia Bourdieu distingue a matemática: “ um campo no qual os produtores
têm por clientes os seus concorrentes, aqueles que poderiam ter feito em seu lugar a descoberta
que eles lhe apresentam” (Bourdieu, 1997: 67), pelo contrário, o campo jornalístico é um campo
pouco autónomo, portanto com elevado grau de heteronomia, na medida em que é invadido por
lógicas de funcionamento de outros campos.

São estes processos de autonomia/heteronomia que constituem o ângulo escolhido por Bour-
dieu para estudar e caracterizar o campo jornalístico, para aferir o grau de dominação e as re-
lações de força que estabelece com outros campos, em especial o campo político e o campo
económico (Bourdieu, 1995, 1997).

A autonomia dos campos, a difusão da produção cultural, a preocupação com as questões da
recepção e as críticas a modelos internalistas, são alguns dos temas de sempre na obra de Bour-
dieu (Neveu, 2005: 195-213), desde pelo menos o ano de 1963 em que escreve, com Jean-Claude
Passeron, um texto para a revista Les Temps Modernes intitulado Sociologues de mythologies et
mythologies de sociologues (Bourdieu & Passeron, 1963: 998-1021). Recuar até 1963 consti-
tui, não só um antídoto contra o que Erik Neveu classifica de “amnésia bibliográfica” (Neveu,
2005: 198), como é determinante para demonstrar que as preocupações de Bourdieu sobre os
Media estão desde o início ligadas às questões de difusão do pensamento, do acesso ao espaço
público, ou dos efeitos sociais e políticos da televisão. É, justamente, no decurso da abordagem
deste lote de preocupações que emerge o tema da autonomia/heteronomia, enquanto pensamento
categorial.

3. O campo jornalístico

A emergência do jornalismo, como de uma série de ocupações e profissões, é um reflexo do
amplo processo de divisão do trabalho e de especialização do conhecimento técnico. E é esse
processo que leva à constituição de um campo autónomo. A teoria da acção de Bourdieu permite
compreender este processo dinâmico, inserindo o jornalismo no contexto de um movimento
histórico, social e político mais amplo. O jornalismo é analisado em interacção com os restantes
campos, pondo em evidência uma história de luta pela afirmação do campo, no contexto do
mundo social, mas também dando conta das dinâmicas de luta no interior do campo.

Se entendermos todos os contributos de Bourdieu no âmbito do estudo dos mecanismos de
dominação, e da lógica das práticas dos agentes sociais num espaço social desigual, teremos de
considerar o campo jornalístico também um espaço cujas relações de poder são essenciais para
a sua compreensão intrínseca.

O campo jornalístico caracteriza-se por um baixo nível de autonomia e tem uma estrutura
dual – com dois pólos, um comercial e outro cultural ou intelectual, ou ainda “puro” (Bour-
dieu, 1995: 41) – numa geografia da autonomia jornalística, a que correspondem também dois
princípios de legitimação – um externo, que respeita a “lógica do mercado”, e outro, interno,
de acordo com a “ideologia profissional”. Quanto mais perto do pólo cultural se encontrar um
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jornalista ou um órgão de comunicação mais tendência terão para a autonomia, para serem ava-
liados entre pares e a esboçarem estratégias de acumulação de capital simbólico valorizado no
interior do campo. Ao invés, os jornalistas e meios que se aproximam do pólo comercial serão
menos autónomos, porque dependentes de avaliação externa ao próprio campo, vulneráveis às
investidas do mercado, seja pela imposição de uma lógica económico-financeira, seja por uma
emergente cultura do êxito comercial, por exemplo, através da conquista de audiências. Neste
pólo, os jornalistas perseguem a acumulação de um capital específico que seja mais valorizado
fora do seu campo, do que no seu interior.

Para Patrick Champagne, a autonomia jornalística está sempre sob ameaça, e a sua con-
quista requer uma luta permanente e interminável, porque “a história do jornalismo pode ser em
larga medida a história de uma impossível autonomia” (Champagne, 2005: 50). As ameaças,
pressões e constrangimentos são sobretudo de ordem económica e política e emanam dos res-
pectivos campos. Dir-se-ia, numa linguagem bourdieusiana, que a lógica do campo político e
do campo económico invadem o campo jornalístico comprometendo a sua autonomia. É nessa
dupla dependência que o conceito de autonomia jornalística joga a sua validade (Champagne,
2005). Hallin defende que uma das principais questões a desenvolver relativamente à teoria dos
campos é justamente a natureza das relações entre campo político e campo económico e “a inter-
secção do jornalismo com esses campos” (Hallin, 2005: 240). De facto, são campos que estão
de tal maneira dependentes da visibilidade do campo jornalístico, e tão sujeitos aos critérios
mediáticos, que se tornam quase incompreensíveis fora desse quadro.

Se quisermos ilustrar a intrusão da lógica de mercado no campo jornalístico poderíamos re-
correr à “guerra das audiências”, à imposição de critérios comerciais sobre critérios noticiosos,
ao desinvestimento nos grandes géneros jornalísticos, em benefício de um jornalismo imedia-
tista, feito de directos e faits divers. Para Bourdieu, o veredicto do mercado tornou-se hegemó-
nico, “através da sanção, directa, da clientela ou, indirecta, dos níveis de audiência (Bourdieu,
1997: 84), e a praxis dos jornalistas cúmplice dessa avaliação. Bourdieu acusava os jornalistas
de se submeterem a critérios de ordem económica, apostando, por exemplo, numa vigilância per-
manente da concorrência, “a fim de extrair vantagem dos seus fracassos, evitando os seus erros,
e de combater os seus sucessos” (Bourdieu, 1997: 86), levando-os a percorrerem os mesmos
caminhos, a partilharem as mesmas agendas, a cobrirem os mesmos acontecimentos, quando
não as mesmas notícias, plasmadas em alinhamentos simétricos.

Os sinais de intrusão da lógica concorrencial-comercial no campo jornalístico contribuem
para um efeito de amnésia que permite a reprodução simbólica e a conservação dos valores es-
tabelecidos. A televisão é, à frente de qualquer outro, o meio mais permeável a esta lógica de
“consagração pelo número” (Bourdieu, 1997: 89), transformando-se mais evidentemente em
instrumento de reprodução simbólica e instituindo um novo princípio de legitimidade: o da visi-
bilidade mediática. A questão que mais preocupa Bourdieu é, precisamente, a da contaminação
e da deformação de outros campos – literário, científico e cultural em especial – por este critério
da visibilidade, inevitável face ao poder da televisão nos nossos dias. Assim, “o reforço da in-
fluência de um campo jornalístico, ele próprio cada vez mais submetido à dominação directa ou
indirecta da lógica comercial, tende a ameaçar a autonomia dos diferentes campos de produção
cultural”, (Bourdieu 1997: 88-89) e isso prejudica a divulgação e a afirmação, das cada vez mais
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raras aquisições da investigação científica e da produção artística, levando Bourdieu a pôr em
causa o “monopólio dos instrumentos de difusão dessa informação (científica e artística) que é
detido de facto pelo campo jornalístico” (Bourdieu, 1997: 92).

Distinguindo-se pela exposição a que está sujeito, alvo de apreciação e avaliação social, e
de escrutínio público, “o campo jornalístico estrutura-se em torno de valores, normas e proce-
dimentos que se definem e redefinem permanentemente na relação com as lógicas, valores e
normas de outros campos e do sistema social mais vasto” (Pinto, 1999: 9), e são essas proprie-
dades e características que fazem dele “terreno de constantes disputas acerca da sua legitimidade
social e simbólica para fazer o que é suposto que faça” (Pinto, 1999: 9), designadamente, dar
visibilidade, interpretar e classificar os agentes e as realidades dos outros campos.

A atenção que Bourdieu dedica ao campo jornalístico dever-se-á, não apenas à sua especifi-
cidade, e relativa autonomia, mas sobretudo à detenção do monopólio da difusão da produção de
outros campos, e à consequente capacidade de os influenciar e deformar. Para evitar justamente
a deformação do campo, e dos seus critérios intrínsecos, e para que as conquistas da autonomia
não sejam destruídas pela demagogia encarnada na “mentalidade de ratings”, defende a neces-
sidade de se estipular um preço elevado de entrada nos campos autónomos (Bourdieu, 1995:
45). Bourdieu rejeita a ideia de uma alternativa excludente entre elitismo e democracia, ou entre
televisão cultural e televisão para as audiências, mas propõe uma distinção categorial entre auto-
nomia e a heteronomia (Bourdieu, 1995: 46). A autonomia está no centro da sociologia política
de Bourdieu e exprime-se na interrogativa: como conciliar e valorizar a autonomia dos campos,
designadamente o campo científico e os campos de produção cultural, sem abdicar de todas as
preocupações democráticas? Ou como conciliar uma sociologia democrática e acessível sem lhe
retirar cientificidade e profundidade?

4. “Autonomia em relação a quê?”

Ao contrário de Bourdieu, que vê na autonomia um refúgio profissional que defende o jor-
nalismo das contaminações, leia-se agressões, de outros campos, designadamente do campo
económico, Michael Schudson encara a autonomia como uma forma de afastar o público, as
pessoas, os cidadãos, da discussão e do processo de decisão política. Schudson pretende discu-
tir as vantagens de uma autonomização das práticas jornalísticas, afastando-as do público e do
mercado, quando a sua natureza não consente a insularidade. A relação com as fontes, a compe-
tição de mercado e a abertura aos acontecimentos imprevisíveis são condições de um jornalismo
democrático e pluralista que inviabilizam a autonomia jornalística. De resto, para o autor norte-
americano, não existe qualquer incompatibilidade entre jornalismo e mercado: “terá a televisão
nacional destruído a sua competência para cobrir acontecimentos por causa do lucro gerado por
corte nos custos? Terá o Los Angeles Times violado algum cânone da integridade jornalística to-
mando por notícia o suplemento sobre uma convenção na cidade e sobre o complexo desportivo
que na realidade foram pagos como publicidade?” (Schudson, 2005: 217). Estas perguntas de
mercado só teriam resposta unívoca ao abrigo do determinismo e do reducionismo. De resto, é
o próprio Schudson que hesita, quando classifica a separação entre os departamentos comerciais
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e as redacções: ora obsoleta, ora uma marca histórica do jornalismo de referência (Schudson,
2011: 114-116).

Este é, de resto, um dilema fundamental da sociologia do jornalismo de Schudson. Se, por
um lado, reconhece a deriva comercial do jornalismo contemporâneo e os “grandes perigos que
espreitam na gestão orientada para o mercado” (Schudson, 2011: 125) 2; por outro, marcado
pela tradição do jornalismo norte-americano, em que os grandes combates e as maiores ameaças
provêm do campo político 3, enfatiza o argumento histórico de que foi o mercado a garantir a li-
berdade de imprensa: “no longo prazo, a comercialização das notícias protegeu o jornalismo do
controlo governamental e mais tarde libertou-o da dependência dos partidos políticos” (Schud-
son, 2011: 124). Mas, para Schudson, a mercantilização das notícias não terá, apenas, protegido
o jornalismo do controlo político e governamental. O mesmo processo que transformou a no-
tícia num produto, estimulava o profissionalismo, e encorajava o bom jornalismo. Mesmo que
não tenha sido intencional, “no século XIX, a orientação do jornalismo para os interesses das
audiências, tornou as notícias relevantes para uma população mais vasta e arrancou-as de um
mandarinato jornalístico” (Schudson, 2011: 125).

Apesar da análise schudsoniana do jornalismo se centrar no universo norte-americano, não
deixa de mobilizar vários exemplos, da China à América Latina, em que os condicionalismos ao
mercado não implicam um melhor jornalismo. De resto, é o paradoxo de ver, nos jornais com
mais receita publicitária, aqueles que melhor gerem a pressão comercial, que o leva a preferir um
jornalismo vocacionado para o lucro, porque “o lucro não é só uma potencial fonte de corrupção,
mas também uma potencial força que afasta as organizações jornalísticas da corrupção” (Schud-
son, 2011: 119). Eis-nos, portanto, perante uma perspectiva radicalmente diferente, dir-se-ia
inconciliável, da abordagem de Pierre Bourdieu, a começar pelo conceito de autonomia.

Num artigo intitulado Autonomy from what? (Schudson, 2005), Schudson interpela direc-
tamente a noção de autonomia jornalística estampada nos textos de Bourdieu. Mas a questão
poderia ser devolvida ao remetente: de que autonomia fala Schudson? Isto é, quando abordam a
questão da autonomia jornalística estarão os dois sociólogos a referir-se exactamente ao mesmo
conceito e às mesmas questões?

Schudson rejeita a “atitude elitista” dos jornalistas que julgam saber o que interessa ao pú-
blico, espelhada na ideia, ”nós sabemos o que é melhor para vós”, quanto mais não seja porque,
como defende James Carey, muitas vezes são as audiências que educam os jornalistas (Schud-
son, 2011: 119). Ora é este elitismo que a noção de autonomia jornalística estimula. O “egoistic
closing-in” – de acordo com a própria expressão de Bourdieu – é a frecha por onde a crítica
schudsoniana penetra no pensamento de Bourdieu: “a autonomia pode levar a este fechamento
egoísta em benefício dos interesses específicos das pessoas do campo” (Bourdieu, 1995: 45).
Schudson mobiliza a frase de Bourdieu para a encostar às críticas dos conservadores do jorna-
lismo que vêem os jornalistas como uma elite liberal que impõe os seus valores a toda a gente

2. Para o ilustrar recorre à opinião de uma pioneira do jornalismo de investigação das Filipinas: “a tirania
do Estado pode ser melhor do que a tirania do mercado. Como jornalista sabemos o que fazer com o Estado –
derrubamo-lo. Mas o que fazemos com o mercado?” (Sheila Coronel apud Schudson, 2011: 125).

3. “ (. . . ) Nas mentes do jornalistas americanos, a autonomia é construída mais contra a politica do que contra o
mercado” (Schudson, 2005: 2017)
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(Schudson, 2005: 218). Mas será exactamente isso que Bourdieu preconiza com o conceito de
autonomia?

Não são os efeitos da reprodução simbólica, nem as questões da dominação que mobilizam
Michael Schudson, nem tão-pouco estará preocupado com a contaminação do campo jornalístico
por outros campos, ou sequer que a membrana de protecção do campo, resistente à influência dos
outros campos, seja permeável ao mercado e à política. Vê até vantagens nisso, se encararmos
o mercado como o “imperfeito representante do público” (Schudson, 2005: 221) e se tivermos
no Estado um parceiro da defesa da democracia. Daí questionar se “a autonomia jornalística
em relação ao campo político e ao campo comercial significa que apenas são consideradas as
opiniões do campo jornalístico? Que estruturas da propriedade, de recrutamento, da cultura e
da organização jornalística mantêm o campo aberto a opiniões alternativas?” (Schudson, 2005:
222). Para Schudson, um democrata não deve querer um jornalismo fechado, enclausurado e
separado das pressões externas, como acontece com a poesia ou a matemática. O jornalismo,
para Schudson, “não é um conjunto de pensadores individuais e exploradores em busca da ver-
dade, mas um conjunto de enérgicos e sérios comunicadores que tentem estar sintonizados com
a sociedade” (Schudson, 2005: 220). A grande preocupação, e o compromisso, de Schudson,
é com a democracia, o sistema democrático e o pluralismo, e o jornalismo é subsidiário desse
projecto maior, ou, numa visão mais benevolente, seu participante e construtor. A questão que
se pode colocar é a que tipo de democracia se refere Schudson? E em que difere da concepção
de Bourdieu?

Mesmo que as respostas a estas questões exijam maior maturação, contêm a promessa de
problematização do lugar do jornalismo nas sociedades democráticas contemporâneas. Nessa
matéria, Schudson é categórico: “só se o jornalismo for relativamente pluralista, e só se o jor-
nalismo for relativamente vulnerável aos assaltos das fontes governamentais, da competição de
mercado, e das surpresas dos acontecimentos diários, podemos assegurar que as notícias não se
tornam cativas de uma insular elite profissional” (Schudson, 2005: 221). A autonomia jornalís-
tica não pode ser um valor teleológico, porque o jornalismo deve estar ao serviço da democracia
e não de si próprio – “quando a autonomia jornalística entra em conflito com as melhores prá-
ticas de governo democrático, é a autonomia jornalística que tem de ser alterada” (Schudson,
2005: 222).

Schudson distingue ainda dois tipos de autonomia: colectiva e individual. “Quando, colecti-
vamente, os jornalistas ganham autonomia em relação ao Estado ou ao mercado, individualmente
não ganham liberdade de expressão” (Schudson, 2005, 218). Ou seja, os jornalistas querem
actuar de acordo com os seus princípios e julgamentos colectivos, o que não significa neces-
sariamente os princípios e julgamentos de cada um dos jornalistas, encarados individualmente.
Ora, para Schudson, essa construção colectiva de uma identidade pode gerar uma conformidade
de opinião: “um pequeno culto quase religioso que espera o fim do mundo num determinado
dia e se prepara para receber o disco voador que os salvará da destruição da Terra. Mas se o
disco voador não aterrar e a Terra não for destruída na data avançada, o grupo não altera a fé na
visão milenária, antes procura entender o erro da data” (Schudson, 2005: 219). Seria para este
caminho que a autonomia jornalística poderia conduzir, ainda mais quando os jornalistas fazem
muito pouco para questionarem as suas assunções, técnicas e opiniões colectivas – Kuhn afirma
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que “mesmo quando surge um modelo melhor, os aderentes do velho paradigma tipicamente não
se convertem” (Kuhn apud Schudson, 2005: 219).

Por outro lado, Schudson observa que toda a actividade jornalística é por definição não au-
tónoma – “o que mantém o jornalismo vivo, a mudar e a crescer é a natureza pública (. . . ) o
facto de os jornalistas estarem diária ou semanalmente expostos ao desapontamento e ao criti-
cismo das suas fontes (. . . ) e do seu público” (Schudson, 2005: 219). E é esse ambiente que
torna o jornalismo ágil para satisfazer um público, para conseguir cativar fontes, e que impede
o fechamento de um jornalismo que fala apenas para ele próprio, afastado da discussão pública,
preocupado apenas com a opinião dos colegas – um jornalismo fora do mundo. Dito de outro
modo: o que mantém o jornalismo vivo é a dependência não do mercado ou do Estado, mas
dos acontecimentos que “nem o Estado, nem o mercado, nem os jornalistas podem antecipar ou
controlar” (Schudson, 2005: 219).

A posição face ao mercado é o que torna inconciliáveis os pensamentos políticos e soci-
ológicos de Schudson e Bourdieu, como bem expressa a noção de cada um sobre autonomia
jornalística. Enquanto Schudson enfatiza os benefícios da independência financeira das organi-
zações jornalísticas, recupera o papel histórico que a economia de mercado teve no incremento
do profissionalismo e no reforço da democracia, e elogia a concorrência; Bourdieu alerta para
as imposições hegemónicas do mercado e descrê na concorrência enquanto geradora de origi-
nalidade e diversidade, tendendo antes “a favorecer a uniformidade da oferta” (Bourdieu, 1997:
86), a produzir censura e conservadorismo. Para sublinhar, o “paradoxo” de ver na competi-
ção um requisito para a diversidade e para a liberdade, exemplificava: “a disputa entre os três
news magazines franceses semanais, Le Nouvel Observateur, L’Express e Le Point resulta na sua
indistinção” (Bourdieu, 2005:44). De uma forma simplista, digamos que o jornalismo é, para
Bourdieu, demasiado importante para ser entregue ao mercado, como para Schudson é demasi-
ado precioso para ser entregue à classe jornalística.

5. Conclusão: um diálogo improvável

Também James Carey descrê num conceito de autonomia que afaste o jornalismo do pú-
blico, da conversação e logo da política e da cultura. Ao dualismo agonístico de Bourdieu, em
que há sempre dois pólos em disputa pelo capital simbólico que permita o domínio do campo,
Carey contrapõe um sistema conversacional inacabado, de comunhão política e cultural, que pro-
gride gradualmente, pelo exercício da comunicação e da democracia, para a construção social,
o entendimento e o consenso. Se, para Bourdieu, a doxa é um discurso que tende a reproduzir
socialmente as relações de poder, de dominação e a violência simbólica inerente, para Carey,
pode ser encarada como um instrumento de construção social.

Mas, apesar de todas as diferenças, Carey e Bourdieu, partem do mesmo ponto para anali-
sar a autonomia jornalística: quando Bourdieu vê na preocupação com as audiências e com a
venda dos jornais uma contaminação, dos princípios intrínsecos ao jornalismo, por critérios de
ordem comercial e económica – “ a pressão do comércio por intermédio dos níveis de audiência”
(Bourdieu, 1997: 35) – Carey refere-se ao infotainment, à indústria tecnológica e ao desenvolvi-
mento das telecomunicações, como factores que, associados à crescente concentração mediática,



i
i

i
i

i
i

i
i

Autonomia jornalística: Bourdieu e Schudson num diálogo improvável 165

implicaram perda de autonomia do jornalista (Carey, 1997: 329); onde Carey nota que o jorna-
lismo deixou de se distinguir de outras formas de escrita e de imaginação (Carey, 1997: 329),
Bourdieu aponta a homogeneização a que a concorrência jornalística conduz (Bourdieu, 1997:
17). Enquanto Carey identifica a ausência do “como” e do “porquê” do “continente negro” do
jornalismo norte-americano (Carey, 1986: 147), Bourdieu acusa um jornalismo pejado de “casos
do dia”, fait divers e factos omnibus, 4 de “despolitizar e reduzir a vida do mundo à historieta
e ao boato (. . . ) fixando ou retendo a atenção em acontecimentos sem consequências políticas”
(Bourdieu, 1997: 55).

O que a abordagem de Carey nos permite, através da noção de autonomia, é mapear o jor-
nalismo na sua íntima relação com a ideia de democracia. Trata-se de identificar teoricamente
um território político em que o jornalismo possa habitar na defesa da democracia e da vida pú-
blica, para que o jogo político democrático não seja “a game only for players, not even the fans”
(Carey, 1995: 230-231).

Ora, é justamente nesse terreno que podemos, não só inscrever as abordagens de Schudson
e Bourdieu, como até estabelecer pontes entre elas. Não se trata apenas de assinalar que um e
outro desconfiam dos constrangimentos técnicos, dos mitos, das convenções, das rotinas produti-
vas e do habitus profissional do jornalismo. Ambos questionam a autoridade dos jornalistas para
decidirem o que devem ser as notícias – “porque deve a democracia confiar nas correntes inte-
lectuais que governam autonomamente os jornalistas num determinado momento?” (Schudson,
2005: 221) – ou o efeito circular da informação jornalística, de tal forma que se fizermos a per-
gunta sobre “como são informadas as pessoas que estão encarregadas de nos informar, veremos
que de um modo geral, são informadas por outros informadores” (Bourdieu, 1997: 20-21).

São questões como estas que nos autorizam a concluir que, embora por caminhos diferentes,
as concepções de Schudson e Bourdieu sobre a autonomia jornalística não só têm o mesmo
horizonte – a defesa do sistema democrático – como ganham uma nova preponderância num
cenário de globalização económica, de concentração de propriedade no campo dos Media, de
imposição hegemónica de critérios comerciais, de precarização e proletarização da actividade
jornalística.

Ao defender que autonomia jornalística pode “desempenhar um papel importante na demo-
cracia quando os governos quiserem sufocar qualquer ar de independência na sociedade civil, ou
pode ser um mecanismo para os grupos de interesse cortarem a ligação ao resto da sociedade”
(Waisbord, 2013: 9), também Sílvio Waisbord está a expressar as condições em que a autono-
mia jornalística pode ser um vector de construção da democracia. Há, no entanto, uma dimensão
ética que não deve ser dissociada da autonomia, justamente porque o compromisso dos jornalis-
tas é com os cidadãos, os leitores, os espectadores. Como defende Adelino Gomes, o jornalista
consegue ser autónomo sempre que “descreve, vocaliza, mostra um acontecimento, dá voz, pela
escrita, pelo microfone, pela imagem, a quem não tem voz, independentemente do valor de mar-
cado. Sempre que – em contradição com interesses empresariais e pessoais – denuncia situações
que nenhum direito, nenhuma polícia, nenhum parlamento, nenhuma religião teve vontade de
denunciar” (Gomes, 2012: 58-59). Ou seja, sempre que recupera o imperativo moral kantiano e

4. “Factos omnibus são os que (. . . ) não são disputados, que não dividem, que fazem consenso, que interessam
a toda a gente” (Bourdieu, 1997: 10).
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o coloca ao serviço do interesse público. Quando isso acontece compreendemos melhor a ideia
de James Carey, segundo a qual, jornalismo e democracia são palavras para o mesmo conceito.
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Resumo

Partindo do conceito de discurso, de Norman Fairclough (2001), este trabalho analisa
estratégias discursivas de Veja e Época na construção da imagem de Joaquim Barbosa
durante o julgamento do Mensalão. Refletiremos sobre a noção de discurso jornalís-
tico, com ênfase no modo como o jornalismo constrói discursividamente a imagem
dos atores sociais, envolvidos nos acontecimentos sobre os quais lança o seu olhar.
No plano empírico, analisamos duas edições das revistas, com base em categorias da
Análise Crítica do Discurso, quais sejam: o significado das palavras, o uso de me-
táforas, a tansitividade, o interdiscurso e os efeitos político-ideológicos do discurso.
Constatamos, ao final, a criação de um efeito de heroicização imputado a Barbosa,
que se relaciona, em nosso entender, com sua trajetória de vida e seu desempenho no
julgamento.
Palavras-chave: discurso; discurso jornalístico; Joaquim Barbosa; Veja; Época.

Introdução

Em 2007, o Supremo Tribunal Federal recebeu uma denúncia contra 38 acusados de partici-
parem de um esquema de corrupção com o objetivo de cooptar apoio político para o governo do
então Presidente da República Luis Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Mensa-
lão, termo cunhado pelo delator e partícipe das práticas criminosas, Roberto Jefferson, deputado
à epoca, em entrevista à jornalista Renata Lo Prete, da Folha de São Paulo, tornou-se o epíteto
popular do escândalo que, segundo a Procuradoria-Geral da República, consistia no pagamento
de vultosas “mesadas” a parlamentares no seio do Congresso Nacional.

Em 2012, sete anos após a grande celeuma instalada na sociedade brasileira – que parecia
pulsar no interior da Comissão Parlamentar de Inquérito formada em 2006, meses após as de-
clarações de Jefferson, e constituída por deputados e senadores, de um lado a outro do espectro
partidário – a Suprema Corte iniciou o julgamento da Ação Penal 470, designação jurídica do
que se convencionou chamar, entre jornalistas e cidadãos em geral, processo do Mensalão. Em
todos esses anos de investigações e da constituição de uma avalanche de informações, consubs-
tanciadas em mais de 50.000 páginas, uma figura se destacou entre os juízes: Joaquim Barbosa,
designado para ser o relator do caso. Em todas as sessões, logo após a do presidente, era dele
a voz que ecoava primeiro na sala de audiências, sempre tomada por advogados, fotógrafos,

IX Congresso Sopcom. pp. 168-184. Coimbra, novembro de 2015

brrunoaraujo@gmail.com
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cinegrafistas, jornalistas. Semanas antes do início do julgamento, os principais meios de co-
municação do país falavam da necessidade de isenção dos juízes, mas adotando um discurso em
tom tendencialmente condenatório aos acusados, tal como constatamos em outra oportunidade. 1

No âmbito deste trabalho, nosso objetivo é identificar as principais estrtégias discursivas mo-
bilizadas por Veja e Época, as principais revistas de informação do Brasil, para a construção da
imagem de Joaquim Barbosa durante o julgamento do Mensalão. Para isso, partiremos dos en-
sinamentos do linguísta britânico Norman Fairclough (2001) em torno do conceito de discurso,
no sentido de pensar, na sequência, o que se entende por discurso jornalístico, recorrendo ao
contributo de outros autores que têm refletindo acerca do papel dos media e do jornalismo nas
sociedades em que vivemos no que atine, também, à construção da imagem dos atores sociais.

Discurso e mudança social

No decorrer do século XX, diversos estudos, em particular em França e na Inglaterra, propu-
seram modos distintos de entender o discurso, fazendo dele um termo fortemente polissêmico,
como hoje conhecemos. No entanto, apesar de as definições por vezes se distanciarem ou se
sobreporem, parece ser consensual entre os autores a separação epistemológica entre discurso
e texto. Esse último é visto como uma extensão daquele, como apenas um dos pontos a serem
considerados no âmbito de uma análise discursiva.

Partindo dessa constatação, Fairclough (2001) elabora uma abordagem teórico-metodológica
que procura equilibrar a análise linguística e a teoria social crítica. Daí a estimulante reflexão do
autor sobre discurso e mudança social, no sentido de pensar o discurso como elemento de trans-
formação das estruturas sociais em que vivemos. O autor acredita que as mutações ocorridas na
linguagem fazem parte de processos de mudanças sociais e culturais mais amplas. 2

Para compreender tais processos, Fairclough propõe um conceito sócioteorico de discurso,
que conjuga texto e interação numa análise linguisticamente orientada. De acordo com ele,
qualquer evento discursivo é tridimensional: um texto, um exemplo de prática discursiva e um
exemplo de prática social. 3 Segundo o autor, é no intrelaçamento desses três níveis, que congre-
gam texto, interação entre interlocutores e contexto histórico-social, que o discurso se constitui.
Desse modo, é impossível pensar, em termos discursivos, sem levar em conta, para além de ques-
tões de natureza linguística, as características dos enunciadores e as marcas sociais do contexto
em que esses se inserem.

1. Desenvolvemos uma investigação maior sobre a cobertura jornalística do julgamento do Mensalão em Veja e
Época que pode ser consultada em Araújo (2013).

2. Note-se a proximidade com o pensamento culturalista de Raymond Williams (2011), que aponta a entrada de
certas palavras no vocabulário quotidiano inglês como resultado de transformações nas práticas sociais e nas relações
de poder, advindas da Revolução Industrial. Também destacamos a pertinência dos estudos de Stuart Hall (2003), o
qual acredita na inexistência de um grau zero na linguagem e vê nela um terreno fértil de criação e proliferação de
desigualdades sociais das mais diversas ordens.

3. O autor defende o seu método da seguinte maneira: “Minha abordagem tridimensional permite avaliar as
relações entre mudança discursiva e social e reacionar sistematicamente propriedades detalhadas de textos às propri-
edades sociais de eventos discursivos como instâncias de prática social” (Fairclough, 2001: 27).
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Ao fazer uma síntese dos esforços conceptuais de vários autores sobre o discurso, Fairclough
avança para aquilo que denomina “uma teoria social do discurso”, na qual defende que o discurso
simultaneamente constrói e é construído pelo tecido social. Nesse âmbito, o autor postula que:

[...] os discursos são manifestados nos modos particulares de uso da linguagem e
de outras formas simbólicas, tais como as imagens visuais. Os discursos não apenas
refletem ou representam entidades e relações sociais, eles as constroem ou as consti-
tuem; diferentes discursos constituem entidades-chave (sejam elas a ‘doença mental’,
‘a cidadania’ ou o ‘letramento’) de diferentes modos e posicionam as pessoas de di-
versas maneiras como sujeitos sociais (por exemplo, como médicos ou pacientes),
e são esses efeitos sociais do discurso que são focalizados na análise de discurso
(Fairclough, 2001: 22).

Como João Pissarra Esteves (2005), se perspectivarmos o jornalismo como instância social
de mediação da ação e da experiência humanas, processo que se põe em andamento, em grande
medida, pela via dos discursos que produz, não será difícil compreendermos a vitalidade do
pensamento de Fairclough para pensarmos a produção jornalística como discurso e o seu funci-
onamento no espaço público. Analisar os possíveis efeitos sociais do discurso, de que fala nosso
autor, exige o entendimento de que os vários discursos da vida social, incluindo aí o discurso
jornalístico, travam lutas simbólicas contínuas pela imposição de sentidos hegemônicos em face
dos fenômenos e das relações sociais as mais diversas.

Apesar de certas instituições sociais, como o jornalismo, lutarem pela conquista da estabili-
zação dos sentidos, é imperioso defender a impossibilidade de tal acontecer. Ao atuar no terreno
polissêmico da linguagem, que medeia a relação entre jornalistas, mundo social e público, o
discurso jornalístico lança propostas de leitura da realidade que serão sempre ressignificadas por
quem as recebe. Dessa maneira, os sentidos não são jamais dados a priori; ao contrário, por-
que dependem de suas condições de produção e recepção, eles serão sempre vistos como efeitos
de sentido. Isso significa que haverá interpretações potenciais múltiplas para cada discurso,
cabendo ao analista apontar gestos de leitura possíveis.

(Des) construção do discurso jornalístico

Refletindo sobre a centralidade do discurso dos media e do jornalismo, Adriano Duarte Ro-
drigues (2002: 217) postula que:

O discurso não é uma das funções entre outras da instituição midiática; é o seu prin-
cipal produto e o resultado final do seu funcionamento. A mídia produz discursos
como os pintores pintam telas, os músicos compõem músicas, os arquitetos projetam
edifícios. É claro que a mídia desempenha também outras funções, mas todas elas
têm no discurso o seu objetivo e a sua expressão final.

A noção-conceito de discurso jornalístico tem subacente, em nosso entender, três premissas
básicas que nos acompanham na missão de entender a praxis jornalística: primeiramente, o
jornalismo é uma prática social; em segundo lugar, um mecanismo de construção da realidade
social; e, em último, mas não por último, a sua produção é resultado de um conjunto variado
de interações sociais entre jornalistas e leitores, jornalistas e fontes de informações e entre os
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próprios jornalistas enquanto comunidade interpretativa ou, na terminologia de Nelson Traquina
(2007), como tribo 4.

De igual modo, pensar o jornalismo como discurso é ver nele um lugar de representação e
de mediação da vida social por excelência. É também enxergá-lo, seguindo Fairclough (2001),
como texto, como prática discursiva e como prática social e admitir que a ideia básica em torno
desses três níveis discursivos é a produção de sentidos. Para isso, o discurso jornalístico:

[...] se caracteriza pela relação do material com o imaterial, das informações ver-
bais e imagéticas, dos recortes de edição, da legitimação do lugar de quem enuncia,
jornalista ou meio. Todo discurso se desenvolve amparado em um lugar de saber
legitimado, portanto. E socialmente aceito. Em seus modos de dizer, o Jornalismo
pode atuar na estabilização dos sentidos como evidentes: as imagens dos fatos, os
depoimentos, a narração, o ao vivo, o caráter pedagógico, a regularidade da cober-
tura, a linguagem. Elementos que concedem um efeito de eficácia ao que é notícia
(Schwaab e Zamin, 2014: 59).

Com efeito, a tribo jornalística compartilha uma série de crenças, ideologias, normas, valores
éticos e deontológicos e mapas mentais, a partir dos quais enxerga as coisas do mundo e lhes
dá sentido. Embora haja discordâncias, acreditamos que é no interior dos discursos, da lexis
fabricada pelo jornalismo, que os acontecimentos da vida social assumem efetivamente a sua
corporeidade. Em comunhão com o que antes dizíamos em relação às múltiplas interpretações
possíveis para cada evento discursivo, é indispensável salientar que jamais teremos acesso ao
grau zero dos acontecimentos: a verdade do jornalismo, na qualidade de enunciador discursivo
legitimado, como a de todos os demais discursos que circundam à nossa volta, é sempre resultado
de uma construção dentre muitas possíveis. Nesse sentido, ao pensar justamente a notícia como
discurso, Mota (2012: 208) enfatiza que:

A relação entre a notícia e o real se dá, assim, por uma mediação que é uma prática
discursiva, ela própria um efeito de uma certa articulação específica da linguagem
sobre o real. A notícia não é a representação transparente dos fatos, mas a articulação
discursiva destes mesmos fatos.

O essencial dessa constatação é compreender que o que está em jogo na atuação do jorna-
lismo como prática discursiva não é apenas uma disputa de sentidos, mas uma disputa de poder.
Sobre isso, Schwaab e Zamin (2014, p. 53) defendem que:

Embora as notícias apresentem estruturas conhecidas e previstas, não preenchem os
furos nem podem ser vistas como transparentes. A opacidade, característica fun-
damental da linguagem, é intrinseca ao discurso. A teia de relações que o compõe
simboliza o efeito que o discurso tem enquanto produtor de sentidos. Puxar os fios e
destramar a processualidade que se manifesta no texto é tarefa do analista.

Importa sublinhar que, ao processo de construção discursiva pelo jornalismo subjazem pré-
conceitos, constrangimentos e outras características do jornalista, visto aqui como sujeito-enun-
ciador, bem como do contexto social, político, cultural e socioprofissional em que ele se encontra
e de onde projeta os seus discursos, “[...] questões que precedem e ao mesmo tempo constituem

4. Essas três formas de entender o jornalismo são resgatadas e explicadas por Pereira, Moura e Adghirni (2012).
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as condições epistemológicas que (de)limitam o campo de reflexão e as práticas jornalísticas”
(Resende, 2005: 98). Nesse contexto, é fundamental enfatizar que, na investigação sobre o
jornalismo, a questão da linguagem não é apenas um problema de ordem metodológica, mas um
fator de índole espitemológica.

Por outro lado, a problematização sobre o discurso jornalístico encontra ecos na massa crítica
dos Estudos Culturais. Ancorado numa perspectiva construtivista, dentro da qual situa a reflexão
sobre o desempenho dos media e do jornalismo na sociedade, Stuart Hall et al. enxergam a
notícia – elemento discursivo de maior ocorrência no jornalismo – como um processo social, na
medida em que:

Os media não relatam simplesmente e de uma forma transparente acontecimentos que
são por si só ‘naturalmente’ noticiáveis. As notícias são o produto final de um pro-
cesso complexo que se inicia numa escolha e seleção sistemática de acontecimentos
e tópicos de acordo com um conjunto de categorias socialmente construídas (Hall et
al., 1993: 224 – grifo nosso).

Construídas no plano social, essas categorias atuam como modelos de interpretação do
mundo, por meio das quais o jornalismo discursiviza a realidade. Dentro desse processo de
construção da realidade social inerente ao discurso jornalístico, encontram-se outras processu-
alidades que se relacionam com a forma como o jornalismo representa ou, melhor, constrói a
imagem dos atores partícipes dos fenômenos sociais sobre os quais lança o seu olhar. Obvi-
amente, esse processo encontra seu eixo central na linguagem, a qual, para Fairclough (2001:
27), é multifuncional e entre suas várias funções está a de estabelecer identidades.

Sem dúvidas, a construção discursiva de identidades sociais pelo jornalismo é um dos temas
que mais têm ocupado estudiosos do discurso e da narrativa nos últimos anos. Isso porque os
jornalistas mobilizam diariamente uma série de códigos linguísticos e translinguísticos, presen-
tes no mais simples ao mais elaborado texto, que concorrem para a construção da imagem dos
agentes sociais. Note-se que falamos de uma construção, valor dizer, de uma persona construída
no e pelo discurso jornalístico.

Em sua análise crítica da narrativa, Luiz Gonzaga Motta (2013) destaca que não temos con-
tato com o verdadeiro ator social de que fala o jornalismo. Antes disso, pela via da narrativa
jornalística, temos acesso apenas a uma construção identitária desse ser. Ao serem discursiviza-
dos pelo jornalismo, os atores sociais, portanto, ganham estatuto de personagens jornalísticas 5.
Nesse sentido, é importante destacar que a análise da construção da imagem de Joaquim Bar-
bosa durante o julgamento do Mensalão, que faremos na segunda parte deste trabalho, parte do

5. Mário Mesquita (2003) desenvolve uma reflexão muito interessante sobre o conceito de personagem jorna-
lística. Segundo o autor, ao mediatizarem os atores dos mais diversos setores da vida social, os jornalistas criam
diariamente personagens jornalísticas. Ao contrário das personagens criadas pela literatura, que, por apresentarem
densidade psicológica acentuada, são chamadas “redondas”, Mesquita defende que o jornalismo constrói, na larga
maioria das vezes, personagens “planas”, isto é, sem a complexidade identitária das literárias. É evidente que, em
determinados gêneros textuais, como os perfis, e nas análises discursivas que analisam a imagem dos atores numa
perspectiva diacrônica, poder-se-á perguntar se o jornalismo não mobilizaria estratégias para a construção de perso-
nagens redondas. Por outro lado, o autor pontua que a marca da personagem jornalística, como a do próprio discurso
jornalístico, é a sua ancoragem no real, sem que isso signifique uma colagem desses “seres de papel”, como elucida
Roland Barthes, às feições do verdadeiro ator social.
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pressuposto de que, confrontados com o discurso de Veja e Época, estaremos diante de uma
personagem discursivamente criada pelas revistas objeto de análise.

Como afirmamos em outro momento, do mesmo modo que ocorre na literatura, em que uma
personagem pode ser retratrada de diferentes maneiras, sofrer evoluções ou recuos identitários,
na mesma, ou em diferentes narrativas, no discurso jornalístico, um ator social poderá ser alvo
de figurações semelhantes ou completamente opostas, “[...] de acordo com a linha editorial
da publicação, o seu público, o gênero textual e, até as motivações ideológicas do sujeito da
enunciação” – o jornalista – e do dispositivo enunciador – o órgão de comunicação (Araújo;
Lobo, 2014, p. 105).

Questões metódicas

Novamente, nosso objetivo é analisar como Veja e Época, as duas revistas de informação
de maior circulação no Brasil, construíram a imagem de Joaquim Barbosa durante o julgamento
da Ação Penal 470. Para tal, construimos um corpus analítico constituído pelas edições de 8 de
outubro de 2012, de Época, e de 10 de outubro de 2012, de Veja, publicadas na mesma semana
em que foram condenados nomes importantes do chamado “núcleo político”, entre os quais,
José Dirceu. As duas edições deram considerável destaque à figura de Barbosa.

Seguindo a dimensão triádica do conceito de discurso sugerido por Fairclough (2001), ela-
boramos uma grelha de análise em torno de categorias analíticas, divididas em três níveis, tal
como proposto pelo autor. Esse recurso metódico nos permitirá, de um lado, observar estra-
tégias estritamente linguísticas, no plano textual, e, de outro, considerar aspectos relacionados
ao discurso jornalístico das revistas como prática discursiva — considerando o domínio do in-
terdiscurso 6 – e como prática social – levando em consideração eventuais efeitos ideológicos e
políticos. Acreditamos que a resposta à pergunta inicial desta investigação estará na identifica-
ção das estratégias discursivas mobilizadas pelos enunciadores em cada um desses três níveis
discursivos e na proposição de um ‘gesto de leitura’ relativamente aos seus efeitos de sentido em
face do ator. Abaixo, descrevemos os elementos norteadores da análise.

6. Particularmente em relação ao conceito de interdiscursividade, trabalhadado quer na Análise Crítica do dis-
curso quer na Análise de Discurso de linha francesa, importa fazer aqui algumas anotações devido à sua complexidade
e importância assumida no âmbito desta análise. Roland Barthes, no seu Mitologias, refere-se à dimensão intertex-
tual — a relação entre textos — como um “tecido de citações” proporcionado pela linguagem, e ao interteto como
um elemento “que faz pressão sobre um trabalho e bate à porta para entrar”. Salientamos que a noção-conceito de
interdiscurso engloba o intertexto, mas é mais ampla, na medida em que considera, com maior veemência, o contexto
em que o texto foi produzido e a forma como ele é agora atualizado, pelo texto do presente. Para Fairclough (2001,
p. 28), a intertextualidade faz parte de um processo de ordens de discurso, na acepção foucaultiana: “os textos são
construídos por meio da articulação de outros textos de modos particulares, modos que dependem de circunstâncias
sociais e mudam com elas”. Em outras palavras, trata-se de um resgate do conceito de memória discursiva, haja vista
que o interdiscurso atua no sentido de uma retomada, uma atualização de já-ditos por um texto do presente. (Schwaab
e Zamin, 2014).
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Tabela 1. Grelha de Análise Crítica do Discurso
NÍVEIS DE ANÁLISE CATEGORIA DESCRIÇÃO

TEXTO

Siginificado das palavras/
Lexicalização

Como o enunciador nomeia o ator social,
as ações e os estados em que se encontra,
observando a criação de novas palavras

Metáforas Recursos metafóricos explícitos ou implí-
citos no texto

Transitividade Verificação da posição do ator social em re-
lação à voz verbal

PRÁTICA DISCURSIVA Interdiscursividade Observar a presença de outros textos no
texto, analisando a sua função do ponto de
vista semântico

PRÁTICA SOCIAL Efeitos ideológicos e políti-
cos do discurso

Efeitos ideológicos e hegemônicos particu-
lares. Que identidade social para o ator?

Adaptado de Fairclough (2001: 275-294).

Salientamos, ainda, que observaremos zonas determinadas do discurso das revistas, quais
sejam: títulos, subtítulos e leads – elementos que, para van Dijk (2005), constituem “a macroes-
trutura do texto noticioso” –, bem como fotografias e legendas relativas ao ator social na capa e
no interior das revistas. Do mesmo modo, ancorados no conceito de recorte, de Orlandi (1989),
destacaremos outros fragmentos textuais da situação discursiva que considerarmos pertinentes
para a prossecução de nossos propósitos analíticos.

Veja: “O menino pobre que mudou o Brasil” 7

Publicada em 10 de outubro de 2012, numa das semanas mais marcantes dos quatro meses de
duração do julgamento do Mensalão, a edição de Veja estampa, na capa, como título principal:
“O menino pobre que mudou o Brasil”. Sob essa construção, notavelmente forte, o enunciador
nos apresenta uma fotografia de Joaquim Barbosa, aos 14 anos de idade, retirada de sua ficha
escolar no Colégio Estadual Antônio Carlos, onde estudou quando criança, no município de
Paracatu, interior de Minas Gerais. Pela via do interdiscurso, o enunciador aciona uma série de
sentidos que se materializam num certo estranhamento causado pelo confronto daquela imagem
com a natureza semântica do título. Afinal de contas, a mudança do Brasil terá sido promovida
por ninguém menos que um “menino pobre”. Nesse caso, Joaquim Barbosa figura como a
própria personificação da mudança, como aquele que supostamente, contra tudo e contra todos,
teria abalado a cultura brasileira de impunidade e mostrado aos brasileiros, ao lado dos colegas
de tribunal, “[...] que a Justiça funciona também para os ricos e poderosos.” (p. 68). Recorde-se
que, na qualidade de relator, Barbosa condenou quase todos os réus, entre eles José Dirceu, José
Genoino e Delúbio Soares que já fizeram parte da cúpula do Partido dos Trabalhadores, contra
o qual, vale ressaltar, Veja sempre adotou uma postura editorial muito crítica, que se tornou
particularmente incisiva após a chegada de Luiz Inácio Lula da Silva ao poder em 2003.

7. Todas as expressões entre aspas são fragmentos discursivos das revistas.
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Figura 1. Capa de Veja (10 de outubro de 2012)

A sensação de estranhamento, termo cunhado da literatura, é uma das principais marcas
do discurso de Veja e vai se aprofundando na medida em que a revista dá ênfase aos aspectos
biográficos do ator, ressaltando a sua condição estigmatizada e marginalizada por fatores, como:
a cor da pele, a pobreza e os “hábitos estranhos” que ele tinha quando criança. Esses hábitos são
discursivizados da seguinte maneira, na reportagem de autoria de Hugo Marques e Laura Diniz:

O menino tinha alguns hábitos considerados estranhos: lia tudo o que encontrava, es-
crevia no ar, cantava em outros idiomas e gostava de andar de peito estufado, imitando
gente importante. (p. 7).

Com efeito, a biografia de Joaquim Barbosa assume o lugar de fio nodal de toda a narrativa.
O enunciador destaca sistematicamente os enormes desafios de uma infância pobre, enfatizando
o valor da superação como marca maior da trajetória pessoal do ator. A criação desse efeito
de sentido é feita pela elaboração de uma estratégia discursiva bastante recorrente, observada já
no primeiro parágrafo da reportagem: o recurso a uma técnica cinematográfica que coloca, no
mesmo plano linguístico-discursivo, momentos distintos da vida do ator. Vejamos:

O menino Joaquim Barbosa nunca se acomodou àquilo que o destino parecia lhe
reservar. Filho de um pedreiro, cresceu ouvindo dos adultos que nas festas de aniver-
sário de famílias mais abastadas deveria ficar sempre no fundo do salão. Só comia
doces se alguém lhe oferecesse. Na última quarta-feira, o ministro Joaquim Barbosa,
58 anos, apresentou o seu voto sobre um dos mais marcantes capítulos do julgamento
do mensalão — o “last act (bribery)”, “o último ato (suborno)”, como ele anotou em
inglês no envelope pardo que guardava o texto de sua decisão. (p. 68 – grifos nossos).

Os grifos nas expressões “o menino” e “o ministro” servem justamente para demonstrar o
que antes dizíamos. Fazendo uso de um recurso que nos remete para a narrativa do cinema,
ou mesmo para certas narrativas literárias do realismo-naturalismo oitocentista – veja-se, nesse
sentido, n’Os Maias, de Eça de Queirós, a passagem, marcadamente cinematográfica, em que
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o narrador descreve a frustração de Carlos da Maia em Sintra por não ter encontrado, como es-
perava, a jovem Maria Eduarda por quem se apaixonaria –, o enunciador conduz o enunciatário
numa viagem pela infância e pela adolescência de Joaquim Barbosa, mostrando-lhe cenas, per-
sonagens, cheiros, vozes e momentos muito específicos cheios de idiossincrasias e de conflitos
psicológicos, como o que se demonstra nesta passagem:

Joaquim Barbosa, que quando criança preferia não ir às festas a ter de se submeter à
humilhação de ficar separado dos colegas, é o personagem mais visível desse embate
que está impondo à corrupção uma estrondosa derrota (p. 71 – grifo nosso).

Ao mesmo tempo em que visita fases pretéritas da vida do ator, marcadas por dificuldades
de toda ordem, o enunciatário é deslocado para a sala de audiências de um poderoso Supremo
Tribunal Federal, identificada com toda a pompa e o poder de que se reveste o órgão máximo
do Poder Judiciário brasileiro. Nesse constante movimento, o discurso engloba cenários e tem-
pos variados que, apesar de muito diferentes, têm o ator como protagonista. A propósito, tão
emblemático quanto o fragmento anterior, é este:

[...] na casa de adobe onde Joaquim Barbosa morava com os pais e mais sete irmãos
não havia sofá, geladeira nem televisão. Só uma mesa com cadeiras. [...] Em 2003,
Joaquim Barbosa estava em Los Angeles, nos Estados Unidos, quando recebeu uma
ligação de Márcio Thomaz Bastos – então ministro da Justiça e hoje advogado de um
dos réus do mensalão – informando-o de que seu nome estava sendo cotado para uma
vaga no Supremo Tribunal. (p.72).

Interessante pontuar que, no discurso de Veja, é possível observar a exploração da ideia de
que haveria uma relação de causa-efeito bastante linear entre a infância humilde, a ascensão do
ator ao posto de ministro do SFT e o seu desempenho no julgamento do Mensalão. É como
se a história de superação justificasse ou, se quisermos, deixasse antever o que lhe aconteceria
no futuro. Por outro lado, nessa mesma linha de raciocínio, o enunciador recorre à voz de um
psicanalista que defende a tese de que indivíduos marginalizados em fases anteriores da vida
tendem a adotar posturas mais incisivas no presente, que representariam uma necessidade de
reafirmação. Em nossa opinião, essa estratégia visa justificar o tom demasidamente assertivo
que o ministro assumia sempre que se via confrontado com posições contrárias às suas, o que
lhe rendeu inúmeras críticas em vários momentos do julgamento. Parte dessa estratégia pode ser
ilustrada com este excerto discursivo:

A postura muitas vezes agressiva do ministro, vista com certa reserva até pelos pró-
prios colegas da corte, ajudou a fixar a imagem do cavaleiro disposto a enfrentar as
resistências em busca de justiça – um ato de bravura. Diz o professor Jorge Forbes,
do Instituto da Psicanálise Lacaniana: “As pessoas que vêm das camadas de exclusão
social podem dar menos atenção a satisfazer os pares, pois não têm muita esperança
do reconhecimento desses pares. Essas pessoas podem parecer imperiais, mas muitas
vezes não o são”.

Do ponto de vista linguístico, vê-se uma clara tendência do enunciador de situar o ator
social numa posição ativa, como se observa na voz verbal das seguintes construções: “Joaquim
Barbosa, 58 anos, apresentou seu voto [...]”; “O menino pobre que mudou o Brasil”; “Barbosa
domina quatro idiomas”. É curioso olhar, também, a forma como o ator é referenciado no
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discurso, por meio de expressões, como: “celebridade”, detentor de “virtudes heroicas”, “herói
do século XX 8”. Certamente, as escolhas lexicais do enunciador, combinadas com as demais
estratégias discursivas até aqui elucidadas, revelam a aparente tentativa de imputar ao ator social
a face de um herói, “de um cavaleiro disposto a enfrentar as resistências em busca de bravura”
(p.71). Vejamos se esse efeito se apresenta no discurso de Época.

Época: “Joaquim e José”

Ao basear-se na biografia de Joaquim Barbosa, destacando a marginalização e a estigmati-
zação, na infância, em decorrência de sua condição étnica e social, Época se aproxima de Veja
no que diz respeito a determinados aspectos da abordagem, mas introduz elementos discursi-
vos novos, que passamos a explorar. Desde já, a diferença se estabelece pela figuração do ator
social, identificado como “semideus da justiça”, ao lado de outro, José Dirceu, que ganha o
rótulo de “semideus da política”. Duas observações iniciais são necessárias: ambos os atores
são dispostos como antagonistas de uma narrativa que procura por em contraste dois percursos
de vida diferentes; dessa estratégia discursiva resulta a criação de um universo semântico muito
mais favorável a um que a outro. Os sentidos associados a Joaquim Barbosa estão relacionados
à superação dos limites em cada fase de sua vida, ao seu gosto e à dedicação pelos estudos.
Em contrapartida, José Dirceu protagoniza um enredo marcado pela vida política e pela “clan-
destinidade” num determinado momento de sua vida, que o enunciador contextualiza num grau
insuficiente para o efetivo entendimento do enunciatário. Uma leitura atenta dos fragmentos
discursivos que dispomos abaixo permite verificar o tom disfórico relativamente a Dirceu, não
observável no tratamento dado a Barbosa. Observemos, sobretudo, o significado das palavras e
as escolhas lexicais do enunciador para nomear estados e ações realizadas pelos atores:

8. Incorporado no discurso, a expressão foi proferida pelo antropólogo Roberto DaMatta.
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Tabela 2. Signicado das palavras em relação a Barbosa e a Dirceu em Época
Em 1968, José parecia destinado à gló-
ria; Joaquim, à pobreza – ou, no má-
ximo, ao confortável anonimato. (p.
43)

[...] Joaquim tinha 14 anos, cursava gi-
násio em Paracatu e jogava bola com
os amigos. Era um aluno aplicado do
colégio estadual Antônio Carlos, onde
tirava boas notas no período final do 1º
grau. [...] José era um pouco mais ve-
lho, tinha 22 anos. Não era nada sosse-
gado. Nem gostava de estudar ou jogar
bola. Gostava de fazer política. (p. 43).

Joaquim conciliava os estudos com em-
pregos modestos. José largou os estu-
dos para entrar na política (p.43).

Adolescente tranquilo, Joaquim con-
tinuava jogando bola e se dedicando
cada vez mais aos estudos. Em 1971,
José voltou de Cuba clandestinamente.
(p.44)

Enquanto José aprendia tática de guer-
rilha com a turma de Fidel, Joaquim
embarcava num ônibus com a família
para Brasília. Queriam melhorar de
vida, como todos os que chegavam à
capital. (p.44).

Um ano depois, enquanto José voltava
ao Brasil na condição de clandestino,
Joaquim tinha suas primeiras aulas na
Faculdade de Direito da Universidade
de Brasília (UnB). (p. 44)

Joaquim se formou advogado em 1979,
cumprindo com dedicação o currículo
acadêmico. Passou na frente de José,
que não chegara a terminar o curso de
Direito na PUC, em São Paulo, por
causa da luta política. As opções de
cada um estavam claras. Entre a polí-
tica e a vida, José ficava com a polí-
tica – sempre ficaria. Joaquim enxer-
gava sua escolha por outro prisma: es-
tudo ou política. Ficava com o estudo.
(p. 44).

Enquanto Joaquim pegava o diploma,
José saia de uma clandestinidade de
quatro anos – e corria atrás do seu.
(p.45).

José queria mudar o país pegando em
armas. Joaquim queria passar de ano
na escola. (p. 44).

O gosto pelos estudos de um, o amor pela política por parte de outro, que “não gostava de
estudar”; ou, ainda, o caráter tranquilo e sereno de Barbosa, um estudante que queria “melhorar
de vida” através da educação, e o temperamento desassossegado de Dirceu, que queria “mudar
o país pegando em armas” e “aprendia táticas de guerrilha com a turma de Fidel”. Os sentidos
subjacentes a cada uma das expressões mobilizadas pelo enunciador corroboram a disparidade
de tons em relação a um e a outro. Também aqui, estimulante é refletir acerca do caráter cons-
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truído do discurso: estamos diante de duas histórias que só se cruzam na narrativa de Época. Em
realidade, nunca existiram. Tal cruzamento, de natureza sígnica e, por isso, simbólica, é agora
propositalmente realizado, através de um conjunto de ferramentas que o enunciador encontra
nas virtualidades da linguagem.

Contudo, esse cruzamento construído, cujos efeitos de sentido são potencialmente diversos,
é conseguido por intermédio de estratégias discursivas que ultrapassam, e muito, questões de
natureza linguística. Voltemos à capa da revista, para observar a fotografia-ilustração, título e
subtítulo.

Figura 2. Capa de Época (8 de outubro de 2012)

A interdiscursividade é um elemento-chave nesta edição de Época. Em primeiro lugar, a
disposição dos atores sociais na fotografia sugere a leitura de que Joaquim Barbosa encontrar-
se-ia taticamente pensativo, no âmbito de um jogo de xadrez, no qual José Dirceu seria uma
das peças: o “xeque-mate” estaria iminente. Essa interpretação pode ser complementada pela
carga semântica implícita neste fragmento da reportagem principal, que narra os momentos que
antecederam a leitura do voto condenatório do magistrado: “[...] o semideus Joaquim fatalmente
desferiria o golpe final no semideus José Dirceu de Oliveira e Silva, o “mandante” do mensalão”
(p. 41). Por outro lado, o tamanho dos atores na capa denota a superioridade de Barbosa em
relação a Dirceu e já dá pistas ao enunciatário sobre a abordagem da narrativa que se segue:
duas trajetórias, uma em curva ascendente, e a outra, descendente, tal como demonstra explici-
tamente o subtítulo de capa: “A ascensão do juiz que condenou um político poderoso – e a queda
dramática do poderoso condenado”. A um atribui-se “ascensão”; a outro, “queda dramática”.

A presença do interdiscurso se mostra ainda mais marcada na escolha do título: “Joaquim
e José”. Aliás, o enunciador vai se referir aos atores exatamente dessa forma, como Joaquim e
José, ao longo de toda a narrativa, tal como observamos nos fragmentos da tabela 1, de modo a
aprofundar a estratégia semântica que se inicia na capa. Neste caso, o que queremos enfatizar
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é o jogo interdiscursivo que se estabelece no confronto entre os dois nomes próprios, que nos
remetem para as grandes narrativas fundacionais da cultura judaico-cristã. Estamos perante
uma narrativa que nos traz à memória — e o termo aqui não é aleatório, na medida em que o
interdiscurso movimenta nossa memória discursiva, portanto, cultural — “estórias” como a de
Davi e Golias, Aquiles e Heitor, Rômulo e Remo, Esaú e Jacó, Artur e Lancelote ou Caim e Abel.
Pensando apenas na narrativa bíblica de Davi e Golias, em que o pequeno Davi, desacreditado
por todos, conseguiu derrotar o temível e poderoso gigante, é possível estabelecer uma ligação
com a “estória” de Joaquim e José: Joaquim, o menino pobre e marginalizado impõe uma “queda
dramática” a José, “o político poderoso”.

Com efeito, por meio dessa estratégia discursiva o enunciador mergulha nos terrenos semân-
ticos mais profundos de nossa cultura ocidental: ele vai ao mito e, de lá, retira elementos que
dão forma ao nosso imaginário, para compor uma narrativa marcada essencialmente pelo con-
fronto de trajetórias, pelo conflito de personagens 9, uma vez mais, discursivamente construídos.
Com isso, Época nos dá um excelente exemplo de como a cultura penetra com toda a força o
discurso jornalístico. Parafraseando Fairclough (2001), os discursos constituem a cultura e são,
ao mesmo tempo, moldados por ela.

Por outro lado, o enunciador faz uso de várias metáforas, recurso linguístico que mereceu
a atenção detida de Aristóteles, para quem se tratava de uma estratégia que auxilia o leitor a
absorver mais rapidamente a semântica do que se quer dizer. Parece-nos que as duas principais
metáforas no discurso de Época são a nomeação dos juízes, Barbosa incluído, como “semideu-
ses”, e a sala de audiências do Supremo Tribunal Federal como “Olimpo”, numa clara alusão,
novamente pela via do interdiscurso, à mitologia grega. O primeiro parágrafo da reportagem é
elucidativo:

No Olimpo de 11 semideuses da Justiça brasileira, o relógio marca sempre 15 horas.
Está lá, no canto oposto ao plenário, em caracteres digitais vermelhos. Não adianta
perguntar a Zeus por que nem como: seja segunda ou quarta-feira, de manhã ou à
noite, a hora é a mesma, o tempo é o mesmo. Cabe aos homens adaptar-se a ele – ou
acabar enquadrados por ele.

A Suprema Corte ganha um ar celestial e uma aura sacralizada, sentidos, aliás, que a própria
ritualística do julgamento, cuidadosamente narrada pelo enunciador, ajuda a reforçar. Neste
ponto, lembramo-nos da discussão de Barthes em torno da descrição do detalhe nos romances
realistas, que, segundo ele, imprime um efeito de sentido de realidade indispensável às narrativas
e – dizemos nós – às narrativas jornalísticas em particular. Aqui, isso ocorre porque a narração
pormenorizada, que visa reconstituir a cena, tem o efeito de transportar o leitor – vale ressaltar
que a etimologia da palavra “reportagem” é, mesmo, conduzir, transportar – para a sala de
audiências do julgamento. Essencial para nós, porém, é verificar o modo como Joaquim Barbosa
aparece nesta descrição: o enunciador não apenas dá detalhes da postura, das características
físicas e intelectuais do ator, mas tenta descrever o estado de espírito do “semideus”, que “estava
pronto” para punir “os mortais que transgridem o tempo do Supremo Tribunal Federal” (p. 41).

9. Neste caso, observamos claramente a presença da categoria “conflito”, apontada como estruturante da narra-
tiva política, por Motta e Guazina (2013).
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Todos os presentes levantaram-se. Fez-se silêncio. Os 11 ministros assomaram ao
plenário em fila indiana. “Por favor, sentemo-nos”, disse o presidente da corte, mi-
nistro Carlos Ayres Britto, dando inicio à sessão. “Sejam todos bem-vindos a esta
nossa Casa de Justiça”. [...] Ato contínuo, entraram em cena os fotógrafos desig-
nados a registrar o ritual. Apertaram-se num cantinho ao fundo do plenário. Suas
poderosas lentes sobrepuseram-se umas às outras, apontadas como bazucas a um só
alvo: Joaquim. [...] Brito prosseguiu, os demais ministros aprumaram-se para o início
dos trabalhos. Menos Joaquim. Joaquim estava pronto. Imóvel. Os fotógrafos aguar-
davam. Súbito, Joaquim levou o braço esquerdo, coberto delicadamente com a capa
preta de ministro do Supremo, ao calhamaço branco de seu voto, erguido na vertical
por um apoio de leitura. Clique, clique. Sua mão esquerda folheou lentamente algu-
mas páginas. Clique, clique, clique. Seus olhos miúdos, escondidos atrás dos óculos
arredondados ao estilo Gepeto, moveram-se quase imperceptivelmente, perscrutando
os papéis. Joaquim devolveu o braço esquerdo ao espaldar. Clique, clique, clique,
clique. A estranha sinfonia de cliques durou cinco minutos, tempo que se permite aos
fotógrafos registrar o julgamento. Agora, apenas a voz de Ayres Britto ocupava o ple-
nário. [...] Ayres Britto finalmente disse: “Senhor ministro relator, Joaquim Barbosa,
concedo a palavra a Vossa Excelência para o prosseguimento de seu voto”. O tempo
dos homens marcava 14h44. O tempo do Supremo, 15 horas. Chegara o momento de
os dois tempos se encontrarem. (p. 42).

Lançamos, por fim, um olhar sobre a forma como o enunciador se refere, em diversos mo-
mentos do discurso, ao ator social. Fá-lo através de expressões, como: “semideus”; “protago-
nista”; “ator intelectual”; “própria imagem do sacrifício”; dententor de “quixotesca tarefa”. Esse
último adjetivo, saliente-se, entra no vocabulário da língua portuguesa em alusão a Dom Quixote
de La Mancha, um dos maiores heróis da literatura ocidental e passa a denotar entre nós ideia de
grandiosidade, do mesmo modo que o adjetivo “hercúleo”, utilizado em outra edição revista 10,
também em alusão ao ator, deriva do grande herói mitológico, Hércules, filho de Zeus.

Considerações finais

As interpretações realizadas na análise empreendida na segunda parte deste trabalho confi-
guram uma proposta de leitura do modo como Veja e Época construíram a imagem de Joaquim
Barbosa durante o julgamento do Mensalão. Construímos um dispositivo teórico-analítico, para
recorrer à terminologia de Orlandi (2001), sustentado na defesa do caráter construído de qual-
quer evento discursivo e na sua constituição em três níveis – como texto, prática discursiva e
prática social –, tal como nos ensina o Fairclough (2001).

Finalizado o percurso a que nos propusemos, cabe fazer aqui um rápido retrospecto das abor-
dagens construídas pelos dois sujeitos-enunciadores. Grosso modo, as revistas criaram narrativas
essencialmente centradas em aspectos da biografia do ator social, com referências recorrentes
à infância difícil, marcada pela pobreza, e à estigmatização pela condição de negro. Criança
marginalizada, egresso de escola pública do pequeno município de Paracatu, interior de Minas
Gerais, onde nasceu, Barbosa conseguiu driblar todos os desafios que a vida lhe impôs e chegar

10. Cf. Época, 13/08/2012, p. 37.
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ao mais alto posto da justiça brasileira. A superação, que emerge de uma contínua sensação de
estranhamento, é, portanto, o fio semântico estrutural em ambas as narrativas.

Esse mesmo sentimento, construído através da combinação de estratégias discursivas as mais
diversas, confere ao discurso um tom de enaltecimento, cujo resultado, em nossa opinião, de
cariz político-ideológico, é a criação de um efeito de heroicização imputado ao ator. Daí as re-
ferências a ele como “o menino pobre que mudou o Brasil”, em Veja, e o “semideus da Justiça”,
de Época, que o coloca na condição emblemática de vencedor de uma batalha contra o “semi-
deus da Política”, José Dirceu, em evidente alusão a narrativas que deram forma e até hoje se
perpetuam no imaginário ociental como autênticos mitos.

Lembremo-nos que o nascimento do herói se situa justamente no Mito, e que os ocupantes
do Olimpo, deuses, semideuses e heróis, destacavam-se pela força de um Hércules, pela bravura
de um Aquiles ou pela esperteza de um Ulisses (Feijó, 1984), características encontradas na
identidade construída pelo discurso das revistas. Quer no plano estritamente linguístico, quer
no plano interdiscursivo – nesse, de modo ainda mais forte –, as revistas envolvem o ator social
numa aura heroicizada. Particularmente no caso de Época, se a Joaquim Barbosa foi concedido
o posto de “herói”, José Dirceu aparece associado à figura de um “anti-herói” do julgamento
e, em última análise, da própria sociedade brasileira. Novamente, essa construção é feita com
base nas biografias dos atores, como se aí estivessem elementos prontos que denunciassem a
“ascensão” de um e a “queda” de outro. É, pois, o que se vê no fragmento seguinte:

José vivia à sombra; Joaquim estudava à luz. Já era possível divisar quem tinha mais
chances de terminar herói. (Época, p. 44).

Não deixa de ser curioso que os enunciadores tenham reivindicado para si a missão de es-
tabelecer um pré-julgamento, de índole “futurista”, que, de certo modo, retira a complexidade
caracterizadora das relações humanas, daquela em particular. Nesse sentido, o discurso de Veja
e Época cria uma relação de causalidade linear entre a história de vida difícil de Joaquim Bar-
bosa, marcada por constantes superações, e o seu desempenho na qualidade de juiz da Suprema
Corte e no julgamento do Mensalão. Pelas veias polissêmicas da linguagem, episódios pretéritos
figuram, pois, como presságios inegáveis de cenas do presente.

Antes de concluir, reafirmamos nossa convicção de que essa análise é um gesto de leitura,
entre muitos outros possíveis. Ao fazê-lo, colocamo-nos no centro gravitacional da atividade
interpretante, para a qual é preciso, antes de mais, coragem, a mesma que a vida nos exige, e
à qual Guimarães Rosa faz referência nestes versos, que resumem bem os desafios impostos a
quem ousa querer interpretar.

O correr da vida embrulha tudo.
A vida é assim: esquenta e esfria,

aperta e daí afrouxa,
sossega e depois desinquieta.

O que ela quer da gente é coragem.
(Guimarães Rosa).
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Resumo

O jornalismo popular possui características próprias quando presente no papel. Há
um conceito pré-definido e uma aceitação por parte da população, principalmente da
nova classe média brasileira, também tratada neste artigo como classe "C". Com a
digitalização dos meios de comunicação e o surgimento de novos formatos, as lingua-
gens se modificam. Multimidialidade, hipertextualidade e interatividade são termos
que passam a conviver diretamente com o jornalismo. Ao analisar o jornal popular
Extra, do Rio de Janeiro/Brasil, percebe-se que as características essenciais do gênero
popular não ocorrem em sua totalidade quando presente no ambiente digital, criando
um novo formato que sofre alterações de acordo com o veículo de comunicação. Os
autores-referência nesta pesquisa são: Jessé Souza, João Canavilhas, Márcia Amaral
e Ramón Salaverría.
Palavras-chave: comunicação social; jornalismo popular; jornalismo digital; nova
classe média brasileira; convergência midiática.

Os meios de comunicação brasileiros sofreram alterações nos últimos anos em decorrência
dos avanços tecnológicos, do acesso de informação renovado e cada vez mais ágil, às mudan-
ças nos hábitos de leitura dos indivíduos, entre outros fatores que influenciaram este processo.
No contexto de uma considerável potencialidade econômica no Brasil, iniciado em meados de
1994 com o Plano Real e alinhado ao acesso a novas fontes de informações como a internet,
o aumento do poder aquisitivo é um dos aspectos que se evidencia nitidamente, possibilitando
as transformações no perfil distributivo de renda e, consequentemente, a estratificação social no
país.

Tendo em vista este contexto, a ascensão de uma nova classe média brasileira, denominada
também de classe “C” 1, tem sido um tema de debates visto que esta significação gerou um
redesenho na pirâmide social brasileira nos últimos anos. Prahalad (2010: 157) aponta que a
pirâmide social do Brasil se transformou em um losango, no qual a nova classe média ganha
destaque na sociedade. Por meio do crescimento desta classe “C” e o surgimento do losango
social, ocorreu a necessidade de mudanças organizacionais a fim de que as empresas, assim
como a mídia de uma forma geral, sofressem adaptações à diversidade.

Os indivíduos componentes desta parcela significativa da população brasileira passaram a
buscar informação de uma forma contínua a fim de interagir na sociedade, o que favoreceu ainda

1. Nesta pesquisa, trata-se classe “C"e nova classe média como termos equivalentes.

IX Congresso Sopcom. pp. 185-196. Coimbra, novembro de 2015
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mais o crescimento dos jornais populares. Embora os jornais de cunho popular já existissem
no Brasil desde meados dos anos 50, foi entre 1997 e 2008 que ganharam mais aprofunda-
mento e, consequentemente, surgiram novos concorrentes. Nesse período, as publicações de
mais destaque foram: Extra, Meia Hora e Expresso da Informação (Rio de Janeiro), Agora São
Paulo (São Paulo), Folha de Pernambuco (Pernambuco), Primeira Hora (Mato Grosso do Sul),
Notícia Agora (Espírito Santo), Super Notícia (Minas Gerais), Diário Gaúcho (Rio Grande do
Sul), Hora (Santa Catarina), todos populares e com tiragem expressiva em cada região do país,
gerando mais leitores e possibilitando o acesso à informação para a classe “C”.

Os preços acessíveis de tais publicações, assim como os prêmios que ofereciam aos com-
pradores, conhecidas como “promoções agregadas” 2, garantiram o sucesso desses jornais, fa-
vorecendo o crescimento de outras publicações com o mesmo perfil em outras regiões brasilei-
ras. Além de manter as pessoas informadas com assuntos locais e regionais, principalmente,
os jornais populares criaram um vínculo forte com seu público-alvo, justamente devido às suas
características, de acordo com Amaral (2006b, p. 53):

a) apelo visual: fotos vibrantes e coloridas, diagramação com títulos instigantes, muitas
vezes curiosos;

b) linguagem acessível para essas pessoas que estão criando o hábito da leitura de um jornal
diário e os assuntos relevantes para os públicos de classes “C”, “D” e “E”;

c) matérias idealizadas para este público-leitor, com apelo dramático, proximidade geográ-
fica, retrato do cotidiano do público-leitor e cultural criada com o leitor;

d) matérias que evidenciam as sensações do repórter no local da ocorrência e textos que
expõem detalhes de cenário e do ambiente onde a notícia ocorreu;

e) habilidade na promoção do entretenimento com o público, principalmente com o uso de
“promoções agregadas”, já explicadas;

f) baixo custo para a compra do produto, normalmente com uma média de preço de venda
que varia de R$ 0,75 a R$ 1,50 por edição.

Além disso, Giner (2003: 3) identifica, ainda, objetivos essenciais de uma publicação popu-
lar a fim de que a mesma seja diferenciada de um jornal tradicional. São eles: entretenimento e
informação, serviço, educação. De acordo com o autor, o leitor da nova classe média brasileira
não tinha o hábito da leitura, mas o adquiriu ao comprar o jornal popular diariamente e perceber
ali um valor-notícia 3. Isto é, o dinheiro que estava sendo empregado, gerava conhecimento, in-
formação e era, portanto, relevante para esse indivíduo. Além de informação relevante para esse
público, esse leitor ainda busca divertimento, entretenimento e cultura. As matérias de serviço,
que facilitam o cotidiano do leitor, são fundamentais para qualquer publicação popular.

2. Os jornais populares têm como uma de suas características as promoções agregadas, que são promoções
mensais ou bimensais, com sorteio ou distribuição de brindes para leitores que compram diariamente a publicação.

3. Considera-se, aqui, o conceito de valor-notícia como um valor subjetivo que determina a importância que
um fato ou acontecimento tem para ser noticiado, de acordo com os fatores enumerados por Johan Galtung e Mari
Holmboe Ruge (1965). São eles: de acordo com o impacto, com a empatia, com a audiência e/ou com o pragmatismo
da cobertura mediática.



i
i

i
i

i
i

i
i

Jornalismo popular brasileiro no ambiente digital em um contexto de transformações 187

Assim, as publicações cumprem uma das suas principais funções: a utilidade. Datas de va-
cinação infantil, dicas de cestas básicas com preços acessíveis, matérias sobre estabelecimentos
que permanecem abertos em feriados e paradas de ônibus com desvios são alguns dos exemplos
de reportagens que fazem parte de jornais popular constantemente. Educação é outro item im-
portante para a caracterização do jornalismo popular visto que o objetivo desse impresso não é
apenas o de informar o leitor, mas também ensinar algo até então desconhecido a ele. Sendo
assim, pode-se afirmar que acrescentar conhecimento ao leitor é um objetivo claro deste tipo de
publicação.

Tais elementos fundamentais do jornalismo popular são o que o diferencia do jornalismo
tradicional, tratado nesta pesquisa como publicações, cujo principal objetivo é publicar notícias
que abrangem, normalmente, as classes "A"e "B". O contato direto com o público, a relação de
amizade e a sensação de pertencimento que existe a partir do leitor para com a publicação, bem
como os itens anteriores destacados, é o que traz um diferencial para este gênero jornalístico
popular, que está em pleno crescimento devido ao avanço da classe média brasileira na última
década.

As transformações tecnológicas que ocorreram ao longo dos últimos anos, principalmente a
partir de 1995, com o crescimento expressivo da internet no Brasil, alteraram a forma pela qual
os jornais impressos eram planejados, desenvolvidos e distribuídos para os seus públicos. Em um
primeiro momento, a tecnologia modernizou o processo industrial e dinamizou o trabalho dentro
das redações, com a substituição de equipamentos que passaram a ser antigos, como máquinas
de escrever, por aparatos com mais velocidade. Em uma segunda etapa, a tecnologia facilitou
não apenas a comunicação entre os jornalistas de um mesmo veículo, mas contribuiu para que
houvesse um melhor entrosamento entre jornalistas e público. O aparecimento da mídia digital
reorganizou os formatos de comunicação e favoreceu novas formas de articulações sociais, bem
como diferentes meios de disseminação da informação.

Ao tratar sobre novas tecnologias, surgem, também, interações entre informação e cultura,
bem como uma realidade diferente para o jornalista de redação. O aprimoramento do jornalismo
digital redefine funções presentes no jornalismo impresso, que tende a ser espaço de reflexão,
de contextualização e do aprofundamento dos acontecimentos cotidianos da sociedade. Os pro-
fissionais da comunicação sofreram intensas alterações no que diz respeito ao desenvolvimento
tecnológico, assim como os processos de convergência desencadeados nas redações. A par-
tir desse contexto digital, ocorreram mudanças de equipes, surgiram novos formatos e, assim,
foram redefinidas rotinas jornalísticas (Salaverría, 2007: 3).

As mudanças foram mais contundentes e rápidas no jornalismo tradicional, pois o público
dessas publicações passou a trabalhar e a utilizar constantemente essas tecnologias que surgiam
rapidamente no mercado econômico. Os jornais populares modernizaram-se em um ritmo mais
lento em comparação às demais publicações. A efervescência do jornalismo, a partir do sur-
gimento da internet, comprova a apropriação do meio com a finalidade de informação, o que
aponta para uma necessidade social da comunidade. Assim, os jornais tradicionais foram os
primeiros a garantir espaço no ambiente digital. Aos poucos, os jornais populares também pas-
saram a estar presentes nesse contexto.
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A consolidação da comunicação no ambiente digital incorporou elementos inovadores para o
jornalismo, destacando-se a multimidialidade, a interatividade e a hipertextualidade (Salaverría,
2005: 64; Canavilhas, 2012: 7). A utilização de um suporte digital com o objetivo de conectar
os jornalistas com o público e com o mundo exterior mediante as redes possibilitou que a intera-
tividade se tornasse eficaz. A multimidialidade favoreceu o surgimento de diferentes linguagens
em uma só matéria jornalística. No ambiente digital, as linguagens são unidas em um mesmo
local, no qual áudio, vídeo, texto, infográficos, enquetes e outros elementos trazem ainda mais
informação para uma mesma reportagem. Ademais, através da hipertextualidade é possível que
haja a circulação de leitura de uma forma não linear, na qual o leitor escolhe o caminho a seguir.

Diante desse processo de adaptação, as publicações impressas tradicionais brasileiras se mo-
dernizaram. Não foram criados apenas sites, mas também aplicativos que supriam a necessidade
do mobile, bem como jornais digitais interativos. As linguagens também se modificaram no am-
biente digital e as redações se modernizaram a fim de continuarem presentes no mercado com
o intuito de não perder seus leitores. Conteúdos multimídia, com a utilização de vídeos, áudios
e infográficos tornaram-se cada vez mais presentes na rotina do público consumidor de infor-
mação. Os jornais populares ainda buscam um espaço no ambiente digital e muitas publicações
brasileiras estão aquém das possibilidades de uso da tecnologia no contexto atual. Pensando
nisto, este artigo tem como objetivo fazer uma análise do jornal popular Extra, publicado pela
empresa Infoglobo, do Rio de Janeiro/Brasil.

O Extra foi lançado em abril de 1998 e é, até os dias de hoje, um dos jornais de maior circu-
lação no Brasil. Com formato standard, colorido, o Extra circula de segunda a domingo e tem
tiragem média de 217.101 mil jornais por dia, ocupando a sexta posição no IVC de agosto de
2014 4. A publicação tem como base cinco pilares editoriais: geral, polícia, esporte, variedades e
prestação de serviço, além de cadernos temáticos ao longo da semana. O preço de capa é R$ 1,25
de segunda a sábado e R$ 2,50 aos domingos. Desde o surgimento, o jornal manteve contato
direto com o público-alvo por meio de ações de marketing que favoreceram o crescimento da
marca. Meses antes do lançamento, foi realizada uma ação promocional que mobilizou a popu-
lação na escolha do nome da publicação. Essa iniciativa já revelava a relevância da participação
popular no perfil da publicação impressa (Amaral, 2006a: 20).

Os avanços tecnológicos, por sua vez, possibilitaram o acesso ainda mais direto com o leitor.
Desde o seu lançamento no ambiente digital, em 2007, o conteúdo Extra trouxe esta conexão e
a interação sempre esteve presente, mesmo não sendo tão constante no início.

Havia uma preocupação porque o modelo que era seguido por todos os jornais era um
modelo de ter algo à parte. O digital, o online, era uma coisa à parte. Anos depois
é que se dava essa integração. Mas o Extra já nasceu com essa coisa de que tinha a
produção da galera que fazia o jornal impresso a começar um movimento de produzir
para o online. Muita coisa era aproveitada do impresso, o modelo de produção ainda
era aproveitado do impresso naquele momento, mas já havia alguns insights e algu-
mas orientações, até de algumas apostas. Apostamos em vídeos, produção própria.
Víamos naquele conteúdo em vídeo a possibilidade de pensar em conteúdos diferen-
tes que pudessem ter sucesso e audiência no digital. A partir disso, mesmo dentro

4. Instituto Verificador de Comunicação (IVC). 2014. Disponível em http://ivcbrasil.org.br/. Acesso em: 10 ago.
2014.

http://ivcbrasil.org.br/
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do impresso, já começava a ter ali um caminho e uma linha que dizia: isso aqui é
conteúdo exclusivo pro online (F. Gusmão, entrevista pessoal com o editor digital do
Extra , 8 de setembro de 2015).

Sendo assim, percebe-se que, mesmo no início de sua trajetória online, o jornal Extra já
pensava de uma forma diferente e compreendia a importância das características do jornalismo
digital, como a interatividade, a hipertextualidade e a multimidialidade. Em 2011, o site do
Extra sofreu modificações e deu espaço a um ambiente ainda mais interativo, com ainda mais
destaque para os conteúdos multimídia produzidos pelos jornalistas. Além disso, a publicação
conta com uma equipe de escuta digital que faz parte das editorias tradicionais no turno da
manhã e que possibilita o entrosamento entre repórteres e editores, favorecendo o trabalho nos
ambientes digital e off-line. Este é outro diferencial do Extra, visto que os repórteres, embora
alguns atuem no digital e outros no impresso, consideram que todos fazem parte de uma mesma
equipe, sem distinção.

Existem ainda repórteres que são mais do impresso do que no digital, como em qual-
quer redação. É cultural isso, mas eu acho que cada vez menos. As pessoas entendem.
O repórter que ver hoje como repercutiu a notícia que ele fez no Facebook, quais os
comentários da noticia. Até porque ele sabe que isso ajuda. Ali pode ter uma suíte
para a matéria dele. Não tem mais espaço pro repórter ser só impresso. A mudança
que fizemos no ano passado foi justamente para aproximar mais o online do impresso.
Hoje, a participação do que é produzido no digital e vai pro impresso é grande. O
que é do digital também é do impresso. Não importa para qual plataforma está escre-
vendo. É um Extra só. Não tem muito argumento contra isso (V. Cohen, entrevista
pessoal com a editora executiva do Extra , 8 de setembro de 2015).

Ao se realizar uma análise detalhada do site do jornal popular Extra em um dia aleatório,
percebeu-se que o mesmo possui as linhas visuais do jornal impresso. A capa traz, principal-
mente, as cores vermelho, branco e preto, assim como a capa do jornal impresso. As cores não
são chamativas e diferem das características do gênero jornalismo popular. As fontes utilizadas,
sem serifas e, normalmente, em negrito, trazem os elementos do jornalismo popular para a home
do jornal, assim como as chamadas instigantes e a linguagem utilizada. Muitas fotos e destaques
para notícias de esportes, polícia e entretenimento também chamam a atenção.

O fundo preto e cinza escuro no topo da home e a marca do jornal em destaque à esquerda
remetem o leitor do Extra ao site da publicação. Percebe-se que a home possui uma barra de
rolagem extensa, com muitos conteúdos que variam entre esporte, entretenimento, polícia e
geral. Vale destacar que no ambiente digital as cartolas de editorias são coloridas, sendo que
cada uma remete a uma editoria específica – verde para esportes, laranja para polícia, vermelho
para geral (local, mundo, nacional), lilás para famosos, amarelo para empregos e azul para TV e
lazer.

Na área principal, localizada antes da primeira barra de rolagem, encontram-se matérias,
principalmente de polícia e entretenimento. Na home, sempre há uma notícia principal, conhe-
cida como a manchete do momento, que pode variar conforme os acontecimentos daquele dia
específico. Ainda na home, é importante destacar que há um espaço específico para apresentar
as redes sociais do jornal popular para os leitores e internautas.
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A marca do jornal localiza-se em uma área da esquerda. O topo é composto, além da marca,
por dois menus. O primeiro, com fundo em vermelho, destaca informações do jornal popular,
bem como promoções e conteúdo multimídia, como fotos e vídeos. Já o menu com fundo cinza
escuro apresenta as editorias presentes no ambiente digital, são elas: notícias, polícia, emprego,
famosos, mulher, TV e lazer, esporte.

Vale salientar que não há um destaque no topo para as redes sociais. Porém, esse destaque
aparece logo abaixo, na coluna da direita. As redes sociais destacadas são o Facebook, Twit-
ter, e Google+. Embora o WhatsApp seja pouco citado tanto na publicação impressa quanto
no conteúdo observado no ambiente digital, o produto é uma ferramenta muito utilizada pelos
repórteres e editores do Extra. Cada vez mais, a ferramenta está sendo utilizada na redação com
o intuito de gerar mais conteúdo por parte do leitor e criar um laço ainda maior com o público-
alvo. De acordo com Fábio Gusmão (2015a), o Whatsapp começou a ser utilizado como um
aliado do jornalista na redação em 24 de junho de 2013: “Completamos dois anos com uma
base de cadastro de 72 mil pessoas. Estamos com brasileiros em 24 países que têm o nosso
número, recebem conteúdo e passam conteúdos para nós também”.

As editorias de Polícia, Famosos e Esportes possuem capas internas que são editadas cons-
tantemente e destacam as principais noticias sobre os assuntos do momento. Vale enfatizar que
essas editorias são as mais lidas no site do Extra, característica do jornalismo popular. Nos
três casos, percebe-se elementos interessantes, como o destaque para blogs, últimas notícias da
sessão, as mais lidas, as mais comentadas e as mais enviadas, isto é, as notícias que mais foram
compartilhadas a partir do site. O mesmo ocorre nas demais editorias da publicação no ambiente
digital.

As matérias do jornal Extra publicadas no impresso nem sempre possuem gráficos e ilus-
trações. O mesmo ocorre no ambiente digital, no qual há destaque para fotos, textos e demais
publicações sobre o mesmo tema. Uma observação importante a ser feita é o fato de os comen-
tários de leitores estarem apresentados ao lado do início da matéria. Assim, não se corre o risco
de os leitores não chegarem ao final da publicação. Normalmente, há comentários nesse espaço.

O conteúdo, no ambiente digital, é muito bem trabalhado, com um texto de qualidade, boas
fontes e referências. Embora o espaço proposto no site para a matéria seja um espaço padrão
composto por duas colunas, o material fica bem distribuído e traz elementos do jornalismo po-
pular. Vale ainda salientar que há destaque para impressão de notícia, envio por e-mail, comen-
tários, bem como compartilhamento pelas redes sociais já destacadas anteriormente: Facebook,
Twitter e Google+.

O Extra possui dois aplicativos, além do Extra mobile, que é uma versão diferente das de-
mais. Criado em 2013, o app Extra funciona como uma banca de revista, na qual os leitores
podem adquirir cada publicação digital pelo valor de $0,99 (99 centavos de dólar). Esta ver-
são digital é composta por um PDF, sem interação com os leitores. Ademais, todas as edições
compradas ficam arquivadas na banca de cada usuário.

O aplicativo Extra Notícias também foi lançado em 2013 e traz todos os conteúdos publica-
dos no site. O layout do app é composto por características marcantes do jornalismo popular,
como é o caso de cores. A versão digital possui os mesmos elementos que o site do Extra: co-
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res vibrantes para cada tipo de editoria, chamadas em destaque, linguagem coloquial, isto é, o
aplicativo é uma alternativa para quem quer ler o conteúdo do site do Extra, sem intervenção.

Vale salientar que todas as matérias podem ser compartilhadas em redes sociais, inclusive via
WhatsApp, ou salvas para serem lidas com calma mais tarde. Além destas versões de aplicativos,
o Extra possui um conteúdo exclusivo para o Extra Mobile.

Neste, o conteúdo é editado. Acho que fomos um dos primeiros jornais a editar no
mobile. Todos os demais colocavam as matérias de forma automática, faz pouco
tempo que começaram a editar. A gente desde sempre edita a home. Não editamos
as matérias, mas sim a home, o que vamos chamar ali, o que realmente é importante
para as pessoas que estão acessando no mobile. Então, somos muito mais focados na
nossa versão mobile do que na versão do aplicativo. No aplicativo, ele tem um layout
muito parecido com o que é o site no desktop e ele puxa ali as notícias e a gente
não edita. No mobile, a gente muda. O crescimento de um ano para cá de audiência
mobile é um salto. Temos até editorias e especiais que fazemos só para o mobile e
não fazemos na versão desktop. Temos uma produção de dicas, cuidados para casa,
como tirar manchas, que não existe na versão web por exemplo. O núcleo digital
edita a home do site, edita a home do mobile, edita matérias da redação, faz matérias,
cuida das redes sociais, também do WhatsApp (V. Cohen, entrevista pessoal com a
editora executiva do Extra , 8 de setembro de 2015).

Ao acessar a versão mobile, percebe-se imediatamente a diferença entre este e os demais
produtos do Extra. No mobile, a home traz apenas as principais matérias do momento. Além
disso, as editorias são deparadas por cores ainda na capa, apontando quais os principais conteú-
dos para cada uma das editorias principais do Extra, conforme pode ser analisado na imagem a
seguir:

Pode-se observar, ainda, que há conteúdos pensados exclusivamente para o mobile, como
é o caso da editoria “De Carona com Elas” e “SuperDicas”. O primeiro é uma editoria criada
através de um informe publicitário da Petrobrás, que tem como foco informar sobre questões de
trânsito e cuidados com o veículos, entre outros. O segundo, traz dicas para a dona de casa.

Vale ainda destacar que as matérias são editadas antes de serem repassadas para a versão
mobile, ou seja, existe um trabalho de curadoria interna, realizada por jornalistas, a qual define
que conteúdo vai ser divulgado naquele ambiente digital, bem como a forma que ele vai ser
postado no mesmo ambiente.

Considerações finais

Com o presente trabalho foi possível investigar e compreender como o jornalismo popular
apropria-se do ambiente digital, tendo como foco um estudo do jornal Extra, do Rio de Janeiro.
Ao analisar a publicação impressa e, posteriormente, a presença do veículo de comunicação
no ambiente digital foi possível identificar questões relevantes para o desenvolvimento deste
artigo. O gênero popular possui elementos marcantes impregnados nas folhas do jornal, como
o apelo visual, a linguagem acessível, matérias com apelo dramático, proximidade geográfica,
retrato do cotidiano, reportagens que evidenciam sensações do repórter, promoções agregadas,
baixo custo e assuntos principalmente relacionados a entretenimento, esporte, polícia; serviço
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e educação. Porém, quando esse gênero jornalístico apresenta-se no ambiente digital, muitos
desses elementos que são fundamentais para caracterizá-lo se perdem e não estão mais presentes,
por completo, nesse novo cenário.

A forma que as editorias são apresentadas para o público, por meio das nomenclaturas atri-
buídas no jornal impresso analisado, é uma das características marcantes dessas publicações
populares. No momento em que tais rótulos não se repetem no ambiente digital, percebe-se que
não há uma unidade para a marca nos dois ambientes, embora estejamos tratando da mesma
publicação em plataformas diferentes de leitura. O fato de as editorias não terem o mesmo ró-
tulo pode causar estranhamento ao usuário final, pois isso deveria fazer parte de um conjunto
de atribuições gerados pela marca. Ademais, essa falta de identidade e de relação entre o im-
presso e digital pode gerar dois produtos diferentes, e não um produto único, com conteúdos
complementares que trabalham com diferentes linguagens.

Mesmo que a nomenclatura das editorias seja diferente no site do jornal Extra, há pontos que
trabalham em conjunto com a versão impressa, o que favorece o reconhecimento da publicação
no ambiente digital por parte do leitor. A linguagem é similar, a forma que o texto é trabalhado
coincide com a essência do impresso carioca, assim como as formas de abordagem dos conteú-
dos publicados, que agregam valor ao material devido a utilização de elementos do jornalismo
digital. O fato de os materiais serem pensados e produzidos pelos mesmos repórteres que estão
acostumados a trabalhar com a classe “C"no impresso gera ainda mais importância ao conteúdo
publicado no site do veículo. As matérias são relevantes, bem construídas, possuem informações
importantes para a população, além de apelo visual.

A cultura impregnada na redação é uma questão importante a ser discutida e trabalhada com
os jornalistas de impresso. No contexto atual, o jornalismo atua em diversas frentes e o conteúdo
é lido, compartilhado, produzido e consumido em plataformas e momentos diferentes. As reda-
ções vivem processos de modernização em decorrência das mudanças de hábitos de leitura e do
surgimento de novas possibilidades de busca de informação. Sempre haverá profissionais que
são mais voltados para uma mídia do que para outra. Ainda assim, é necessário que exista a com-
preensão da importância de produção de conteúdo de qualidade pensado, primeiramente, para o
ambiente digital, independentemente de se tratar de uma publicação tradicional ou popular.

O digital está presente de forma constante no cotidiano e na vida da população. Tendo em
vista esse fator, os profissionais da comunicação precisam compreender qual a melhor forma de
contribuir para o enriquecimento intelectual dos indivíduos dentro desse ambiente, utilizando
elementos do jornalismo digital para agregar conteúdo de qualidade e relevância aos leitores.
Assim como ocorre com o rádio, a televisão e o impresso, o principal objetivo da mídia digital
é produzir e distribuir informação relevante e de qualidade para o público ao qual se destina. A
nova classe média brasileira é uma das principais consumidoras de informação a partir desses
aparatos tecnológicos, conforme já abordado na presente pesquisa. Sendo assim, os jornais
populares têm por obrigação produzir conteúdos de qualidade no ambiente digital para o seu
público-alvo.

A importância de fornecer conteúdo no ambiente digital é fundamental, principalmente
quando se trata de uma publicação popular que tem como foco manter leitores de classes “C”,
“D” e “E” informados. A venda de smartphones está crescendo consideravelmente, assim como
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o acesso a notícias através desses dispositivos por parte da nova classe média brasileira, de
acordo com pesquisas já abordadas anteriormente.

O jornal Extra está consolidado com seu público-alvo através do site e também possui um
app mobile, criado em 2013, com conteúdos trabalhados exclusivamente para esse ambiente. No
app, a home apresenta as principais notícias do momento e as editorias seguem o mesmo padrão
de cores, bem como possuem os mesmos rótulos observados no site. Há conteúdos pensados
exclusivamente para o mobile, como é o caso da editoria “De Carona com Elas”, que tem como
foco informar sobre questões de trânsito, cuidados com o veículos, entre outros, e “SuperDicas”,
com informações referentes a cuidados com a casa, receitas e notícias com foco na dona de casa.
Além disso, existe um trabalho de curadoria interna, no qual há jornalistas responsáveis por
definir os conteúdos que serão publicados no app, bem como a forma pela qual ele será postado
neste ambiente, ou seja, todos os conteúdos são editados para, após, serem publicados na versão
mobile.

A quantidade de oferta noticiosa gerada por meio de múltiplos canais digitais de comunica-
ção possibilitou o surgimento de curadoria no âmbito do jornalismo. Assim, a curadoria atua
como um instrumento que tem por objetivo recomendar as informações adequadas aos desejos
e às necessidades de cada leitor. O anseio por informação jornalística de qualidade por parte
do leitor é diferente de acordo com o dispositivo que ele está acessando, bem como o local no
qual ele está em determinado momento. Compreender tais diferenças de informação noticiosa
de acordo com os contextos do leitor é fundamental para melhor compreendê-lo e, consequente-
mente, disponibilizar a ele a notícia relevante naquele momento.

Embora o app do Extra não compreenda totalmente quem é o leitor que está à frente do dis-
positivo móvel, tendo em vista que nunca foi realizado um estudo pelo veículo de comunicação
para saber quem é exatamente aquele leitor, existe a compreensão de que nesse aparato tecnoló-
gico a forma de leitura de conteúdo é diferente que no desktop e, por esse motivo, há conteúdos
sendo trabalhados exclusivamente nessa plataforma. No contexto específico, a curadoria atua
na ideia de disseminação de conteúdo pensado exclusivamente para o ambiente digital e móvel.
Tanto na publicação carioca quanto na gaúcha, existe a intuição por parte dos profissionais de
comunicação e, conforme já foi destacado, os veículos tendem a seguir em direção ao mobile e
às novas tecnologias.

Tendo em vista a questão de que muitas vezes o mercado atua em mudanças de forma intui-
tiva, cabe aqui ressaltar a importância da pesquisa acadêmica a fim de compreender o problema
de uma forma macro, tendo como base pesquisas, autores de diferentes áreas do conhecimento,
análises de casos, benchmarks. Só assim torna-se possível entender a mudança pela qual o jor-
nalismo está passando ao longo dos anos e aprofundar o estudo especificamente no jornalismo
popular, sem pensar apenas na ferramenta, mas, sim, em um sistema muito mais complexo de
comunicação que atinge diretamente a sociedade.

A utilização de ferramentas digitais para melhorar a comunicação entre jornalista e leitor,
e/ou veículo de comunicação e leitor, faz parte desse contexto de reambientação do jornalismo
popular no ambiente digital, mas chegar até essas ferramentas só se torna possível por meio da
pesquisa. Mensalmente são lançadas ferramentas digitais novas no mercado. Se cada uma delas
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for utilizada pelos veículos de comunicação, os canais de comunicação ficarão cada vez mais
fracos, ao invés de fortalecerem os laços de afetividade.

O WhatsApp, quando bem utilizado, pode ser considerado um auxilio na redação quando
se trata de relacionamento com o público-alvo. A forma como o Extra utiliza tal ferramenta
é um exemplo de interação entre veículo de comunicação e público. São realizados cadastros
de leitores interessados em construir conteúdos de qualidade para o jornal. Esses cadastros são
baseados em região, ou seja, por meio da região de determinado leitor cadastrado na lista do
WhatsApp da redação é possível compreender a informação que pode ser importante para ele
em determinado momento do dia. Além disso, o usuário cadastrado é uma fonte especial para o
repórter, pois oferece a informação em primeira mão, com conteúdo multimídia, seja áudio, foto
ou vídeo. Através de listas de transmissão geolocalizadas é possível compartilhar um material
de relevância para uma parcela da comunidade carioca e incentivar a interação do leitor com a
redação mesmo que à distância.

A sensação de pertencimento por parte do leitor é fundamental para o sucesso de um jornal
popular, independente da plataforma na qual ele atua. No momento em que as pessoas escolhem
enviar uma mensagem com foto para um veículo de comunicação, antes mesmo de ligarem para
a polícia, por exemplo, é um sinal que elas se sentem parte do processo e acreditam que esse
canal de comunicação irá ajudá-las de alguma forma. O fato de o número de WhatsApp receber
centenas de mensagens com imagens e/ou áudios por dia, possibilitando uma pauta especial e
única para a redação, como ocorre com o Extra e seus leitores, é de total importância para a
compreensão desse gênero popular no ambiente digital. Pensar nesses leitores é a base principal
para um jornalismo de qualidade. Quando se trabalha com jornalismo em ambiente digital, o
processo precisa ser amplificado e pensado em diferentes esferas. A produção é fundamental,
mas o planejamento e a forma de entrega também são essenciais.

Sendo assim, pode-se dizer que ambiente digital proporciona funcionalidades marcantes,
como é o caso da interatividade, hipertextualidade e multimidialidade, e os jornais populares
podem e devem se apropriar desses elementos a fim de proporcionar um conteúdo de qualidade
a seus leitores em diferentes aparatos tecnológicos. Para tanto, torna-se necessário que haja uma
equipe de jornalistas treinados para trabalhar com diferentes linguagens e formatos. Para estar
presente no ambiente digital, não bastar apenas ter um site ou um app, mas, sim, exibir um
material jornalístico coeso, de qualidade, com informação relevante para o público, que esteja
presente onde o público está, seja por acesso em dispositivos móveis ou desktop. O jornalismo
desenvolvido para o impresso deve ser diferente do trabalho apresentado no ambiente digital,
mas, ao mesmo tempo, torna-se importante compreender que o impresso e o digital não andam
mais separados. Afinal, a cultura da redação deveria ter sido modificada no momento em que a
forma de consumo de informação sofreu alterações significativas devido ao acesso a tecnologias
e ao surgimento de novos hábitos por parte dos leitores.

Além disso, percebe-se que as mensagens produzidas para o ambiente digital não estão ape-
nas traçadas no jornalismo popular ou no tradicional, mas, sim, em uma junção dos dois gêneros,
que abrange tanto elementos do popular, como as cores, o layout e as chamadas instigantes, as-
sim como também oferece uma linguagem direta, como a utilizada no jornalismo tradicional,
e assuntos que não necessariamente são relevantes para um público de classe "C". Isto ocorre
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devido à proximidade de redações dos dois gêneros em um mesmo veículo de comunicação, à
crise do jornalismo em sua totalidade, à falta de uma equipe de profissionais que trabalhe exclu-
sivamente conteúdos digitais dentro das redações de jornais populares, a questões econômicas
dos grandes meios de comunicação e a fatores já evidenciados nesta pesquisa anteriormente.
Observa-se, também, que a linguagem de um jornal tradicional passa a ser utilizada em um
jornal popular no ambiente digital, quando se trata de jornais coirmãos. Isto é, os gêneros
que havia antes do surgimento da internet nem sempre se apresentam da mesma forma quando
aplicados a esse novo ambiente. Sendo assim, pode-se afirmar que há uma reambientação do
jornalismo popular quando o mesmo está presente no meio digital, no momento em que há uma
união de elementos do gênero popular com características do jornalismo tradicional, criando
uma linguagem-padrão.

Sendo assim, este artigo é finalizado com a perspectiva de investigação relacionadas justa-
mente à percepção e à comprovação do quanto esses indivíduos pertencentes à nova classe média
brasileira estão presentes no ambiente digital apenas para leitura de conteúdos feitos e pensados
para eles. Até que ponto o indivíduo não projeta e almeja ser integrante de uma classe à qual ele
ainda não faz parte e, a partir de leituras de outros veículos, sente-se como parte integrante desse
processo. Assim, pode-se pensar em novos estudos focalizando as interações desses indivíduos
com a informação a partir de dispositivos móveis, a fim de compreender qual a sua relação com
a informação noticiosa de uma forma geral, não necessariamente com o jornalismo popular.
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Resumo

A imprensa modificou a estrutura da sociedade do século XIX, ampliou horizontes,
enquanto difusora de ideias, e suscitou a discussão e a participação política. Atuou
como promotora e organizadora de correntes de opinião ao analisar a literatura, o
teatro, a música e as artes. Assim, interessante será tentar perceber como eram as
publicações da altura. Lembremos, em primeiro lugar, que foi justamente em meados
do século XIX que se assinalou a passagem da imprensa romântica ou de opinião para
a chamada imprensa industrial. Além disso, o grande desenvolvimento da imprensa
no segundo quartel do século XIX, propiciou a cisão entre o jornal e a revista, não
especificamente diferenciados pela periodicidade, mas pelo conteúdo que os consti-
tuía. Voltadas para a exposição de assuntos específicos, as revistas desenvolveram-se
no sentido de procurar um espaço cultural. Mais efémeras do que o livro, contudo
menos fugazes do que os jornais, as revistas representavam um estímulo ao exercício
mental. As revistas vieram demonstrar que a vida intelectual, a cultura e o cosmopoli-
tismo são faces da mesma moeda e, assim, podem ser consideradas como promotoras
das luzes da razão, como empresas educativas. No “velho” e no “novo” mundo, as
revistas culturais tornaram-se num fator de transformação. Evidência dessa consta-
tação é o caso especialíssimo da Revista de Portugal (1889-1892) que circulou tanto
em Portugal como no Brasil. Mas será que existiam, na altura, revistas similares à
Revista de Portugal? Quais seriam as revistas culturais mais importantes? Assinala-
mos a presença da Revista Brasileira, que partilha a mesma esfera de renovação de
ideias com a Revista de Portugal.
Palavras-chave: jornalismo oitocentista; revistas culturais; Revista de Portugal; Re-
vista Brasileira.

Nós somos apenas uns simples cronistas do tempo que vamos atravessando. Somos
os contribuintes especiais do mês para a história geral do século. (Ortigão, 1992: 63)

Foi o grande desenvolvimento da imprensa no segundo quartel do século XIX que propiciou
a cisão entre o jornal e a revista, não especificamente diferenciados pela periodicidade, mas pelo
conteúdo que os constituía 1: “todas as manifestações da nossa atividade psíquica, ciência e arte,
podem pois ser estudadas, na sua filiação e no seu desenvolvimento evolutivo, nessas grandes
sínteses chamadas revistas literárias” (Bruno, 1984: 66). Graças à melhoria das técnicas gráficas

1. Em Portugal, no século XVIII, houve uma revista destinada a tornar conhecido o movimento cultural europeu:
a Gazeta Literária ou Noticiosa (1761-1762) do padre Francisco Bernardo de Lima. É, porém, no romantismo (a
partir de 1830) que se multiplicaram as revistas.

IX Congresso Sopcom. pp. 197-204. Coimbra, novembro de 2015
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e ao aumento da população leitora, as revistas tornaram-se sinalizadoras de inovações. De facto,
“ao longo do século XIX, a revista tornou-se moda e, sobretudo, ditou moda” (Martins, 2008:
40).

Apesar de ser restrito o mercado literário oitocentista, as revistas literárias dão-nos, por um
lado, a conhecer ideias e o seu movimento na pluralidade de vozes: “os redatores destas publi-
cações (. . . ) concorrem para a elaboração de novas ideias, para a difusão de novos princípios,
para a disciplina de conceções mais exatas e mais solidárias com os progressos da mentalidade”
(idem : 69).

Por outro lado, convém esclarecer que, apesar de expressar movimentos inovadores de cria-
ção, as revistas ocupam um lugar pouco explorado nos estudos literários. Como observou Oliver
Corpet, muitas vezes as revistas são consideradas como uma espécie de produção secundária:

Il est surprenant, sinon paradoxal, de constater que, si l’importance des revues est
généralement reconnue, elle n’est en fait que peu ou mal mise en valeur par la plupart
des histoires de la littérature, des idées ou de la presse publiées jusqu’à ce jour. Soit
la revue y est considérée comme une production secondaire, marginale, économique-
ment peu significative ; soit le travail de revue y est présenté comme une étape inter-
médiaire de l’activité littéraire ; soit, encore, l’apport des revues est porté au crédit
de quelques-unes d’entre elles seulement : les « grandes », véritables institutions
(la Revue des Deux Mondes ou La Nouvelle Revue française) qui ont tenu plusieurs
décennies et générations, ou bien, dans le cas des « petites » revues avant-gardistes,
celles qui une fois disparues ont trouvé une consécration académique. (Corpet, 2014)

As revistas, para Daniel Pires, são um testemunho “elucidativo de uma época” (Pires, 1986:
19), enquanto Clara Rocha destaca a revista como “lugar de afirmação colectiva” (Rocha, 1985:
34) onde espíritos criadores podem juntar-se. Ou seja, a revista pode funcionar como um local
de lançamento e de revelação de novos autores e de movimentos. Ao pronunciar-se sobre a
importância dos colaboradores, Sampaio Bruno destacou a relação existente entre eles:

É nesses grandes agrupamentos de individualidades dispersas que, melhor do que em
qualquer outra parte, se pode ver a conexão de pensamentos, a sua proveniência, o
seu desenvolvimento natural, as suas modificações, as suas ramificações, tudo o que
constitui uma escola, a qual não aparece de improviso, tendo pelo contrário a sua
explicação racional. (Bruno, 1984:64)

De assinalar, ainda, que as revistas (assim como os jornais) permitem uma leitura fragmen-
tada, não contínua e, por vezes, seletiva. Afinal, o leitor só lê o que lhe interessa.

Oportuno será também lembrar que durante o século XIX era uma prática comum a enca-
dernação dos vários números de uma publicação, que dessa forma passava a assemelhar-se a um
livro, já que a numeração das páginas era sequencial.

Voltadas para a exposição de assuntos específicos, as revistas desenvolveram-se no sentido
de procurar um espaço cultural. Mais efémeras do que o livro, contudo menos fugazes do que os
jornais, as revistas representavam um estímulo ao exercício mental. Era justamente essa a ideia
de Eça de Queirós na altura do lançamento da Revista de Portugal, quando afirma que as revistas
estavam “entre o Livro com o seu cortejo quase insuperável de dificuldades editoriais, e o Jornal,
com a sua estreiteza, a sua promiscuidade, a desalentada perspetiva da sua vida efémera” (Quei-
rós, 1995: 110). Outro depoimento que merce destaque é o do redator da Revista Brasileira,
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Nicolau Midosi, que em 1879 destacou alguns pontos fundamentais para a compreensão desse
veículo de ideias, particularmente no caso de um país periférico, como o Brasil:

A revista, transição racional do jornal para o livro, ou antes laço que prende estes
dois géneros de publicação, afigura-se-nos por isso a forma natural de dar ao nosso
povo conhecimentos que lhe são necessários para ascender a superior esfera (. . . )
Na revista dão-se a ler, sem risco de cansaço, artigos sobre todos os conhecidos as-
suntos por onde anda o pensamento, a imaginação, a análise, o ensino do homem.
Não se trata ali de uma só matéria, como de ordinário no livro singular, ou de mui-
tas matérias em rápido percurso, como no jornal, mas de todas com a conveniente
demora, em forma e extensão, proporcionadas ao espírito, qualquer que seja o grau
de instrução de cada um, a intensidade da sua convicção, a tendência do seu gosto,
a ordem do seu interesse. (Midosi, 1879: 6)

De facto, as revistas e os jornais eram o grande veículo de expressão do espírito moderno.
Assim, tanto no “velho” e no “novo” mundo, as revistas culturais tornaram-se num fator de
transformação. Evidência dessa constatação é o caso especialíssimo da Revista de Portugal
(1889-1892) que circulou tanto em Portugal como no Brasil. Mas será que existiam, na altura,
revistas similares à Revista de Portugal? Quais seriam as revistas culturais mais importantes?

A Revista de Portugal e algumas das suas congéneres

A Revista de Portugal – e em particular o seu diretor, Eça de Queirós – nos chama a atenção
porque a sua atuação jornalística se repercutiu simultaneamente nos dois lados do Atlântico.
Através do jornalismo, o escritor expressou ideias e atitudes de forma inovadora, e até mesmo
revolucionária, se considerarmos o efeito corrosivo e transformador de seu humour crítico e
caricatural sobre o imaginário dos leitores. Como explicar, entretanto, que a sua presença jor-
nalística tivesse o mesmo êxito em contextos tão distanciados entre si, depois de o Brasil se ter
emancipado de Portugal? Acreditamos que, pelo menos em parte, a resposta pressupõe, além da
origem cultural comum dos leitores portugueses e brasileiros, uma mesma aspiração de transfor-
mações modernizadoras tanto em Portugal como no Brasil. Nestas condições, o jornalismo da
Revista de Portugal abriu um diálogo entre os dois países perspetivando a liberdade e o futuro,
e não o passado.

Questões tão diversas quanto as da circulação monetária, a instauração da República no
Brasil, a instrução primária em Portugal, o Ultimatum, a Comuna de Paris, o crescimento urbano
e desenvolvimento industrial, as novas ideologias, a filosofia no século XIX, os romantismos,
o realismo e o naturalismo na arte e na literatura - estavam presentes na Revista de Portugal.
Além disso, este foi o veículo privilegiado para a publicação de variada poesia e das ficções A
correspondência de Fradique Mendes e As minas do rei Salomão. E todos estes diferentes temas
correspondem ao imbricamento entre tradição e modernidade.

Aparentemente não existia uma ideologia política subjacente à linha redatorial. Ao obser-
varmos o Programa de apresentação a Revista de Portugal afirmava-se “aberta as discussões da
Política” (1995:112). Tal ideia é reforçada na carta de 7 de agosto de 1981, que Eça enviou a
Rodrigues de Freitas, onde afirma: “a Revista é um campo aberto a todas as opiniões” (2008b:
133).
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Interessante é notar que, para Jacinto Prado Coelho, a Revista de Portugal é considerada
uma das melhores publicações que serviram a cultura portuguesa no século XIX e “constitui um
valioso documento do clima mental português no fim do século” (1978: 930). Apesar da sua
curta vida, a Revista de Portugal firmou-se como uma das mais eruditas e elegantes (em termos
de conceção) publicações da sua época. O próprio Eça, numa carta ao conde de Ficalho, datada
de 26 de outubro de 1888, esclarece que a revista seria mensal, teria entre 130 e 160 páginas
e seria impressa com “papel superior (. . . ) A colaboração é paga a razão de 1$500 a 2$000 rs.
a página” (Queirós, 2008a:593).Com a revista, Eça pretendia modificar o panorama cultural da
altura e visava tanto o público português como o brasileiro:

A Revista de Portugal, sendo portuguesa, é também implicitamente brasileira – e para
a leitura dos dois povos que habitam os dois solos foi ela desde princípio criada. Se,
como se tem afirmado com razão, na língua verdadeiramente está a nacionalidade –
duas nações que põem a sua Ideia no mesmo Verbo formam para os supremos efeitos
da civilização uma nação una. (Queirós, 1995: 114-115)

Sublinhe-se, ainda, que em Portugal, e segundo Óscar Lopes (1987: 11-16), a revista institui
um dos primeiros encontros entre a Geração de 70 e a de 90.

Miranda de Andrade (1953), no seu longo estudo sobre a Revista de Portugal, destacou o
interesse múltiplo que a publicação desperta. Afinal, nela “se entesouram ideias e estudos vindos
de diferentes domínios do espírito humano” (Andrade, 1953: 67). A par disso, a publicação
aspirava reunir na sua colaboração as feições diversas do movimento intelectual oitocentista.

Ao mesmo tempo que Eça de Queirós elaborava os seus textos para a Revista de Portugal,
fervilhava a produção jornalística tanto em Portugal como no Brasil, sendo de assinalar que
vários colaboradores da Revista de Portugal também participavam em outras publicações de
renome.

O crítico Fialho de Almeida, por exemplo, ficou conhecido sobretudo como autor das cró-
nicas de Os Gatos, editadas pelo portuense Alcino Aranha. As crónicas foram publicadas entre
1889 e 1894 e mais tarde foram reunidas em seis volumes. Os Gatos seguem o modelo de
panfleto de crítica social inaugurada, em Portugal, pel’As Farpas de Eça de Queirós e Rama-
lho Ortigão. A aposta editorial não falhou e os fascículos alcançaram muito sucesso junto do
público.

Satírico, irónico e polémico, Fialho desenvolveu um jornalismo marcado pelas suas ligações
com a literatura e com a política, e procurou encontrar no jornalismo uma alternativa apropriada
para a divulgação das suas ideias controversas.

De facto, não faltam exemplos de colaboradores da Revista de Portugal que também em-
prestavam a sua pena para outros jornais e revistas. Durante anos Ramalho Ortigão manteve as
suas Farpas (na qual Eça também participou). Jaime Batalha Reis e Antero de Quental ideali-
zaram a Revista Ocidental (onde Oliveira Martins também cooperou). Mariano Pina elaborava
O Espectro; Joaquim de Araújo era responsável pela Revista Portuguesa (na qual colaboravam
Guerra Junqueiro, Gomes Leal, João Penha, Teófilo Braga, entre outros).

Mas será que existiam, na altura, revistas similares à Revista de Portugal? No Brasil, im-
pulsionadas pelo avanço das técnicas da imprensa, neste mesmo momento surgiram inúmeras
publicações. Segundo Nelson Werneck Sodré grande parte teve uma duração efémera:
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Aparecem e desaparecem, então, numerosas revistas académicas, como O Oitenta e
Nove, publicação quinzenal que se iniciou em março de 1899 (. . . ), a Folha Acadé-
mica, do mesmo ano, (. . . ) ou o ingénuo Paladino, de 1897 (. . . ) periódicos menci-
onados apenas a título de exemplo, pois foi numerosa a floração deles (. . . ) Menos
transitórias seriam: A Vida Moderna de 1886 (. . . ) A literatura tinha importância
para a limitada camada culta do país (Sodré, 1999: 244- 245)

Destacam-se, também, A cigarra (1895) e A bruxa (1896-1897) dirigidas por Olavo Bi-
lac (o poeta brasileiro tratava da parte literária) e Julião Machado (o ilustrador português era
responsável pela parte artística).

Uma revista que, sem dúvida, marca a história lusófona é a intitulada Revista Brasileira,
que partilha a mesma esfera de renovação de ideias com a revista queirosiana. Em primeiro
lugar, detenhamo-nos num outro ponto. João Alves das Neves, ao estudar as relações literárias
de Portugal com o Brasil, verificou que “a participação dos portugueses na imprensa brasileira é
um mundo” (Neves, 1992:28). E a Revista Brasileira pode ser considerada um palco privilegiado
dessa colaboração. De facto, há muitos textos de consagrados autores portugueses nas páginas
dessa revista.

O público da revista era culto, sendo de assinalar que o Imperador do Brasil, Pedro II, sím-
bolo desta elite letrada, era leitor da Revista Brasileira.

Cabe salientar também que a Revista Brasileira foi publicada em várias séries. Surgiu em
julho de 1855, com o título de Revista Brasileira, Jornal de Literatura, Teatros e Indústria,
fundada e dirigida pelo Dr. Francisco de Paula Meneses. Anunciava-se como quinzenal, mas
só foi impresso um único número. A segunda série surgiu em 1857, com a denominação de
Revista Brasileira, Jornal de Ciências, Letras e Artes durou até 1861, perfazendo quatro vo-
lumes. O seu diretor, Cândido Batista de Oliveira (1801-1865), era formado em Matemáticas
pela Universidade de Coimbra e aluno da Escola Politécnica de Paris. Em 1879, um grupo de
jornalistas decidiu reviver a publicação desaparecida há dezoito anos. Assim surgiu a terceira
série da revista, que contou com a direção de Nicolau Midosi até 1881. Nesta fase, foram publi-
cadas grandes obras, como as Memórias póstumas de Brás Cubas (1880), de Machado de Assis
e grande parte da História da Literatura Brasileira, da autoria de Sílvio Romero.

Em 1895, José Veríssimo relançou a Revista Brasileira, que circulou até 1899. Foram publi-
cados 19 tomos, com 93 fascículos. Sem dar destaque à sua condição de diretor, José Veríssimo
apenas solicitava, na contracapa, que as colaborações fossem enviadas ao “Sr. José Veríssimo,
diretor da Revista Brasileira, Ouvidor 66”. Nesse endereço reuniam-se os escritores que funda-
ram a Academia Brasileira de Letras.

A quinta fase da Revista Brasileira, dirigida por Batista Pereira, possuiu uma vida curta: de
junho de 1934 a novembro de 1935. A sexta fase da Revista Brasileira, a partir da qual passou
a ser publicada pela Academia Brasileira de Letras, teve início em julho de 1941. A iniciativa
teve êxito. Em 1948, alcançou o vigésimo número. Após uma interrupção de dez anos, voltou a
circular em 1958, ainda sob a direção de Levi Carneiro, até 1966. Entre 1975 até 1980, a direção
foi de Josué Montello. Desde então, apesar de algumas interrupções e de contar com diferentes
editores, a revista continua a ser publicada.

Interessante é notar que, ao longo da fase oitocentista, os extensos artigos, apresentados em
sequência nos vários tomos, acabaram por determinar a formação de uma inteligência nacional.
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Era através da comunicação de suas reflexões que a elite pensante abriria um espaço de crítica.
É importante destacar que o Brasil era um país jovem, com instituições políticas ainda muito
frágeis; assim, a literatura foi um espaço privilegiado de formação da consciência nacional.

Mas será que a Revista Brasileira, que usufrui de uma longevidade tão grande, chegou até
Portugal? De facto, assinalamos uma falta de reciprocidade: na Biblioteca Nacional de Portugal
só existe um exemplar da fase oitocentista (da altura do editor Midosi), nomeadamente um
número especial de homenagem a Luís de Camões. Na biblioteca da Universidade de Coimbra
encontramos um exemplar de 1941. Quanto à Revista de Portugal, o catálogo da Fundação da
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro dá-nos a indicação da existência de cinco exemplares,
todos de 1890.

Voltando à questão de existirem periódicos que poderiam partilhar o mesmo espírito de re-
novação com a Revista de Portugal, cabe, mais uma vez, recorrer à correspondência queirosiana
que nos informa do estado lastimável da imprensa em Portugal:

A imprensa que entre nós domina, fala do alto, faz e desfaz a História – é a mais
sórdida e vil que o vómito de um ébrio: por outo lado não há em Portugal um bocado
de papel onde se discutam seriamente, e com especial saber as coisas vitais do país,
onde as obras tenham o seu comentário, e onde se produzam os espíritos elevados
que hoje (. . . ) não têm um jornal decente onde decentemente digam o que pensam.
(Queirós, 2008a: 607)

A ideia que desse testemunho se colhe é esclarecedora. Afinal, na opinião de Eça, não existia
nenhuma revista que pudesse fazer contraparte à Revista de Portugal. Nesse sentido, uma outra
auscultação interessante é a opinião de Valentim Magalhães que, na obra A literatura brasileira,
procura as causas da indiferença portuguesa ao movimento literário brasileiro e aponta o dedo
aos jornais: “falta imprensa literária em Portugal que anuncie e faça acompanhar o movimento
literário no Brasil.” (Magalhães, 1896: 10).

No entanto, não podemos deixar de mencionar que, em Portugal, se destacou uma publicação
intitulada O Ocidente. Revista ilustrada de Portugal e do estrangeiro, que se publicou entre
1878 e 1915, ao ritmo de três números por mês. Acumulou, assim, 1315 números ao longo
dos seus trinta e oito anos de edição. Uma longevidade que atesta o sucesso deste projeto
editorial que apostou no poder na imagem. Contudo, convém sublinhar que a impressão de
publicações periódicas ilustradas em Portugal não era uma novidade. Afinal, desde 1837 que O
panorama (1837-1868) utilizava gravuras para ilustrar as suas matérias. No entanto, O Ocidente
fez escola, representou a criação literária e foi escola de gravadores como Caetano Alberto da
Silva e Manuel de Macedo. De assinalar que colaboraram com o periódico Teófilo Braga, Jaime
Batalha Reis, Magalhães Lima, António Ennes, Oliveira Martins, Ramalho Ortigão, Alberto de
Sampaio, Guilherme de Azevedo, entre outros.

Considerações finais

Ao procurar aferir quais as publicações que partilhavam a mesma esfera de renovação de
ideias com a Revista de Portugal destacamos, entre outras, a Revista Brasileira. Ambas nascem



i
i

i
i

i
i

i
i

O final do século XIX e as revistas culturais portuguesas e brasileiras 203

no final do século XIX, fundadas na consciência que a elite literária luso-brasileira — consti-
tuída essencialmente por escritores portugueses e brasileiros aliados entre si pela sua vivência
internacional — dentro das condições e dos limites da cultura de língua portuguesa, percecio-
nada como historicamente desfasada em relação aos grandes centros europeus. Assim, o carácter
modernizador das revistas resultou de uma ideia de atraso concebida por uma nova elite literária
luso-brasileira consciente da desfasagem da civilização portuguesa, e também da brasileira, em
relação aos grandes centros europeus.

A receção de ideias modernas (as mais recentes em circulação nos grandes centros, como
Paris e Londres), era uma forma de minimizar esse atraso em Portugal e no Brasil. Não obstante
a marca da heterogeneidade no grupo dos colaboradores, assinalamos um interesse comum a
todos: buscavam a modernização da cultura de língua portuguesa, especialmente da cultura
luso-brasileira.

De facto, parece evidente a sintonia de Eça de Queirós com a elite literária brasileira de sua
época, constituída por aqueles escritores que, como Eduardo Prado, Domício da Gama e Oli-
veira Lima, podemos considerar aliados pela vivência internacional, e com os quais o diretor da
Revista de Portugal partilhou uma mesma consciência da necessidade de modernização da cul-
tura de língua portuguesa. O indicativo mais próximo dessa evidência se encontra no programa
de lançamento da Revista de Portugal, onde, além de afirmar que “sendo portuguesa, é também
implicitamente brasileira” (Queirós, 1995: 114), Eça de Queirós reconhece ser necessário man-
ter viva a “comunicação com a Ciência e o Pensamento das nações estrangeiras, tão importante
para quem, como nós, é deles profundamente tributário” (Queirós, 1995: 111).

Assim, do nosso ponto de vista, a Revista de Portugal e a Revista Brasileira simbolizam o
coroamento de uma singular experiência histórico-cultural, em que as principais problemáticas,
tanto no Brasil como em Portugal, estão, de uma forma ou de outra, presentes pela força da
palavra impressa. O leitor finissecular, dos dois lados do Atlântico, descobriu novos gostos e
sofreu a ação dos mecanismos homogeneizadores impostos pela cultura da modernidade
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Resumo

Este artigo tem como objetivo explorar propostas inovadoras para seleção, organiza-
ção e distribuição de breaking News em dispositivos móveis. Parte-se da premissa de
que os smartphones apresentam características tecnológicas capazes de abrir o cami-
nho para novas experiências tanto do ponto de vista dos produtores quanto dos con-
sumidores de conteúdos jornalísticos. A investigação se concentra em três aplicativos
desenvolvidos especificamente para divulgar informação com elevado valor-notícia:
Circa News, Inside e Breaking News. O trabalho debate especificamente seis dimen-
sões que se revelam sensíveis à inovação na comunicação móvel: instantaneidade,
personalização, contexto, narrativa, fontes e interação social.
Palavras-chave: breaking news; dispositivos móveis; jornalismo; mobilidade; notí-
cias.

Introdução

Uma breve incursão no passado: início da manhã de terça-feira, 24 de agosto de 1954. No
Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, o presidente da República Federativa do Brasil, Getúlio
Vargas, aponta um revólver contra o próprio peito e dispara. Está consumado o suicídio da figura
pública mais importante do país. Jornais impressos começam a preparar edições extraordinárias
para cobrir a tragédia. Suas páginas congelam o que é possível saber até o momento. Informa-
ções mais precisas e completas somente na edição vespertina ou na manhã do dia seguinte. As
emissoras radiofônicas interrompem a programação para informar ouvintes que se aglomeram
em torno dos poucos aparelhos presentes em espaços públicos. Rádios portáteis ainda são uma
novidade inacessível para a população e as famílias que possuem receptores em casa precisam
esperar o fim do dia para ouvir o noticiário completo. Jornal e rádio são os principais canais de
informação. A televisão é uma invenção restrita a membros da elite e não possui qualquer ex-
pressão nacional. Os poucos canais de TV não têm recursos técnicos nem expertise para cobrir
a morte do presidente com a agilidade necessária.

De volta ao presente: 2015. Hoje, em contraste com o que ocorreu há mais de seis décadas,
milhões de pessoas receberiam um alerta na pequena tela táctil de seus smartphones: “Morre o
presidente Getúlio Vargas”. Aquele breve texto seria apenas o início de muitos percursos dis-
poníveis aos consumidores de notícia. Seria possível migrar do dispositivo móvel para outros
suportes midiáticos eletrônicos e digitais: rádio, TV, computador, tablet. Mesmo num contexto
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multiplataforma, o smartphone permaneceria sempre alerta e disponível. A ubiquidade tecno-
lógica cabe na palma da mão, em um aparelho repleto de sensores internos, permitindo aos
mais variados aplicativos (apps) a exploração de novas dimensões relacionadas à divulgação de
informação com elevado valor-notícia.

O suicídio de Getúlio Vargas era uma breaking News em 1954 e seria também se ocorresse
nos dias de hoje. Em qualquer época, a notícia interessaria imediatamente todos aqueles que
residem no Brasil, mas, por se tratar de um chefe de Estado, sua dimensão ultrapassaria as fron-
teiras geográficas. Trata-se de um fato com elevadíssimo valor-notícia devido à sua atualidade
e imprevisibilidade. Optamos neste artigo por manter o termo em inglês – breaking News –
justamente porque nele está presente simultaneamente a noção do que é atual e inesperado, uma
novidade que irrompe instantaneamente a normalidade. Se os critérios de noticiabilidade se
mantém intactos, o mesmo não pode se dizer sobre a forma como as informações circulam.

Este é o objetivo central deste artigo: identificar modelos emergentes de breaking News em
dispositivos móveis. Diante do grande número de aplicativos desenvolvidos para os principais
sistemas operacionais, esta investigação se concentra em apenas três: Circa News, Breaking
News 1 e Inside 2. Todos foram desenvolvidos no interior de startups, ambientes empresariais que
estimulam o empreendedorismo no jornalismo móvel (Carlson e Usher, 2015). Cada um a seu
modo levanta um conjunto específico de questões que permitem explorar elementos inovadores
a partir de seis dimensões que se inter-relacionam: instantaneidade, personalização, contexto,
narrativa, fontes e interação social.

Tecnologia e temporalidade da notícia

A dimensão sempre desempenhou papel determinante na constituição do jornalismo. Hoje
não restam dúvidas de que a prensa tipográfica desenvolvida por Johann Gutenberg em meados
do século XV representou o embrião que permitiu ampliar significativamente a circulação social
do conhecimento. A reprodução em larga escala de material impresso estimulou a produção
e o consumo de informação, fenômeno que daria origem, cerca de dois séculos mais tarde, ao
surgimento dos jornais.

Apesar dos nítidos avanços tecnológicos relacionados à impressão, as precárias estruturas
físicas de transmissão faziam com que os conteúdos publicados nos jornais entre o século XVII
e a primeira metade do XIX apresentassem forte caráter regional. A captação de informação cuja
origem estava geograficamente distante representava um grande obstáculo para os aparatos de
transmissão existentes à época. Era preciso empreender muito esforço ou até mesmo contar com
um pouco de sorte para tomar conhecimento do que acontecia fora do restrito alcance territorial
dos jornais.

Briggs e Burke (2006) destacam que o envio de correspondência no continente europeu
utilizava serviços postais ainda bastante rudimentares e lentos, enquanto a comunicação que
dependia de navios era ainda mais demorada e incerta. A troca de cartas entre a Inglaterra
e sua antiga colônia no continente americano era um exemplo das enormes barreiras físicas

1. www.breakingnews.com/
2. http://blog.inside.com/

http://www.breakingnews.com/
http://blog.inside.com/
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relacionadas à transmissão de informação. Os remetentes precisavam esperar pacientemente
cerca de três meses para que os itens enviados chegassem às mãos dos destinatários. Além
disso, era “prática comum fazer cópias de cartas e enviá-las por diferentes navios para minimizar
o risco de perda” (Briggs e Burke, 2006: 35).

Portanto, as páginas dos jornais refletiam as diversas limitações relacionadas aos rudimen-
tares sistemas de transmissão. As informações sobre terras longínquas representavam uma no-
vidade para os leitores, mas não eram uma “novidade” num sentido temporal, pois os fatos que
davam origem aos relatos haviam ocorrido há semanas ou meses antes de sua publicação. Muitas
notícias eram, portanto, “velhos” acontecimentos apresentados como novidade para os leitores
(Rantanen, 2009).

A relação espaço-temporal mudou radicalmente com a introdução do telégrafo e dos cabos
submarinos transatlânticos em meados do século XIX. O jornalismo diário passou a operar um
novo tempo verbal: o presente “instantâneo”. A transmissão telegráfica marcou o início da in-
dustrialização da notícia, simbolizada pela criação de agências internacionais de notícias. A
principal missão das agências era divulgar as “últimas notícias” numa corrida permanente con-
tra os deadlines dos jornais, que compravam conteúdos que não podiam captar com recursos
próprios.

O caráter “novo” de uma informação podia finalmente ser medido em horas ou até mesmo
minutos após o acontecimento relatado. O emprego da telegrafia aos serviços noticiosos tornou
indissociável o binômio notícia-atualidade, elemento determinante para a profissionalização do
jornalismo e o surgimento, no século XX, dos conglomerados midiáticos da era eletrônica. Ven-
cidas as barreiras físicas de transmissão (terrestres e marítimas), o valor de uma notícia resultava
do tempo decorrente entre o acontecimento e sua efetiva divulgação pela imprensa. “Quanto
mais imediatas mais ‘quentes’ são as notícias’. São ‘frias’ e ‘velhas’ quando já não podem ser
utilizadas durante o dia noticioso em questão” (Schlesinger, 1999: 181).

Jornalismo móvel

Debater o jornalismo “móvel” pode soar contraditório, afinal, a prática jamais se caracterizou
pela imobilidade. A circulação de informação é o centro da atividade jornalística desde seus
primórdios. Um fato circunscrito no espaço e no tempo é transportado para outros ambientes
e períodos através de relatos adaptados a suportes comunicacionais. Um meio (médium) se
caracteriza justamente pela capacidade de ampliar o alcance espacial e temporal de conteúdos.
Assim como a informação, a mobilidade faz parte da rotina dos jornalistas. Eles se deslocam
constantemente em busca de dados dispersos que são posteriormente reunidos em uma unidade
informativa: notícia, reportagem, crônica, etc.

Se a informação e o jornalista se movimentam a todo instante, o mesmo pode-se dizer da
audiência. O jornal impresso sempre foi “móvel”, podendo ser lido no sofá de casa, na fila do
banco ou durante a viagem de metrô até o trabalho. O rádio, desde a invenção do transistor,
é um aparelho portátil. De fato, os motoristas em constante deslocamento há muito tempo
representam uma importante parcela da audiência radiofônica. Portanto, pode-se afirmar que
o jornalismo sempre foi uma atividade plenamente móvel. Qual é, então, a especificidade do
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“jornalismo móvel”? Seria o termo um pleonasmo, vício de linguagem, ou apenas mais um
modismo? A resposta é “não”, uma vez que o emprego da expressão jornalismo móvel encontra
justificativas concretas.

A especificidade do jornalismo móvel está relacionada ao surgimento de novas tecnologias
portáteis sensíveis ao contexto do usuário e permanentemente conectadas às redes digitais. Sua
emergência é frequentemente associada à “era pós-PC” caracterizada pela adoção massiva de
smartphones e tablets com elevada capacidade computacional, constituição de um ecossistema
móvel, oferta de aplicativos para produção e consumo de conteúdos, exploração de novos mo-
delos de negócios e expansão de interfaces responsivas com emprego da linguagem HTML5
(Aguado e Castellet, 2013; Satuf, 2015, Silva, 2015). Estas são algumas das características que
permitem diferenciar a “mobilidade do jornalismo” do “jornalismo móvel”, como explica Silva
(2015):

O jornalismo móvel é uma modalidade de prática e de consumo de notícias através de
tecnologias móveis (smartphones, tablets, celulares e outros dispositivos similares).
Numa perspectiva histórica, o jornalismo móvel é compreendido como informação
transportada para os jornais e revistas, meios eletrônicos como rádios e TV. No ce-
nário atual, a prática é caracterizada pela mobilidade física e informacional para a
produção de conteúdos diretamente do local do evento cujas condições são potencia-
lizadas pela portabilidade, ubiquidade e mobilidade, além da consideração do aspecto
de espacialização contextualizada com a geolocalização da notícia. (Silva, 2015: 9)

Portanto, os dispositivos móveis simbolizam a ubiquidade comunicacional sempre ideali-
zada no jornalismo. A tecnologia permite que os jornalistas produzam, editem e distribuam
informação multimídia de qualquer lugar e a qualquer momento. O mesmo princípio pode ser
aplicado aos usuários que, além de consumir informação jornalística em fluxo contínuo, passam
a integrar a comunicação ao partilhar conteúdos de interesse público. De maneira resumida, o
jornalismo móvel pode ser definido como o “conjunto de práticas de produção, edição, circula-
ção e consumo de conteúdos jornalísticos em dispositivos portáteis digitais que agregam cone-
xão ubíqua, conteúdos por demanda adaptados ao contexto do usuário e integração de múltiplos
formatos midiáticos” (Satuf, 2015: 444).

O modelo “pushed news”

A implementação comercial da telefonia móvel nos anos 1990 foi acompanhada pelo simul-
tâneo desenvolvimento do Short Massage Service (SMS), tecnologia de envio e recebimento
instantâneo de mensagens de texto curtas – até 160 caracteres – entre aparelhos celulares. O
sucesso comercial do serviço tornou-se notório entre o final daquela década e o início do sé-
culo XXI. A oralidade típica da telefonia perdia espaço com o rápido avanço da linguagem es-
crita, sobretudo entre os usuários mais jovens (Hillebrand, 2010). A comunicação por SMS era
econômica, simples e, por vezes, até mesmo mais discreta, visto que comunicação oral poderia
enfrentar constrangimentos em circunstâncias públicas.

Operadoras telefônicas e empresas de comunicação social logo perceberam o potencial co-
mercial do SMS e começaram a oferecer aos usuários conteúdos diversificados. A operação
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era relativamente simples do ponto de vista comunicacional. Produtores de informação distri-
buíam mensagens na forma de manchetes alargadas para um público “ubíquo”. Fidalgo (2009)
denominou a nova mobilidade comunicativa de “pushed News”, que consiste no envio ativo de
mensagens para uma larga audiência dispersa e móvel. Esta denominação estava em oposição ao
“pull News”, no qual o usuário toma a iniciativa de procurar e selecionar a informação segundo
seus próprios interesses.

O pushed News se revelou extremamente eficaz para empresas jornalísticas que precisavam
divulgar informação instantânea sobre acontecimentos inesperados, como catástrofes naturais
e/ou distúrbios sociais. O “inesperado” é um dos valores-notícia de maior peso nos critérios de
noticiabilidade (Traquina, 2005; Tuchman, 1973), portanto, é óbvia a eficiência de um sistema
que possibilita alcançar potencialmente um enorme público de forma simultânea sem precisar
que todos estejam diante de um aparelho televisor ou com o rádio ligado. O serviço logo se so-
fisticou ao possibilitar que os usuários escolhessem o tipo de informação que desejavam receber,
gerando conteúdos com algum nível de personalização.

Segundo Fidalgo (2009), smartphones são dispositivos pushed News por excelência porque
mantêm as características básicas do telefone celular, dispositivo de áudio que não permite ao
usuário determinar o momento em que receberá uma chamada. A mensagem em formato SMS,
tal como uma chamada telefônica, chega a qualquer momento, ou seja, é literalmente “empur-
rada”, como salienta o verbo em língua inglesa “to push”. Smartphones diferenciam-se, deste
modo, de computadores pessoais, dispositivos predominantemente visuais que possuem telas
maiores e demandam outro tipo de atitude. O PC é uma tecnologia “pull” porque é o utilizador
quem “puxa” a informação a partir de suas próprias demandas.

Ao destacar as diferenças entre os suportes comunicacionais, reforça-se a ideia de que “é
errado encarar o celular como uma miniatura de um laptop ou netbook” (Fidalgo e Canavilhas,
2009: 9). Concordamos com esta percepção, mas discordamos da supremacia do pushed News
sobre outros modelos. Diante da evolução do ecossistema móvel e da explosão dos aplicativos
jornalísticos, é possível dizer que o SMS é um “formato primitivo” do jornalismo móvel, assim
como o Multimedia Messaging Service (MMS) e os sites WAP (Aguado e Martinez, 2008). O
termo “primitivo” aplicado a uma nova tecnologia pode soar estranho, mas é usado aqui para
destacar seu caráter rudimentar diante da acelerada evolução. É verdade que a mensagem de
texto se mantém relevante, contudo, existem hoje muitas outras possibilidades relacionadas à
circulação de breaking News, algumas inovadoras, como debatido a seguir.

Os elementos da inovação

A inovação nos modelos de breaking News em dispositivos móveis está ancorada em quatro
elementos tecnológicos. Em primeiro lugar, os smartphones passaram a contar com uma série
de sensores que dão novas funcionalidades ao hardware (Palacios et al, 2015). O dispositivo se
torna “sensível”, por exemplo, ao tato e à posição geográfica do usuário. O segundo elemento é
a construção de sistemas operacionais adaptados à mobilidade, como iOS, Android, Blackberry
10 e Windows Phone. Os sistemas operacionais são essenciais na integração de outros dois
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componentes fundamentais do ecossistema móvel: os canais de distribuição de aplicativos e o
kit de desenvolvimento de software (SDK na sigla em inglês).

Os canais de distribuição são também conhecidos como “lojas de aplicativos”, sendo a App
Store (Apple/iOS) e a Google Play (Android) as mais destacadas. As lojas servem como ponto
de encontro entre a oferta e a demanda, entre os produtores e os usuários de aplicativos. Elas
tornam a procura e o download de apps uma atividade simples e rotineira. Contudo, a explosão
do aplicativo móvel como “ nova plataforma cultural” só foi possível após a disponibilização
do kit de desenvolvimento de software pelas empresas que controlam os sistemas operacionais.
O SDK é um conjunto de ferramentas (softwares) e instruções que permite a terceiros projetar
novos aplicativos.

Juntos, estes quatro elementos tecnológicos sustentam um ecossistema móvel favorável para
startups desenvolverem aplicativos jornalísticos com potencialidades inovadoras. As inovações
nos apps de breaking News estão relacionadas a seis dimensões:

Instantaneidade – É uma das características mais marcantes da comunicação on-line e se
mantém decisiva no jornalismo móvel. A expansão das redes digitais de alta velocidade permite
que as informações alcancem imediatamente cada um dos indivíduos conectados. Em outras pa-
lavras, a ubiquidade tecnológica favorece a instantaneidade essencial à distribuição de breaking
news.

Personalização – Igualmente relevante na comunicação on-line, a possibilidade de selecio-
nar e organizar conteúdos jornalísticos a partir de necessidades e desejos individuais torna-se
agora ainda mais proeminente. Dispositivos móveis são tecnologias pessoais e até mesmo ínti-
mas, portanto, criar mecanismos de personalização é um princípio básico para os produtores de
conteúdo.

Contexto – Smartphones e tablets se diferenciam de computadores pessoais porque são ao
mesmo tempo portáteis e sensíveis ao ambiente. O jornalismo móvel pode tirar proveito do
contexto imediato do usuário, como o local exato onde ocorre o consumo de informação ou o
fluxo de dados partilhados com objetos dotados de capacidades infocomunicacionais (Lemos,
2013).

Narrativa – Dispositivos móveis possuem dimensão de tela menor em relação ao padrão
historicamente imposto pelos PCs, portanto, o design da informação demanda novas abordagens.
Além das características específicas relacionadas ao tamanho físico do hardware, a narrativa
deve ser coerente com a personalização e o contexto.

Fontes – A possibilidade de atualização instantânea favorece a utilização de diferentes tipos
de fonte de informação. Breaking News em dispositivos móveis pode fazer o uso estratégico de
um mosaico informativo para manter os usuários cientes dos dados mais recentes e relevantes
sobre determinado acontecimento.

Interação social – Telefones celulares são meios de comunicação interpessoal e os smartpho-
nes herdaram tal característica. Uma das possibilidades para explorar a interação social no jorna-
lismo móvel é integrar as redes sociais aos aplicativos para estimular a circulação da informação
entre os usuários interconectados.



i
i

i
i

i
i

i
i

Modelos emergentes de breaking News em dispositivos móveis 211

Circa News

“Os editores do Circa reúnem as principais notícias e as desmembram em seus pontos es-
senciais – fatos, citações, fotos e muito mais, formatados especificamente para o telefone” 3. Era
com esta proposta que o Circa News tentava atrair a atenção dos utilizadores. Lançado em 2012,
o aplicativo teve uma trajetória curta, encerrando as atividades em junho de 2015 após sucessi-
vas tentativas frustradas de atrair novos investimentos. Entretanto, o potencial inovador do app
não deve ser ignorado diante do fracasso comercial, visto que algumas de suas características
permitem refletir sobre pontos fundamentais para o desenvolvimento do jornalismo móvel.

Seu mecanismo básico de operação era simples e partia da personalização do conteúdo.
O aplicativo trazia um grande número de notícias de última hora, uma espécie de “cardápio”
de breaking News fornecido pelos jornalistas no Circa News. O usuário escolhia as notícias
que deseja seguir, bastando pressionar o dedo sobre a palavra “Follow” na parte superior da
tela. Cada nova atualização era tratada como um “átomo” que servia de unidade informativa
conectada às outras informações já publicadas sobre o evento em curso. A unidade atômica
podia ser uma imagem disponibilizada por uma agência de notícia, uma declaração dada por
uma testemunha e publicada por um site noticioso, uma pequena nota redigida pelo próprio
editor do Circa para esclarecer algum pormenor ou até mesmo um mapa para indicar onde os
fatos se desenrolavam.

Portanto, diversas fontes eram utilizadas durante a cobertura e toda nova atualização acom-
panhava o link que permite acessar a íntegra do conteúdo original. A proposta de “desmembrar”
as notícias era uma tentativa de superar problemas comuns relacionados ao consumo de breaking
News em dispositivos móveis. Um dos problemas é a simples distribuição de breves alertas de
texto, recurso típico do modelo pushed News debatido anteriormente. Os alertas se sucedem à
medida em que chegam novas informações sobre um acontecimento, mas, para quem os lê na
tela do smartphone, parecem fragmentos desconexos. O usuário pode se sentir perdido e con-
fuso em meio a tantas atualizações. Será que todos os alertas foram realmente visualizados?
Que informação veio antes desta que acabou de chegar?

Para evitar que estas perguntas surgissem, a interface do Circa News fazia com que a atuali-
zação mais recente estivesse imediatamente encadeada às demais, formando uma estrutura nar-
rativa única e cronológica. Assim, o aplicativo se assemelhava a um “live blogging” adaptado
ao smartphone. Não importava o momento em que o usuário decidisse “seguir” uma breaking
News, porque ele tinha acesso aos átomos informativos anteriores. Ao mesmo tempo, não era
importunado com dados repetidos. Ao contrário da estrutura formal de uma notícia, que sempre
precisa repetir parte das informações já publicadas para que todos os leitores consigam com-
preender o conteúdo, o app criava uma experiência direcionada a cada usuário. Aqueles que
seguem o evento a partir da décima atualização são capazes de compreender o acontecimento
tanto quanto os usuários que acompanham desde o primeiro alerta.

3. “Circa’s editors gather top stories and break them down to their essential points – facts, quotes, pho-
tos, and more, formatted specifically for the phone.” Recuperado em https://web.archive.org/web/2013061500
4850/http://cir.ca/

https://web.archive.org/web/20130615004850/http://cir.ca/
https://web.archive.org/web/20130615004850/http://cir.ca/
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Portanto, a inovação no Circa News está centrada na dimensão narrativa, que faz uso simul-
tâneo da personalização (o usuário pode escolher o conteúdo que interessa, além de decidir o
momento em que quer começar a receber atualização) e das fontes (os átomos de informação são
provenientes de várias origens, cabendo ao editor selecionar o que é mais importante segundo
critérios jornalísticos).

Breaking News

O Breaking News traz no nome a sua vocação. Num primeiro momento, o aplicativo parece
ser apenas uma “versão repaginada” do modelo pushed News de distribuição de conteúdos. Seus
alertas são curtos e raramente ultrapassam a extensão de uma mensagem SMS. À semelhança do
Circa News, os usuários também podem seguir as coberturas de acordo com interesses pessoais.
Entretanto, o diferencial do Breaking News está no uso estratégico de recursos geográficos para
adaptar os conteúdos aos desejos e necessidades dos usuários.

No canto superior direito da interface está localizado um pequeno ícone que representa o
globo terrestre. Ao pressioná-lo, é aberto um mapa de todo o planeta sobre o qual estão espalha-
dos pequenos círculos. Cada um destes círculos representa a posição geográfica onde está a se
desenrolar uma breaking News e basta passar o dedo sobre qualquer um deles para ler o alerta
sem necessidade de sair do próprio mapa. Portanto, é possível consumir as informações com
base não apenas no interesse sobre um determinado acontecimento ou assunto, mas também
sobre uma região, uma cidade, um país ou continente.

O recurso parece ser especialmente útil para quem se encontra fora de sua região de origem
e quer se manter informado sobre o que acontece ali durante sua ausência. Também pode ser
útil para usuários que eventualmente possuem interesse pessoal ou profissional sobre uma de-
terminada zona do planeta. Em vez de seguir as últimas notícias do Brasil, é possível observar
imediatamente “onde” exatamente estão ocorrendo breaking News em território brasileiro. O
“cardápio” informativo deixa de ser baseado em uma lista de tags ou palavras-chave para se
apresentar como uma interface territorial. O dispositivo móvel se transforma em um “mapa-
mundi noticioso” permanentemente atualizado e acessível de qualquer lugar e a qualquer hora.

Entretanto, a principal inovação do Breaking News é a possibilidade de distribuir alertas de
acordo com a posição geográfica do usuário. Ao pressionar o ícone “Nearby” surge um outro
mapa mais restrito, cujo centro fornece a localização geográfica do dispositivo móvel. Ao redor
deste ponto central é apresentado um círculo que indica os eventos próximos, possibilitando
receber somente atualizações sobre as “redondezas”. À medida em que o usuário se desloca, o
centro geográfico é alterado, dando origem a um conjunto diferente de alertas.

Portanto, se os principais valores-notícia relacionados ao breaking News são a “atualidade”
e o “inesperado”, agora passa a ser também a “proximidade”. Este também é um valor-notícia
clássico, mas agora não é apenas o jornalista que seleciona as informações, mas um conjunto
de instruções inscritas no app. O aplicativo ainda permite ao usuário ajustar manualmente o
raio do círculo onde estão contidos os alertas. O parâmetro varia de uma milha a 100 milhas,
estabelecendo uma nova forma de personalização do conteúdo. A característica inovadora está
no contexto geográfico do usuário.
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A informação é adaptada rapidamente pelo cruzamento entre funcionalidades do hardware, o
GPS, e do software, os algoritmos presentes no aplicativo capazes de selecionar apenas os alertas
relacionados a acontecimentos próximos. Como destacam Palacios et al. (2015: 7), “produtos
jornalísticos inovadores para tablets e smartphones revestem-se de novas propriedades na sua
interface e em seu hardware que potencializam interações com especificidades que vão além das
características da produção para a web ou para a mídia impressa estabelecendo, assim, novas
semânticas”.

Inside

O uso do Inside começa com a seleção de tópicos a partir de uma longa lista de interesses que
vão desde temas gerais, como política, economia e esportes até assuntos mais específicos, como
“drones” ou “Barack Obama”. São estes tópicos pré-selecionados, num nível ainda bastante ele-
mentar de personalização, que vão guiar a distribuição de conteúdos. Cada alerta é chamado de
“unidade atômica”, mas, ao contrário do Circa News, não há encadeamento com outras informa-
ções sobre o mesmo acontecimento numa espécie de narrativa estendida. O objetivo, conforme
descrito no próprio site mantido pelo app, é fornecer uma síntese capaz de informar o básico
e direcionar para o complemento: “A Unidade atômica de conteúdo do Inside – um ‘update’ –
destina-se a poupar seu tempo. Escrita por um curador, este sumário de 270 caracteres fornece
os bits de informação mais cruciais sobre uma notícia, incluindo citações, fotos e o link para a
fonte mais original com o melhor relato” 4.

O alerta assume a forma de um “lead supercondensado” e o jornalista é descrito como “cu-
rador”. Curadoria é uma palavra que tem se tornado presente no discurso sobre o jornalismo
contemporâneo para nomear uma prática que vai desde a seleção e organização dos conteú-
dos digitais até a construção de redes colaborativas a partir de uma audiência interconectada.
Contudo, Corrêa e Bertocchi (2012) destacam que a “curadoria comunicacional” em ambientes
digitais agrega agentes humanos e tecnológicos, como os algoritmos.

No Inside é possível ver a ação conjunta de usuários e sistema informático na organização
dos alertas. Os usuários podem avaliar positivamente as “unidades atômicas” que consideram
mais interessantes e relevantes, bastando pressionar um pequeno ícone em forma de estrela
abaixo de cada texto. Os conteúdos que recebem maior número de avaliações positivas ficam
automaticamente em destaque no aplicativo para todos aqueles que seguem o tópico em questão.
O consumo de breaking News se torna, desta forma, uma atividade “social” em que a ação
dos usuários interfere na apresentação das informações. Contudo, a contagem das avaliações
positivas é feita por algoritmos, não pelas pessoas que participam da avaliação. A hierarquia dos
alertas é resultado de uma ação híbrida de curadoria.

Além disso, a interação social pode ser considerada uma característica inovadora estimulada
explicitamente no interior do app. O usuário é convidado a criar um perfil pessoal com nome,
fotografia e uma pequena apresentação biográfica. Na interface de visualização do perfil são

4. “Inside’s atomic unit of content – an ‘update’ – is designed to save you time. Written by a curator, this 270-
character summary provides the most crucial bits of information from a news story, including quotes, photos and the
link to the most original source with the best reporting.”
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expostos também os alertas que o usuário avaliou positivamente, os comentários publicados e os
tópicos de interesse. Cria-se um simulacro de rede social para consumo de breaking News em
que os próprios usuários podem sugerir informações e, caso a sugestão seja publicada, poderá
ver seu nome associado ao alerta, assumindo a condição de curador.

Considerações finais

Smartphones e tablets são tecnologias comunicacionais ainda muito recentes e suas poten-
cialidades precisam ser exploradas. A elevada taxa de adoção social de dispositivos móveis
estimula a experimentação no campo do jornalismo. Este trabalho apresentou uma discussão
bastante inicial e de caráter predominantemente descritivo sobre elementos inovadores presen-
tes em três aplicativos de breaking News desenvolvidos por startups. Apesar do caráter seminal
do artigo, é possível apresentar algumas considerações relevantes para investigações futuras.

Em primeiro lugar, a instantaneidade é uma premissa em coberturas de eventos de grande
valor-notícia, portanto, a inovação dificilmente será proveniente desta dimensão. Na verdade, o
caráter ubíquo das tecnologias móveis reforça o antigo ideal do jornalismo em conseguir chegar
a todas as pessoas sem importar “quando” ou “onde”. Igualmente relevante, a personalização dos
conteúdos é uma característica transversal aos três aplicativos pesquisados. Dispositivos móveis
são aparelhos muito pessoais e, portanto, os desenvolvedores de apps devem estar atentos para
criar mecanismos ainda mais relevantes para adequar a informação às necessidades dos usuários.
O Breaking News foi o único aplicativo que apresentou elementos inovadores relacionados à
personalização, possibilitando adaptar os alertas à posição geográfica do usuário.

O Circa News, enquanto esteve ativo, demonstrou destreza ao inovar na maneira de organizar
o conteúdo. Ao transformar cada alerta numa “unidade atômica” relacionada aos outros alertas
publicados anteriormente, o aplicativo obteve êxito ao constituir uma estrutura narrativa efici-
ente. A inovação em aplicativos jornalísticos – inclusive os destinados a breaking News – passa,
necessariamente, pelo desenvolvimento de interfaces adaptadas às dimensões e características
básicas dos novos aparelhos, como a tactilidade. A arquitetura da informação em telas menores
se diferencia daquela desenvolvida para computadores pessoais. O design gráfico relacionado à
narrativa é, desta forma, um elemento potencial de inovação.

Por sua vez, o Inside demonstra que o jornalismo móvel pode inovar pela integração dos
conteúdos à dimensão social do consumo de informação. O usuário é estimulado a construir
um perfil para interagir com outros integrantes da audiência. Ele também pode avaliar os aler-
tas publicados para contribuir com a hierarquização das informações. Tanto os jornalistas que
trabalham para o aplicativo quanto o público são considerados “curadores” responsáveis por
selecionar e organizar material relevante. Numa era em que cada cidadão equipado e conec-
tado é capaz de produzir informação, os aplicativos de breaking News devem estar abertos à
colaboração da audiência.

Diante destas observações preliminares, fica evidente a necessidade de se observar detalha-
damente os elementos inovadores relacionados aos dispositivos móveis. O pesquisador deve
estar atento não apenas aos sucessos, mas também aos fracassos, pois a inovação raramente
ocorre de forma linear e visível.
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Resumo

A proposta deste artigo é discutir a narrativa desenvolvida na reportagem "A seca e a
indústria sedenta", de 16 minutos, produzida pelo Nigéria e veiculada pela Agência
Pública, que problematiza a distribuição de água no entorno do Eixão das Águas, ca-
nal que leva a água do açude Castanhão até Fortaleza. O objetivo é discutimos uma
narrativa (Ricoeur, 2010) e seus personagens a partir da ideia do protagonismo social
no jornalismo e as categorias de análise que contemplam contexto social, historici-
dade e a interpretação de especialistas que apresentam prognósticos e diagnósticos
dos acontecimentos narrados (Medina, 2014). Compreendemos que o movimento
narrativo realizado configura escolhas e posicionamentos ideológicos que se mani-
festam pela linguagem.
Palavras-chave: jornalismo; personagens; protagonismo social.

Introdução

A reportagem, como gênero jornalístico, nos permite identificar uma diversidade de narra-
tivas que nos afastam da ideia do jornalismo como uma representação objetiva do real. Utili-
zando vários formatos e linguagens, é possível, então, construir narrativas de aprofundamento
de assuntos que fazem parte do cotidiano social. O coletivo Nigéria, um grupo de produtores
audiovisuais de Fortaleza, capital do estado do Ceará, no Nordeste brasileiro, realiza, a partir
do financiamento de editais públicos e de crowdfunding, reportagens e documentários em que
os protagonistas são sujeitos que, a princípio, não recebem destaque em reportagens produzidas
por grandes veículos de mídia tradicional, e veiculam sua produção na Internet.

Neste sentido, a proposta deste artigo é discutir a narrativa desenvolvida na reportagem "A
seca e a indústria sedenta" 1, de 16 minutos, produzida pelo Nigéria e veiculada pela Agência
Pública, que problematiza a distribuição de água no entorno do Eixão das Águas, canal que leva
a água do açude Castanhão até Fortaleza.

Discutimos uma narrativa (Ricoeur, 2010) e seus personagens a partir da ideia do protago-
nismo social no jornalismo e as categorias de análise que contemplam contexto social, historici-
dade e a interpretação de especialistas que apresentam prognósticos e diagnósticos dos aconte-
cimentos narrados (Medina, 2014). Buscamos refletir sobre como a narrativa da reportagem se

1. http://apublica.org/2013/07/tem-agua-pra-ver-mas-nao-pra-beber-seca-no-nordeste/ Acesso em 01 de dezem-
bro de 2015

IX Congresso Sopcom. pp. 217-228. Coimbra, novembro de 2015

mgisacarvalho@gmail.com
http://apublica.org/2013/07/tem-agua-pra-ver-mas-nao-pra-beber-seca-no-nordeste/
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constitui em um contexto de transformações no jornalismo proporcionadas por uma cultura da
convergência, analisar os elementos narrativos da reportagem propostos por Medina (2014) com
ênfase na reflexão sobre o protagonismo social dos personagens apresentados.

A partir desta discussão, podemos pensar no jornalismo e alguns de seus impactos sociais,
sem estarmos detidos às técnicas cujo objetivo é produzir efeitos de real, tampouco buscando
comparar qual seria o modo mais adequado de fazer jornalismo. O que buscamos saber a partir
de nossas reflexões é se seria possível pensar o jornalismo a partir de formas alternativas em que
os sujeitos dos acontecimentos contam sua própria história e assumem seus lugares de prota-
gonistas? Como a narrativa realizada a partir destes personagens se configura e que elementos
carrega em uma diferenciação do jornalismo tradicional?

A reportagem como gênero jornalístico

A narrativa, segundo Ricoeur (2010: 95) é "o destino de um tempo prefigurado a um tempo
refigurado pela mediação de um tempo configurado", ou seja, é a organização do tempo através
da linguagem. Está estruturada em uma tríplice mímesis, em que a primeira diz respeito à pré-
compreensão do mundo da ação narrada, que incorpora os elementos simbólicos e temporais. A
mímesis II exerce a função de mediação, da configuração da intriga e constitui-se entre tradici-
onalidade e inovação - o que constitui o rompimento que leva ao ato de narrar. A mímeses III é
onde a narrativa se completa em seu sentido, no caso, a interseção entre o texto e o leitor.

Segundo Leal (2013: 29), a narrativa "é um modo de apreender o mundo e dar sentido à
vida", assim como fazem jornalistas e cordelistas. Cada um com uma intencionalidade diversa,
mas que produzem textos que servem de registro do cotidiano e que ordenam as experiências,
produzindo, segundo Leal (2013: 33), outros conhecimentos e outras vivências, considerando
que "quando narramos, sempre contamos outra história, não só porque cada contexto é único,
como também porque os interlocutores se diferenciam". O que mostra que mesmo que as nar-
rativas se aproximem ou organizem um mesmo fato da realidade cotidiana, elas nunca serão a
mesma, nem que sejam produzidas pelo mesmo autor, mesmo porque a tradicionalidade é uma
"transmissão geradora de sentido"(Ricoeur, 2010: 377) e nunca é estática.

Diante das mudanças estruturais que alcançam a linguagem jornalística em um contexto de
novas possibilidades midiáticas e de instantaneidade, dando a cada vez mais pessoas a possi-
bilidade de produzir conteúdo, as formas alternativas de fazer jornalismo devem ser olhadas e
analisadas em profundidade. Para isso, pensamos o jornalismo a partir da lógica das narrativas.
O conceito Ricoeur é aplicado ao jornalismo por Leal (2013) e Carvalho (2013). Os autores pen-
sam nas relações que as narrativas estabelecem com a mídia e, portanto, discutem o jornalismo
para além dos relatos de um "real"pré-estabelecido. Este é um dos pontos de partida para nossa
reflexão de aproximação das narrativas jornalística e de cordel.

Para Carvalho (2013), as narrativas são tensionadoras da natureza dos acontecimentos, que
lhes servem de mote, e que devem ser pensados "a partir dos modos como as narrativas estão
vinculadas às dimensões sociais"(idem: 61). Assim, pensando que o jornalismo e o cordel noti-
cioso têm como pressuposto a narração de um acontecimento, utilizando dispositivos diferentes,
identificamos mais uma forma de pensar essa aproximação.
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A narração do acontecimento pelo jornalismo, então, segue um padrão que busca aproximar-
se do ideal de objetividade. A proposta primeira do jornalismo é o relato dos acontecimentos
reais, das notícias, a partir das teorias construtivistas, que nos auxiliam a pensar no jornalismo
como construção social da realidade.

Hoje, em plena vigência da mídia eletrônica de massa, tem-se consciência de que a
notícia não apenas representa ou "transmite"aspectos da realidade - hipótese embu-
tida no modelo funcionalista – mas de que ela é capaz de constituir uma realidade
própria. Isto não quer dizer que todo e qualquer acontecimento seja um mero artefato
midiático,independente da dinâmica social, e sim que a mídia também produz efeitos
de real. [grifos do autor] (Sodré, 2012: 25)

Consideramos aqui que o real não pode ser reproduzido pela linguagem jornalística. O real
é construído a partir de uma representação discursiva resultante de critérios de seleção, seja de
temas, de fontes, de estrutura narrativa, de edição, de diagramação etc., cujo objetivo é oferecer
credibilidade à narrativa jornalística, mas que partem de escolhas individuais dos jornalistas.
Estas escolhas terminam por conferir elementos de subjetividade ao texto, como defende Lage:

Ao privilegiar aparências e reordená-las num texto, incluindo algumas e suprimindo
outras, colocando estas primeiro, aquelas depois, o jornalista deixa inevitavelmente
interferir fatores subjetivos. A interferência da subjetividade, nas escolhas e na orde-
nação, será tanto maior quanto mais objetivo, ou preso às aparências, o texto pretenda
ser. (Lage, 2012: 25)

Sobre isso, Leal (2013: 40) considera que "refletir sobre a narratividade jornalística é consi-
derar a possibilidade de constituição de um texto para além da notícia e acionar outras relações
presentes no espaço e no tempo nos quais a mídia noticiosa tem um papel fundamental", o que
implica a necessidade de se pensar em todo o dispositivo no qual o jornalismo se insere, as-
sim como mencionamos sobre cordel, cuja compreensão implica em um contexto de produção,
circulação e consumo. Precisamos pensar as mímeses que constituem os ciclos narrativos e
produzem significações.

A definição de fonte, por uma questão de tornar a discussão mais clara e não por considerar-
mos que sujeitos sociais ao assumirem lugares de fala em um texto podem estar encaixados em
lugares fixos, é tomada a partir de Traquina.

A fonte, quando ganha espaço em uma reportagem, quando em torno dela essa reporta-
gem começa a ser articulada e seus sentidos serem essencialmente vinculados a estas figuras,
podemos considerar que vira personagem. A personagem, em Medina (2014), pode ser um es-
pecialista, que traz diagnósticos e prognósticos dos contextos socioculturais quem envolvem o
mundo prefigurado da narrativa e os protagonistas sociais, que seria o povo, os anônimos, aque-
les a quem esse mundo prefigurado mais traz impactos. É sobre esse tipo de personagens que
dedicamos nosso trabalho.

Protagonista social como protagonista da narrativa

Pensamos, então, sobre como as fontes jornalísticas transformam-se na definição de persona-
gens para as narrativas a partir de Medina (2014). Compreendendo que o jornalismo, ao assumir
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um lugar de relator do real, busca aproximar-se de algo que, como vimos, convencionou-se a
chamar de objetividade. Mas, pela atividade jornalística tratar-se da construção de narrativas e
portanto, ser resultante de um círculo hermenêutico na produção de textualidades, não podemos
considerar que este real seja algo narrativizado de forma objetiva.

A atividade do jornalismo é relacional e se faz a partir de uma intertextualidade, de diálogos
que se realizam socialmente e, principalmente, a partir de uma polifonia que coloca em destaque
os indivíduos que contribuem para a elaboração dos textos. O que queremos dizer com isso é que
o jornalista não está sozinho na elaboração dos textos e a noção de autoria nesse contexto é fluida,
pois além de considerar os sentidos que só se completam no público, considera também as fontes
que de alguma forma detém informações que cabe ao jornalista articular na tessitura da intriga.
Essas fontes aparecem como parte integrante fundamental da narrativa. São os condutores das
ações e dos acontecimentos narrados. Assim, para além de fontes, são personagens. "Quando
se constrói um personagem ou uma história de vida, as fronteiras do real e do imaginário se
borram."(Medina, 2014: 43) E como tal assumem lugares na narrativa, como os classificados
por Maedina (2014) como especialistas ou protagonistas.

Reportar os movimentos da cidadania, perceber o protagonismo dos sujeitos, o con-
texto coletivo em que estão inseridos, as raízes histórico-culturais que os particula-
rizam, sondar os diagnósticos-prognósticos daqueles que pesquisam saídas para os
impasses da condição humana, eis a arte de tecer o presente, em que se criam as
narrativas da contemporaneidade. (Medina, 2014: 75)

Desta forma, esses indivíduos que se constituem como personagens fazem parte de um ciclo
polifônico que é tomado a partir de Bakhtin (2011). Esta polifonia diz de uma relação de signifi-
cados que não é de posse de um, de alguém instituído da noção de autoria. Mas que essa própria
definição é fluida, visto que a linguagem não procede de um indivíduo isolado, mas das relações
que são estabelecidas socialmente e que permitem que a linguagem seja um processo dialógico,
cujos sentidos são produtos de permanentes embates.

Para Medina (2014) essa polifonia representa um elemento fundamental para a tessitura
da intriga, realizada coletivamente e em diversos momentos a partir de uma integração que a
narrativa realiza ao articular os tempos passado, presente e futuro, não como fragmentos, mas
como complementares.

Ao narrar, o escritor mobiliza múltiplos narradores literários, muitos coautores e re-
ceptores da mensagem. A intertextualidade existe antes, durante e depois de uma
escritura. O presente se tece na ação coletiva da primeira realidade e se emaranha e
retece na realidade simbólica das narrativas. (Medina, 2014: 49)

Como um diálogo, a linguagem é um produto ideológico e, segundo Bakhtin (2012), todo
produto ideológico é dotado de significados, remetendo a algo fora de si mesmo. Assim, a
palavra seria “o fenômeno ideológico por excelência” (Bakhtin, 2012: 36), resultado de uma
troca contínua de informações, interações e principalmente de mediações sociais que compõem
o campo significativo de interpretação dos indivíduos. A linguagem poética na narrativa no-
ticiosa dos folhetos de cordel, então, nos permitirá fazer uma leitura de significados possíveis
na construção do real enunciado nos versos. “A palavra está sempre carregada de um sentido
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ideológico ou vivencial” (Bakhtin, 2012: 99). A constituição daquilo que se compõe como lin-
guagem é, então, parte de um processo ideológico, que surge das constantes trocas interativas
entre os indivíduos e as sociedades que os abrigam.

Não podemos pensar em um protagonismo social dos personagens jornalísticos sem levar
em consideração essa permanente disputa de sentidos que se dá em um texto jornalístico. Se-
gundo Medina (2014: 43), esses protagonistas sociais são aqueles que não se consagram como
vedetes ou celebridades e precisam ser considerados nos modos de operar do jornalismo, para
que produzam narrativas conscientes de que se trata de uma troca constante, que o jornalista é
tão somente o articulador dos elementos da intriga, como os elementos históricos e culturais,
não seu proprietário, tampouco detentor de verdades inalienáveis ou o único capaz de acessar o
real imediato.

O autor abandona a pretensão arrogante de dono da verdade e desliza, humildemente,
no pântano anônimo do cotidiano incerto e não sabido. Ao se relacionar com os
parceiros da aventura contemporânea, experimenta a interação sujeito-sujeito, bem
diferente do enquadramento do outro como objeto de seu relato. (Medina, 2014: 48)

Deste modo, o jornalismo, ao considerar a relevância dos protagonistas sociais como pro-
tagonistas da narrativa abrem um movimento crítico que reconhece o embate como parte do
processo textual. Tecer intrigas é fazer escolhas de aspectos dos acontecimentos que farão parte
da narrativa, é escolher os personagens que irão compor, é escolher ainda o destaque que cada
um vai receber nessa composição. Essa escolha diz sobre interesses políticos, sobre aspectos
culturais, sobre questões econômicas e culturais, aquilo que convencionou-se a chamar de crité-
rios de noticiabilidade.

Protagonistas anônimos do cotidiano, espelhados nos personagens da arte, tecem a
aventura humana da realidade social. Há nos enredos do caos da História gritos e
sussurros, violências e farras, sobrevivências do sevirol e tragédias da exclusão que
não cabem numa razão quadriculada pelo rigor do método descritivo. É preciso abrir
os poros da sensibilidade para que os impulsos afetuosos da não razão sacudam a
irracionalidade ou a razão arrogante. (Medina, 2014: 43)

A narrativa jornalística é um lugar de lutas, de embates que definem a linguagem a partir de
Bakhtin (2012). Dão-se a partir de diálogos que configuram os sentidos a partir de seus usos,
dos lugares sociais de onde os sujeitos envolvidos nas textualidades estão localizados e como
estes lugares produzem significações. Estes lugares sociais são colocados em um diálogo que é
retomado como um repertório, ou seja, um conjunto de textos experienciados pelos indivíduos
que contribuem para referencialidade da enunciação.

Considerando que "a enunciação enquanto tal é um puro produto da interação social"(Bak-
htin, 2012: 126), ou seja, é condicionado pelos traços reais da enunciação, pela situação social
imediata. É assim que buscamos compreender o jornalismo, considerando-o a partir dos enun-
ciados que nos permitem refletir sobre os elementos da narrativa e, mais especificamente, sobre
os personagens que integram o diálogo disponível no texto. Para Bakhtin (2012: 127), o diálogo
é uma as formas mais importantes da interação verbal e significa "toda comunicação verbal, de
qualquer tipo que seja".
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Assim, os diálogos se constituem em uma rede de produção de significados, pois "qualquer
enunciação, por mais significativa e completa que seja, constitui apenas uma fração de uma
corrente de comunicação ininterrupta"(Bakhtin, 2012: 128). Os diálogos são constantes e cada
enunciação fornece novos elementos para novos diálogos que produzirão novos enunciados,
como uma espiral em que não somos capazes de identificar nem sua origem nem seu fim. As
interações estão todas encadeadas e dizem respeito à formação dos indivíduos que inclui todos
os diálogos e cargas ideológicas que oferecem significados às enunciações estruturadas pelos
contextos nos quais se inserem. Por meio da linguagem há uma explicitação ideológica do
status social daquele que fala (idem: 121).

Como diálogo, os enunciados dizem de formas de compreender o mundo que não partem
exclusivamente da individualidade dos sujeitos, mas das relações sociais que, inclusive, estrutu-
ram os enunciados e, segundo Bakhtin (2012), permitem graus diferentes de modelagem ideoló-
gica, o que podemos identificar nas produções jornalísticas. Consideramos aqui que as classes
e grupos aos quais se vinculam os indivíduos são elementos que dialogam com o contexto da
enunciação e que constituem a ideologia manifesta linguisticamente e, portanto, quando analisa-
mos enunciações jornalísticas, devemos manter em mente. O jornalismo, como linguagem, não
representa o mundo, mas é parte deste mundo e o organiza em uma lógica de referencialidade
que articula indivíduos e os mais diversos textos socioculturais, construindo a partir deles um
mundo possível.

A chamada ideologia do cotidiano, entendida como "o domínio da palavra interior e exterior
desordenada e não fixada num sistema, que acompanha cada um dos nossos atos ou gestos e
cada um dos nossos estados de consciência"(Bakhtin, 2012: 123), cristaliza os ditos sistemas
ideológicos constituídos - a arte, a moral, o direito - nas formas de expressão linguísticas e
exercem forte influência sobre as manifestações culturais. E isso se faz presente no jornalismo de
um modo geral, em que os processos de composição narrativa, além de aspectos organizacionais
e editoriais já reconhecidos como decisivos para um posicionamento ideológico, mas também as
formações sociais dos indivíduos jornalistas, que têm implicâncias nos usos sociais da linguagem
são identificáveis na textualidade analisada, cujas referencialidades atribuídas aos personagens
são dinâmicas e politicamente marcadas pelas escolhas dos interlocutores. O que implica dizer
que aqui não falamos de um mundo pré-determinado e que o Nigéria trabalha, mas que olhamos
para o mundo que emerge da textualidade da narrativa configurada em reportagem.

"A seca e as indústrias sedentas"

A reportagem intitulada "Tem água pra ver, mas não pra beber"é veiculada na página da
Agência Pública, reconhecida por auto-referenciar-se como um veículo de produção indepen-
dente e foi contemplada por um edital em que eram fornecidas bolsas para jornalistas produ-
zirem reportagens investigativas com o tema "Água". Trata-se de uma reportagem multimídia
composta por texto escrito, fotos e um vídeo de 17 minutos, sobre o qual dedicamos mais espe-
cificamente a nossa análise.
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A Agência Pública (AP) 2 tem financiamento coletivo, o modelo crowdfunding, em que o
público colabora enviando dinheiro para pagar os repórteres, as bolsas, os materiais para as re-
portagens. Como contrapartida, a AP envia uma espécie de newsletter, livros e realiza eventos
para as pessoas que contribuíram. O argumento é justamente o de um jornalismo independente,
desvinculado de grandes empresas e que, assim, pode, inclusive, experimentar formatos narra-
tivos diversos, como reportagens em quadrinhos 3 e quando, nas eleições de 2014, a campanha
dos três principais candidatos (Marina Silva, Aécio Neves e Dilma Rousseff) foi acompanhada
como se fosse um jogo de cartas 4.

No caso específico da reportagem "Tem água pra ver, mas não pra beber", ela foi realizada
pelo coletivo Nigéria. Um grupo de quatro jornalistas, Bruno Xavier, Pedro Rocha, Roger Pires
e Yargo Gurjão, situado em Fortaleza, localizada no Nordeste Brasileiro. Os jornalistas fazem
documentários e a assessoria de imprensa de movimentos sociais. A maioria de suas produções
também é por via de crowdfunding ou por editais públicos, como foi o caso da microbolsa da
AP.

A publicação data de 31 de junho de 2013 e aborda a questão hídrica no entorno do Eixão
das Águas, equipamento público que leva água do Açude Castanhão para Fortaleza. O açude foi
construído para abastecer a capital do Ceará e para isso inundou a antiga cidade de Jaguaribara.
Os moradores foram deslocados para uma cidade planejada para substituí-la, Nova Jaguaribara.
Atualmente, mesmo com grandes períodos de estiagem no Nordeste Brasileiro, o sistema de
abastecimento de Fortaleza cumpre com seu propósito e não há racionamento de água na cidade.
O então governador do Ceará no momento da construção do Eixão, Tasso Jereissati, foi premiado
pela obra de sucesso.

Mas o Eixão das Águas tem suas contradições. E a reportagem do coletivo Nigéria aborda
justamente uma das principais: levar água para Fortaleza resultou em uma grande exclusão
social no entorno do Eixão. As pessoas que moram nas margens do canal não têm acesso à água
que passa pela frente de suas casas. Como um contexto de disputa política e econômica, de
uma dialética hídrica, em que para abastecer uma cidade, tantas pessoas precisam ser impedidas
de acessar a água, a reportagem, então, assume um posicionamento, articulando também uma
dialética na narrativa.

Como uma reportagem investigativa, a proposta seria revelar para a sociedade algo que, a
princípio, estaria escondido. Para tanto, as escolhas realizadas pelos repórteres coloca como
protagonistas sociais as pessoas que moram nas proximidades do Eixão e que ainda assim so-
frem com a seca na região. São o maior número de entrevistados, que aparecem na narrativa
conduzindo a história.

Essas pessoas são definidas como protagonistas por características como: a vivência direta
do acontecimento narrado; o apagamento dos outros veículos midiáticos que abordam a temática
da irrigação; por questionarem as instituições hegemônicas que impõem formas de consumo
dessa água; porque no exercício de alteridade realizado no momento da apuração da reportagem,
esses personagens têm suas vozes ouvidas e principalmente porque, a partir deles, é possibilitada

2. http://apublica.org/ Acesso em 24 de novembro de 2015
3. http://apublica.org/2014/05/hq-meninas-em-jogo/ Acesso em 24 de novembro de 2015
4. http://apublica.org/truco-no-congresso/ Acesso em 24 de novembro de 2015

http://apublica.org/
http://apublica.org/2014/05/hq-meninas-em-jogo/
http://apublica.org/truco-no-congresso/
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a elaboração de uma outra abordagem narrativa, cujo ponto de partida não são os donos do poder,
no caso, aqueles que definiram quem teria ou não acesso à água reservada no castanhão.

O vídeo que compõe a narrativa multimídia é "A seca e as indústrias sedentas". O título faz
referência à chamada Indústria da Seca e diz respeito a uma prática que explora o contexto da
estiagem e dos problemas sociais decorrentes dela para que um determinado grupo, hegemônico
neste contexto, consiga benefícios a partir do financiamento para obras de combate aos efeitos
da seca.

A narrativa é tecida por diversos personagens que compõem a polifonia da reportagem. Cada
personagem tem cumpre um papel na formalidade do jornalismo, em que apresenta-se uma si-
tuação e as fontes, ou seja, pessoas envolvidas com o acontecimento, que tenham influência,
que sejam especialistas ou que sejam afetadas, descrevem faces de uma realidade, a princípio, já
compreendida como múltipla. A escolha destes personagens responde a um recorte ideológico
realizado pelos repórteres. Por isso, além da formalidade do jornalismo, cada personagem dá
corpo às vozes dissonantes que marcam o posicionamento da reportagem que coloca os prota-
gonistas sociais como protagonistas também da narrativa.

Para compreender como a voz de cada personagem 5 se localiza na narrativa, elaboramos um
quadro expositivo-descritivo:

Nome do personagem Função narrativa
Gonçalo Questiona a utilidade do açude
Jacinta Observa que não há plantações no entorno que possam ser aproveitadas

pelos moradores. Os produtos consumidos vêm de fora.
Fabiano Motorista do carro-pipa. Fala sobre a construção de adutora, que seria

mais rentável que o trabalho de abastecimento realizado. Compreende
que a população é pobre.

Zé Vital Fala sobre a seca, que chegou perto de matar as plantas da região.
Ulisses de Sousa Coordenador do Castanhão. Há o objetivo de abastecer a população

local. Questionado sobre a necessidade de abastecimento via carro-pipa
em um local distante 300m do açude, o personagem classifica como
absurda a necessidade, mas justifica isso como “a cultura de um povo,
de um país”.

Raimundo Explica a necessidade do uso de um ‘gato’, uma ligação irregular, para
a utilização da água. Aguarda pela autorização da prefeitura para tirar
água do canal.

Seguranças do Eixão Questionam a autorização para a realização da reportagem.

5. Nos referimos aqui como personagens aqueles que realizam discurso direto. Por questões metodológicas,
considerando que trata-se de um artigo com limitação de espaço, não avaliamos os demais discursos que atravessam
as falas dos repórteres, localizados como narradores da reportagem.
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Irmão Nem e
Antônio Porfírio

Líderes comunitários. Contam que o governo prometeu o uso de áreas
irrigadas, mas que nunca tiveram acesso a elas. Levam os repórteres
à fazenda do grupo Edson Queiroz, que tem acesso autorizado à água
do Eixão. Comparam os equipamentos utilizados no abastecimento da
fazenda (plantação de frutas) com os que devem suprir as famílias da
comunidade, mas que não dá conta por insuficiência energética.

Grupo de moradores da
comunidade Piauí de
Dentro (Não nomeados
na matéria)

Apresentam um motor que deveria puxar água do canal para a comuni-
dade, mas que não funciona. Deveria levar água para as casas, mas leva
apenas para o chafariz.

Francisco Wagner e Ma-
ria Glécia

Falam sobre o grupo ter poder econômico para ter acesso à água, en-
quanto a comunidade sofre. Com a chuva, houve uma melhora com
relação ao abastecimento. Faltava água para beber, inclusive para as
pessoas. Eles viam a água no canal, mas não podiam ter acesso a ela.

César Pinheiro Secretário de Recursos Hídricos do Ceará. Considera que a termoe-
létrica do Pecém é lucrativa para o Estado, por isso recebe benefícios
fiscais.

Consideramos que os protagonistas sociais que conduzem a narrativa são... São protagonis-
tas sociais, pois são os indivíduos diretamente afetados pelas obras do Castanhão e do Eixão
das Águas. Individualmente, o tempo de fala de cada personagem é curto, variando em torno de
10 a 20 segundos. Mas no total das falas é que esse tempo ganha força na narrativa. E, então,
temos um conjunto de protagonistas sociais que compõem uma figura maior de protagonismo
na narrativa: aqueles que são prejudicados pela política de abastecimento hídrico desenvolvida
a partir do Açude Castanhão.

Fabiano (motorista do carro-pipa), seguranças do Eixão, coordenador do Castanhão e se-
cretário de Recursos Hídricos do Ceará estão em uma situação de poder diante dos demais
personagens e, em muitos momentos, esse poder é de decisão sobre os destinos daqueles que
classificamos como protagonistas sociais. Talvez por isso, em outros espaços midiáticos eles
ocupem os lugares de protagonistas da narrativa.

Pessoas que sofrem coma seca, pessoas que ’roubam’ água do Eixão, líderes comunitários
que questionam a impossibilidade de utilizar a água, agricultores. Do lado institucional, em um
momento a polícia aparece para impedir as produção da reportagem e no fim, a resposta gover-
namental, que tem 2min40seg dos 16 min34seg do total da reportagem, é dada pelo secretário de
Recursos Hídricos do Ceará, César Pinheiro, e o enquadramento de sua fala reforça uma ideia
de incoerência do contexto abordado. Consideramos nesse total um minuto dedicado ao coor-
denador do açude e à fala da segurança que questiona sobre a autorização para a realização da
reportagem.

No decorrer do vídeo, o que notamos é uma clara disputa de sentidos nas falas dos perso-
nagens. Uma disputa ideológica, não apenas de significados dos termos utilizados. As disputas
acontecem inclusive na fala dos jornalistas, que realizam escolhas sobre os personagens cujas
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histórias receberão destaque na matéria. Isso diz de um posicionamento político, diz do lugar de
fala do Coletivo Nigéria.

Então, a polifonia que é construída na reportagem, que coloca em diálogo as vozes dos
protagonistas sociais de determinada situação e dos especialistas e fontes oficiais do Estado, é
clara. Torna-se evidente que, ao passo em que os personagens do cotidiano que, a partir de
Medina (2014) chamamos aqui destes protagonistas, reivindicam o acesso à água, o Estado
justifica o privilégio das empresas e promete que, a longo prazo, a população irá ser beneficiada,
criando assim uma dualidade "grandes x pequenos". O próprio movimento de evidenciação
desta dualidade é parte de um posicionamento ideológico dos repórteres.

O que compreendemos com isso é que as polifonias são constituídas de ideologias que apa-
recem como uma espiral, que não tem fim a partir das textualidades. Como um processo, os
significados de cada texto está interligado a textos anteriores e produzem novos textos. A po-
lifonia é fundamental na tessitura da intriga jornalística e no caso específico da reportagem
analisada neste trabalho, há um espaço maior para os protagonistas sociais, seja no número de
personagens, seja no tempo dedicado à fala de cada um.

Mas a marca do lugar de fala dos repórteres é percebido ainda na escolha das falas dos
representantes do Estado, apresentadas em elementos contraditórios com o que a reportagem
inteira mostrou nas falas dos protagonistas. É o caso, por exemplo, do secretário de Recursos
Hídricos que, ao justificar a isenção de 50% dos custos com água de uma empresa vinculada à
administração do Terminal Portuário do Pecém, afirma que

A termoelétrica pra nós hoje é um bom negócio. A termoelétrica, foi feito um des-
conto pra ela. Pra você trazer empresas para o Nordeste, você tem que ter incentivo.
Pra termoelétrica nós demos um desconto de 50%. Mas nós fizemos uma coisa que
não é discutido: ela fica parada durante um período. E no período que ela fica parada,
ela paga água. Ela paga um ’delta x’ que, use ou não use, nós estamos cobrando dela.
E é um valor significativo. Então não é 50%. Não chega a ser 50%. Porque quando
ele não está usando, nós estamos cobrando. E isso dá um balanço para que a gente
não tenha prejuízo. Agora, o Porto do Pecém vai ser importante demais para o estado
do Ceará, porque ele vai ter um pólo de desenvolvimento e com isso nós vamos ter
condições de investir mais recursos para essa população que hoje está sendo, tá me
dizendo, que não está sendo beneficiada. (Entrevista de César Pinheiro ao Coletivo
Nigéria)

Acompanhado dessa fala, seguem imagens da população habitante do entorno do Eixão das
Águas impossibilitadas de usar a água que está ali passando em frente às suas casas, ao lado de
suas plantações. Essas pessoas aparecem andando em carroças, o cenário mostra a vegetação
seca e os animais mortos como contraditório à fala do secretário, que coloca como dúvida ("para
essa população que hoje está sendo, tá me dizendo, que não está sendo beneficiada") a falta de
benefícios sociais. Desta forma, o Coletivo Nigéria assume uma posição e, mesmo ao cumprir
com a regra da polifonia, deixa claro quem está no lugar de protagonista da narrativa, além do
protagonismo social.

Deste modo, temos que a tessitura da intriga é um processo de escolhas que são realizadas
a partir dos posicionamentos dos narradores. Assim, a própria definição dos protagonistas de
uma determinada reportagem faz parte dessa escolha. Em seguida, a ênfase dada às vozes que
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compõem a polifonia da reportagem é resultante de outro processo de escolhas que fazem um
recorte do acontecimento para articulá-lo em narrativa.

Considerações finais

Neste trabalho realizamos uma análise descritiva dos personagens que compõem a narrativa
da reportagem “A seca e as indústrias sedentas”. Buscamos, com essa análise identificar os pro-
tagonistas sociais e como eles aparecem na narrativa, ao lado de outras categorias de personagens
como especialistas e fontes oficiais. Deste modo, o que percebemos é que a definição dos pro-
tagonistas da reportagem trata-se de uma escolha narrativa que responde a um posicionamento
ideológico manifesto na linguagem.

Os protagonistas sociais são escolhidos no processo de tessitura da intriga e respondem ao
lugar social onde estão situados os sujeitos que produzem a narrativa. Ao mesmo tempo em
que fazem emergir um contexto – aquele que é configurado na narrativa. O mundo prefigurado
não é um dado, ele emerge no ciclo hermenêutico mimético, na textualidade da reportagem.
O protagonista na narrativa não é dado, mas é configurado pelos repórteres e reconhecido em
refiguração no momento da leitura.

É muito importante considerar que, a partir das disputas ideológicas na linguagem, é fun-
damental considerar outras narrativas, realizadas de lugares sociais diferentes, que dão olhares
diferentes para os acontecimentos, compreendendo que a narrativa feita de lugares hegemônicos
têm suas escolhas, seus recortes. Mas sabemos que há outros recortes possíveis. Trata-se da es-
colha por outro posicionamento, por outra marca ideológica, que coloca como protagonistas as
pessoas afetadas diretamente pelo acontecimento narrado. Neste recorte específico, a voz estatal
não é apagada, mas é minimizada diante das denúncias.

Como consequência para as comunidades, não sabemos se, por essa reportagem, algo foi
modificado. Seria necessário um outro movimento de pesquisa que investigasse as repercussões
que essa reportagem teve com relação à comunidade – de que forma a linguagem retorna para
um mundo que não lhe é exterior, mas da qual ela faz parte.

O que podemos averiguar é que as narrativas, inclusive as jornalísticas, com seu pretenso
discurso de representação de um mundo real, são feitas de escolhas, recortes, visibilidades e
apagamentos que dizem de posicionamentos, escolhas, interesses, formações. Não em um sen-
tido de manipulação indiscriminada, tampouco de uma noção psicológica de subjetividade. Mas
pela compreensão de que todas as vozes são polifônicas, contaminadas por repertórios que con-
dicionam as referencialidade. Escolhas e apagamentos não são privilégios hegemônicos, todos
fazemos isso ao narrar.
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Resumo

Com o 25 de abril de 1974 a censura é finalmente abolida em Portugal, após mais
de quatro décadas de ditadura. Mas durante o período revolucionário que se seguiu,
repleto de confrontos entre forças político-militares que defendiam projetos distintos
para o futuro do país, o setor dos media foi profundamente afetado. Neste artigo,
analisa-se o caso concreto de um projeto de lei que pretendia precisamente limitar
a ação de jornais e jornalistas (o «Projeto Jesuíno»), concluindo que a forte contes-
tação de que foi alvo por parte de políticos, jornalistas e de outros trabalhadores da
imprensa constituiu um fator determinante para o seu fracasso. 1

Palavras-chave: imprensa; revolução; liberdade de imprensa; Projeto Jesuíno; con-
trolo dos media.

Introdução: breve panorama dos media na Revolução de Abril

No dia 25 de abril de 1974, ainda sem certezas quanto ao alcance das operações militares
e o seu efetivo sucesso, grande parte dos jornais já não enviou provas das suas páginas à Cen-
sura. O próprio Programa do MFA salvaguardava, como medida imediata a adotar na sociedade
portuguesa, “a abolição da censura e exame prévio” e, a curto prazo, a “liberdade de expressão
e pensamento sob qualquer forma”. Todavia, transitoriamente, previa também a criação de uma
Comissão ad hoc para controle da imprensa, rádio, televisão e cinema, dependendo diretamente
da Junta de Salvação Nacional (a quem competia comandar o país até à constituição de um
Governo Provisório).

A nova Comissão, com poderes para aplicar multas e suspender órgãos de comunicação,
pretendia “salvaguardar os segredos dos aspetos militares e evitar perturbações na opinião pú-
blica, causadas por agressões ideológicas dos meios mais reacionários” 2. Ainda que se tenha
sublinhado o caráter transitório desta medida – desde logo porque a elaboração de novas leis
para os media deveria constituir uma prioridade do futuro governo – nem por isso esta deixou de
ser amplamente contestada pelos trabalhadores do setor, que, entusiasmados com a tão ansiada
abolição da censura, olharam com desconfiança e preocupação para esta Comissão, constituída
exclusivamente por militares, e que era vista como limitadora da liberdade de imprensa.

1. A expressão “Não guardaremos notícias na gaveta!” refere-se a um artigo d’O Jornal, 12 de Setembro de 1975
2. Programa do Movimento das Forças Armadas, alínea A – Medidas Imediatas.

IX Congresso Sopcom. pp. 229-241. Coimbra, novembro de 2015
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A luta pelo controlo da orientação dos órgãos de comunicação social iniciou-se logo após o
derrube do regime, embora atinja o seu auge sobretudo no verão de 1975, como veremos adiante.
Neste período, os plenários de trabalhadores ganharam particular relevo no que respeita à orga-
nização das empresas jornalísticas bem como aos conteúdos informativos. Assiste-se também
ao saneamento de administrações, direções, jornalistas e de outros trabalhadores de órgãos de
comunicação social, acusados de colaboracionismo com o anterior regime, mas também como
resultado do confronto entre correntes político-ideológicas distintas, que disputavam o poder no
interior dos órgãos de comunicação social. A luta pelo controlo dos media era, assim, travada
não apenas por forças políticas e militares, mas também pelos próprios profissionais do setor, no
seio das empresas jornalísticas.

O início do ano de 1975 fica marcado, no que à comunicação social respeita, pela aprova-
ção da Lei de Imprensa 3. Após um longo e aceso período de debate público, a publicação da
lei, a 26 de fevereiro, introduz algumas alterações na organização das empresas jornalísticas.
Destaca-se, a título de exemplo, o fato de estipular que a nomeação dos diretores dos órgãos
de comunicação passaria a ser da responsabilidade da empresa proprietária, mas dependendo do
voto favorável do conselho de redação, órgão que passa a ser obrigatório em periódicos com
mais de cinco jornalistas profissionais, tendo também um papel relevante na definição da sua
linha de orientação.

É no ano de 1975 que vão ocorrer os principais casos que marcaram a revolução relativa-
mente aos media. Os acontecimentos relacionados com o 11 de março de 1975 4 dão origem à
institucionalização do MFA (é criado um novo organismo político-militar: o Conselho da Re-
volução), significando uma viragem no PREC (Processo Revolucionário em Curso), que assim
“conhece um enorme salto qualitativo traduzido também nas primeiras nacionalizações e na
reestruturação do Governo Provisório” (Rezola, 2006: 127). Como consequência indireta da
nacionalização da banca e dos seguros, grande parte dos jornais nacionais, propriedade do setor
bancário, passa a pertencer ao Estado, acentuando-se a “influência e a manipulação partidária
na imprensa, designadamente por elementos afetos ao Partido Comunista Português [PCP] e a
organizações da extrema-esquerda” (Conselho de Imprensa, 1979: 43). De fato, tal como a nível
político se verificava um crescente protagonismo do Partido Comunista e do setor militar afeto
ao primeiro-ministro Vasco Gonçalves, também na imprensa essa tendência era notória.

Todavia, a partir do final de abril, o Partido Socialista (PS), fortalecido com a vitória nas
eleições para a Assembleia Constituinte, ganhava maior destaque no processo revolucionário,
assumindo-se como um claro “obstáculo à hegemonização da revolução por uma aliança entre o
MFA e o Partido Comunista” (Reis, 1993: 44). Tratava-se de um confronto entre as chamadas
“legitimidade revolucionária” e “legalidade democrática”. A partir daí são vários os aconteci-
mentos que implodem ou se agudizam, colocando em confronto os dois partidos – PCP e PS
– e os trabalhadores de diferentes órgãos de comunicação social. Apenas alguns exemplos: o
conflito em torno do jornal República (que rapidamente adquire uma dimensão internacional), o

3. Decreto-lei Nº 85-C/75, de 26 de Fevereiro de 1975. A Lei de Imprensa referia-se a aspetos como o direito à
informação, o acesso à informação e o sigilo profissional dos jornalistas, direito de resposta, etc.

4. Tratou-se de uma tentativa falhada de golpe de Estado, desencadeada pelo ex-Presidente da República, general
António de Spínola.
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caso da Rádio Renascença e os saneamentos na estação de televisão pública RTP, no Século, no
Diário de Notícias, etc 5.

Num momento em que a luta pelo controlo ideológico dos órgãos de comunicação se in-
tensificava, assumindo níveis que até então não alcançara, começam a surgir novos jornais, de
várias tendências políticas, que não hesitavam em criticar o PCP e o primeiro-ministro, Vasco
Gonçalves, afastando-se assim da tendência dos órgãos estatizados. São os casos do Jornal
Novo, nascido a 17 de Abril, dos semanários O Jornal (2 de Maio) e o Tempo (29 de Maio) e do
vespertino A Luta, surgido a 25 de Agosto, entre outros jornais, que tinham como “denominador
comum o combate ao ’gonçalvismo 6 ’” (Mesquita, 1994a: 379).

O Jornal Novo: um “diário de combate para uma informação apro-
fundada” 7

O primeiro número do Jornal Novo chegou às bancas no dia 17 de Abril de 1975. No seu
primeiro editorial, o diretor, Artur Portela Filho (vindo do Diário de Lisboa e antigo colunista
do República e do Jornal do Fundão), situava o jornal ideologicamente: “Porque cremos que
a via socializante é a via mais eficaz, e mais rápida, para a construção de uma sociedade livre,
justa e próspera, Jornal Novo é um jornal de vocação socialista” 8.

Apesar desta ideia de defesa da revolução, patente no texto de Artur Portela, e de grande
parte do corpo redatorial do jornal ser constituído por jornalistas de esquerda, a sua administra-
ção era claramente composta por personalidades conservadoras. Grande parte dos onze proprie-
tários do Jornal Novo tinha ligações à Confederação da Indústria Portuguesa (CIP), a estrutura
patronal, à época, mais relevante.

Ainda que, pelo menos aparentemente, pudesse existir algum conflito de interesses entre
administração e redação, a verdade é que o jornal situou-se ao longo do ano próximo da ala mo-
derada do MFA, adquirindo uma grande importância nos conturbados meses de verão e atingindo
rapidamente elevadas tiragens (uma média de 70 mil exemplares). Paralelamente, as célebres
fotomontagens publicadas na primeira página, cujo principal alvo eram políticos e militares, os
editoriais do diretor e os notáveis textos dos colaboradores (figuras como o filósofo Eduardo
Lourenço e o historiador Vitorino Magalhães Godinho, entre outros) faziam com que o Jornal
Novo se distinguisse claramente no panorama mediático nacional.

No que diz respeito ao conteúdo, a análise levada a cabo por João Figueira sobre o verão
quente de 1975 revela que o periódico “assumiu sempre uma solução de esquerda”: “Embora
anti-gonçalvista, criticou sempre com pinças o PCP, uma vez que toda a linha editorial apontava
para uma solução política de unidade de esquerda” (2007: 88). O investigador conclui ainda que
o periódico “definiu o PS e Mário Soares como as traves-mestras pelas quais passaria a solução
política do país” (2007: 190).

5. Sobre estes e outros casos, veja-se, por exemplo, Mesquita, 1994b; Mesquita e Rebelo, 1994; Cádima, 2001;
Ribeiro, 2002; Santos, 2005; Lima, 2012; Gomes, 2014; Rezola e Gomes, 2014.

6. Parte da esquerda militar identificada, a nível político, com o primeiro-ministro Vasco Gonçalves.
7. Jornal Novo, 17 de abril de 1975.
8. Jornal Novo, 17 de abril de 1975.
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O Jornal Novo não demorou para se afirmar no panorama mediático português. Para tal
contribuíram as suas caraterísticas particulares, em parte já referidas, mas o fato de ter conse-
guido acesso a informações exclusivas e publicado documentos de grande relevância política.
Destes, o mais emblemático é, sem dúvida, o “Documento dos Nove”. Subscrito por um grupo
de militares moderados, nele se apresentava um projeto político para o país – um regime polí-
tico pluralista - que recusa os caminhos propostos pelos Gonçalvistas e pela extrema-esquerda
(Ferreira, 1993; Rezola, 2006). O documento teve direito a uma edição especial do jornal exclu-
sivamente para a sua publicação.

Também a questão da liberdade de imprensa foi algo a que o Jornal Novo conferiu parti-
cular relevância. Assumindo-se como seu defensor, não raras vezes assuntos relacionais com
conflitos nos media foram noticiados pelo periódico e alvo de análise nas suas páginas (Gomes,
2013). Não será, pois, por acaso que, em pleno «verão quente» de 1975 – período de maior
radicalização do PREC, vivendo-se um clima de pré-guerra civil em Portugal – é o Jornal Novo
quem revela um documento em preparação no Ministério da Comunicação Social, que pretendia
limitar a ação dos jornais e dos jornalistas, contrariando os pressupostos da recém aprovada Lei
de Imprensa.

Depois da Comissão ad hoc para os media, tratava-se de mais um projeto de controlo da
Informação. O contexto em que surge está longe de ser pacífico, correspondendo ao momento
de formação e tomada de posse do V Governo Provisório, a 8 de agosto. Contra os apelos à
formação de um governo de salvação nacional, lançados pelo Partido Socialista, e, sobretudo,
contra a forte contestação ao “Gonçalvismo” (por parte do PS, do PPD mas também de militares
como a ala moderada do MFA), o Presidente da República decide dar novamente posse a Vasco
Gonçalves e a um governo composto por elementos do PCP, MDP/CDE, independentes e mili-
tares. Não deixa, no entanto, de esclarecer no discurso de tomada de posse do governo: trata-se
de “uma medida transitória, um governo de passagem que espero seja a pausa política para, em
clima de ordem, disciplina e trabalho, se poder construir algo de mais definitivo”.

A publicação do «Projeto Jesuíno»: um exclusivo do Jornal Novo

A manchete do Jornal Novo de 5 de Agosto de 1975 não deixava margem para dúvidas: o
país estava perante mais um “grave atentado à liberdade da informação” 9. O Jornal Novo tinha
obtido o texto de um projeto de Decreto-lei que se encontrava a ser preparado no Ministério da
Comunicação Social, sob tutela do ministro Correia Jesuíno, e que seria discutido no Conse-
lho da Revolução, possivelmente no dia seguinte, por intermédio de um dos seus membros, o
almirante Rosa Coutinho.

O “Projeto Jesuíno” - assim ficou conhecido, herdando o apelido do ministro da tutela –
tinha como base o recém-publicado Plano de Acção Política (PAP), que apontava para a cria-
ção de uma sociedade socialista e pretendia promover um entendimento entre as diversas forças
políticas e militares. Um plano, que, de acordo com Maria Inácia Rezola, “encerra inúmeras
ambiguidades e contradições”, uma vez que a “via proposta é sui generis: uma via socialista a

9. Jornal Novo, 5 de agosto de 1975. O projeto de lei foi também publicado noutros jornais, caso do semanário
Expresso, a 9 de agosto de 1975.
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atingir com a participação dos partidos e das organizações populares de base, sob a firme autori-
dade e controlo do CR” (2006: 260). No que respeita ao setor da informação, eram evidentes as
propostas para o seu controlo, significando uma “transformação profunda das estruturas dos ór-
gãos e serviços de comunicação social”. Entre as medidas propostas no PAP, duas afiguravam-se
como particularmente polémicas:

1 – a “transformação de um ou mais jornais diários, já atualmente pertencentes vir-
tualmente ao Estado, em órgãos oficiosos, cujo noticiário e doutrina naturalmente
reflitam as posições do MFA;
2 – “o controlo da rádio e da televisão estatais a fim de se fazer chegar ao conhe-
cimento público, e de uma forma sistemática, a posição e doutrina do MFA sobre a
prática política e os acontecimentos da vida nacional” 10.

O PAP aventava também a hipótese de vir a ser produzida, se necessário fosse, nova “le-
gislação revolucionária”. Algo que não demorará a suceder, uma vez que o texto do “Projeto
Jesuíno”, divulgado pelo Jornal Novo, parece enquadrar-se nesse domínio. Iniciando-se pre-
cisamente com uma referência ao PAP, o novo diploma defendia uma “política de Informação
que consolide as conquistas já efetuadas pelo povo português e seja garantia dos novos avan-
ços necessários na transição para o socialismo”. Pretendia-se alcançar esse objetivo através da
prática de uma informação que, “não apresentando um caráter monolítico, seja simultaneamente
verdadeira e pedagógica, elucidando e ensinando o povo, e não confundindo-o”.

As limitações da Lei da Imprensa face à evolução do processo revolucionário foram também
apontadas neste novo diploma, que pretendia suprimir algumas das suas “ambiguidades”. Se-
gundo o “Projeto Jesuíno”, a “aplicação estrita” da Lei de Imprensa “dá lugar a ambiguidades, e
entra em contradição com alguns aspetos do processo revolucionário”. Novamente o confronto
entre a “legitimidade revolucionária” e a “legalidade democrática” se tornava evidente, sendo
apresentado de forma clara no texto do novo projeto legislativo: nele se defendia que, por vezes,
algumas situações “poderiam ser ultrapassadas sob uma ótica de coerência revolucionária” e não
o são devido a um “legalismo desfasado das circunstâncias do momento”. Neste sentido, com
este novo projeto-lei, pretendia-se criar “instrumentos revolucionários” que permitiriam “uma
resposta aos atentados à liberdade e às atitudes contra-revolucionárias”.

Após uma primeira parte introdutória, o novo projeto-lei apresenta os oito artigos que expli-
citam os seus objetivos principais e a forma como os pretendiam alcançar. Desde logo, na base
desta nova legislação estava a criação de uma Comissão de Análise dos Meios de Comunica-
ção Social, na dependência direta do Conselho da Revolução, funcionando junto do Ministério
da Comunicação Social e integrando militares a nomear pelo próprio Conselho da Revolução.
Esta nova Comissão teria, assim, como função “ajuizar da existência de práticas condenáveis e
aplicar penas de multa e suspensão aos responsáveis pelas mesmas”, sendo que por práticas con-
denáveis entendiam-se “todos os desvios aos princípios e orientações gerais duma Informação
que se quer verdadeira, objetiva, responsável e pluralista”, designadamente:

a) A publicação de notícias falsas ou tendenciosas, qualquer que seja o pretexto invo-
cado e independentemente das responsabilidades que possam ser imputadas à própria
origem.

10. Uma versão integral do PAP encontra-se em www1.ci.uc.pt/cd25a/wikka.php?wakka=poderpol12.

http://www1.ci.uc.pt/cd25a/wikka.php?wakka=poderpol12


i
i

i
i

i
i

i
i

234 Pedro Marques Gomes

b) A manipulação de notícias, ou seja, a divulgação de fatos com intenção parciali-
zante e não manifesta.
c) A violação do direito à Informação por parte dos cidadãos, nomeadamente a ne-
gligência perante a obrigação de sensibilizar as populações para as grandes tarefas
nacionais.
d) A adopção sistemática de posições contra-revolucionárias, implicando a irrespon-
sabilização e o alheamento perante a realidade e o processo em curso.

No que diz respeito às medidas administrativas a aplicar, as empresas detentoras dos órgãos
de comunicação social poderiam ser alvo, em caso de infração, de multas até 500 000$00 e
a penas de suspensão até ao limite máximo de 180 dias. No entanto, poderiam também ser
responsabilizadas criminalmente, de acordo com a lei em vigor, pessoas singulares. Medidas
que ultrapassavam os desígnios da Lei de Imprensa, que concedia o poder de aplicar sanções
exclusivamente aos tribunais comuns. Quanto à própria Lei de Imprensa, seria aplicada “em
tudo o que não contrarie o PAP”. Em casos de dúvidas de interpretação seria o Ministério da
Comunicação Social a tomar posição formal.

Em relação aos órgãos abrangidos por este novo diploma, trata-se sobretudo da imprensa
periódica e não-periódica, boletins informativos editoriais e jornais radiofónicos ou telejornais,
sendo que nestes dois últimos casos os textos dos noticiários teriam que ser fornecidos à Comis-
são de Análise no prazo máximo de 24 horas após a sua difusão.

Em suma, com a divulgação deste novo diploma, tornara-se óbvia a política que o governo,
através do ministro da tutela, pretendia encetar no setor da Informação: um controlo apertado
dos órgãos de Comunicação Social, através de um forte mecanismo de sanções administrativas
aplicadas à posteriori. De certa forma, tal significava um recuo na forma de entender a função
dos media e o seu papel numa sociedade democrática, rejeitando os avanços atingidos com a Lei
de Imprensa e recuperando um mecanismo de controlo da Informação semelhante ao que havia
sido criado com a Comissão ad hoc prevista no Programa do MFA para o imediato pós 25 de
abril.

O início da contestação ao Projeto-Lei

Divulgado o texto do projeto-lei, a polémica estava instalada e as críticas não tardaram a
surgir. O Jornal Novo, assumindo um compromisso de claro combate às medidas que se preten-
diam instaurar, inicia uma serie de artigos da autoria de diversas figuras ligadas à política e ao
jornalismo contra a nova proposta do ministério da Comunicação Social.

Os primeiros a contestarem o novo diploma são dois nomes ligados à fundação dos Partidos
Socialista e Social Democrata e a órgãos de comunicação social, respetivamente Alberto Arons
de Carvalho (jornalista do República) e Marcelo Rebelo de Sousa (subdiretor do Expresso). O
primeiro, ao fazer um enquadramento histórico dos mecanismos censórios, enfatiza o fato de
este novo projeto encontrar a “sua origem nos periódicos de governação autoritária” e, por isso,
não tem dúvidas em afirmar que, com ele, “a autocensura ficará institucionalizada em cada órgão
de informação”, pois “o medo da multa, o pavor da suspensão pesarão mais na orientação do
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jornal que o amor à verdade, objetividade, responsabilidade, pluralismo que se diz criar” 11. Já
Marcelo Rebelo de Sousa, interpretando os exemplos apresentados no projeto, conclui que:

Qualquer notícia falsa, mesmo sem dolo ou culpa, é punida. Mesmo que a culpa
seja de outrem – da origem. Mesmo que haja motivação clara e forte para um lapso.
Amanhã, se um jornal x se enganar no nome da rua onde se verificou um acidente de
automóvel, ou gralhar o nome de um comerciante furtado – multa.

Ainda segundo o social-democrata, este novo diploma visa atingir órgãos específicos: os
que são de propriedade privada. Isto porque, em sua opinião, não faria sentido punir os jornais
estatais, já que, a acontecer, isso “seria o Estado a pagar a si próprio”. Assim, tornava-se “claro
como água” que o novo projeto pretendia dirigir-se “todo direitinho contra o Expresso, o Jornal
Novo, o Jornal e alguns (poucos) mais. . . ” 12. No mesmo sentido, o próprio diretor do Jornal
Novo assina um editorial (“Depois de Jesuíno o dilúvio”) repleto de ironia, apresentando aquelas
que conclui serem as três consequências da aprovação do projeto:

Primeira: a destruição da liberdade de imprensa.
Segunda: a destruição da liberdade.
Terceira: a destruição da revolução.
De resto, é um documento estimável.
Que vem na linha de um Direito ilustre – o Direito Marítimo 13.

O diretor de um outro jornal, o semanário Expresso, Francisco Pinto Balsemão, apelida o
diploma de “aborto jurídico”, referindo que:

A sua intenção política é criar uma tal frequência de intervenções da Comissão (com
aplicações de drásticas sanções) que se acabe por decidir que, “para bem de todos”, o
melhor é haver uma apreciação prévia do material que os jornais pretendem publicar
(ou as estações de rádio e televisão difundir) 14.

Outro nome a juntar-se à contestação é o de António Sousa Franco, que havia presidido à
comissão redatora da Lei de Imprensa. Sobre o “Projeto Jesuíno”, Sousa Franco afirma cate-
goricamente que “o momento da sua entrada em vigor será também o exato momento em que
termina a liberdade de imprensa em Portugal”. Uma afirmação polémica, mas que revela o grau
de preocupação suscitado pelo projeto-lei relativamente ao tipo de sistema de media que poderia
vir a vigorar em Portugal.

Também o popular jornalista Joaquim Letria, diretor do semanário O Jornal, não deixa de se
manifestar sobre o assunto, dizendo que este projeto “consegue ser mais maquiavélico que o pró-
prio regime de censura prévia”, porque “obriga cada profissional a ter constantes problemas de
consciência sempre que quiser publicar, acabando inevitavelmente por surgir a autocensura” 15.

11. Jornal Novo, 5 de agosto de 1975.
12. Jornal Novo, 5 de agosto de 1975.
13. Idem.
14. Jornal Novo, 8 de agosto de 1975.
15. Jornal Novo, 8 de agosto de 1975. Note-se que muitas outras figuras se manifestaram sobre este novo projeto-

lei, entre elas, Rogério de Freitas, José Freire Antunes, Eduardo Prado Coelho e Virgílio Ferreira.
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Entretanto, novas informações vão sendo avançadas. Por um lado, são adiantadas razões
para a necessidade de nova legislação para os media, como o “agravamento de tensões político-
militares em diferentes locais de ação do Estado português (Angola, Açores, Norte)” 16. Por
outro, revela-se que o “projeto de lei teria já sido discutido pelo Diretório 17” e “encontrar-se-ia
mesmo em vias de aprovação, embora com ligeiras alterações de texto” 18.

A polémica em torno deste assunto estava longe de cessar. A prová-lo, o fato do caso ter
chegado ao New York Times. Em crónica enviada pelo seu correspondente em Lisboa – Henry
Giniger – o jornal conta que os jornalistas portugueses “receiam que as novas e severas regula-
mentações para a informação propostas pelo ministro da informação possam significar a morte
do que resta de uma imprensa livre e independente em Portugal” 19.

O debate ganhara já outras dimensões. Na Assembleia Constituinte, que se encontrava a
preparar a nova Constituição portuguesa, foram vários os deputados que se referiram ao novo
diploma, não o poupando a duras críticas. Um dos que abordou o tema foi o deputado do
PPD (Partido Popular Democrático), José Augusto Seabra, comparando a comissão de análise
proposta no “Projeto Jesuíno” às antigas comissões de censura e de exame prévio. Já o deputado
socialista Aquilo Ribeiro, manifesta “espanto” e “indignação” perante as medidas propostas. O
seu colega de bancada e antigo diretor do jornal República, Raul Rêgo, sustenta que o projeto,
“longe de se inserir na Revolução, ele constitui uma forma da pior das reações: a que submete o
pensamento e a expressão à canga de qualquer mesa censória” 20.

Por outro lado, o deputado da União Democrática Popular (UDP), Américo Duarte, acusa o
primeiro-ministro Vasco Gonçalves e o líder do Partido Comunista Português, Álvaro Cunhal, de
estarem por trás da elaboração do projeto-lei, afirmando que é sob as suas ordens que o “ministro
Jesuíno se prepara para impor uma lei de imprensa autenticamente fascista”. 21

Efetivamente, o “Projeto Jesuíno” estava na ordem do dia e a pressão para que não fosse
aprovado estava longe de abrandar. Estava em causa, como amplamente se referiam os discursos
sobre o tema, a liberdade de informação, mas estava também em debate o papel dos media
num processo revolucionário cada vez mais agitado, onde as dúvidas quanto ao tipo de regime
a implementar em Portugal prevaleciam sem resposta concreta, assim como relativamente ao
sistema de média a vigorar futuramente no país.

A Imprensa “defende-se”

Paralelamente a estas tomadas de posição públicas, também os próprios órgãos de Comu-
nicação Social revelavam o seu total desacordo com o «Projeto Jesuíno». Por quase toda a
imprensa foram surgindo artigos acerca de reuniões de trabalhadores que se debruçaram sobre

16. República, 6 de agosto de 1975.
17. O Diretório era constituído pelo Presidente da República, Costa Gomes, pelo Primeiro-ministro, Vasco Gon-

çalves, e pelo Comandante do COPCON, Otelo Saraiva de Carvalho. Criado em Julho de 1975, o Diretório passava
a assumir um papel preponderante na orientação política do país, retirando poder ao Conselho da Revolução.

18. Jornal Novo, 7 de agosto de 1975.
19. Diário Popular, 7 de agosto de 1975.
20. Diário da Assembleia Constituinte Nº 27, 7 de agosto de 1975.
21. Diário da Assembleia Constituinte Nº 31, 14 de agosto de 1975.
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o polémico documento. Disso são exemplo títulos como A Capital, Vida Mundial, República,
Diário Popular, Jornal Novo, O Jornal, Expresso, Jornal do Comércio, Jornal de Notícias e
O Primeiro de Janeiro. Por outro lado, houve outros que pouco ou nada escreveram sobre
o assunto, caso do Diário de Notícias (jornal estatizado, em que era notória a influência do
PCP/Gonçalvismo), que, por esse motivo, recebeu até críticas de alguns dos seus jornalistas 22.

Um dos primeiros jornais a reunir os seus trabalhadores foi o República, que, em plenário,
aprovou uma moção de repúdio perante aquilo considerou ser uma “tentativa de instaurar uma
nova censura, através da chamada «Comissão de Análise»” 23. Também os trabalhadores do
semanário Tempo “recusam-se a aceitar o conteúdo” de um projeto “segundo o qual seria insti-
tuída, de novo, a censura em Portugal” 24. Semelhante reacção tiveram as redacções do Diário
Popular, d’ O Primeiro de Janeiro e de o Jornal.

Também nas páginas de revistas de informação como a Vida Mundial ou a Flama se encon-
tram críticas à proposta do ministério da Comunicação Social. A primeira, chamando a atenção
para o fato de se estar perante um Projeto-lei ao qual “é impossível obedecer ou desobedecer em
conhecimento de causa” e dá um exemplo: “quando escrevo que é Otelo, por exemplo, a espe-
rança da revolução dos cravos, posso estar a alhear-me do processo em curso, ou, pelo contrário,
estar a inserir-me nele conforme as conveniências do Ministério da Comunicação Social no mo-
mento” 25. Já a Flama reprova igualmente o documento, mas ressaltando o fato de “apenas o
PCP e o PC linha” não repudiarem o documento. “E, sendo ele proposto por um ministro, do
MFA, para ser aprovado pelo Conselho da Revolução, do MFA, se pode tornar, se é que não se
tornou já, um documento que o PC (e os seus acólitos) não desdenhariam subscrever” 26.

A forte contestação ao “Projeto Jesuíno” coincidiu também com as eleições ao Sindicato dos
Jornalistas (SJ), as primeiras, desde há alguns anos, a que concorreram mais do que uma lista.
Naturalmente, seria expetável que as campanhas das listas para o Sindicato fossem também
marcadas pelas suas posições sobre este projeto. Neste sentido, a lista B, encabeçada por Mário
Contumélias (jornalista do Diário de Notícias), viria a apresentar, em conferência de imprensa,
duas moções contra o projeto-lei 27 e a lista A, liderada por Adelino Cardoso (jornalista do Diá-
rio Popular), recusaria igualmente o seu aval ao “Projeto Jesuíno”, considerando que o mesmo
visava “o regresso a uma situação oportunamente denunciada e condenada pelos trabalhado-
res” 28. A lista B chegou mesmo a ir mais longe na sua contestação à política de informação do
ministro Jesuíno, ao comandar uma manifestação, em frente do Ministério da Comunicação So-
cial (Palácio Foz, em Lisboa), onde foram ouvidas palavras de ordem como “a censura continua,
ministro para a rua” e “abaixo a censura” 29.

22. Trata-se de um grupo 30 jornalistas que, num documento onde criticam a orientação do jornal, se referem ao
“gravoso silêncio com que o ’Diário de Notícias’ tem apoiado, implicitamente, o documento ’Correia Jesuíno’, que
tem a pretensão de “restabelecer a censura à Informação em Portugal”, cf. Gomes, 2014.

23. República, 7 de agosto de 1975.
24. Tempo, 14 de agosto de 1975.
25. Vida Mundial, 21 de agosto de 1975.
26. Flama, 15 de agosto de 1975.
27. República, 7 de agosto de 1975.
28. O Primeiro de Janeiro, 9 de agosto de 1975.
29. Jornal Novo, 9 de agosto de 1975.



i
i

i
i

i
i

i
i

238 Pedro Marques Gomes

Entretanto terá sido entregue um documento ao Presidente da República, elaborado por al-
guns oficiais que estiveram presentes na reunião em que foi aprovado o texto do “Projeto Je-
suíno”, por unanimidade, considerando-o, agora, um “ferro de lança apontado aos últimos e
resistentes baluartes da imprensa livre neste país” 30.

Do lado do governo mantinha-se o silêncio sobre o tema. O Conselho de Ministros, que
reunira no dia 12 de agosto, não se pronunciou acerca do novo diploma, apenas abordando,
“segundo se depreende do relato oficial então distribuído, a crise económica que se acentua na
Imprensa nacionalizada” 31. Aguardava-se, portanto, com expetativa uma tomada de posição ofi-
cial perante tamanha contestação, que, aliás, contribuía para acentuar a fragilidade do governo,
há muito evidente.

O Ministério da Comunicação Social quebra o silêncio

Face a toda polémica que o “Projeto Jesuíno” criara, o Ministério da Comunicação Social
decide pronunciar-se sobre a matéria, embora sem avançar grandes explicações.

Em comunicado, o Ministério assume a “paternidade de um projeto-diploma, criando uma
Comissão de Análise para os Meios de Informação, o qual deveria ser objeto de apreciação por
parte do Conselho da Revolução”. Porém, salienta que “o texto vindo a lume não coincide com
a versão que seria apreciada em Conselho”, acrescentando que “o referido projeto resulta de
uma diretiva recebida do Conselho da Revolução, através da sua Comissão Central, em reunião
havida com o ministro da Comunicação Social”. A diretiva terá sido aprovada por unanimi-
dade, numa reunião a que assistiram também os nove subscritores do documento apresentado
ao Presidente da República onde se critica o diploma. Por isso, refere o comunicado, “resta ao
ministro da Comunicação Social constatar a má-fé dos signatários, nomeadamente daqueles, que
por unanimidade aprovaram as medidas, que agora condenam”. Por fim, o comunicado faz “um
apelo ao bom senso, no sentido de cessarem os comentários e as tomadas de posição relativa-
mente a projetos cujo espírito e letra não são do conhecimento público e que, por isso mesmo,
só especulações malévolas permitem condenações apriorísticas”. 32

Entretanto, o Sindicato dos Jornalistas reúne-se novamente em Assembleia Geral, onde, in-
variavelmente, a atuação do ministro Jesuíno é, mais uma vez, um dos temas principais, num
debate com “vivas intervenções” 33. Os jornalistas acabariam por aprovar duas moções que re-
pudiam “categórica e energicamente” o Projeto-lei, exigindo o saneamento do ministro Jesuíno e
aplaudindo as “redações das publicações que se pronunciaram negativamente quanto ao projeto
de lei ao mesmo tempo que se condenam as publicações que, sobre o assunto, silenciaram” 34.
Tal como aconteceu em Lisboa, também os jornalistas do Porto se reuniram e exigiram a demis-
são do ministro e de todos os seus colaboradores 35.

30. Jornal Novo, 11 de agosto de 1975.
31. O Primeiro de Janeiro, 17 de agosto de 1975.
32. Diário Popular, 11 de agosto de 1975.
33. Diário Popular, 20 de agosto de 1975.
34. Diário de Lisboa, 21 de agosto de 1975.
35. A Capital, 19 de agosto de 1975.
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Iniciava-se, assim, uma fase de troca de acusações entre o Ministério e o Sindicato, através
da divulgação de comunicados oficiais. O primeiro, em resposta às moções aprovadas no Sin-
dicato, defende que “muito mais importante que condenar hipotéticos projetos, seria abordar de
frente o problema económico da Imprensa de expansão nacional” e, por isso, apresenta algumas
medidas para tentar resolver a crise no sector - como a redução de vencimentos de jornalistas
e a fusão de jornais - ao mesmo tempo que critica o órgão sindical por “ignorar os verdadeiros
problemas para os quais a sua contribuição seria altamente desejável” 36. A resposta do Sindi-
cato não tardou, acusando o ministro de querer “esconder a verdadeira natureza da crise, a sua
natureza fundamentalmente política” e apresentando protestos contra “as medidas decretas ao
abrigo de um decreto visando silenciar alguns jornais e possibilitar o despedimento arbitrário
dos jornalistas democratas” 37.

Note-se que, paralelamente a esta verdadeira “euforia revolucionária” em torno das pro-
postas presentes no novo diploma e da atuação do ministro, foram surgindo dúvidas sobre a
verdadeira autoria do “Projeto Jesuíno”. Em primeiro lugar, devido às características pessoais
de Correia Jesuíno, que estão longe de serem identificadas com os pressupostos do documento,
como afirma Marcelo Rebelo de Sousa: “Para um homem culto e viajado, ministro afável e di-
alogante, que aspira à promoção para as Necessidades [Ministério dos Negócios Estrangeiros]
– este Projeto é um atestado de sub-capacidade política” 38. Também José Saramago, diretor-
adjunto do Diário de Notícias, se referira à autoria do texto, justificando o fato do seu jornal não
se ter pronunciado sobre o mesmo:

Primeiramente, este Documento Correia Jesuíno é muito menos Correia Jesuíno do
que aquilo que parece à primeira vista; segundamente, este documento tinha já nessa
altura 99 por cento de probabilidades de não ser aceite; terceiramente, este documento
tinha por detrás de si alguns nomes de pessoas altamente colocadas no Conselho da
Revolução 39.

Apesar das dúvidas que pairavam sobre a verdadeira origem do Projeto-lei, a verdade é
que o nome de Correia Jesuíno continuou associado à autoria do mesmo. O Ministro viu, assim,
aumentar a sua impopularidade, sendo substituído no novo Executivo (o VI Governo Provisório),
formado em setembro e contando também com um novo primeiro-ministro, Almirante Pinheiro
de Azevedo. Mas o “Projeto Jesuíno” acabará por cair por terra. Perante a tamanha contestação
de que foi vítima por parte das forças políticas e de profissionais do setor da Informação, que se
mobilizaram de forma notável, o “Projeto Jesuíno” não viu, sequer, a luz do dia. “Não passou
de um nado-morto. Em agosto de 1975, o gonçalvismo já não teria força para tanto. . . ”, remata
Mesquita (1994a: 381).

36. O Primeiro de Janeiro, 26 de agosto de 1975.
37. A Capital, 29 de agosto de 1975.
38. Jornal Novo, 5 de agosto de 1975.
39. Diário de Notícias, 19 de agosto de 1975.
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Considerações finais

Após o golpe de 25 de abril de 1974, múltiplas transformações se verificaram nas empresas
jornalísticas, mas também na legislação relativa ao campo mediático. Elaborada e discutida num
ambiente conflituoso, em que trabalhadores do setor e as forças em presença se digladiavam pelo
poder de definir a orientação dos órgãos de comunicação social, a nova legislação não deixou de
refletir essas tensões, assim como os avanços e recuos do período revolucionário.

O “Projeto Jesuíno” é disso exemplificativo. Elaborado num momento particularmente tenso
do PREC, nele se percecionavam algumas das contradições próprias de uma revolução. Depois
de aprovada uma Lei de Imprensa (fevereiro de 1975), no essencial, liberal, o “Projeto Jesuíno”
(agosto de 1975) significava um retrocesso no que respeita à liberdade de imprensa e, sobretudo,
uma preocupação relativamente ao regime de media a implementar no Portugal democrático.

Para Mário Mesquita (1994a: 380-381), o projeto “correspondia à necessidade experimen-
tada pelo poder gonçalvista, em crise de desagregação, de reprimir, simultaneamente, as corren-
tes defensoras da democracia representativa, desde a direita aos socialistas, e as manifestações
esquerdistas que lhe escapavam ao controlo”. Uma leitura possível de um projeto legislativo
que encerra inúmeras ambiguidades, mas que não deixou, porém, de demonstrar o forte poder
reivindicativo dos profissionais da Informação – tal como sucedia, aliás, neste período, nas mais
diversas áreas da sociedade portuguesa – que leva ao fracasso do projeto legislativo. Levará,
também, à descredibilização do ministro da tutela, que chegou a ser considerado, pelo diretor do
Jornal Novo, o “erro político” 40 do governo, muito embora a ideia de que Correia Jesuíno não
era o autor principal do novo texto legislativo fosse por muitos ventilada.

Em suma, embora não tenha sido o último projeto de “censura a posteriori” aos media pro-
duzido no PREC, a forte contestação que originou acabou por constituir um sinal da dificuldade
que era aplica-lo em Portugal. A prova-lo, o fato de, logo em setembro, ter surgido a Lei da Cen-
sura Militar (Lei 5/75), com propósitos muito semelhantes, mas que, apesar de publicada, nunca
chegou sequer a ser colocada em prática, não sendo necessária a mobilização verificada relati-
vamente ao “Projeto Jesuíno”. Afinal, tinha já ficado bem claro que esse caminho dificilmente
seria tolerado.
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Resumo

Este artigo tem por objetivo principal analisar duas revistas jornalísticas semanais de
circulação nacional: Carta Capital e Veja, verificando como se estruturou o discurso
das publicações a partir de suas fontes empresariais, dada a importância destas úl-
timas no controverso debate desenvolvimento econômico x preservação ambiental,
recorrentemente reproduzido pela mídia impressa brasileira. A temática ambiental
recebeu especial atenção da mídia e, consequentemente, da população em geral, em
2009. Foi o ano de realização da 15ª Conferência Climática da Organização das
Nações Unidas (COP-15), que tinha como uma de suas principais metas, o estabe-
lecimento de um acordo que substituísse o Protocolo de Kyoto. Como orientação
teórica e metodológica da pesquisa, optou-se por autores que trabalham com as Te-
orias do Jornalismo, com intuito de apreender os processos de produção da notícia,
e com autores que compreendem a disputa pelo poder simbólico como elemento que
estrutura interesses e estratégias dos agentes sociais nos mais diversos campos, como
o sociólogo francês Pierre Bourdieu. As informações para execução da pesquisa fo-
ram coletadas no site da revista Veja (www.veja.abril.com.br) e na versão impressa de
Carta Capital (que não disponibiliza seu acervo online) em 2014 por meio da busca de
palavras-chave: ‘aquecimento global’, ‘mudanças climáticas’, ‘Protocolo de Kyoto’
e ‘IPCC’ (Intergovermental Panel on Climate Change).
Palavras-chave: comunicação; Veja; Carta Capital, COP15; fontes empresariais;
meio ambiente.

Introdução 1

A relação homem e meio ambiente passou por uma importante reconfiguração a partir da
revolução industrial 2. O crescimento do setor, a busca por energia e a utilização de combustíveis

1. Esta pesquisa recebe apoio financeiro do CNPq por meio de Edital Universal. Algumas informações deste
artigo referentes à revista Veja constam também de COSTA et al (2015), no qual foram apresentados resultados
parciais da pesquisa “Mudanças Climáticas, Mídia Impressa e Políticas Públicas: uma análise do discurso jornalístico
e sua interface com o discurso político” (CNPq 2013).

2. “A busca de desenvolvimento econômico dos países em um ritmo extremamente acelerado gerou o que se pode
considerar um dos maiores prejuízos ambientais da história da humanidade: a escassez de vários recursos naturais

IX Congresso Sopcom. pp. 242-257. Coimbra, novembro de 2015

lmiranda@ufpa.br
yasminsampaio98@gmail.com
http://www.veja.abril.com.br
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fósseis fizeram com que surgissem problemas de escala global, como a escassez de água e de
recursos naturais, a poluição e o agravamento de doenças.

Houve inúmeros momentos-chave na história das mudanças climáticas. Carvalho et al
(2011: 24) observa que “uma série de acidentes deram forma aos riscos ambientais, concen-
trando a atenção e a discussão sobre a degradação ambiental”. Foi o caso da explosão de um
reator nuclear em Tree Mile Island em 1979, o derrame de produtos químicos no Rio Reno
em 1986, o acidente nuclear de Chernobyl em 1986 e o derrame de crude do petroleiro Exxon
Valdez em 1989.

A partir da década de 70 as mudanças climáticas entraram como pauta na agenda pública.
O desenvolvimento de uma consciência global em favor da proteção ao meio ambiente teve seu
marco inicial com a Conferência de Estocolmo, realizada em 1972 3, quando 113 países se reu-
niram em busca de soluções para conciliar crescimento econômico e preservação ambiental. Em
1980, um novo tipo de problema ambiental fomentou as discussões: a camada de ozônio 4. Esta
discussão ultrapassou as fronteiras nacionais na medida em que seus efeitos foram vivencia-
dos em todo planeta. O debate foi fortalecido com a realização, em 1992, da Conferência das
Nações Unidas sobre o Ambiente e Desenvolvimento, mais conhecida como ECO-92, que teve
como sede a cidade do Rio de Janeiro 5 (Costa et al, 2015)

Com uma visão, inicialmente, romântica, partindo para o racionalismo e cientificismo
do século XIX, até um direcionamento alarmista e catastrófico, que se pode notar
atualmente na cobertura midiática, a conceitualização ambiental sempre se mostrou
multifacetada e carregada de elementos culturais e temporais. (Miguel, 2009: 26).

Nesse contexto, a mídia tornou-se um agente multiplicador de informações ao passo que
os jornais e revistas foram sendo apontados como os grandes responsáveis pela produção de
informações (Luft, 2005: 45 apud Costa, 2009: 185).

Dessa forma, os veículos impressos possuem a capacidade de nortear a discussão
ambiental, agendando e divulgando em suas páginas informações sobre a temática
que irão repercutir em outros campos. (Costa, 2009: 186).

A mídia impressa atua como “um elo indispensável entre a opinião pública e as instituições
governantes” (Boyce, 1978: 21 apud Traquina, 2004: 129). Embora, a imprensa “na maior parte
das vezes, possa não ser bem sucedida ao indicar às pessoas como pensar, é espantosamente
eficaz ao dizer aos seus leitores sobre o que pensar"(McCombs & Shaw, 1972 apud Traquina,
2000: 49).

provenientes do solo, das águas e da flora.” Fonte: www.manutencaoesuprimentos.com.br/conteudo/2912-revolucao-
industrial-e-os-impactos-no-meio-ambiente/. Acessado em: 31 de jul. de 2014.

3. Mais informações em: www.agenda21local.com.br/
4. Em volta da Terra há uma frágil camada de um gás chamado ozônio (O3), que protege animais, plantas e seres

humanos dos raios ultravioleta emitidos pelo Sol. Na superfície terrestre, o ozônio contribui para agravar a poluição
do ar das cidades e a chuva ácida. Mas, nas alturas da estratosfera (entre 25 e 30 km acima da superfície) é um
filtro a favor da vida. Sem ele, os raios ultravioleta poderiam aniquilar todas as formas de vida no planeta. Fonte:
www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questões_ambientais/camada_ozonio/

5. Mais informações em: www.brasilescola.com/geografia/eco-92.htm

http://www.manutencaoesuprimentos.com.br/conteudo/2912-revolucao-industrial-e-os-impactos-no-meio-ambiente/
http://www.manutencaoesuprimentos.com.br/conteudo/2912-revolucao-industrial-e-os-impactos-no-meio-ambiente/
http://www.agenda21local.com.br/
http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/quest~oes_ambientais/camada_ozonio/
http://www.brasilescola.com/geografia/eco-92.htm
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O discurso jornalístico sobre meio ambiente tem sido construído em cima das bases de um
jornalismo contemporâneo, o qual, objetiva “audiência” e, consequentemente, lucro. Isso, por-
tanto, dificulta o aprofundamento das informações sobre esta temática, empobrecendo a discus-
são.

O fato é que a imprensa contemporânea persiste em abordagens insuficientes e as
estratégias para conquistar audiência ainda se debruçam em textos dramatizantes e
exagerados, como é possível avaliar na cobertura sobre o tema ambiental. (Miguel,
2009: 13)

A partir da realização da ECO-92, a temática ambiental ganhou impulso nas mídias nacional
e internacional, incluindo o subtema “mudanças climáticas”. No entanto, como observa Costa
(2010), as matérias jornalísticas sobre o fenômeno não têm se caracterizado por uma abordagem
aprofundada do assunto, que explicite suas causas e efeitos, “tornando-se insuficientes para in-
formar e contribuir para a formação de cidadãos preocupados com a questão ambiental ou para
a própria concepção de políticas públicas relacionadas ao tema, particularmente no contexto
amazônico” (Costa, 2010), (Costa et al, 2015).

O jornalismo, inicialmente identificado apenas com a imprensa, deve ser um veículo
de informação para equipar os cidadãos com as ferramentas vitais ao exercício dos
seus direitos e voz na expressão das suas preocupações. (Traquina, 2005: 129).

Este artigo está inserido em um projeto mais amplo (CNPq 2013) 6, coordenado pela Profª
Luciana M. Costa, cujo objetivo geral é analisar o modo como a mídia construiu seu discurso
sobre as temáticas ambientais, especialmente sobre as mudanças climáticas, a partir da década de
90 até os anos mais recentes (2002-2014), a partir de suas fontes de informação (p.ex.: políticas,
empresariais, científicas). Para isso, estão sendo realizados levantamentos e análises dos dados
coletados nos arquivos online de quatro mídias impressas de circulação nacional no Brasil (Folha
de São Paulo, O Estado de São Paulo, Revista Veja e Revista Carta Capital), correspondendo, de
modo abrangente, ao período de 1990 – 2014. (Costa et al, 2015).

Para este artigo específico, a análise diz respeito às matérias jornalísticas publicadas pe-
las revistas Carta Capital e Veja sobre a temática “mudanças climáticas” em 2009. O objetivo
principal foi analisar como se estruturou o discurso das revistas a partir de suas fontes empresari-
ais, dada a importância destas últimas no ainda controverso debate desenvolvimento econômico
x preservação ambiental, recorrentemente reproduzido pela mídia impressa brasileira (Costa,
2010; Costa et al, 2015).

As informações foram coletadas no site da revista Veja (www.veja.abril.com.br) e na ver-
são impressa de Carta Capital (que não disponibiliza seu acervo online), de agosto a dezembro
de 2014, por meio da busca por palavras-chave: ‘aquecimento global’, ‘mudanças climáticas’,
‘Protocolo de Kyoto’ e ‘IPCC’ (Intergovermental Panel on Climate Change).

A revista Veja, do grupo de comunicação Abril, foi fundada pelo jornalista Mino Carta e
teve sua primeira edição publicada no dia 11 de setembro de 1968, em plena ditadura militar no

6. Costa, L. M. (2013). Mudanças Climáticas, Mídia Impressa e Políticas Públicas: uma análise do discurso
jornalístico e sua interface com o discurso político (Projeto de Pesquisa/2013), Belém, PA, Conselho Nacional de
Pesquisa Científica – CNPq (Edital Chamada Universal, 14/2013)/Universidade Federal do Pará.

http://www.veja.abril.com.br
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Brasil. Possui circulação semanal com uma tiragem aproximada de 800 mil exemplares mensais,
sendo, dentre as nacionais, a de maior circulação 7. Sua linha editorial é de centro-direita 8 e
neoliberal 9, portanto, de oposição aos governos do Partidos Trabalhadores (PT), como o atual
governo da Presidente da República Dilma Rousseff. (Costa et al, 2015)

Já Carta Capital é uma revista com tiragem semanal de cerca de 65 mil exemplares 10, tam-
bém fundada pelo jornalista Mino Carta, mas em 1994. É voltada ao público adulto interessado
em política, cultura e economia 11. A revista segue uma linha editorial declaradamente de “es-
querda” 12. Do ponto de vista político, assume, portanto, uma postura oposta à da revista Veja,
ou seja, favorável aos governos petistas 13.

Como orientação teórica e metodológica para pesquisa em geral, optou-se por autores que
trabalham com as Teorias do Jornalismo (Traquina, 2005; Pinto, 1999), com intuito de apreender
os processos de produção da notícia, e com autores (como o sociólogo francês Pierre Bourdieu)
que compreendem a disputa pelo poder simbólico 14 como elemento que estrutura os interesses
e estratégias dos agentes sociais nos mais diversos campos 15.

O método principal de análise que norteia este artigo, a exemplo também da pesquisa mais
ampla, é a Análise do Discurso (AD) de vertente francesa (Pêcheux, 1997). Dominique Main-
gueneau (1976 apud Brandão, 2004: 13) assinala que, o método da AD teve suas bases lançadas

7. Mais informações em: http://veja.abril.com.br/acervodigital/
8. Conjunto de partidos e movimentos políticos e sociais que, não sendo marcadamente favoráveis a um go-

verno autoritário ou a transformações radicais da sociedade, defendem políticas econômicas e sociais conservadoras,
favoráveis a interesses oligárquicos, ou contrárias às defendidas pela ’esquerda’. Fonte: www.aulete.com.br/centro-
direita#ixzz3RMs2A8mz. Acesso em 11/07/15.

9. “Neoliberalismo é a resposta à crise do capitalismo decorrente da expansão da intervenção do Estado, an-
tagônica à forma mercadoria, ainda que necessária para sustentá-la. Após alguns anos de diagnóstico e de tateações
(Crozier et al, 1975), o neoliberalismo toma forma no final da década de 1970 como ’Reaganismo’ e ’Thatche-
rismo’, e consiste essencialmente em uma tentativa de recompor a primazia, e recuperar o âmbito, da produção de
mercadorias”. Disponível em: www.usp.br/fau/docentes/depprojeto/c_deak/CD/4verb/neolib/index.html. Acesso em
11/07/2015.

10. O número foi auditado pelo Instituto Verificador de Circulação (IVC) do mercado brasileiro, atingindo uma
audiência de mais de 230 mil leitores, de acordo com os dados dos Estudos Marplan/EGM – jan a dez de 2012 – AS,
10 anos – 13 mercados.

11. Mais informações disponíveis em www.cartacapital.com.br.
12. Mais informações em http://www.cartacapital.com.br/sobre-cc e www.canaldaimprensa.com.br/canalant/foco/

trint1/foco4.htm
13. Em editorial, o jornalista Mino Carta, fundador da revista, deixa claro seu apoio a Lula e a continuidade de

seu governo em Dilma. Disponível em: www.cartacapital.com.br/politica/por-que-apoiamos-dilma
14. O poder simbólico pode ser definido como o poder de construção da realidade, ou seja, do sentido imediato

do mundo social. Os símbolos tornam possível o consenso acerca do mundo social e contribuem desta forma, para a
reprodução da ordem social (Bourdieu, 1998: 09). Trata-se da forma transformada de outras formas de poder (como
o econômico, por exemplo), portanto, irreconhecível, ignorada como arbitrária (Costa, 2006a).

15. O conceito de campo de Bourdieu remete à ideia de um sistema no qual as instituições e os agentes, assim
como seus atos e discursos, adquirem sentido apenas relacionalmente, através do jogo das oposições e das distinções.
A materialização da história de um campo social está presente nas instituições e nas atitudes dos agentes que fazem
funcionar estas instituições ou que as combatem. Desta forma, um campo é um sistema específico de relações
objetivas que podem ser de aliança e/ou de conflito, de concorrência e/ou de cooperação, entre posições diferenciadas,
socialmente definidas e instituídas, independentes da existência física dos agentes que as ocupam. O limite de um
campo é o limite dos seus efeitos (Bourdieu, 1998, p. 133 apud Costa, 2006a).

http://veja.abril.com.br/acervodigital/
http://www.aulete.com.br/centro-direita#ixzz3RMs2A8mz
http://www.aulete.com.br/centro-direita#ixzz3RMs2A8mz
http://www.usp.br/fau/docentes/depprojeto/c_deak/CD/4verb/neolib/index.html
http://www.cartacapital.com.br
http://www.canaldaimprensa.com.br/canalant/foco/trint1/foco4.htm
http://www.canaldaimprensa.com.br/canalant/foco/trint1/foco4.htm
http://www.cartacapital.com.br/politica/por-que-apoiamos-dilma


i
i

i
i

i
i

i
i

246 Luciana Miranda Costa & Yasmin Estrela Sampaio

pelos chamados formalistas russos, quando estes se propuseram a estudar a estrutura dos textos.
Porém, foi somente com a chamada Escola Francesa, na década de 60, que se desenvolveu a
Análise do Discurso que tem como proposta o estudo não só da estrutura do texto, mas das con-
dições em que o mesmo foi produzido, abarcando fatores como o contexto situacional imediato,
o contexto institucional e o contexto sociocultural mais amplo, no interior dos quais se deu o
evento comunicacional (Pinto, 1999 apud Costa et al, 2015)

O método da Análise do Discurso toma o discurso como instância de produção de uma
realidade e razão das lutas políticas pela hegemonia do poder de fazer ver e fazer crer (Bourdieu,
1998). “As relações de comunicação são entendidas como relações de poder que dependem do
capital simbólico dos agentes e instituições envolvidos, relacionados às estruturas materiais e
institucionais da sociedade” (Costa, 2006a).

A COP 15: um marco ambiental e midiático 16

A preocupação global referente aos acordos sobre o meio ambiente têm fomentado expecta-
tivas e frustrações. Em 2009, a Dinamarca sediou a 15º Conferência de Partes da Convenção das
Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP-15, que reuniu 192 países no período de 07
a 18 de dezembro 17. Essa conferência era vista com otimismo, tanto pela sociedade civil quanto
pela mídia e pelos agentes políticos.

Este ano a COP foi em Copenhague, capital da Dinamarca, país que sonhava em
entrar para a história como o anfitrião de um acordo abrangente que substituísse o
Protocolo de Kyoto, acordado em 1997 na COP 3, sediada na cidade japonesa 18.

Levava-se em consideração que esse era o momento de renovação do Protocolo de Kyoto 19,
o qual estava preste a expirar. As grandes potências – sobretudo, os Estados Unidos da América
–, prometiam retificar seu comportamento anterior perante as mudanças climáticas, contudo, a
possibilidade de renovação do Protocolo de Kyoto foi adiada.

Os Estados Unidos e a China, maiores poluidores do planeta e principais atores da
conferência sobre o clima, não foram um milímetro além do que já haviam proposto
anteriormente 20.

16. Algumas partes deste artigo contaram com informações coletadas pela ex-bolsista de Iniciação Científica do
CNPq, Camila Miranda.

17. “Resumo final da COP15”. Disponível em: www.ecodesenvolvimento.org/noticias/resumo-final-da-cop-15.
Acesso em: 06 de ago. de 2014.

18. Muniz, R. (2009, 19 de dezembro). Sonho dinamarquês de virar ‘capital ambiental’ do mundo torna-se
pesadelo. Portal G1, São Paulo.

19. A assinatura do Protocolo de Kyoto ocorreu em 1997 com a adesão de 159 nações. Os países desenvolvidos
se comprometeram a cortar, entre os anos 2008 e 2012, 5,2% (em média) de suas emissões de carbono sobre os
valores registrados em 1990 (Homma, 2003: 218). Sobre a temática, consultar: Fearnside, P. M. (2003). A Floresta
Amazônica nas Mudanças Globais. Manaus: Inpa; Homma, A. (1999, 18 de agosto). Seqüestro de carbono como
novo produto da Amazônia. Gazeta Mercantil, p.2; e O CDM e florestas: polêmica e oportunidade. Llosa, S. (2000,
abril). Projeto Brasil Sustentável e Democrático. Mimeo. O Protocolo de Kyoto, divulgado em 1997, pode ser
consultado em www.mct.gov.br/clima.

20. Gozzi, R. (2009, 18 de dezembro). Lula surpreende e Obama decepciona na reta final da COP-15. O Estado
de S.Paulo, São Paulo, 18 dez. 2009.

http://www.ecodesenvolvimento.org/noticias/resumo-final-da-cop-15
http://www.mct.gov.br/clima
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A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas está acabando melan-
colicamente. O "pré-acordo"fechado nesta sexta-feira, em Copenhague, foi o "pior da
história", disse o delegado sudanês, Lumumba Stanislas Dia-Ping, cujo país preside
o G77 (130 países em desenvolvimento) 21.

Com apenas dois graus de elevação na temperatura média da terra haverá 360 milhões de
mortes nos países economicamente menos desenvolvidos. A conclusão, que ainda gera contro-
vérsias entre os próprios cientistas, é do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas
(IPCC), organismo composto de 2,5 mil cientistas de 130 países, que avaliam os diversos cená-
rios das mudanças climáticas. A importância deste trabalho pode ser medida pelo recebimento,
em 2007, do Prêmio Nobel da Paz pelo IPCC 22.

As cidades costeiras e as regiões de ilhas estão entre as primeiras a sentir os efeitos do
aumento da temperatura, com a subida dos oceanos e o alagamento de terras. As evidências
científicas do fenômeno, após mais de dezessete anos de pesquisas, levaram a um novo posi-
cionamento dos 189 países membros da ONU (Organização das Nações Unidas), participantes
da Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas. No entanto, ainda não há
consenso sobre o que fazer, como, quando e onde. Os países ainda não chegaram a um acordo,
embora haja medidas autônomas e efetivas, ligadas à proteção ambiental, por parte de alguns
(Costa et al, 2015)

Em 1997, a falta de comprovação científica foi utilizada como argumento para que alguns
países industrializados (como os Estados Unidos e a Austrália) não aderissem ao Protocolo de
Kyoto, elaborado durante a Convenção do Clima realizada na cidade japonesa de mesmo nome.
Atualmente, o consenso geral que existe sobre o tema é que é “imprescindível fixar um patamar
máximo de 2 graus centígrados (em relação à era pré-industrial) para o aumento de temperatura
até o fim do século” 23

Hoje, virtualmente todo climatologista concorda que as temperaturas médias globais,
o ritmo do aquecimento e os níveis atmosféricos de dióxido de carbono são maiores
do que em qualquer momento do passado recente da Terra, e que a principal causa é
a emissão de gases do efeito estufa por humanos. As questões que ainda estão sendo
debatidas são se a temperatura média global vai aumentar em 2 graus até 2050 e se os
humanos respondem por 90% ou "só"por 85% da tendência global de aquecimento 24.

A revista Veja, as empresas e o discurso da sustentabilidade 25

O ano de 2009, como mencionado, foi um grande marco para a discussão sobre a questão
ambiental em virtude da realização da COP-15, na qual foram discutidas medidas para reduzir

21. Portal G1. (2009, 18 de dezembro). COP 15 propõe o ’pior acordo da história’, acusa representante de nações
pobres. Portal G1. Disponível em www.g1.com.br

22. O outro ganhador do Prêmio Nobel naquele ano foi o ex-vice-presidente americano Al Gore, idealizador do
filme Uma Verdade Inconveniente, que também aborda o tema. O filme recebeu ainda o Oscar de melhor documen-
tário em 2007 (Carta Verde, 2009, 14 de outubro: 61).

23. Carta Verde, 2009, 14 de outubro, p.62.
24. Veja, Ed. 2145, 2009, 30 de dezembro, p. 272.
25. Como mencionado, algumas informações referentes à revista Veja também estão presentes em Costa et al,

2015.

http://www.g1.com.br
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significativamente as emissões de carbono com o objetivo de evitar um aumento alarmante da
temperatura do planeta. Neste mesmo ano algumas medidas também foram tomadas no Brasil
pelo Ministério do Meio Ambiente, por meio das quais foi instituída uma política nacional sobre
a mudança do clima visando o compromisso voluntário do país com a ONU em diminuir as
emissões de gás carbono até 2020 26.

A face mais visível do cuidado com o capital natural é a preocupação com os recursos
extraídos da natureza, como os minérios. Mas cresce o interesse pelos chamados
“serviços ambientais”, como água das nascentes, as chuvas e a estabilidade climática
produzida pelas florestas 27.

Um dos grandes responsáveis pelo aumento da poluição no planeta são as empresas, especi-
almente as indústrias, uma vez que os recursos não são inesgotáveis e alguns possuem prazo para
acabar 28. As fontes utilizadas pela revista Veja (empresários ou consultores ambientais) utiliza-
ram o discurso da sustentabilidade, ressaltando que com o esgotamento precoce dos recursos, as
próprias empresas entrariam em colapso econômico.

A longevidade de uma empresa está intimamente relacionada à sua capacidade téc-
nica para usufruir a natureza sem esgotá-la. "O impacto ambiental deve ser incluído
no cálculo do custo das operações", afirma Rachel Biderman, pesquisadora do Centro
de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas 29.

Para elaboração deste artigo, foram consultadas 53 edições e selecionadas 13 matérias da
revista Veja que tiveram como foco as fontes empresariais no que se refere à temática “Mudan-
ças Climáticas” em 2009. As 13 matérias jornalísticas sistematizadas dividiram-se em vários
gêneros jornalísticos, com predominância do gênero informativo, por meio de reportagens.

Gênero Jornalístico Categoria Quantidade
Informativo Reportagem 8

Entrevista 1
Opinativo Editorial 2

Artigos de Opinião 2

As principais fontes de informação da revista Veja foram as empresas internacionais, como
Walmart, Chevron e Fiat, e a nacional Suzano Papel e Celulose. Também foram consultadas
pela revista universidades internacionais (como a Universidade de Economia da Cidade de Hong
Kong), a Consultoria McKinsey e órgãos oficiais nacionais (como o Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada – Ipea). Entre os entrevistados, a média de entrevistas foi baixa (uma ou duas
vezes no total), confirmando também o predomínio das fontes internacionais, conforme tabelas
abaixo:

26. Em 2009 foi instituída no Brasil a Política Nacional sobre a Mudança do Clima (PNMC), por meio da Lei nº
12.187/2009. Ela oficializa o compromisso voluntário do país junto à Convenção-Quadro da ONU sobre Mudança
do Clima de redução de emissões de gases de efeito estufa entre 36,1% e 38,9% das emissões projetadas até 2020.
Disponível em: www.mma.gov.br/clima/politica-nacional-sobre-mudanca-do-clima. Acesso em 11/07/2015.

27. Veja, Ed. 2145, 2009, 30 de dezembro, p. 263.
28. Veja, Ed. 2145, 2009, 30 de dezembro, p.264.
29. Veja, Ed. 2145, 2009, 30 de dezembro, p.263.

http://www.mma.gov.br/clima/politica-nacional-sobre-mudanca-do-clima
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Nomes ligados a instituições estrangeiras mais entrevistados Número de reportagens
em que são entrevistados

Rafael Marques, economista e vice-presidente da Bolsa do
Clima de Chicago

2

Élisabeth Laville, consultora econômica francesa 2
Cledorvino Belini, presidente da FIAT automóveis 1
Estefan Matzinger, diretor do Instituto McKinsey 1
Camila Ramos, chefe de pesquisa para América da New Energy
Finance

1

Li- Kui- Wai, professor de economia da Universidade da Cidade
de Hong Kong

1

Nomes ligados a instituições brasileiras mais entrevistados Número de reportagens em
que são entrevistados

Eduardo Moura, empresário do agronegócio. 2
Luiz Cornacchioni – Gerente de Relações Institucionais da Su-
zano Papel e Celulose

1

Como se pode perceber nas tabelas mais acima, significativa parte das fontes de informação
da revista Veja em 2009 foi de empresários ou especialistas estrangeiros (cientistas, pesquisa-
dores ou consultores). Durante aquele ano, a revista abordou diversos aspectos relacionados às
empresas e ao desenvolvimento sustentável 30.

Grandes empresas 31 têm se preparado, por exemplo, para a geração de energia solar utili-
zando o calor do deserto do Saara com capacidade de abastecer diversos países, inclusive a Eu-
ropa inteira, como é o caso da Cooperação de Energia Renovável Transmediterrânea (TREC) 32.
As fontes de energia solar são muito valorizadas pelos ambientalistas por serem consideradas
“energias limpas” que não prejudicam o meio ambiente. Porém, o grande desafio, segundo a
publicação, seria arcar com o custo dos empreendimentos “verdes” e conseguir financiamentos
para a concretização dos projetos sustentáveis (“dinheiro alto em tempos de crise mundial”). De
modo geral, é possível observar nos textos da revista, uma “preocupação favorável às empresas”
sobre uma suposta necessidade de “ajuda financeira” ao setor privado produtivo pelos órgãos
públicos para garantir a sustentabilidade ambiental dos empreendimentos.

30. O conceito de desenvolvimento sustentável, conforme o Relatório de Brundtland de 1991, pressupõe um
modelo de desenvolvimento que atenda às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade das gerações
futuras atenderem às suas próprias necessidades. Assim, a busca pelo desenvolvimento sustentável tem conduzido a
constantes desafios e questionamentos, pois conceitos antes considerados antagônicos, como lucro, preservação do
meio ambiente e bem-estar social devem ser agora harmonizados e tratados de forma indissociável. Disponível em:
www.floresta.ufpr.br/pos-graduacao/defesas/pdf_ms/2006/d462_0636-M/parte_2.pdf. Acesso em: 11/07/2015. Ver
também CMMD, 1998.

31. Entre as empresas estão Siemens, Deutsche Bank, Solar Millennium e ABB. A concepção do projeto é da Fun-
dação Desertec, criada pela Cooperação para Energia Renovável Transmediterrânea (TREC), uma rede de pesquisa-
dores e engenheiros de países banhados pelo mar Mediterrâneo, e do Clube de Roma, uma organização formada por
acadêmicos e personalidades de todo o mundo. Disponível em: http://revistapesquisa.fapesp.br/2009/08/01/energia-
dos-desertos/. Acesso em: 11/07/2015.

32. Veja, 2009, 22 de julho.

http://www.floresta.ufpr.br/pos-graduacao/defesas/pdf_ms/2006/d462_0636-M/parte_2.pdf
http://revistapesquisa.fapesp.br/2009/08/01/energia-dos-desertos/
http://revistapesquisa.fapesp.br/2009/08/01/energia-dos-desertos/
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O sistema de espelhos refletores, redes de transmissão e usinas cobrirá uma área de
6000 quilômetros quadrados, em países no norte da África. Concluso, o megapro-
jeto teria uma capacidade instalada de 100 gigawatts. O sistema conseguiria atender
a 15% da demanda europeia em 2050. Com ele seria possível produzir energia o
bastante para suprir o Brasil por seis meses, ou o equivalente a quatro Itaipus. Seus
idealizadores acreditam que, num mundo de crescente escassez energética e de neces-
sidade premente de buscar fontes que não sejam de origem fóssil, são boas as chances
de que o plano saia do papel. O investimento ganhou o apoio da chanceler alemã, An-
gela Merkel, e do presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso 33.
Até 2050, há ainda um longo caminho a seguir. O principal desafio é, sem dúvida,
o financiamento. Estima-se que o valor mínimo para o início das obras seja de 10
bilhões de euros, dinheiro alto em tempos de crise mundial 34.

Abaixo, Veja procura enfatizar a preocupação das empresas de automóveis com a pressão
dos ambientalistas sobre a necessidade de diminuição dos gases poluentes na atmosfera terres-
tre, uma vez que os carros também são grandes emissores de gases nas cidades. O texto parte do
pressuposto que um carro elétrico custa mais barato para a população, pois não são necessários
gastos com gasolina e outros combustíveis, porém, são menos eficientes e, por enquanto, seriam
utilizados apenas dentro das cidades. No final da reportagem, a revista utiliza um tom irônico
ao mencionar os ambientalistas (“ressuscitaram”), reforçando uma tendência histórica (Costa,
2010) de crítica da revista a esse grupo, considerado muitas vezes “exagerado” em seus pleitos
(“pressões ambientalistas”) ou tecnologicamente defasado. Outra crítica sempre recorrente, que
também aparece nessa matéria, reforçando a linha editorial de tendência neoliberal da publi-
cação, é relacionada ao setor público e aos “altos impostos” incidentes sobre o valor final dos
veículos (“um terço da diferença do preço se deve aos impostos”).

Um terço da diferença do preço se deve aos impostos. As alíquotas que incidem
sobre os carros elétricos são maiores, embora eles sejam menos poluentes do que os
movidos a combustíveis fósseis 35.
Em 1996, a GM chegou a vender um deles nos Estados Unidos: o EV1. Nesta década,
a elevação do preço do petróleo e as pressões ambientalistas para redução da emissão
de poluentes ressuscitaram os carros elétricos 36

A revista aborda na edição 2132, a forma como as montadoras e grandes empresas automo-
bilísticas pretendem se adaptar ao discurso de defesa do meio ambiente. Veja também aponta,
mais uma vez, que as empresas de automóveis cederam às pressões ambientalistas (“Mas ficou
evidente que, finalmente, as pressões ambientalistas forçaram...”) criando carros elétricos, mas
que não estariam atraindo clientela (“...cercados por multidões não foram os híbridos”) (Costa
et al, 2015).

Para uma das principais entrevistadas da revista, a consultora econômica Élisabeth Laville 37,
o discurso de desenvolvimento sustentável torna-se cada vez mais utópico entre as empresas que

33. Veja, Ed.2122, 2009, 22 de julho, p. 94 e 95.
34. Veja, Ed.2122, 2009, 22 de julho, p. 95.
35. Veja, Ed. 2129, 2009, 9 de setembro, p. 116.
36. Veja, Ed. 2129, 2009, 9 de setembro, p. 116.
37. Elisabeth Laville é uma das fundadoras da Graines de Changement (www.grainesdechangement.com), que

aborda temas como consumo responsável e os impactos da alimentação humana sobre o ambiente.

http://www.grainesdechangement.com
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não conseguem conciliar desenvolvimento com sustentabilidade e preservação do meio ambi-
ente. Para a consultora, não bastam apenas pequenas ações, como plantar árvores, deve-se criar
mecanismos para que as próprias fontes naturais que abastecem as empresas não se esgotem. Em
uma das poucas menções observadas nas matérias selecionadas, apesar de sua inquestionável im-
portância ambiental, Veja, por meio de sua fonte (Élisabeth Laville), trata sobre a devastação da
“floresta amazônica” para criação de gado, atividade responsável por 20% das emissões de CO2
no planeta (Costa et al, 2015).

A carne responde por 20% das emissões de dióxido de carbono (CO2) no mundo. A
partir do momento em que recebo essas informações, fazer algo é minha responsabili-
dade como consumidora. O mesmo vale para aqueles que comercializam os produtos
no ponto de venda. Até porque eles sabem bem melhor que o consumidor final a
procedência dos artigos e as condições em que são produzidos 38.
Plantar árvores não é o suficiente para uma companhia convencer o consumidor de
que protege o meio ambiente. É preciso fazer mais 39.
A questão difícil sobre a Amazônia é que, preservada, ela oferece um benefício gra-
tuito, mas não lucrativo 40.

No mês de dezembro de 2009, a revista lançou uma edição especial em forma de almanaque
com matérias sobre questões do tipo: como preservar o meio ambiente ou como as empresas
têm se adaptado ao modelo de “desenvolvimento sustentável”. O artigo de opinião, escrito
pelo professor e biólogo da Universidade da Califórnia, Jared Diamond, trouxe exemplos de
pesquisas feitas por ele mesmo sobre o que as grandes empresas têm feito para preservar o
meio ambiente. Utilizando informações de empresas mundialmente populares, como Coca-
Cola, Walmart e Chevron, o biólogo mostrou as ações que cada uma delas busca realizar para
evitar desastres ambientais e prejuízos econômicos. Fica claro para o leitor a utilização de
muitos termos que fortalecem o discurso que as empresas são completamente dependentes dos
recursos naturais (“Daí que a sobrevivência da Coca-Cola...”) e que a não preservação do meio
ambiente irá culminar em prejuízos. Além disso, reforça-se a necessidade de financiamento do
setor público para o setor privado.

Daí que a sobrevivência da Coca-Cola a compele a estar profundamente preocupada
com os problemas de escassez de água, energia, mudança climática e agricultura.
Uma meta da empresa é tornar suas fábricas “neutras em água”, devolvendo ao meio
ambiente uma quantidade de água igual à que foi usada nas bebidas e na sua produ-
ção 41.
Um menor consumo de recursos ambientais poupa dinheiro das companhias a curto
prazo. E uma imagem limpa reduz as críticas da sociedade 42.
Em cada uma dessas questões, as empresas americanas, e de todo o mundo, terão um
papel igual ou maior que o do governo. Meus amigos do mundo empresarial con-
tinuam me dizendo que o governo de Washington pode ajudar em duas frentes: por

38. Veja, Ed. 2130, 2009, 16 de setembro, p. 19.
39. Veja, Ed. 2130, 2009, 16 de setembro, p. 22.
40. Veja, Ed. 2130, 2009, 16 de setembro, p. 23.
41. Veja, Ed. 2145, 2009, 30 de dezembro, p. 269.
42. Veja, Ed. 2145, 2009, 30 de dezembro, p. 269.
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um lado, investindo em “tecnologia verde”, oferecendo incentivos fiscais e aprovando
uma legislação com limites e comércio de emissões 43.

As empresas, de modo geral, aparecem favoravelmente nas páginas da Veja, buscando so-
luções para os novos desafios ambientais, como no caso da gigante Apple, que disponibiliza
músicas para download evitando os Cd’s, e da BMW, que trabalha na criação de carros elétricos
que utilizem outro combustível que não seja a gasolina. A matéria abaixo (Ed.2145) ressalta o
comprometimento que as empresas têm buscado ter com o consumidor (“...a revolução verde
está finalmente acontecendo nas salas de conselhos administrativos em muitos países...”) para
que os “produtos verdes” sejam cada vez mais acessíveis para população, sem se pagar preços
exorbitantes pelo consumo de mercadorias e serviços sustentáveis.

A sustentabilidade não é mais opcional: é essencial. Depois de anos gastos na ex-
ploração da filantropia e da cidadania corporativas, a revolução verde está finalmente
acontecendo nas salas de conselhos administrativos em muitos países. Admite-se
cada vez mais que, com o passar do tempo, as marcas líderes só vão permanecer
como tal se também forem reconhecidas como líderes da responsabilidade corpora-
tiva – e se isso for visível não só em suas práticas internas ou processos industriais,
mas também na maior parte dos seus produtos e serviços 44.
Mas, embora a reputação das empresas tenha melhorado, isso não bastou para re-
solver os desafios sociais e ecológicos que enfrentamos – as emissões de CO2 au-
mentaram quase exatamente na proporção em que deveriam ter diminuído desde o
Protocolo de Kyoto, 75% dos estoques marítimos de pesca estão super explorados,
metade das florestas tropicais e temperadas do mundo sumiu e a disparidade entre os
mais ricos e os mais pobres dobrou nos últimos trinta anos do século XX 45.

O discurso político de Carta Capital sobre o meio ambiente 46

Para este artigo foram consultadas todas as edições da revista publicadas em 2009 e seleci-
onadas 18 matérias que tiveram como foco as fontes empresariais no que se refere à temática
“Mudanças Climáticas”. As 18 matérias jornalísticas sistematizadas dividiram-se em vários gê-
neros jornalísticos, também com predominância do gênero informativo (a exemplo da revista
Veja), por meio de reportagens 47.

As principais fontes de informação da revista Carta Capital foram as empresas internacio-
nais, como Shell, HSBC, British Airways e Santander. Também foram citadas empresas nacio-
nais como Odebrecht e Votorantin. Economistas e analistas econômicos e ambientais ganharam
visibilidade na revista ,como Jenny Chase (analista de energia solar da New Energy Finance),
Fernando Camargo (economista da LCA Consultoria) e Ricardo Young (Instituto Ethos). Essas
fontes foram citadas em média apenas uma vez.

43. Veja, Ed. 2145, 2009, 30 de dezembro, p. 272.
44. Veja, Ed. 2145, 2009, 30 de dezembro, p. 288.
45. Veja, Ed. 2145, 2009, 30 de dezembro, p. 288.
46. Algumas informações relativas à revista Carta Capital também foram publicadas no artigo “O discurso político

da revista Carta Capital sobre Meio Ambiente: o aquecimento global em pauta” (Cunha & Costa, 2012).
47. A revista Carta Capital também possui colunas fixas para seus comentaristas: Gestão (Thomaz Wood Jr.),

Ideias – Saúde (Rogério Tuma), Sextante (Antônio Delfim Neto) e Periscópio (Nouriel Roubini).
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Entre os nomes citados mais de uma vez, considerando-se também o enfoque político da
COP 15, encontram-se o presidente dos Estados Unidos da América (USA), Barack Obama (sete
vezes); os ex-presidentes dos USA e Brasil, George W. Bush Jr. e Luis Inácio Lula da Silva, res-
pectivamente (ambos citados quatro vezes). O presidente chinês Hu Jintao aparece com três
citações, seguido, com duas citações cada uma, pelo presidente francês Nicolas Sarkozy; por
José Goldemberg (físico da Universidade de São Paulo); Gordon Brown (Primeiro-Ministro bri-
tânico); Angela Merkel (Premier Alemã); Fernando Henrique Cardoso (ex-Presidente do Brasil
e Bill Clinton (Ex-Presidente dos USA) (Cunha & Costa, 2012).

Ainda sob o prisma político, além do econômico, as instituições mais citadas foram lideradas
pela Organização das Nações Unidas (ONU), que apareceu com dez citações e pelo Intergovern-
mental Panel on Climate Change (IPCC), citado oito vezes. Seguem-se a eles, o Banco Mundial
e o Congresso dos EUA, citados cinco vezes cada; a Universidade de São Paulo (USP), a Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a Convenção Quadro das Nações Unidas
sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), que aparecem com quatro citações. Com três citações
estão: Agência Internacional de Energia, New Energy Finance, Comissão Europeia, Ministé-
rio de Minas e Energia, Senado dos USA, Câmara de Deputados dos Estados Unidos, MIT –
Massachusetts Institute of Technology e McKinsey Consultoria (Cunha & Costa, 2012).

Comparando o número de fontes de informação estrangeiras com as nacionais, percebe-se
que as da primeira categoria quase se igualam às desta última, pois muitas das matérias de ca-
ráter ambiental veiculadas por Carta Capital provinham da publicação inglesa The Economist,
com a qual a revista brasileira tem uma parceria. Deste modo, Carta Capital busca legitimar
seu discurso também pela utilização de uma revista reconhecida internacionalmente e que as-
sume um posicionamento próximo ao seu, ao abordar os temas ambientais, com enfoque para os
desdobramentos políticos e econômicos (Cunha & Costa, 2012).

Entre as temáticas mais abordadas pela revista estão, além do aquecimento global, temas
relacionados, como: energia, sustentabilidade, a 15ª Conferência das Partes das Nações Unidas
(COP-15), legislação ambiental brasileira e escassez de água. Os meses nos quais Carta Capital
mais publicou textos com estes temas foram janeiro e dezembro de 2009 (janeiro sucedeu a
COP-14, em Bancoc, e dezembro foi mês de realização da COP-15, em Copenhague). (Cunha
& Costa, 2012).

Carta Capital se utilizou do discurso de instituições financeiras renomadas e especialistas
do clima e da economia, para tentar demonstrar que “falta de dinheiro” não é o real problema
para implementar medidas ambientalmente eficazes e, sim, uma suposta falta de vontade dos
governantes de cederem a um acordo, por não quererem abdicar do crescimento econômico de
seus países.

Assim como na maioria dos meios de comunicação, a 15ª COP, em Copenhague, ganhou
visibilidade nas páginas de Carta Capital, especialmente por conta da expectativa em torno de um
acordo mundial para mitigação dos GEEs (Gases do Efeito Estufa). Todos os textos referentes ao
assunto (artigos, reportagens), convergem para a incredulidade de que a COP-15 resulte em um
acordo final e para o “confronto” existente entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos (“que
os países ricos estavam determinados...”), materializando o próprio discurso de incredulidade da
revista e de seus colunistas em relação aos resultados da conferência (Cunha & Costa, 2012).
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Não há clima para salvar o clima na Cúpula de Copenhague. Ponto. Toda aquela
gigantesca expectativa de que se iria pavimentar um acordo agora em dezembro, li-
mitando a emissão de CO2 para que a Terra aqueça “apenas” 2% até 2020 (o Plano
450), desmanchou-se no ar 48.
Confirma-se, no entanto, a desconfiança da maioria das pessoas de que os países
ricos estavam determinados a transferir para uma próxima reunião, talvez em 2010,
no México, quaisquer definições que os obrigassem a assumir metas de redução da
emissão dos gases que aquecem o ambiente 49.

China e Estados Unidos assumiram o protagonismo nas matérias, por serem os maiores
emissores e os países dos quais se esperava mais flexibilidade para fechar um acordo – o que
talvez fosse facilitado pelo deslumbramento da população mundial com a eleição do primeiro
presidente negro dos USA, Barack Obama. (Cunha & Costa, 2012). Toda a movimentação
em relação aos resultados positivos que a COP-15 poderia trazer, também foi permeada por
incredulidade, por conta dos resultados já mostrados em conferências climáticas anteriores – em
que não se chegou a um acordo com força de lei entre os países.

Primeiro, os países pobres querem grandes quantias de dinheiro. Para manter o aque-
cimento global em um aumento de apenas 2%, o Banco Mundial calcula que custaria
de 140 bilhões a 675 bilhões de dólares por ano aos países em desenvolvimento.
Isso em comparação com os 8 bilhões de dólares por ano que lhes são dados hoje
para atenuar a mudança climática. O custo de 75 bilhões de dólares para se adaptar
ao aquecimento global (em oposição a tentar detê-lo) também supera em muito o 1
bilhão de dólares por ano disponibilizados a eles 50.

Já a matéria “Diminuindo a Distância”, da The Economist, enfatiza outra característica do
discurso jornalístico de Carta Capital: o enfoque econômico.

Para além da retórica de salvação do planeta, a discussão em Copenhague, e em
outros lugares, será sobre os níveis de emissão e dinheiro 51.

A discussão sobre “dinheiro” fica mais evidente quando, nas matérias publicadas por Carta
Capital, se evidencia o abismo econômico existente entre os países, caracterizado pela divisão
destes em dois grupos: ora são “pobres” contra “ricos”, ora desenvolvidos contra subdesenvol-
vidos (“...confronto entre ricos e pobres”). Essa bipolaridade gira especialmente em torno da
atribuição das responsabilidades do aquecimento global e na definição de custos que os países
responsáveis têm que arcar para ajudar os países que não têm condições de enfrentar as con-
seqüências do aquecimento com recursos próprios (Cunha & Costa, 2012).

Nas posições sobre dinheiro, a distância está entre mundo desenvolvido e em desen-
volvimento 52

“A luta de classes globalizada: a conferência em Copenhague encena o confronto
entre ricos e pobres” 53.

48. Antonio Delfim Neto, Carta Capital, 2009, 25 de novembro, p.38.
49. Antonio Delfim Neto, Carta Capital, 2009, 25 de novembro, p.38.
50. Carta Capital, 2009, 30 de setembro, p.71.
51. Carta Capital, 2009, 16 de dezembro, p.50.
52. Carta Capital, 2009, 16 de dezembro, p.50.
53. Celso Dorbes Bacarji, Carta Capital, 2009, 23 de dezembro, p.72.
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“Os ricos têm grana, os pobres têm pressa” 54.
As negociações também dividem o mundo em duas metades. A ideia de “responsa-
bilidades comuns, mas diferenciadas”, na qual o UNFCCC está baseado – que todos
estão juntos, mas que alguns países estão mais responsáveis que outros-, é razoá-
vel. Mas a maneira como ela tem sido aplicada significa que os países desenvolvidos
carregam todo o fardo da mitigação, enquanto os países em desenvolvimento se be-
neficiam do MDL e não precisam limitar suas emissões em nenhuma medida 55.

Carta Capital, por meio de suas próprias reportagens, dos textos da revista The Economist
e de seus colunistas, defendeu a posição de que os países desenvolvidos são os grandes res-
ponsáveis históricos pelo aquecimento e por isso, deveriam ajudar financeiramente os países
subdesenvolvidos a enfrentar as consequências do fenômeno.

É amplamente aceito que, já que o mundo desenvolvido é responsável por jogar 200
anos de dióxido de carbono na atmosfera, ele deveria ajudar os países em desenvol-
vimento a se adaptar à mudança climática. 56

Em reuniões fechadas, pequenos grupos de diplomatas trabalham para construir pro-
postas que agradem às nações desenvolvidas, que terão de pagar a conta, e os pobres,
que já estão lidando com os impactos mais extremos das mudanças climáticas. 57

Os custos do aquecimento global também tiveram destaque na publicação. O Banco Mundial
e a Consultoria McKinsey foram as fontes mais utilizadas ao se tratar sobre o tema, especial-
mente por já terem estudos na área. É mencionado o relatório “Economia da Mudança do Clima
no Brasil: custos e oportunidades”, baseado no relatório Stern. Nas matérias analisadas, há uma
grande discussão em torno do valor necessário para conter os avanços do aquecimento global.
Geralmente, os custos de preservação giram em torno de valores muito baixos, se comparados,
por exemplo, a quantidade gasta pelos países em investimentos econômicos (Cunha & Costa,
2012).

No mundo inteiro, estudos tentam calcular o custo da preservação. Um indicador
mágico parece girar em torno de 1% do PIB mundial. Em entrevista a Carta Capi-
tal, o consultor da McKinsey & Company e expert em mudanças climáticas Marcus
Frank aposta num valor ainda menor: ”O custo seria de apenas 0,5% ou 0,6% do PIB
mundial ao ano até 2020”. 58

Na zona costeira, os prejuízos podem chegar de 136 bilhões a 207, 5 bilhões de
reais, segundo o levantamento. Melhor investir em políticas preventivas e de gestão,
orçadas em 93 milhões de reais por ano ou 3,72 bilhões de reais até 2050. Bem menos
que os 27 bilhões de reais de desoneração fiscal e outros incentivos anunciados neste
ano pelo governo federal para conter os efeitos da crise financeira mundial. 59

54. Reinaldo Canto, Carta Capital, 2009, 16 de dezembro, p.60.
55. Carta Capital, 2009, 16 de dezembro, p.52.
56. Carta Capital, 2009, 16 de dezembro, p. 51.
57. Reinaldo Canto, Carta Capital, 2009, 16 de dezembro, p. 60.
58. Denise Ribeiro, Carta Capital, 2009, 16 de dezembro, p. 58.
59. Denise Ribeiro, Carta Capital, 2009, 16 de dezembro, p. 58.
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Conclusão

Na comparação entre os artigos publicados pelas revistas Veja e Carta Capital em 2009,
tendo como foco as mudanças climáticas e a utilização de fontes ligadas à área empresarial,
pode-se concluir que a revista Carta Capital destacou os desdobramentos políticos e econômi-
cos do fenômeno climático em termos globais – o que é também notado pela escolha de sua
principal fonte informativa: a revista inglesa The Economist. Os empresários apareceram de
forma “tímida” na publicação, ganhando destaque economistas e consultores estrangeiros, além
de políticos que trataram sobre questões econômicas.

Carta Capital se utilizou do discurso de instituições financeiras renomadas e especialistas do
clima e da economia para demonstrar que “falta de dinheiro” não seria a essência do desacordo
entre os países. A questão seria de cunho político: a falta de interesse em abrir mão do ritmo
atual de crescimento econômico em prol do meio ambiente.

Já a revista Veja reproduziu de forma favorável o discurso de suas fontes ligadas à área em-
presarial, ou seja, um discurso pró-desenvolvimento sustentável que não incorpora o clássico e
antagônico debate “desenvolvimento econômico x preservação ambiental”, ainda bastante pre-
sente no discurso de ambientalistas, historicamente criticados pela revista (Costa, 2010; Costa
et al, 2015).

De modo geral, a revista construiu sua narrativa tomando como base as empresas que durante
o ano de 2009 buscaram adaptar-se ao modelo de desenvolvimento sustentável, satisfazendo as
cobranças de grandes instituições ambientalistas como o Greenpeace e WWF. Utilizando argu-
mentos dos próprios ambientalistas, de pesquisas científicas e, principalmente, de economis-
tas/consultores, a revista sustentou a argumentação de que há benefícios para as empresas em
preservar a natureza (Costa et al, 2015).

Utilizando-se de uma linguagem dominantemente didática, comparativa e com o uso de in-
fográficos, que enalteceu a maioria das ações empresariais (Costa et al, 2015), a revista Veja
se mostrou ambientalmente correta para seu leitor e em “sintonia” com a necessidade, por ela
defendida, de crescimento econômico sustentável do país e das empresas. Embora valorize o en-
foque neoliberal em suas páginas, de modo geral, foi possível observar nos textos selecionados,
uma “preocupação favorável às empresas” sobre uma suposta necessidade de “ajuda financeira”
ao setor privado produtivo pelos órgãos públicos para garantir a sustentabilidade ambiental dos
empreendimentos.
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Resumo

Este trabalho analisa as imagens de divulgação da campanha COLETA 2015, ação
de arrecadação de fundos em prol do combate à extrema pobreza, da organização
sem fins lucrativos TETO. Ao denunciar a realidade socioeconómica de milhões de
brasileiros, a campanha, que tem como slogan “O problema não é o que vira notícia,
mas o que deixa de ser”, acaba por denunciar também o fenómeno do jornalismo
conhecido, desde os anos de 1990, por tabloidization – estudado majoritariamente
no contexto da Europa Ocidental e Estados Unidos por autores como Sparks (1998),
Esser (1999), Turner (1999), Sparks e Tulloch (2000). Por isso, uma das questões
que se levanta, é que, com a tabloidização, ocorre um desequilíbrio da agenda: os
media acabam por dedicar muita atenção aos aspetos da vida pessoal e particular de
pessoas, principalmente celebridades, pessoas públicas, e relativamente pouca para os
aspetos políticos, sociais e económicos, como a pobreza, por exemplo. A denúncia
da tabloidização, por meio das imagens da campanha COLETA 2015 e da hashtag
“quemliga” nas redes sociais, põe em causa a atuação do jornalismo no seio do direito
democrático que todo o cidadão possui de se informar.
Palavras-chave: democracia; espaço público; jornalismo; pobreza; tabloidização.

1. O agendamento dos media

A já consolidada teoria do agendamento, desenvolvida a partir do estudo realizado por
Maxwell E. McCombs e Donald Shaw no decorrer da campanha presidencial norte-americana
de 1968, com publicação em 1972, aponta para a capacidade de persuasão política dos media.
Com foco na relação causal entre a agenda mediática e a agenda pública, retoma o paradigma
dos “efeitos” sob a perspectiva cognitivista.

Embora resistam dúvidas quanto ao seu estatuto de teoria, o fato é que os estudos de agenda-
setting, considerando o seu percurso evolutivo e lugar ocupado face à epistemologia da comu-
nicação, são notoriamente relevantes não apenas para compreender o funcionamento do jorna-
lismo e da seleção das notícias, mas para melhor conceber o nosso sistema político (sua forma
de atuação e comunicação 1) e a própria democracia.

1. Ao levar em consideração que o espaço público contemporâneo apresenta-se “altamente massmediatizado”,
Correia (2010: 1) afirma que “nunca as questões relativas às interfaces entre media e sistema político despertaram
tanto interesse nem foram tão decisivas, bastando para tal pensar nas polémicas desenvolvidas em torno da Guerra
do Golfo ou da cobertura do terrorismo”.

IX Congresso Sopcom. pp. 258-271. Coimbra, novembro de 2015

tarcimesquita@gmail.com


i
i

i
i

i
i

i
i

A denúncia da tabloidização na campanha COLETA/TETO Brasil 2015 259

Para James W. Dearing e Everett Rogers, o agendamento significa uma espécie de com-
petição contínua entre os proponentes de temas/assuntos/questões para ganhar a atenção dos
profissionais dos media, do público e das elites políticas. Esta conceptualização parte de vasta
análise de literatura (em que foi possível reconhecer que os estudos sobre agenda-setting variam
de foco entre três componentes: conteúdo dos media; relativa importância dada pelo público aos
diversos acontecimentos e assuntos; e a análise dos temas de interesse das entidades e atores
governamentais), sendo apresentada em forma de um quadro explicativo.

Desse modo, o processo de agendamento para Dearing e Rogers (1996) envolve, necessari-
amente, um movimento dinâmico entre as agendas mediática, pública e política, e entre os seus
gatekeepers, sendo possível oferecer uma explicação de por que as informações sobre determi-
nadas questões, e não outras questões, estão disponíveis para o público em uma democracia;
como a opinião pública é formada; e por que certas questões são abordadas através de acções
políticas, enquanto outras questões não são. Por tudo isso, os autores consideram que o estudo
da agenda-setting é também “o estudo da mudança social e da estabilidade social” (idem: 2).

Dois fatores (dependentes entre si) são lembrados por Dearing e Rogers (1996) como cruci-
ais para que se estabeleça o agendamento: a classificação dos assuntos e o quesito tempo. Para
eles, uma agenda materializa-se em um conjunto de temas a serem comunicados através de uma
hierarquização de importância em um determinado ponto no tempo. Nesse sentido, por um lado
o processo de agendamento lida com a factualidade própria dos acontecimentos, por outro, com
a duração dessa importância dada pelos gatekeepers aos temas.

A centralidade que assumem os media no processo de agendamento (mas antes na vida dos
cidadãos) pode ser exemplificada pela propositura original de Walter Lippmann, na obra Public
Opinion (1922), quando insinua que os media são o principal elo entre os acontecimentos no
mundo e a imagem desses acontecimentos em nossas mentes. “Para atravessar o mundo as
pessoas precisam ter mapas do mundo 2” (Lippmann, 2008: 31), e quem pode nos dizer o que se
passa ao redor do mundo? Quem pode dar visibilidade as acções dos políticos e até propiciar um
escândalo com fins de derrubar um governo? A resposta envolve, para além do reconhecimento
do poder dos media de difundir os acontecimentos, também a sua capacidade de modelá-los com
fins estratégicos.

Para Traquina (2000), com base nos estudos de Harvey Molotch e Marilyn Lester, duas
variáveis parecem ser determinantes na constituição da agenda jornalística: 1) toda a atuação
dos membros da tribo jornalística e, em particular, os critérios de noticiabilidade que utilizam
na seleção das ocorrências; 2) a acção estratégica dos promotores de notícias e os recursos que
possuem e que são capazes de mobilbizar para obterem acesso ao campo jornalístico.

Para o autor, a ideologia dessa tribo é um factor crucial na elaboração do produto jornalís-
tico, já que um aspecto fundamental de sua cultura profissional é a partilha de valores quanto ao
grau de importância que tende a assumir uma ocorrência ou questão. Além disso, a ideologia
torna-se evidente nos procedimentos próprios das técnicas jornalísticas, tanto no que se refere
aos processos de busca e recolha de informações junto às fontes, quanto aos procedimentos nar-
rativos em si, a “reportagem” por excelência, (como o lide, por exemplo, que precisa responder

2. Esta propositura de Lippmann, comumente é associada a “necessidade de orientação da audiência”, que tende
a reforçar ou atenuar os efeitos do agendamento, tendo sido avançada pelo próprio McCombs, entre outros.
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às questões O que? Quando? Quem? Como? Onde? Por que? e os chamados frames ou
enquadramentos, responsáveis pelo “tom” noticioso que se deseja dar).

O acesso ao campo do jornalismo diz respeito ao esforço necessário dos diversos setores
da sociedade, sobretudo, de membros da elite política para chegar ao sistema de produção de
notícias, nesse sentido, envolve a natureza concorrêncial e conflitiva dos promotores de notícias
(news promotors). Molotch e Lester (1993: 43-46) destacam três tipos de acesso: o “acesso habi-
tual”, quando o sujeito ou grupo localiza-se adequadamente na rede noticiosa fazendo coincidir
suas demandas informativas com as atividades de produção jornalística; o “acesso disruptivo”,
que gera a pertubação das formas usuais de escolha de acontecimentos, provocando a notícia e;
o “acesso direto”, que desigina a eleição temática dos próprios jornalistas, que tendem a detectar
do próprio “faro” o que pode ser agendado.

Assim, o entendimento acerca do processo de agendamento dos media passa por compre-
ender igualmente o papel social e político do jornalismo em sua forma peculiar de construção
da comunicação pública. A notícia, um género discursivo eficaz de influência e de projeção dos
acontecimentos, será sempre o resultado de uma série de escolhas dos jornalistas (considerando
a hierarquia dos cargos), em vários níveis como o da linguagem, mas também de constrangimen-
tos no âmbito da produção (como o tempo) e da organização (como o alinhamento às políticas
editoriais), com atenção ainda ao cumprimento dos códigos deontológicos. Ao seleccionarem e
divulgarem as notícias, os editores, os profissionais da redacção e dos distintos meios de difu-
são da informação, desempenham um papel crucial na configuração da realidade política (ou da
imagem dessa realidade em nossa mente, como fez notar Lippmann).

2. O desequilíbrio da agenda

A agenda dos media (noticiosos), enquanto “elenco de matérias informativas prioritárias que
assumem aí maior visibilidade” (Esteves, 2012: 112), tenciona que o jornalismo cumpra efeti-
vamente o seu papel de fomentador do debate público e de guardião da democracia. Para tanto,
há que apresentar um conjunto de temas de alta relevância social, o que implica na qualificação
adequada dos eventos noticiosos (conteúdos) em termos equilibrados consoante às hard news e
soft news, bem como ao nível da linguagem e apresentação das informações.

O estabelecimento do grau de importância dado a um tema, o processo de agendamento
por excelência, pode ser perigoso à medida que os media estabelecem equivocadamente essa
hierarquia. Duas questões parecem “pesar” mais na balança jornalística e influir para um dese-
quilíbrio:

1. O fato do jornalismo ser frequentemente conceituado a partir da dimensão objetiva da re-
alidade, fez residir no âmago de sua prática o imperativo da “singularidade” dos eventos.
O problema dos chamados eventos raros, únicos (ou singulares) que se assumem “natu-
ralmente” como valor-notícia predominante, é a forte tendência que eles igualmente têm
de serem construídos com base no “sensacional”.

2. Quando o valor-notícia deixa de centrar num evento em si e passa a centrar-se no sujeito,
faz funcionar uma cultura bastante viva nos nossos dias, a cultura da celebridade, que,
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por sua vez, desloca o “interesse social” da notícia. Nesse sentido, uma notícia pode
aparecer na agenda mediática sem ter necessariamente um significado social abrangente.

Voltemos primeiro nossa atenção para o significado de “singular” no jornalismo. De acordo
com Genro Filho (2004), a incompreensão da especificidade do sistema social e do homem
como síntese dos diversos níveis de sua existência, isto é, sua natureza biológica, antropológica
e sobretudo histórica (económica, política, ideológica e cultural) conduz a graves distorções
teóricas, dentre as quais a aplicação mecânica da Teoria da Informação ao jornalismo.

Há uma frase muito difundida que pode ilustrar esse fato: “se um cão morde um
homem não é notícia, mas se um homem morde um cão a notícia é excelente”. Re-
almente, a probabilidade de que um homem avance a dentadas contra um cão é bem
menor do que a probabilidade de novas torturas a presos políticos no Chile, por exem-
plo. Tecnicamente, portanto, a primeira notícia é mais importante do que a última,
contém maior quantidade de informação segundo a visão matemática da Teoria da
Informação. Entretanto, é fácil perceber que a notícia sobre as torturas do Chile tem
mais significado e importância. Pelo fato de conter mais universalidade e ser um
fenômeno ligado ao conflito fundamental de nossa época. Por isso, embora seja um
evento de maior probabilidade e que em Teoria da Informação significa menos in-
formação, será uma notícia qualitativamente superior (Genro Filho, 2004: 164-165,
grifo nosso).

Para o autor, o conceito de “singularidade” no jornalismo só pode ser adequadamente com-
preendido se posto em relação com outros dois conceitos: “particularidade” e “universalidade”.
Cada um desses conceitos, ou categorias do pensamento sobre a realidade e as experiências hu-
manas, dialogam entre si. No universal, por exemplo, estão contidos os diversos fenômenos
singulares e os grupos de fenômenos particulares que o constituem.

Em se tratando da sociedade, não importa unicamente o aspecto quantitativo da in-
formação para que ela seja eficaz. Interessa, fundamentalmente, ao homem, como
sua ferramenta para a ação e o pensamento, informações vinculadas aos processos
básicos da sociedade e suas contradições. [...] Esse processo global que serve como
critério da qualidade da informação nada mais é do que a História, dimensão mais
totalizante da evolução humana. Enfim, se um homem morde um cão isso não tem o
menor significado no processo histórico, porque é um fato singular que não contém
nenhuma universalidade, não indica nenhuma tendência na evolução ou transforma-
ção da sociedade. Então, se o singular é a matéria-prima, a forma pela qual se crista-
liza o jornalismo, o critério de valor da informação vai depender (contraditoriamente)
da universalidade que contém. Singular, portanto, é a forma de jornalismo, não seu
conteúdo (Genro Filho, 2004: 165-166, grifo nosso).

Com base na premissa que “singular” é a forma de jornalismo, não o seu conteúdo”, imagi-
nemos que o evento sobre o homem que morde um cão passe pelos portões dos “gatekeepers”
e se transforme em notícia, onde exatamente publicá-la? O local da publicação vai dizer muito
sobre essa forma de jornalismo. É justamente aqui que o sensacionalismo entra como quesito
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determinante para a qualificação do jornalismo. É suposto que essa notícia seja valorizada mais
por um tabloide ou jornal popular, por exemplo, do que por parte do jornalismo de referência 3.

As investigações sobre sensacionalismo nos conteúdos jornalísticos têm acentuado ao menos
três aspectos desta prática, de acordo com Franciscato e Góes (2012, p. 292): a) o sensaciona-
lismo como conteúdo, no caso atribuindo ênfase à cobertura de situações de violência, sexo,
escândalos privados, eventos bizarros e histórias humanas, entre outros; b) o sensacionalismo
como linguagem, carregando no exagero estilístico das suas expressões, imagens e narrativas
para reforçar as situações citadas acima e estimular um apelo à sensorialidade; c) sensaciona-
lismo como estratégia empresarial-mercadológica, em que a organização jornalística assume a
aplicação de conteúdos e linguagens sensacionalistas considerando que ambas são formas apro-
priadas para alcançar audiências ampliadas, particularmente vinculadas às classes populares.

Amaral (2006: 21) afirma que, em geral, “(...) o sensacionalismo está ligado ao exagero;
a intensificação, a valorização da emoção; à exploração do extraordinário, à valorização de
conteúdos descontextualizados; à troca do essencial pelo supérfluo ou pitoresco e inversão de
conteúdo pela forma”. A notícia do homem que morde um cão, sem dúvida, perpassa alguns
desses elementos, sendo, portanto, mais objeto de um tipo específico de jornalismo, este sim
“singular”.

A segunda questão trazida aqui toca no tema “celebridades” (em suas variações ou estatutos
da fama) que hoje extrapola o segmento designado como “cor-de-rosa”. Segundo Shoemaker e
Vos (2011: 41), uma “característica básica de eventos com valor de notícia diz respeito ao fato
do evento, das pessoas ou das discussões constituírem desvios ou não”. Os eventos que ocorrem
fora da ordem ou da normalidade teriam assim uma maior probabilidade de se tornaram “itens
jornalísticos” (novamente como o caso do homem que o morde o cão). Mas, consoante aos
fenômenos de baixa probabilidade, há também uma tendência de os itens jornalísticos tratarem
predominantemente de celebridades e outras pessoas proeminentes.

No contexto da vida da maioria de pessoas, a vida das celebridades constitui um des-
vio e por isso interessa aos gatekeepers. [...] Isso explica o desfile interminável de
notícias sobre celebridades e colunas de fofoca, que ao longo das últimas décadas
invadiu a programação de notícias. A linha entre o entretenimento e notícias sobre o
mundo está tão borrada que em alguns veículos de comunicação ela inexiste (Shoe-
maker & Vos, 2011: 41).

Nesse sentido, a característica da “anormalidade” dos eventos noticiosos, fundamental para
os selecionadores de notícias, tanto pode servir para justificar o uso de sensacionalismo, como a
“entrada” de uma série de notícias consideradas sem valor universal ou “histórico” no processo
de agendamento. É pertinente refletir sobre o que é conteúdo significativo no agendamento dos
media e o que não é. Do mesmo modo, ainda distinguir e caracterizar os tipos de produtos
jornalísticos, como os jornais de referência e os tabloides, buscando revelar os aspectos em que
se aproximam. Estudos de âmbito comparativo podem sempre revelar características do fazer
jornalístico ainda não suficientemente discutidas.

3. Concebido por Zamin (2014: 939). como “aquele que serve interna e externamente de referência – tanto para
a elite formadora de opinião, como para os meios de comunicação – sobre uma parcela do mundo público, qual seja,
o país ao qual se dirige”.
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Em que pese a relevância dos estudos sobre celebridades (celebrity studies), em pleno vigor,
é preciso estar atento a complexidade do tema, sobretudo no que diz respeito à relação entre
sujeitos e media, já que, como ressalta França (2014: 34), “a celebridade espelha, de alguma
forma, o quadro de nossas relações sociais, da constituição de nossas identidades, da forma
como nossa sociedade lida com a diversidade”. Por esta razão, o seu debate faz intersecção com
outros fenômenos que se retroalimentam.

A temática “celebridades” constitui-se uma questão crucial para a compreensão do fenômeno
da tabloidização da informação por se revelar eficaz no funcionamento da máquina mediática, e
especificamente por materializar a predisposição dos media contemporâneos em abranger, cada
vez mais, o frívolo, o efêmero, o espetáculo, mas também por tornar evidente as marcas da
cultura de nosso tempo: “líquida”, com sua eterna insatisfação pessoal e o individualismo. É
importante, dentro do debate sobre tabloidização, refletir sobre como as celebridades podem
ocupar um importante espaço da agenda midiática, gerando seu “desequilíbrio”.

3. O processo de tabloidização

O debate sobre o processo de tabloidização da informação surge no âmbito investigativo da
imprensa de países da Europa Ocidental e dos Estados Unidos, mais fortemente na década de
1990, fomentado por autores como Kurtz (1993), Sparks (1998), Esser (1999), Turner (1999),
Sparks & Tulloch (2000). E, vale ressaltar, com forte influência do debate já estabelecido sobre
as relações entre o jornalismo e a cultura popular, tanto a partir dos estudos culturais britâni-
cos, em sua vertente clássica, como de estudos posteriores como em Fiske (1989) e Dahlgren
& Sparks (1992). De forma mais específica, contribuiu decisivamente para o surgimento do de-
bate um notável crescimento do número (e do poder dos tabloides), que se fez notar de forma
mais expressiva em países como Estados Unidos e Inglaterra (já na década de 80), e, por isso
a imprensa desses locais foram as primeiras a constituírem objetos de análise do processo de
tabloidização.

Os autores afirmam que esse processo surge principalmente em virtude da dinâmica de com-
petitividade entre os media, e não apenas entre os seus diferentes tipos ou entre os standards e
os tabloides, no caso da imprensa. Associa-se ainda como causa da tabloidização: a migração
dos anunciantes dos meios tradicionais para a internet, o surgimento de novos tipos de audiência
e as modificações no cenário económico global, que contribuem para o estado de crise dos me-
dia, com elevado número de despedimentos e a perda da qualidade de muitas publicações. E é
disso que trata basicamente a tabloidização: uma crescente e acentuada penetração dos valores
noticiosos dos tabloides nos meios e produtos jornalísticos de caráter não-tabloides, designados
como de “referência”. Além disso, por dentro desse processo pesa o “espírito do tempo” 4: o
desenvolvimento da sociedade do espetáculo, da cultura de celebridades, o avanço do entreteni-
mento, das soft News, o apelo ao sensacionalismo, elementos considerados próprios da cultura
de massas e da prática dos tabloides.

4. Conceito hegeliano e uma das traduções do termo alemão Zeitgeist.
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A definição do processo de tabloidização nos media noticiosos é comumente estabelecida
nos seguintes termos: diminuição das hard news em detrimento das soft news e notícias espor-
tivas; redução da cobertura internacional; ênfase nos aspectos da vida privada; predileção por
histórias de interesse humano, escândalos, temas do entretenimento e linguagem sensacionalista;
supervalorização dos elementos visuais das notícias como os que envolvem os tipos de layout,
tamanho de manchetes, títulos e utilização excessiva de cores e materiais pictóricos que tendem
a reduzir o espaço dedicado ao texto (Kurtz, 1993; Franklin, 1997, Esser, 1999; Turner, 1999;
Sparks, 2000; McLachlan e Golding, 2000, Conboy, 2006, entre outros). Por isso, uma das
questões que se levanta, é que, com a tabloidização, há um desequilíbrio da agenda: os media
acabam por dedicar muita atenção aos aspetos da vida pessoal e particular de pessoas, principal-
mente celebridades, pessoas públicas, e relativamente pouca para os aspetos políticos, sociais e
económicos.

A primeira leva de trabalhos vai definir o fenómeno a partir da perspectiva pessimista, ao
tocar em termos como “contaminação” da imprensa séria (Esser, 1999), e conceitos como “in-
fotainment”, o efeito “dumbing down” das notícias, “newszak” (Franklin, 1997), entre outros,
que remetem a tranformação dos valores noticiosos dos media contemporâneos, e fincam-se na
esteira de pensamento que muitos “pós-modernos” argumentam ser bastante elitista, antiquado
e conservador acerca das funções, dos efeitos e perigos da cultura de massa (McNair, 2003).
Em sentido amplo, os trabalhos vão estar atentos a uma certa ruptura com os modelos informa-
tivos “ideais” do jornalismo, e a certas contradições no interior das práticas mediáticas como as
que tendem a subverter as regras tradicionais da informação para atender às demandas de novos
mercados.

Outra herança da primeira leva de trabalhos é a concepção de que a tabloidização é um
processo que envolve necessariamente uma série de mudanças ao longo do tempo (Esser 1999;
Sparks, 2000). Dentre essas mudanças está a reorientação de conteúdo para tipos e formatos do
entretenimento, mas também inclui-se aí a dimensão visual da aprentação da informação.

No que toca particularmente ao conteúdo, é conhecido o esquema de dois eixos de Sparks,
que apresenta quatro categorias para se verificar a incidência de tabloidização de um determi-
nado meio. Os eixos indicam variáveis que organizam os critérios de noticiabilidade dentro dos
media: Concentração em política, economia e sociedade vs. Concentração em escândalo, des-
porto e entretenimento; e Concentração na vida pública vs. Concentração na vida privada. De
acordo com o esquema de coordenadas cartesianas, um jornal sério, por exemplo, é aquele que
tem um maior desempenho nas questões da vida pública e que apresenta mais temas ligados à
política, economia e sociedade (ocupa o quadrante superior esquerdo). Enquanto um impresso
de tipo tabloide tem um alto desempenho na vida privada e dedica-se com mais ênfase a assun-
tos relacionados com escândalos, desporto e entretenimento (ocupa o quadrante inferior direito).
Nesse sentido, a definição e argumentação acerca da tendência para a tabloidização de um veí-
culo ou da sua produção específica está vinculada à dispersão/concentração dos seus temas. Ou
em outros termos, no equilíbrio de sua agenda.
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4. As imagens da TETO e a denúncia da tabloidização

O TETO é uma organização não governamental presente na América Latina e Caribe, que
busca superar a situação de pobreza em que vivem milhões de pessoas através de mobiliza-
ções e ações conjuntas com moradores das comunidades precárias em que atua e com jovens
voluntários. A organização que existe desde 1997, implementa soluções definitivas nas comuni-
dades, como a regularização da propriedade, a instalação (ou regularização) de serviços básicos,
moradia definitiva e infraestrutura comunitária, além de articular e promover o vínculo entre
moradores e instituições da sociedade para garantir seus direitos.

A COLETA é um evento anual de denúncia da situação de extrema pobreza em que vivem
milhões de pessoas, de arrecadação de fundos e de divulgação do trabalho da organização. É
por isso chamada de a “Grande Coleta”: a “ação mais massiva da TETO” 5. Em 2015, no Brasil,
ocorreu entre os dias 22 e 24 de maio, nas seguintes cidades: São Paulo, ABC, Campinas, Rio
de Janeiro, Salvador e Curitiba. A ação na prática reúne o maior número possível de pessoas nos
dias combinados, a maioria jovens, para estarem nas ruas junto aos semáforos de grande fluxo
de carros, com uma caixa de madeira azul em formato de casa e vestidos com camisas ou coletes
com a logomarca TETO a recolher doações e entregar panfletos para divulgação do trabalho
da ONG. Os jovens voluntários publicam fotos das ações daquele dia utilizando as hashtags 6

associadas ao movimento (#teto, #tetocoleta2015, #TETOBrasil, #quemliga #euligo, #vaicoleta,
etc.) nas redes sociais e assim auxiliam a comunicação social do movimento.

Para alcançar o sucesso do grande evento, com um número razoável de jovens voluntários
e parceiros, os meses que o antecedem são fundamentais a nível de divulgação. A internet sem
dúvida, principalmente por meio das redes sociais, constitui, na atualidade, o foco primeiro de
atenção (sobretudo quando o objetivo é atrair jovens para a causa). Foi pensando nisso, que um
mês antes da COLETA 2015, o TETO lançou sua campanha nas redes. Feita em conjunto com
a agência Leo Burnett, a campanha contou com a participação do fotógrafo Gustavo Lacerda,
que registrou moradores, que vivem em condições de pobreza na comunidade Malvinas (Guaru-
lhos/SP), segurando cartazes contendo manchetes de notícias a respeito do cotidiano de famosos
que costumam ser publicadas nos media brasileiros.

A intenção era óbvia: conseguir o “apoio” das celebridades, vítimas da exposição desen-
freada de suas vidas privadas por parte dos media (mas também daqueles cujos sensos críticos
rejeitam a excessividade desse tipo de notícia), como destacou o release da campanha: “nas
próximas semanas, os próprios famosos compartilharão as imagens da campanha em suas redes
sociais afim de mostrar que existe sim uma realidade que realmente precisa de atenção. E não
é a deles”. Ainda no release, Carolina Mattar, Diretora Executiva do TETO Brasil, ressalta o
grande mote da campanha:

A pobreza e a desigualdade social são problemas evidentes da nossa sociedade. Ainda
assim, poucas vezes são pauta de notícias, poucas vezes surgem nas conversas cotidi-
anas. Concorrendo com o grande destaque de notícias sobre o mundo das celebrida-

5. Informação disponível em: www.tetocoleta.com.br/coleta/.
6. As hashtags são termos ou palavras-chave, utilizadas pelos usuários de redes sociais (como Twitter, Facebook

e Instagram), sempre antecedidas pelo símbolo gráfico “#”. Contextualizam uma discussão, um registro fotográfico,
de forma a facilitar a busca por seus conteúdos.

http://www.tetocoleta.com.br/coleta/
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des, quando a pobreza sim vira pauta, a forma como é comunicada afasta as pessoas
da realidade emergencial que se repete cada dia na vida desses brasileiros 7.

Assim, como parte do lançamento da campanha 2015, o TETO disponibilizou no site do
evento, o kit de divulgação para download, contendo, entre outros materiais, oito fotos:

Figura 1. Imagens de divulgação da Campanha COLETA/TETO Brasil 2015
Fonte: www.tetocoleta.com.br/coleta/

7. Informação disponível em: www.techo.org/paises/brasil/informate/campanha-coleta-2015/.

http://www.tetocoleta.com.br/coleta/
http://www.techo.org/paises/brasil/informate/campanha-coleta-2015/


i
i

i
i

i
i

i
i

A denúncia da tabloidização na campanha COLETA/TETO Brasil 2015 267

Figura 2. Imagens de divulgação da Campanha COLETA/TETO Brasil 2015
Fonte: www.tetocoleta.com.br/coleta/

Consoante ao aspecto discursivo das mensagens pode-se dizer que com o slogan “O pro-
blema não é o que vira notícia, mas o que deixa de ser”, e esse conjunto de imagens, amplamente
divulgadas 8, a campanha, por meio de estratégias de marketing bem elaboradas, conscientiza
sobre a pobreza extrema no Brasil e o mais importante: chama atenção para sua invisibilidade
nos media, ao mesmo tempo que tece uma crítica a respeito do que considera ser uma pauta
dominante, – o cotidiano das celebridades –, uma cobertura bem menos importante, por ter
relativamente “menor universalidade” se comparado a uma questão social como a pobreza.

A denúncia da tabloidização da informação traduz-se nas mensagens em si da campanha,
ironicamente banais. Segundo Julio Lima, diretor social da organização, em entrevista ao El
País 9, essas mensagens foram todas retiradas de notícias reais da internet. A imagem que con-
tém o cartaz “Cantor estaciona o carro na vaga” (Fig.1), por exemplo, tratava-se de uma notícia
sobre Caetano Veloso, publicada no portal Terra, em 10 de março de 2011 10. A banalidade da

8. Segundo informações sobre os resultados da campanha publicadas no site da COLETA 2015, foram 13.265
compartilhamentos em postagens relacionadas ao tema. E 97 notas na grande imprensa.

9. Disponível em: http://brasil.elpais.com/brasil/2015/05/05/politica/1430838193_533816.html.
10. Disponível em: http://diversao.terra.com.br/gente/caetano-estaciona-carro-no-leblon-nesta-quinta-feira,41

d3399ae915a310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html.

http://www.tetocoleta.com.br/coleta/
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/05/05/politica/1430838193_533816.html
http://diversao.terra.com.br/gente/caetano-estaciona-carro-no-leblon-nesta-quinta-feira,41d3399ae915a310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
http://diversao.terra.com.br/gente/caetano-estaciona-carro-no-leblon-nesta-quinta-feira,41d3399ae915a310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
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informação foi tamanha que a “notícia” viralizou na rede com a hashtag #CaetanoEstacionaNo-
Leblon, com internautas a ridicularizá-la.

Pensando as mensagens da campanha TETO a partir da teoria da tabloidização, o problema
é de fato esse: o que deixa de virar notícia, e que tende a afetar profundamente a democracia e a
clareza da função pública do jornalismo como afirmou Patterson (2000: 15), ao refletir sobre as
soft News como tendência do jornalismo contemporâneo, e ao partir do princípio de que “o que
é bom para a democracia também é bom para o jornalismo”.

A campanha ainda toca na relação anônimos (pobres) e famosos (ricos). O ensaio fotográ-
fico registra moradores de uma comunidade de Guarulhos, em São Paulo, segurando manchetes
que aparecem corriqueiramente nos media sobre aspectos da vida de famosos. O contraste é evi-
dente. E, talvez, a intenção seja essa mesma: transmitir um choque de realidades, pois lê-se uma
mensagem e vê-se uma imagem que não combinam entre si, que está desprovida de “glamour”,
distante das notícias próprias das revistas cor-de-rosa que se apresentam em ambientes como a
“zona sul”. E, se assim for, a campanha utiliza-se, ela própria, de linguagem sensacionalista.

Essa relação entre anônimos x famosos, por um lado, trata ainda da invisibilidade do tema
pobreza, por outro, parece enfatizar a crítica a respeito da cultura de celebridades e a banalização
de suas notícias. Nesse caso, reside aí uma incoerência, tendo em vista que a campanha se utiliza
de celebridades para conseguir alcançar seu objetivo, como destacou no release de apresentação
e também nos resultados:

Depois de 7 meses de muito trabalho o TETO conseguiu impactar milhões de pessoas
com nossa mensagem de superação da pobreza. Apoios como os de Thiaguinho,
Emicida, Cauã Reymond, Deborah Secco, Marcelo Taz, Alexandre Nero, entre tantos
outros foram fundamentais para fazer com que espalhássemos esse recado para tanta
gente 11.

Para Campanella (2014), seja em campanhas publicitárias, seja em produções artísticas, a
demanda do público consumidor por celebridades socialmente engajadas – em um mundo cada
vez mais “politicamente correto” – nunca foi tão alta. O autor desenvolve a hipótese de que
a participação de celebridades em campanhas ambientais, sociais e humanitárias produz o que
ele chama de “capital solidário”, tomando como base os conceitos de “capital simbólico” de
Pierre Bourdieu e de “capital de visibilidade” de Heinich (2012). O “capital solidário” pode
ser acumulado e posteriormente convertido em capital econômico. Assim, “o envolvimento
nessas ações midiáticas solidárias ajuda na ampliação e na qualificação da visibilidade que as
celebridades adquirem ao longo de suas carreiras” (Campanella, 2014: 723).

Sobre a invisibilidade do tema pobreza nos últimos anos, nos media brasileiros, a nossa
hipótese é que a propaganda do Governo exerceu aí forte influência. O slogan “País rico é país
sem pobreza”, criado em 2011, após censo do IBGE 2010, que revelou que mais 16 milhões de
brasileiros vivem ainda em condição de extrema pobreza (mesmo dado quantitativo considerado
pelo TETO), foi usado intensamente pelo governo em sua publicidade. A frase é o mote da
política de distribuição de renda, do “Programa Brasil sem Miséria” que tem melhorado os
indicadores de desigualdade social no país, com recursos como o Bolsa Família e o Fome Zero.
No dia primeiro de outubro de 2013, por exemplo, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

11. Informação disponível em: www.tetocoleta.com.br/coleta/.

http://www.tetocoleta.com.br/coleta/
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(Ipea) 12, com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2012 (PNAD),
divulgou que o “Brasil retirou 3,5 milhões de pessoas da pobreza em 2012” 13.

Outro importante levantamento, o relatório da Organização das Nações Unidas para Agri-
cultura e Alimentação (FAO), o Mapa da Fome 2013, divulgado em Roma, em setembro de
2014, mas realizado entre 2001 e 2012, afirmava que 16,2 milhões de brasileiros ainda viviam
com menos de 2 dólares por dia (cerca de 8,5% da população). Mas as manchetes reproduzi-
das em diversos portais brasileiros no dia 16 de setembro, como Estadão, Uol, Exame e Isto É,
preferiram destacar do relatório da (FAO que o Brasil conseguiu reduzir a pobreza extrema em
75%.

Também em 2014, Tereza Campello, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, enfatizou que o plano “Brasil sem miséria” foi um sucesso, levando 22 milhões de brasi-
leiros para cima da linha da miséria, chegando a afirmar, em matéria institucional que o programa
significou “o fim da miséria, do ponto de vista da renda, para o público do Bolsa Família” 14.
Nesse sentido, a preferência dos media por mostrar os resultados positivos do programa de com-
bate à miséria do Governo brasileiro, pode ter tido papel decisivo nessa invisibilidade de que
fala o TETO. Ou seja, camuflou de algum modo o debate sobre a pobreza e a sua real dimensão
no país.

Para além de demonstrar o que chamamos aqui de “denúncia” da tabloidização da informa-
ção, a análise da Campanha TETO/Brasil 2015 pode ainda sinalizar a importância de uma outra
premissa de agendamento, esta menos influente, que toma como ponto de partida a sociedade
(em direção aos media, na contramão da hipótese primeira de agenda-setting).

A ideia de “contra-agendamento”, desenvolvida em Silva (2007: 85), sustenta que a so-
ciedade tem também as suas pautas, e as deseja ver atendidas pelos media. Para isso, tenta,
insistentemente, e sob variadas maneiras, incluir temas nesse espaço público que constituem os
media em geral; “e na esfera pública que se constitui da tematização polêmica das questões de
uma atualidade”. Nesse sentido, o contra-agendamento “compreende um conjunto de atuações,
que passam, estrategicamente, pela publicação de conteúdos na mídia e depende, para seu êxito,
da forma como o tema-objeto-de-advocacia foi tratado pela mídia, tanto em termos de espaço,
quanto em termos de sentido produzido”.

No caso da campanha em análise, pode-se dizer que o debate sobre a pobreza ganhou consi-
derável evidência quando esta entrou em ação, em que pesa as 97 notas na imprensa, de acordo
com os dados do TETO. Talvez, entretanto, não mais que a campanha em si, representada por
um conjunto criativo e impactante de imagens, que obtiveram 13.265 compartilhamentos, e, com
isso um amplo poder de reflexão, seja por parte de celebridades, quanto de pessoas anônimas, e
acadêmicos; ao nível da pobreza ou da “tabloidização”.

12. Fundação pública federal vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
13. Disponível em: www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=19998
14. Informação disponível em: http://blog.planalto.gov.br/brasil-sem-miseria-foco-sera-16267-milhoes-de-brasi

leiros-que-vivem-na-extrema-pobreza/

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=19998
http://blog.planalto.gov.br/brasil-sem-miseria-foco-sera-16267-milhoes-de-brasileiros-que-vivem-na-extrema-pobreza/
http://blog.planalto.gov.br/brasil-sem-miseria-foco-sera-16267-milhoes-de-brasileiros-que-vivem-na-extrema-pobreza/
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Resumo

Tendo como questão de investigação: “Em que medida os infográficos são um meio
potenciador de compreensão de conteúdos noticiosos em ciência e tecnologia?” o es-
tudo que norteia esta proposta de comunicação visa demostrar de que forma é que
a criação ou desenvolvimento de infografias pode ajudar a que seja mais fácil ao
leitor das notícias sobre ciência e tecnologia compreender o seu conteúdo. No sen-
tido de dar resposta à questão de investigação traçada para este trabalho, a estratégia
metodológica adoptada passou por uma análise mista, com dados qualitativos e quan-
titativos aplicando inquéritos por questionário, inquéritos por entrevista, grelhas de
observação e grupos de investigação quase-experimental. Para a investigação foram
escolhidas as edições online de quatro jornais nacionais: Jornal de Notícias, Público,
Expresso e iOnline sob os quais vai incidiu a recolha de conteúdos noticiosos de
ciência e tecnologia com recurso às infografias e que estão na base de alguns dos ins-
trumentos de recolha de dados utilizados. A escolha do estudo quase-experimental
como mais um elemento de análise para este trabalho de investigação surge da ne-
cessidade de contactar, de forma mais direta, com os consumidores de conteúdos de
informação online. A análise quase-experimental foi aplicada recorrendo a um dos
planos do estudo quase-experimental – o contrabalançado – no qual se apresentam
os mesmos instrumentos aos dois grupos mas em momentos diferentes permitindo
que as análises tenham a mesma base. Este artigo incide essencialmente sobre a ca-
racterização dos elementos que constituíram os grupos de trabalho, a sua forma de
analisar e interpretar os conteúdos informativos escolhidos para a construção dos ins-
trumentos de análise e as respostas dadas em cada temática diferente. neste estudo
40 elementos. 1

1. O presente artigo é parte integrante da tese de Doutoramento intitulada “A infografia no ciberjornalismo de
ciência e tecnologia”, apresentada na Universidade de Aveiro em 29 de junho de 2016.
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Estudo quase-experimental

A investigação quase-experimental é definida como um estudo muito próximo do experi-
mental no qual uma das grandes diferenças é a não aleatoriedade na escolha dos sujeitos partici-
pantes na investigação (Coutinho, 2014), ou seja, a escolha dos sujeitos é feita seguindo alguma
tipologia de critério. Cohen et al (2011) citam Kerlinger (1970) para explicar que a investiga-
ção quase-experimental é descrita como “projetos de compromisso” onde a escolha dos sujeitos
é quase impraticável na medida em que há um compromisso que se tem para com a amostra
com a qual se está a trabalhar (Cohen, Manion, & Morrison, 2011, p. 322). Na investigação
quase-experimental não há um total controlo sobre todas as variáveis como se procura fazer na
investigação experimental.

O principal objectivo do estudo é perceber de que forma o uso de infografias pode ter in-
fluência positiva na transmissão de informação de conteúdos noticiosos de ciência e tecnologia.
Neste sentido a investigação quase-experimental permitiu colocar os sujeitos em contacto com
notícias ditas tradicionais e notícias com infografias que serão alvo de pós testes que permiti-
rão avaliar o nível de assimilação que os sujeitos fizeram dos conteúdos de ciência e tecnologia
apresentados nos dois modelos de notícia. Por outro lado, os pós-testes procuraram perceber se
há características ou aspectos que mais se realcem nas notícias em forma de infografia e se isso
foi motivo de prender e captar a atenção dos sujeitos, desta forma será possível ir ao encontro de
um dos objectivos específicos do trabalho – Identificar as características usadas na elaboração
e publicação de infografias nas secções de ciência e tecnologia das edições online de alguns
jornais nacionais.

Execução dos procedimentos

Foram realizadas 4 sessões com notícias e outras 4 com infografias de temáticas diferentes
procurando distanciar os conteúdos para que fosse mais fácil avaliar o impacto que as duas
tipologias de apresentação de conteúdos teriam para os sujeitos envolvidos na investigação.

O grupo 1 iniciou o estudo com a notícia tradicional e o grupo 2 com a notícia em infografia.
Nas seguintes sessões os grupos fizeram alternância de papéis possibilitando o mesmo tempo e
quantidade de informação de contacto com o objecto de estudo.

Os procedimentos respeitaram a ordem apresentada no esquema que se segue (fig. 1):
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Figura 1. Implementação do estudo quase-experimental – criação própria dos autores

O procedimento teve a duração de 2 horas e 10 minutos distribuídas da seguinte forma: 30
minutos para cada tratamento (4*30 = 2 horas), sendo que 15 minutos foram para leitura das
notícias e os outros 15 minutos para responder ao inquérito. Os 10 minutos sobrantes foram
utilizados para a realização de um intervalo para não confundir os participantes em relação às
temáticas em análise.

A investigação quase-experimental permitiu trazer novos contributos para o estudo que, em
consonância com os restantes instrumentos de recolha de dados possibilitou fazer-se uma mais
assertiva abordagem à temática da investigação do doutoramento.

Sabendo-se que o estudo experimental foi aplicado às turma do 3º ano do curso de Publici-
dade e Relações Públicas da Escola Superior de Educação que frequentavam a unidade curricular
de Infografia, o objectivo era confrontar os alunos com as mesmas temáticas de informação em
dois suportes diferentes – notícia tradicional e a infografia. O estudo foi implementado logo na
2a aula com o objectivo de que os alunos ainda não conhecessem a dimensão do conceito para
que assim não se sentissem condicionados nas suas opções de resposta.

Após a recolha de todos os dados os mesmos foram organizados num documento excel
(depois de retirados da folha de cálculo que se forma automaticamente a partir da Drive do
Google) onde foram “limpos” todos os perfis incompletos nas respostas ou que não tinham dados
as oito respostas necessárias (quatro para as notícias e quatro para as infografias). As respostas
foram organizadas por perfis – para os respondentes do sexo feminino o seu ID correspondia a PF
(perfil feminino) e para os respondentes do sexo masculino o seu ID era PM (perfil masculino)
ambos seguido do número pela ordem em que foram surgindo na folha de cálculo. Após a
limpeza e codificação o resultado era 27 perfis femininos e 13 perfis masculinos num total de 40
respondentes com 80 respostas diferentes. Os dados foram depois separados em quatro folhas de
excel diferentes – cada uma respeitando uma temática específica (ébola, legionela, vespa asiática



i
i

i
i

i
i

i
i

Avaliação das potencialidades da infografia na divulgação de conteúdos de ciência e tecnologia –
resultados parcelares do estudo quase experimental 275

e cancro em Portugal) onde se filtraram as respostas correspondentes à avaliação da notícia e da
infografia.

Para a análise dos dados foi delineada uma estratégia muito específica e que se passa a
exemplificar:

1. Em primeiro lugar foram analisados os dados separadamente, ou seja, analisou-se pri-
meiro as respostas direcionadas para a avaliação da temática do Ébola, depois passou-se
para a Legionela, em seguida o Cancro em Portugal e por último a Vespa asiática;

2. Cada temática foi sujeita à sua avaliação descritiva no qual todas as questões foram quan-
tificadas no sentido de identificar de imediato assimetrias ou semelhanças nos conteúdos;

3. Foram comparadas opções de resposta entre temas diferentes procurando perceber se,
ao nível das infografia ou das notícias se notavam muitas discrepâncias ao nível das
respostas.

A imagem que se segue procura representar esquematicamente a estratégia de análise expli-
cada (fig.2)

Figura 2. Esquema de análise do estudo quase-experimental – criação própria dos autores

Análise descritiva geral dos participantes no estudo

Após filtrados todos os dados recolhidos e eliminados os elementos que não reuniam as
condições para figurarem no estudo quase experimental e, como vimos anteriormente, o estudo
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quase-experimental ficou composto por um total de 40 participantes validados que responderam
aos oito testes propostos num total de 320 perfis de resposta (cada participante com oito perfis
diferentes). No que respeita às idades dos participantes, estas centram-se entre os 20 anos o
que representa uma percentagem de 27,5% num total de 11 participantes, e os 38 anos com 1
participante a representar 2,5% da amostra. A média de idades é os 22 anos e os 21 anos é a
idades de 30% dos participantes o que representa a moda.

Quanto ao género, já foi possível verificar anteriormente que dos 40 participantes 13 são
do sexo masculino representando 32,5% da amostra e 27 são do sexo feminino e representam a
maioria dos participantes com 67,5% da amostra.

Os dados apresentados neste artigo cingem-se aos resultados avaliados que correspondem à
fase três da análise (fig. 2) – comparação entre as respostas dadas aos quatro temas diferentes.
Para essa análise foram selecionados seis perfis aleatoriamente e que de seguida serão apresen-
tados.

Análise comparativa das respostas dadas pelos participantes às per-
guntas da mesma temática

A análise apresentada baseia-se na escolha aleatória de 3 perfis femininos e 3 perfis mas-
culinos dos 40 que participaram neste estudo quase experimental. Esta análise consistirá na
observação individual de cada perfil tendo em conta as mesmas respostas dadas nas quatro te-
máticas diferentes e nos dois suportes diferentes. Os 6 perfis foram organizados em tabelas onde
se veem as perguntas e as respectivas respostas para cada tema e cada suporte. Essas tabelas
estão disponíveis nos anexos deste trabalho de investigação. Assim, inicia-se esta análise pelo
perfil feminino 1 que será designado ao longo desta análise como PF1.

A participante feminina com o perfil nº1 tem 20 anos, é assinante da revista “meios & publi-
cidade” e acede à secção de C&T dessa revista “por vezes”.

Em relação às suas respostas, quanto ao tema dos suportes apresentados, todos os temas
são perceptíveis de forma “fácil” nos dois suportes distintos, no entanto, destaca-se apenas a
percepção de “muitíssimo fácil” dos temas do Ébola e da Vespa Asiática no suporte da infografia
e a percepção de “bastante fácil” no tema da legionela em relação ao suporte da notícia. No que
se refere à clareza da identificação do tema, o suporte da notícia possibilita sempre uma clara
identificação do mesmo e a infografia, para esta participante, torna-se “muitíssimo claro” em
quase todos os temas à exceção do tema da legionela para o qual a participante considera que o
tema não fica “nada claro”.

Situação semelhante a esta verifica-se na questão sobre a possibilidade da estrutura promo-
ver a compreensão da notícia. Em 3 dos 4 temas abordados a infografia aparece como “promove
bastante” ou “promove muitíssimo”, contrastando com o tema da legionela que é classificado
como “promove pouco”. Passando a observação para a notícia , destaque para o tema da legi-
onela que aparece como “promove bastante”, o tema do Ébola aparece como “promove” e os
outros 2 como “promove pouco”.
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Ainda sobre a estrutura da notícia ou da infografia o inquérito questionava os participantes
sobre a importância da estrutura enquanto promotora estética dos conteúdos e enquanto facili-
tadora da leitura desses mesmos conteúdos. Para a participante com o ID PF1 a estrutura tem
muita importância ao nível da agradabilidade estética quer da notícia quer da infografia contudo,
há alguns aspectos que devem ser referidos. Em relação às notícias dos quatro temas a estrutura
é igualmente “pouco agradável” e “agradável” ou seja, os temas do ébola e da vespa asiática não
são muito favorecidos pela estrutura da notícia ao nível da agradabilidade estética. Nos temas
da legionela e do cancro em Portugal a opinião da participante já sofre alguma alteração e já
considera essa estrutura “agradável”. Quando direcionamos a interpretação para a infografia a
estrutura torna-se mais “agradável” contudo, na temática da legionela, a interpretação desta par-
ticipante já considera a estrutura “pouco agradável” mantendo a interpretação que tem vindo a
fazer da infografia em relação a este tema específico. A facilitação da leitura já é merecedora
de outra consideração por parte desta participante que classifica, em quase todas as respostas, a
estrutura como facilitador da leitura como “agradável”. As diferenças vão apenas para a info-
grafia da temática da legionela que a classifica como “facilita pouco”, assim como a notícia da
vespa asiática que também merece a mesma classificação. Por último classifica a resposta para
a infografia sobre a vespa asiática com a opção “facilita muitíssimo”.

Sobre a necessidade de acrescentar à notícia uma imagem explicativa e à infografia um
texto complementar, a participante PF1 considera que para a infografia a colocação de um texto
seria “pouco” ou “nada fundamental”, ou seja, na sua opinião o texto não traria nada de novo a
estes conteúdos. Por outro lado, em relação à colocação de uma imagem explicativa associada
à notícia, esta participante já considera que essa colocação seria “bastante fundamental” ou
simplesmente “fundamental”.

“Rápida” ou “bastante rápida” é a classificação que esta participante dá à forma de assimi-
lação de conteúdos que ambos os suportes proporcionam. De destacar que a opção “bastante
rápida” é dada para as infografias dos temas ébola e vespa asiática.

Para finalizar a primeira parte do inquérito e perante a questão sobre atratividade da infor-
mação apresentada num e noutro suporte as respostas são muito semelhantes. Para o tema do
Ébola classificou a notícia de “pouco mais atrativa” e a infografia de “mais atrativa”, no tema
da legionela as respostas invertem-se, a notícia já é “mais atrativa” e a infografia é “pouco mais
atrativa”. No tema do cancro em Portugal, ambos os suportes tornam a informação “mais atra-
tiva” e no tema da vespa asiática a notícia torna a informação “pouco mais atrativa” e a infografia
torna-a “muitíssimo mais atrativa”.

Passa-se agora a analisar as respostas dadas para as afirmações da escala de Lickert. So-
bre a possibilidade de construir um diálogo após ler a notícia e a infografia, esta participante
“concorda” com a afirmação em relação ao tema do Ébola nos dois suportes diferentes e nos
restantes temas, “concorda” em relação às notícias da legionela e cancro em Portugal e também
em relação à infografia sobre a vespa asiática. As infografias sobre a legionela e sobre o cancro
e a notícia sobre a vespa asiática merecem a opção “não tenho opinião formada”. A identifica-
ção de aspectos positivos na construção da notícia e da infografia merecem todos a escolha da
opção “concordo” à exceção da infografia sobre a vespa asiática para a qual a participante esco-
lheu a opção “concordo em absoluto”. Quanto à facilidade de interpretar os conteúdos que são
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veiculados, esta participante “concorda” com a afirmação nos dois suportes sendo que destaca
dois aspectos. Em relação à notícia da legionela “concorda em absoluto” com essa facilidade
de interpretação e o mesmo acontece com a infografia sobre a vespa asiática. A possibilidade
de selecionar informação relevante é quase que unânime nos quatro temas e nos dois suportes
distintos. De referir que a notícia sobre a legionela volta a merecer destaque ao “concordar
em absoluto” com a afirmação e a infografia sobre o cancro em Portugal aparece, na opinião
desta participante, com a opção “discordo”. Para a participante com o ID PF1 a identificação
de aspectos a melhorar quer nas notícias quer nas infografias é mais evidente nas notícias sobre
o ébola e sobre a vespa asiática e também na infografia sobre a legionela (escolheu a opção
“concordo em absoluto”). Em relação à infografia sobre a vespa asiática a sua opção de resposta
foi “discordo”, ou seja, não consegue identificar aspectos a melhorar nesta infografia e segue a
tendência de resposta dada anteriormente onde escolheu a opção “concordo em absoluto” em
relação à identificação de aspectos positivos na construção da infografia.

Para a afirmação que referia ser mais fácil entender os conteúdos de C&T numa notí-
cia/infografia do que noutro formato, pode ver-se pelas respostas dadas que a infografia cumpre
melhor esse papel de facilitador, no entanto, a notícia também o cumpre sendo que no tema
do Ébola que esse entendimento não é tão fácil tendo sido escolhida a opção “discordo”, e no
tema do cancro escolheu a opção “não tenho opinião formada”. Ainda sobre a facilidade de
entendimento de conteúdos de C&T, perante a afirmação de que “nem sempre os conteúdos de
C&T em formato textual/em imagem facilitam o meu entendimento dos mesmos” destacam-se
2 respostas, para a notícia sobre o vírus do ébola escolheu a opção “concordo em absoluto” e
para ambos os suportes no tema da legionela escolheu a opção “concordo”. Nestas respostas
a participante mantém a sua lógica de respostas dadas mesmo esta sendo uma afirmação mais
generalista e não tanto direcionada para os temas específicos desta investigação.

A colocação de imagens de apoio às notícias e de textos associados às infografias é outro
dos aspectos que se procura perceber nesta investigação, pelas respostas que se observam desta
participante, nenhuma das quatro infografias apresentadas necessita de texto de apoio para ser
perceptível mas, por outro lado, todas as notícias necessitariam de uma imagem para melhor se
fazerem entender. Sobre a motivação para a observação de infografias ou notícias de C&T as
respostas não permitem retirar nenhuma conclusão pois quase todas as respostas estão marcadas
com a opção “não tenho opinião formada”, ou seja, a participante não consegue identificar em
qual dos suportes se sente mais motivada para observar este tipo de conteúdos.

O final do inquérito procurava perceber em qual dos suportes houve necessidade de voltar a
abrir o documento para conseguir responder às questões apresentadas. As respostas dadas não
são muito conclusivas, cada tema teve um nível de dificuldade/facilidade diferente. Para o ébola
sentiu necessidade de abrir a notícia e pouca necessidade para abrir a infografia, para a legionela
teve pouca necessidade em relação à notícia mas sentiu necessidade em relação à infografia.
Quanto ao tema do cancro, nunca sentiu necessidade em voltar a abrir a notícia e teve pouca
necessidade em voltar a abrir a infografia. Por último, no tema da vespa asiática, a notícia fez
com que tivesse sentido necessidade em voltar a abrir o documento e, por seu lado, a infografia
tem a opção “quase nunca senti”.
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Este primeiro perfil analisado permite tirar algumas ilações. Genericamente a infografia
representa uma melhor apresentação destes conteúdos, contudo, de tema para tema há diferenças
significativas, veja-se que no tema da legionela a infografia contraria todas as respostas.

O participante que se segue tem o ID PM4, é um jovem do sexo masculino com 22 anos que
não é assinante de nenhum jornal online mas, tem por hábito consultar alguns jornais que têm
sites online e nesses sites acede às secções de C&T “por vezes”.

Da análise feita às respostas dadas por este participante é possível verificar que há uma clara
diferença entre as respostas dadas ao inquérito referente à notícia e para o inquérito referente
à infografia. Se por um lado as respostas dadas para a notícia se situam nas respostas “nada
fácil; “nada claro”; “promove pouco”; “nada agradável”; “não facilita nada”; “pouco rápida” ou
“nada mais atrativa”, como respostas que dizem não ser fácil identificar o temas, não ser clara a
identificação dos conteúdos; ter um estrutura que promove pouco a compreensão e facilita pouco
a leitura até se tornar num suporte com informação “nada mais atrativa”, pelo lado da infografia
as respostas centram-se nas opções “muitíssimo fácil; muitíssimo claro; promove muitíssimo;
muitíssimo agradável; muitíssimo rápida e muitíssimo mais atrativa”. A infografia, na ótica deste
participante, é mais objectiva a transmitir e apresentar os conteúdos a facilitar a interpretação,
compreensão e leitura dos conteúdos assim como a tornar a sua informação mais atrativa, logo
mais agradável aos olhos de quem a observa.

Desta primeira parte do inquérito destaque para 3 questões muito específicas. A primeira diz
respeito à colocação de uma imagem de apoio ao texto da notícia ou de um texto complementar
de apoio à infografia. Para as notícias dos quatro temas essa colocação seria “fundamental” ou
“bastante fundamental” demostrando a importância que teria a colocação de um elemento visual
para auxiliar na leitura ou interpretação dos conteúdos aí veiculados. Para as infografias a co-
locação de um texto complementar seria “pouco fundamental” com exceção da infografia sobre
a vespa asiática para a qual este participante considera que a colocação de um texto de apoio
seria “muitíssimo fundamental”. Tendo em conta todas as respostas dadas por este participante
às questões sobre este tema, parece que a colocação deste texto seria desnecessário pois para
ele permite uma fácil identificação do tema, uma clara interpretação dos conteúdos e promove a
leitura e a compreensão dos conteúdos, contudo, foi a resposta dada pelo participante. A outra
questão sob a qual se debruça alguma atenção diz respeito ao facto de se conseguir realizar uma
assimilação rápida dos conteúdos que são transmitidos tanto na notícia como na infografia. “rá-
pida” ou “pouco rápida” foram as respostas escolhidas para as notícias, nomeadamente, “rápida”
para o tema da legionela e para o tema do cancro em Portugal e “pouco rápida” para os temas do
ébola e da vespa asiática. “Bastante rápida” é a classificação dada à infografia do tema cancro
em Portugal e os restantes 3 temas receberam a classificação de “muitíssimo rápida”.

No términos desta primeira parte observam-se também as respostas dadas à questão sob
”A forma como a informação é apresentada nesta notícia/infografia torna-a mais atrativa?”. As
infografias receberam todas a classificação de “muitíssimo mais atrativa” e as notícias, à exceção
da notícia sobre o vírus do ébola que foi classificada como “nada mais atrativa”, todas as outras
receberam a classificação de “pouco mais atrativa”. Nesta primeira parte do inquérito deste
participante é possível avançar que a infografia se revela um aliado fantástico no trabalho de
promoção do jornalismo de ciência e tecnologia.
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A segunda parte do inquérito diz respeito às afirmações que construíam a escala de Lickert
com as quais os participantes deveriam classificar o seu grau de concordância ou discordância em
relação às mesmas. Através da observação que se faz das respostas dadas por este participante é
possível verificar que a concordância maior em relação à interpretação dos conteúdos, em relação
à seleção de informação relevante, à identificação de aspectos positivos ou mesmo estabelecer
um diálogo em torno das temáticas observadas é uma tarefa muito mais fácil quando o objecto
de observação é a infografia. Algumas notícias também permitem todas essas tarefas mas, é a
infografia que reúne uma concordância em absoluto com essas afirmações.

Na comparação entre temas é interessante constatar que a notícia sobre a legionela é muito
consensual em relação aos dois suportes, as discordâncias surgem apenas na identificação de as-
pectos a melhorar (na infografia diz “discordar” com a afirmação e na notícia assume “concordar
em absoluto”); outro aspecto interessante é que neste tema da legionela a concordância é quase
sempre em absoluto com as afirmações, contudo, quando confrontado com a afirmação de que
nem sempre os conteúdos de C&T em notícia facilitam o meu entendimento sobre os mesmos a
resposta é “concordo em absoluto” e a mesma afirmação direcionada para a infografia é classi-
ficada com a resposta “discordo”. A motivação é outro dos aspectos que merece referencia pois
há diferenças nos temas e nos suportes. Para o tema do ébola a motivação para a observação de
notícias ou infografias merece uma concordância em absoluto e para o tema da vespa a notícia é
classificada com “concordo” e a infografia com um “concordo em absoluto” mas, para os temas
da legionela e do cancro em Portugal as respostas dividem-se em “discordo” para as notícias e
“concordo em absoluto” para as infografias.

Quanto à necessidade de voltar a abrir os documentos para conseguir responder ao inquérito,
as respostas deste participante diferem completamente de tema para tema. No tema do ébola a
necessidade foi muito sentida na notícia e quase nunca na infografia; no tema da legionela a
notícia nunca fez sentir necessidade em voltar a abrir e a infografia já teve a resposta “quase
nunca senti”; o tema do cancro em ambos os suportes obteve a resposta “quase nunca senti” e
por último o tema da vespa asiática classifica a necessidade para a notícia com a opção “senti” e
a infografia com a resposta “quase nunca senti”.

Este segundo participante estabelece algumas distinções entre os modelos da notícia e da
infografia mas, ao mesmo tempo, essas distinções fazem-se também ao nível das temáticas.
Muito mais do que diferenças entre os suportes de analisei, há interpretações interessantes de
tema para tema.

O próximo perfil que se segue tem o ID PF3, é uma jovem do sexo feminino com 20 anos.
Não é assinante de nenhum jornal online, no entanto costuma consultar, “por vezes” jornais que
têm páginas online na internet. Nesses jornais também é “por vezes” que visita as secções de
ciência e tecnologia.

O participante com o ID PF3 reúne um conjunto de respostas não muito diferentes das do
participante anterior. Para este participante há também uma hegemonia da infografia em relação
à notícia no que concerne à fácil identificação do tema; à clareza com que o tema é identificado;
à importância que tem a estrutura ao nível da promoção da compreensão, da agradabilidade es-
tética e da facilidade de leitura; à rápida assimilação dos conteúdos assim como em relação à
forma atrativa com que a informação é apresentada. Também para este participante o tema da
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legionela é aquele que mais proximidade cria em relação aos dois suportes. Quer se dizer com
isto que, para o PF3, a notícia e a infografia sobre o tema da legionela não têm um fosso de
classificação tão demarcado, podendo mesmo dizer-se que em alguns dos aspectos apresentados
anteriormente eles até estão em concordância com o mesmo tipo de respostas. Há apenas um
aspecto para o qual se deve dar alguma importância. Quanto à colocação das imagens ou dos
textos como complementos de um e de outro suporte, apesar da grande proximidade das respos-
tas dadas, este participante PF3 considera que seria importante a colocação de uma imagem de
apoio à notícia e que a colocação de um texto complementar para a interpretação da infogra-
fia não faria sentido. Esta resposta é dada de forma igual nas duas questões que aparecem no
inquérito sobre este assunto.

A promoção do diálogo com base nas leituras que se fazem destes dois suportes é mais
facilitada pelo modelo da infografia, contudo essa promoção é possível, igualmente, nos temas
da legionela e da vespa asiática. Nesta observação das respostas dadas às afirmações da escala
de Lickert pode verificar-se que a tendência de destaque da infografia em relação à notícia se
mantém com exceção para o tema do Ébola no qual é observável que a notícia reúne um maior
entendimento da ótica deste participante. Veja-se que para este participante é mais fácil entender
estes conteúdos no formato da notícia do que na infografia; nem sempre é a infografia que
proporciona um melhor entendimento dos conteúdos de ciência e tecnologia, esse papel é melhor
desempenhado pela notícia; o participante com o ID PF3 considera também que uma notícia de
C&T é sempre mais atrativas do que em outro formato qualquer, por seu lado a infografia não
leva vantagem sobre outro suporte na resposta dada a este inquérito neste tema específico e
também no tema da legionela. Apesar de considerar que, para o tema do ébola a notícia leva
vantagem sobre a infografia, este participante sente-se mais motivado para observar infografias
de ciência e tecnologia por serem mais interessantes do que propriamente as notícias. Em relação
aos outros três temas, esta tendência volta a verificar-se em relação ao tema do cancro e no tema
da legionela e da vespa asiática volta a sentir-se mais motivado para as infografias do que para
as notícias. Há uma clara diferença não pelos suportes mas, principalmente pelos, temas. Aqui
são os temas que estão a determinar a tipologia de resposta que vai sendo dada.

A terminar esta análise ao terceiro perfil selecionado para análise interpretam-se as respostas
dadas à questão sobre a necessidade de voltar a abrir o documento para conseguir responder ao
inquérito. À exceção do tema da legionela apenas todas as notícias dos outros temas represen-
taram um desafio para responder ao inquérito, houve necessidade por parte do participante em
voltar a abrir o documento. Por seu lado para a infografia teve necessidade em voltar a abrir o
documento sobre o tema da legionela, nunca sentiu necessidade em voltar a abrir o documento
sobre o tema do ébola e “quase nunca sentiu” necessidade em voltar a abrir as infografias dos
temas do cancro e da vespa asiática.

Como já foi referido logo no início da análise a este perfil, este participante mantém a tendên-
cia de supremacia da infografia em relação à notícia, contudo, a sua análise permite identificar
que há cada vez mais uma distinção entre as tipologias de resposta que são dadas para cada
temática distinta.

De seguida analisam-se as respostas dadas pelo participante com o ID PM13 (perfil mascu-
lino 13). Tem 22 anos é assinante do jornal “Record Online” e nunca tem por hábito aceder às
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secções de ciência e tecnologia desse jornal (sendo um jornal desportivo, talvez nem tenha essa
secção).

Contrariando os 3 perfis anteriormente analisados, este quarto perfil não destaca nenhum dos
suportes. A sua interpretação mostra algumas das principais diferenças ao nível das temáticas
e de alguns aspectos que procuram ser avaliados. Para o PM13 há diferenças significativas de
tema para tema e também de suporte para suporte. Em relação à temática do ébola as suas clas-
sificações tendem para os registos já apresentados pelos anteriores perfis, o tema ganha interesse
quando observado pela infografia e torna-se mais complexo quando a observação é feita no mo-
delo tradicional da notícia. O tema da legionela apresenta diferenças significativas entre os dois
suportes. Neste tema a infografia apresenta-se mais complexa para a apresentação e promoção
da compreensão dos conteúdos apresentados. No tema do cancro em Portugal também é a notí-
cia que se destaca favoravelmente para o participante sendo que o fosso entre as respostas dadas
não é tão significativo. Quanto à temática da vespa asiática, este é um tema que não parece ter
sido do agrado do participante pois as respostas não são muito conclusivas. Por exemplo, quanto
à promoção da compreensão do conteúdos, em ambos os suportes, esta foi classificada com a
opção “promove pouco”. A estrutura esteticamente agradável também não parece ser interes-
sante para o participantes pois este escolhe a opção “nada agradável” para a notícia e “pouco
agradável”.

Outro aspecto que deixa algumas dúvida é que fica-se sem perceber se este participante
considera necessária a colocação ou não de uma imagem na notícia e de um texto na infografia
na temática do ébola uma vez que na primeira questão diz que essa colocação seria fundamental
para os dois suportes e na afirmação da escala de Lickert já considera que para a notícia essa
inclusão seria importante e para a infografia não.

Este é sem dúvida um perfil com muitas diferenças dentro dos próprios temas e mesmo ao ní-
vel dos suportes. Na globalidade, este perfil não se posiciona em relação a nenhum dos suportes
em nenhum dos temas, o que se pode verificar é que de tema para tema muda a sua opinião em
relação às questões que são colocadas. De referir que na temática da vespa asiática a infografia
aparece como menos favorável à promoção do diálogo; não possibilita a identificação de aspec-
tos mais relevantes e acabou por fazer com que este participante sentisse muita necessidade em
voltar a abrir o documento para conseguir responder ao inquérito. Muito semelhante aos outros
perfis é o facto de também o tema da legionela se revelar mais favorável ao nível da notícia do
que ao nível da infografia.

O PM13 é um perfil que, essencialmente, se enquadra tema a tema, ou seja, cada tema
representa por si mesmo a melhor opção de abordagem, se por notícia ou se por infografia.

O penúltimo perfil selecionada para esta análise mais particular tem o ID PF7. É uma jovem
do sexo feminino com 21 anos, não é assinante de nenhum jornal online, “por vezes” consulta
sites de jornais e nesses jornais também acede “por vezes” às secções de ciência e tecnologia.

Na análise a este perfil pode dizer-se que que há um claro destaque da infografia em relação
à notícia em todos os quatro temas. É nas infografias que melhor se percebem os temas em
causa; a infografia possibilita uma mais clara identificação dos temas; a estrutura das infografias
promove mais a compreensão dos conteúdos, é esteticamente mais agradável e facilita mais a
leitura. Para esta participante a infografia permitem uma mais rápida assimilação dos conteúdos
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e a sua informação é apresentada de forma muito mais atrativa que a notícia. Pelo menos nesta
primeira parte do inquérito é a infografia que “leva a melhor” sobre a noticia.

Quando se avança para a segunda parte do inquérito constata-se que a infografia continua ser
a eleita para esta participante. Há apenas dois aspectos a salientar, na temática da legionela as
respostas são mais equilibradas entre os dois suportes e nos restantes temas a distinção parece ser
mais vincada com as respostas a dividirem-se entre o “concordo em absoluto” para as infografias
e o “discordo” e o “discordo em absoluto” para as notícias. De destacar também que ao nível
da motivação, pelas respostas dadas é a infografia que mais motiva esta participante para a
observação de conteúdos de ciência e tecnologia.

No que respeita à necessidade em voltar a abrir o documento para conseguir responder aos
inquéritos, esta participante sentiu necessidade em voltar a abrir as notícias e quase nunca sentiu
necessidade em voltar a abrir as infografias. Pode dizer-se que este é claramente um perfil que
elege a infografia como o suporte de eleição para a observação e interpretação de conteúdos de
ciência e tecnologia.

O ultimo perfil analisado tem o ID PM15, é um participante com 38 anos que não é assinante
de nenhum jornal online. Tem por hábito consultar diariamente jornais com páginas online,
nomeadamente, Expresso, Público e iOnline. Nestes 3 jornais que consulta diariamente “quase
sempre” visita as secções de ciência e tecnologia.

Numa observação mais generalizada percebe-se que este é um perfil que mantem as ten-
dências dos anteriores no que respeita às diferenças entre os temas e entre os suportes dentro
dos mesmos temas. Em quase todos os temas as classificações e ponderações são muito mais
favoráveis à infografia com exceção da temática da legionela na qual, tal como nos perfis ante-
riores, a infografia apresenta-se mais confusa e menos atrativa. Também para o PM15 os temas
do cancro em Portugal e da vespa asiática são aqueles que demarcam a maior discrepância entre
a notícia e a infografia. O tema do vírus do ébola também é um tema que segue as tendências
dos outros 5 participantes e denota-se uma vantagem da infografia perante a notícia, contudo,
e muito importante, essa tendência não se verifica em todas as respostas, ou seja, dentro deste
mesmo tema, (e até dos outros 3) há respostas muitos diferente, umas que tendem mais a notícia
e outras que tendem para a infografia.

Alguns aspectos particulares deste perfil é que, por exemplo, em relação ás estruturas de
cada suporte todos os temas, à exceção da legionela, demonstram que a infografia tem um papel
importante na promoção da compreensão dos conteúdos; torna-se esteticamente mais agradável
e facilita mais a leitura do que a notícia. A infografia é, para este participante, na rápida assimi-
lação dos conteúdos, sendo que, na temática da legionela essa assimilação já é classificada como
“pouco rápida”.

Analisando as respostas dadas para as afirmações da escala de Lickert constata-se que as ten-
dências de resposta já identificadas anteriormente para este perfil se mantêm. Maioritariamente,
a infografia é o suporte que mais se destaca para este participante. Mesmo nas respostas mais
generalistas a infografia leva vantagem sobre a notícia, veja-se que o participante “concorda”
que consegue selecionar a informação relevante em duas das infografias observadas e “concorda
em absoluto” nas outras duas. Quanto às questões sobre a colocação de uma imagem na notícia
e de um texto na infografia as respostas dizem que as notícia sobre o ébola não necessita mas as



i
i

i
i

i
i

i
i

284 Filipa Rodrigues Ramos Pereira, Lídia Oliveira & Fernando Zamith

outras 3 precisam dessa colocação. Por seu lado as infografias sobre o ébola e sobre a legionela
necessitariam de um texto de apoio mas as restantes não.

Apesar da questão sobre a motivação para a observação de conteúdos de C&T em notícia
ou infografia ser mais generalista parece que as respostas foram dadas consoante o tema que
estavam a analisar.

Para finalizar é interessante avaliar a necessidade de voltar a abrir os documentos para res-
ponder a estes inquéritos. Sobre o tema do ébola a notícia foi classificada com a resposta “sim,
senti muito” e a infografia com a resposta “quase nunca senti”; o tema da legionela quer para a
notícia quer para a infografia foi classificado com a opção “senti”; a notícia do tema do cancro
obteve a classificação “quase nunca senti” e a infografia foi classificada de “sim, senti muito”;
por último no tema da vespa asiática a notícia foi classificada com “sim, senti muito” e a info-
grafia com “quase nunca senti”.

Como já se referiu no início da análise deste perfil, estas respostas não se distanciam da ge-
neralidade das respostas dadas pelos outros 5 perfis analisados, contudo tem alguns pormenores
que foram identificados.

Considerações

A análise desta parcela dos dados do estudo quase-experimental é possível tecer-se algumas
considerações interessantes para o trabalho de investigação:

— De tema para tema há diferenças ao nível da compreensão e facilidade de entendimento
(estas diferenças foram observáveis na temática da legionela em comparação com as
outras);

— Uns temas são mais fáceis de trabalhar e avaliar do que outros (exemplo da temática da
vespa asiática e da legionela);

— Há temáticas que não permitem tanta expressividade em relação às respostas dadas (a
temática da legionela revelou-se um tema complexo quer na abordagem pela notícia
mas, principalmente na infografia que para os outros temas foi sempre mais agradável e
objectiva);

— Numa abordagem geral pode dizer-se que a infografia leva vantagem em relação à pro-
moção da compreensão dos conteúdos, no entanto, quando se faz uma abordagem mais
específica e mais particular já se identificam algumas diferenças substanciais;

— A promoção da leitura revela-se mais satisfatória também ao nível da infografia;
— A compreensão dos conteúdos é maioritariamente favorável na infografia mas a notícia

também se revela importante, veja-se o caso do tema da legionela no qual a grande
maioria dos participantes a elege como melhor e mais objetiva.

Quando se afirma que a infografia se revelou em relação à notícia, essa afirmação é feita com
base nos dados apurados e que demostram que, à exceção da temática da legionela, em todos os
outros temas as suas respostas se destacam positivamente em relação às respostas dadas para o
suporte da notícia.
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Resumo

Este artigo discute a construção da imagem do terrorismo pelo jornalismo. Partindo
da hipótese de que a mídia – ainda que involuntariamente – tem uma participação
efetiva nas estratégias dos promotores de atos terroristas, esta pesquisa tem por ob-
jetivo principal estudar as estratégias do terrorismo do século XXI e a participação
da mídia como instrumento e disseminadora involuntária do terror. Para isso, inves-
tigamos episódios terroristas recentes, provocados pelo Estado Islâmico, buscando
compreender quais foram os recursos utilizados em busca de visibilidade. Por outro
lado, observamos como as notícias veiculadas pela mídia massiva acabam se subor-
dinando a essa lógica e à estratégia dos promotores de tais atos, ajudando a alimentar
o discurso posterior do terror e a sensação de ameaça. Em meio a esse cenário temos
o trabalho do jornalista que se vê diante de um paradoxo delicado: como veicular
um material que se enquadra na lógica de produção do jornalismo atual sem se tornar
instrumento de propagação de força para aquele que se quer combater?
Palavras-chave: terrorismo; jornalismo; estado islâmico; imagem simbólica.

Introdução

Um homem acende uma tocha com fogo e a coloca no chão sobre um caminho de combus-
tível. Ela leva até uma gaiola, onde um outro homem com roupas cor-de-laranja está preso sem
chance de fugir. A chama atinge a gaiola e o engaiolado. Quando seu corpo é incendiado, uma
música toca. Enquanto o homem morre de forma dramática entra em off uma narração. Várias
câmeras estrategicamente posicionadas acompanham tudo e mostram detalhes do que acontece.

A cena que parece ter saído de um aterrorizante filme de ficção, infelizmente, aconteceu. Ela
foi protagonizada pelo piloto jordaniano Muath al-Kasaesbeh, que caiu nas mãos do grupo ter-
rorista Estado Islâmico (EI) em janeiro de 2015. A cena descrita foi produzida pelos terroristas
sequestradores, que rapidamente a fizeram circular pela Internet e, obviamente, cair nas mãos da
mídia mundial. O que eles queriam com isso e com as outras tantas imagens meticulosamente
produzidas, como decapitações de jornalistas ocidentais e massacres de cristãos enfileirados à
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beira de um rio? Obviamente o EI queria matar suas vítimas. Mas não era apenas isso, aliás, essa
era a questão menos importante nessas ações: eles queriam que essas mortes fossem publiciza-
das exatamente pela mídia dos que consideram inimigos. Como sabemos, o Estado Islâmico,
assim como outros grupos político-religiosos radicais, defende uma cultura completamente di-
ferente da que eles querem atacar. Um mundo no qual o desenvolvimento da tecnologia e a
utilização de meios de comunicação de massa é visto como algo condenável. No entanto, para
ganhar força e entrar nas casas dos seus inimigos eles utilizam exatamente as ferramentas que
condenam: eles aprenderam a usar estratégias da mídia espetáculo. Dessa forma, o EI fornece ao
jornalismo contemporâneo material espetacular, difícil de ser ignorado pelas TVs e pelos sites
noticiosos.

Estratégias do terrorismo

Para entendermos as estratégias comunicacionais do Estado Islâmico, é preciso compreender
que conceito de terror estamos utilizando e o que caracteriza os atos terroristas de nossa época.
Segundo Cancian,

O terrorismo pode ser caracterizado como o emprego indiscriminado da violência
contra pessoas ou coisas, com o objetivo de suscitar o sentimento de medo e pavor
permanentes na sociedade e, desse modo, enfraquecer ou minar politicamente gover-
nos ou Estados (2007).

Para Évora (2002), o terrorismo está diretamente relacionado à sensação de insegurança e
impotência,

Por terrorismo entendem-se os actos de violência não legitimados, que visam espa-
lhar, por todo o lado, um ambiente de insegurança e de medo, destruindo, assim,
a capacidade de resistência e a moral de uma população, que acaba por sucumbir
perante o desalento e a impotência. (2002)

Ou seja, ambas classificações aqui apresentadas definem o terrorismo como algo que ame-
dronta, fragiliza e provoca reações duradouras em uma população.

Sobre o surgimento do terrorismo, diversos autores pesquisados (Cancian, 2007; Vergueiro,
2001; Hillman, 2003) apontam que sua origem remonta do início do período Moderno e teve na
Revolução Francesa seu marco inicial.

Segundo Vergueiro, o radical “terror” que deu origem à palavra “terrorismo” apareceu pela
primeira vez em francês (terreur) em 1335 para designar “um medo ou uma ansiedade extrema,
correspondendo com mais frequência, a uma ameaça vagamente percebida, pouco familiar e
vagamente imprevisível” (Guillaume apud Vergueiro, 2001:16). Citando Jerrold Post, ele afirma
que o terror corresponde a um estado psíquico de medo e pavor.

Vergueiro afirma ainda que “a transmigração simbólica do termo [terrorismo] para a acepção
atual é atribuída ao período compreendido entre 1791 e 1794”. Já para Cancian (2007: online)
o termo terrorismo apareceu pela primeira vez em 1798. Ambos concordam, no entanto, que o
termo surgiu para se referir ao estado de terror em que a França pós-revolucionária ingressou no
período da ditadura do Comitê de Saúde Pública, pós queda da Bastilha.
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Mais recentemente, o termo terrorismo é utilizado para se referir a ações que visam à vi-
timização arbitrária, sem distinção entre o inimigo e o inocente, com a intenção principal de
enfraquecer, derrubar ou desestabilizar governos, regimes políticos ou uma ordem estabelecida.

Nenhuma forma ou modalidade de terrorismo encontra plena legitimação moral ou
ética, mas reconhece-se que a ação terrorista que vitima um ou mais inocentes acaba
por indignar de forma mais contundente a opinião pública. (Cancian, 2007)

Ainda segundo o autor, a ocorrência do que pode ser considerado o primeiro atentado terro-
rista que se enquadra nas características da vitimização arbitrária aconteceu em 1912.

Na ocasião, um grupo de macedônios, hostis à Turquia, detonou inúmeras bombas
em trens internacionais. De lá para cá, o mundo presenciou a proliferação de grupos
terroristas e o crescimento dramático do número de casos de ações e atentados em
todos os continentes. (Cancian, 2007)

O primeiro ato terrorista como conhecemos atualmente foi, portanto, realizado já no início
do Séc. XX. Obviamente, as estratégias dos terroristas e sua repercussão estão inseridas em um
contexto histórico. E é esse contexto que nos leva até os atos de terrorismo feitos para a mídia
nos dias atuais.

Jornalismo-espetáculo

Partimos da hipótese de que a mídia tem uma participação efetiva nas estratégias simbólicas
do terrorismo do século XXI e, por vezes, ainda que involuntariamente, acaba por ser uma disse-
minadora do terror, ao realimentar esses atos, por meio, principalmente, de notícias veiculadas
nos meios de comunicação de massa. Portanto, é importante entendermos de que jornalismo
estamos falando e quais são as características que fazem dele um disseminador das imagens e
da simbologia do terrorismo. Segundo Arbex (2002), o jornalismo, principalmente a partir da
segunda metade do Sec. XX, com o advento da televisão, se transformou em uma espécie de
show. A essa mistura entre espetáculo e notícia ele deu o nome de "Showrnalismo". A era do
Shownarlismo, segundo Arbex, seria a era das notícias selecionadas por seu impacto imediato,
pelo sensacionalismo e pela valorização exacerbada das imagens em detrimento de outros tipos
de informação.

Segundo Debord (2006), vivemos na sociedade do espetáculo e esse espetáculo se dá, sobre-
tudo, por meio das imagens da mídia. Para o autor, “o espetáculo não é um conjunto de imagens,
mas uma relação social entre pessoas, mediatizada por imagens” (idem: 10).

As cenas descritas no começo deste texto foram pensadas exatamente para que se tornassem
material irresistível ao jornalismo e refletem uma tendência do terrorismo em nossa época. O
resultado de sua expansão só foi tão eficiente porque elas se encaixaram no que o jornalismo
contemporâneo espera e busca.

Dentro dessa lógica, verificamos que a partir do final do Séc. XX e, sobretudo, do início do
Séc. XXI ocorre uma mudança na postura dos próprios terroristas que, ao utilizarem a lógica
da mídia, passam a oferecer espetáculos para saciar a sede de boas imagens e boas histórias da
imprensa.
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Citemos aqui o exemplo mais visível dessa tendência: quando o primeiro avião se chocou
contra as torres gêmeas, que formavam a parte mais importante do complexo empresarial World
Trade Center, em11 de setembro de 2001, o mundo inteiro voltou seus olhos para aquela cena.
Câmeras de TV, máquinas fotográficas e todo o aparato tecnológico existente ficaram à dispo-
sição daquela imagem. Em todos os cantos do mundo, as TVs passaram a exibir, ao vivo, a
imagem da torre Sul em chamas. Sites da Internet e rádios davam notícias “em tempo real” so-
bre o ocorrido. Por tudo isso, o choque no segundo avião foi transmitido ao vivo para um mundo
em pânico, que assistia àquela cena sem entender o que acontecia exatamente. Esses atentados
evidenciaram uma tendência dos atos terroristas de nossa época: o terror que visa à criação de
grandes espetáculos midiáticos, montados para a produção de fatos geradores de notícias.

Entendemos que, mais recentemente, a proliferação das técnicas, com as fotografias digitais,
câmeras de vídeo por todos os lados e a presença maciça da Internet como fonte de informação
ajudaram a modificar o comportamento dos organizadores de atos terroristas. A volatilidade,
favorecida pela comunicação digital, que acelera a produção e a necessidade de consumo de
notícias, abre espaço para uma quantidade maior de informação e favorece a lógica da produção
e do consumo exacerbado e cada vez mais veloz de notícias. Amplia-se também a necessidade
de visibilidade, que caracteriza o tempo dos espetáculos – do ver e ser visto. É preciso ser
visto para existir. O terrorismo do Séc. XXI oferece à mídia e às massas todos os ingredientes
necessários a essa produção de notícias. Em contrapartida, ele é visibilizado, ganha força, poder
e amplia seu potencial ameaçador.

O poder do nome

Para entendermos as estratégias do Estado Islâmico na mídia é necessário começar pelo
nome que os fez conhecidos. Por que Estado islâmico? E quais as implicações de ter esse
nome expandido pela mídia internacional? Segundo artigo da BBC Brasil, publicado em 26 de
dezembro de 2015, quando se refere a esses militantes – que hoje têm grupos afiliados no Oriente
Médio, África e Ásia –, a ONU e autoridades americanas normalmente usam a sigla ISIL, que
significa, em inglês, "Estado Islâmico do Iraque e Levante". No entanto, o próprio grupo não usa
esse nome desde junho de 2014, quando declarou a criação de um califado e encurtou o termo
para "Estado Islâmico"para refletir suas ambições expansionistas.

Outro nome comumente utilizado, sobretudo por seus opositores no mundo islâmico, em
referência a esse grupo terrorista é Daesh. No entanto, esse nome não é bem aceito pelo próprio
grupo. Segundo Fernandes,

Daesh é o acrónimo em língua árabe para ad-Dawlah al-Islamiyah fi ’l-?Iraq wa-
sh-Sham. Na transliteração da língua árabe para português seria Estado Islâmico do
Iraque e Levante (ou Estado Islâmico do Iraque e Síria). Essencialmente, é o mesmo
que o mais conhecido acrónimo da transliteração árabe para língua inglesa: ISIS
(Islamic State in Iraq and Syria); ou ISIL (Islamic State in Iraq and the Levant);
ou, apenas, Estado Islâmico (Islamic State). (...) O acrónimo Daesh tem conotações
fortemente negativas em língua árabe. Por isso, tem sido preferencialmente usado
por todos aqueles que se lhe opõem no mundo árabe-islâmico. Em língua árabe,
a palavra ecoa um termo usado para esmagar com os pés, ou seja espezinhar. A
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sua sonoridade e grafismo são também parecidos com “dahes"(lançar a discórdia),
com uma poderosa carga histórica negativa para os muçulmanos. Evoca as divisões
e batalhas entre tribos árabes, de Dahes wal-Ghabra (Fernandes, 2015). (...) Para
um grupo que se vê, a si próprio, como recriando um “Estado Islâmico”, chamar-lhe
Daesh é uma afronta à sua identidade e legitimidade. Quando o grupo conquistou
Mosul, no Iraque, em 2014, os habitantes que usavam essa designação teriam sido
ameaçados de punições, como cortar a língua, caso persistissem em usar essa palavra
(Fernandes, 2015).

Na mídia brasileira, porém, o nome que ficou mais conhecido para se referir ao grupo foi
exatamente “Estado Islâmico”. Ou seja, ao assumir para o grupo o nome pelo qual ele próprio
escolheu ser chamado, o jornalismo legitima esse grupo, dá a ele o status de “Estado” e ainda
ajuda a propagar uma marca que tem se tornado bastante forte. Os militantes do Estado Islâmico
sabem disso, obviamente. Eles próprios trabalham na construção de uma marca: o nome “Estado
Islâmico”, pelo qual eles escolheram ser chamados, traz, ao mesmo tempo a ideia de “Estado” e
reforça a marca do “Islã”. Do ponto de vista da estratégia de comunicação, esse nome é, para o
grupo, muito positivo, uma vez que reforça exatamente a imagem que eles querem construir.

Percebe-se, em alguns momentos, na cobertura brasileira, a intenção de reduzir o poder e
a legitimidade desse título, ao se referir ao grupo como “o autoproclamado Estado Islâmico”.
Essa estratégia foi muito observada na cobertura pós atentados na França, em 2015. No entanto,
os efeitos dessa estratégia parecem ser mínimos ou inexistentes, uma vez que o nome do grupo
acaba sendo reforçado e consolidado.

A questão que se coloca aqui é: ao repetir o nome escolhido pelo grupo – com toda a carga
simbólica que ele carrega – o jornalismo não estaria prestando um serviço ao terrorismo? Ao
nosso ver, como a marca de qualquer produto, o nome do grupo terrorista se legitima e ganha
força a partir da cobertura da imprensa. E isso acontece ainda mais quando o nome é associado
a ações que buscam dar visibilidade ao grupo, como as que veremos a seguir.

Imagens – propaganda e contrapropaganda

Como citamos anteriormente, o jornalismo atual se pauta, em grande parte, por fatos que
possam render boas imagens. E os terroristas sabem disso. Dentro das estratégias também já
citadas, de buscar visibilidade para gerar a sensação permanente de terror, os integrantes do
Estado Islâmico buscam dar ao jornalismo o material que ele procura: imagens espetaculares e
fatos geradores de notícias.

No início deste artigo, citamos as cenas do piloto sendo queimado vivo dentro de uma gaiola.
Há outras cenas tão absurdas e assustadores que merecem ser citadas: em 23 de junho de 2015
o grupo terrorista prendeu inimigos em uma gaiola, que foi afundada em uma piscina para que
todos morressem afogados. Junte-se a essas ações de grande impacto imagético as frequentes
decapitações de ocidentais e fuzilamentos coletivos – incluindo crianças, como vítimas e agentes
do fuzilamento. Tudo sempre gravado com equipamentos de alta qualidade e distribuído pela
Internet como um filme de ficção.
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As vítimas do Estado Islâmico têm, inclusive, uma espécie de uniforme que as identifica
e ajuda na construção a imagem simbólica das ações do grupo: em quase todos os casos, elas
vestem um macacão cor-de-laranja berrante. E a escolha dessa cor não seria aleatória. Segundo
informações publicadas em 5 de fevereiro de 2015 pela agência de notícias internacionais AFP,
Brian McKeon, da Secretaria da Defesa dos EUA declarou, diante da Comissão das Forças Ar-
madas do Senado Estadunidense, que "não é coincidência que os vídeos recentes do EI mostrem
a brutal morte de um piloto jordaniano queimado vivo e a execução selvagem de um refém ja-
ponês, ambos com um uniforme laranja, geralmente conhecido como o símbolo do centro de
detenção de Guantánamo".

No entanto, esse elemento de propaganda do EI está sendo utilizado também por seus com-
batentes. Numa clara referência a essa marca do EI, em 1 de julho de 2015, rebeldes sírios da
coalizão Jaish al-Islam divulgaram imagens do assassinato em massa de integrantes do Estado
Islâmico. Todos os executores vestiam o conhecido macacão laranja, numa inversão simbó-
lica que parecia querer mostrar uma “virada de jogo”. A imagem dessa ação, divulgada pela
imprensa, ficou conhecida internacionalmente.

Numa ação ainda mais surpreendente, em 8 de dezembro de 2015 rebeldes sírios da Frente
Jabhat al-Shamiya divulgaram um vídeo, com pouco mais de oito minutos, no qual parecia que
iriam mostrar a execução de membros do Estado Islâmico. No vídeo, todos os prisioneiros
vestiam macacões cor-de-laranja, foram levados acorrentados até um local aberto, foram apre-
sentados e tiveram armas apontadas para suas cabeças. Exatamente como fazem os integrantes
do EI com seus inimigos. A surpresa veio no final: nenhum deles foi morto. As armas foram
baixadas e os homens foram presos. Para concluir, o vídeo trazia a mensagem: “Muçulmanos
não são criminosos”. O vídeo muito provavelmente foi feito para a divulgação na mídia ex-
terna e para ajudar a conquistar a simpatia e, possivelmente, o apoio bélico dos ocidentais às
causas dos rebeldes que lutam contra o Estado Islâmico na Síria. Serviu também como uma
ferramenta para mostrar que a maior parte dos muçulmanos não se veem representados pelo EI
e não são terroristas. Essa separação de imagem com relação ao que faz o EI, bem como a busca
pela conquista de apoio que de quem vê o conflito de fora são essenciais para as estratégias de
fortalecimento dos grupos que lutam contra o Estado Islâmico e pelo poder na Síria.

Outra estratégia do EI que vale ser citada é a de destruir templos e relíquias históricas,
sob o argumento que trata-se de material não sagrado e idolatrado por pecadores. Percebe-se,
porém, que, assim como as execuções espetaculares, esses ataques a símbolos, sempre gravados,
fotografados e propagados pelo próprio grupo terrorista, têm o objetivo de criar mais notícias
impactantes e desafiadoras aos considerados inimigos. Sabe-se também que nem todo o material
desse tipo é destruído. Boa parte é vendida a traficantes de relíquias para render dinheiro aos
terroristas, o que deixa mais claro que as destruições de símbolos em frente às câmeras nada
mais são que espetáculos midiáticos.

Também não podemos deixar de citar o atentado ao jornal Charlie Hebdo, que em janeiro
de 2015 provocou a morte de 12 jornalistas e colaboradores do veículo. Esse atentado foi am-
plamente divulgado pela mídia internacional, que considerou o ato uma afronta à liberdade de
expressão em todo o mundo.
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Em todos esses casos, o jornalismo, ainda que involuntariamente, é utilizado como ferra-
menta de propagação e construção de imagem simbólica. Não há dúvidas de que o que co-
nhecemos do Estado Islâmico tem grande contribuição dos veículos jornalísticos que, ao buscar
informar, dentro da lógica do espetáculo que os cerca, acabam por reforçar o que os terroristas
querem ver reforçado. Dessa forma, criando notícias assustadoras que não podem deixar de ser
veiculadas, dado seu teor de noticiabilidade pelos critérios da mídia do Séc. XXI, o Estado Is-
lâmico criou e fortaleceu sua imagem, tornou-se conhecido internacionalmente, ganhou espaço
em horário nobre pelo mundo.

Mídia e pânico – Os atentados em Paris

Quando em 13 de novembro de 2015 atentados simultâneos em Paris assombraram o mundo,
o Estado Islâmico já era conhecido e reconhecido internacionalmente. Os atentados vieram in-
tensificar ainda mais a sensação de onipresença do terror. As ações que se seguiram aos atos
terroristas, as medidas de segurança tomadas e a sensação permanente de insegurança que pas-
sou a assombrar parte do mundo fizeram com que, apesar dos grandes efeitos físicos provocados
pelos atentados (130 pessoas morreram e mais de 350 ficaram feridas), seus efeitos mais devas-
tadores fossem simbólicos. Após o dia 13 de novembro de 2015 vimos na Europa, nos EUA
e por outras regiões do mundo o crescimento do medo e das consequentes precauções para se
evitar novos ataques. Em momentos como esse, assim como aconteceu em 2001 nos EUA, é
como se a vida cotidiana demorasse a voltar ao normal. Grandes eventos políticos, esportivos
e culturais são cancelados ou cercados de cuidados que algumas vezes tiram a naturalidade da
presença das pessoas no local. Excesso de exigências, aumento absurdo da vigilância e do apa-
rato policial, redução da privacidade: tudo isso se torna constante na vida das pessoas e dos
países tomados pelo medo de se tornarem vítimas de atentados terroristas. Conforme já citamos,
os maiores efeitos do terrorismo contemporâneo residem exatamente na construção da sensação
permanente e desestabilizadora de perigo.

Junte-se a isso o pouco conhecimento que boa parte dos habitantes dessas regiões têm sobre
o islamismo e seus seguidores e até mesmo sobre os árabes, de forma geral – o que faz com que
a cultura do outro pareça assustadora e estranha – e temos o cenário perfeito para a ampliação
dos efeitos dos atos terroristas.

Em pesquisa anterior (PAIERO, 2012: 19-29), buscamos compreender a lógica do terrorismo
e a construção da força simbólica do terror. Destacamos a seguir os elementos mais importantes
que encontramos em nossas análises sobre a construção de atos terroristas de grande impacto.
Esses elementos se aplicam aos atentados terroristas que tiveram maior repercussão internacio-
nal no Séc. XXI.

a. Caos, desordem e pânico

O caos, o medo do desconhecido é alimentador da sensação de pânico. E o pânico faz o caos
aumentar. Segundo Girard (1990), o pânico quando desencadeado provoca reações corpóreas
diferentes das cotidianas e nos faz agir como animais, na busca pela sobrevivência. A quebra
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da previsibilidade, aliada ao risco de morte provocam o pânico, que leva a um caos ainda maior.
O caos provoca o pânico e o pânico provoca o caos. Uma vez com a ordem desestabilizada, a
tendência é que ela se desestabilize cada vez mais, até chegar ao ponto de ruir.

O medo do desconhecido ajuda a alimentar a ideia de caos. O discurso do terrorismo reforça
essa intenção, justificada segundo um olhar que é diferente do que foi atacado. O terrorismo
provoca a sensação de impotência e instabilidade em todos os atingidos. Entende-se aqui como
“atacadas”, todas as pessoas que de alguma de forma têm suas vidas atingidas pelos atos terro-
ristas e não somente as vítimas diretas dos episódios, como mortos e feridos. Considerando o
poder dos meios de comunicação na expansão dos ataques terroristas, sobretudo com a disse-
minação das imagens do terrorismo, é possível compreender que a sensação de caos se expande
para pontos inimagináveis fisicamente, o que significa que mesmo alguém que esteja fisicamente
protegido dos ataques diretos, compartilhará a sensação de pânico e medo do caos gerada pelos
atentados. A redundância na cobertura jornalística também amplia, não apenas o alcance, mas a
sensação de repetição e de quantidade dos atos terroristas.

A quebra da previsibilidade da vida e o medo do fim do mundo conhecido, podem ser al-
gumas das chaves para que consigamos compreender porque esses dias de terror ficam particu-
larmente registrados em nosso imaginário. São dias diferentes, que apontam para a fragilidade
do que há muito se construiu e que se julgava sólido. O caos e o apontamento para a destruição
da ordem à qual estamos acostumados nos remetem a alguns de nossos medos mais profundos.
Primeiro, o medo direto da morte, nossa e de quem amamos, que parece mais próxima nesses
dias que apontam para a fragilidade da vida. Na sequência, o outro grande medo que aflora é o
medo do fim do mundo como ele é. Tememos o desconhecido.

Mas como se cria o caos na vida de uma cidade? Se unirmos o que aconteceu em alguns dos
ataques terroristas que tiveram maior repercussão neste século (New York 2001, Madri 2004,
Londres 2005, Paris 2015) veremos que, além da dimensão e do grande número de atingidos
diretamente, há outras semelhanças que contribuem para que a ideia de caos seja propagada com
mais força.

b. Pouco espaço, muita gente

Pequenos territórios que agrupam milhões de habitantes. Essa é uma característica comum
a todas as cidades aqui citadas. Todas estão também entre as cidades mais conhecidas e "cartões
postais"de seus países, representantes simbólicas, portanto, de toda a nação.

Em meio à multidão, todos se sentem desamparados. Além disso, há uma questão de ordem
numérica: a chance de um atentado em uma grande cidade atingir um grande número de pessoas
é, obviamente, muito grande. E mais do que de fato atingir muita gente, pretende-se que muita
gente acredite que possa ser atingida. O número de pessoas que estavam próximas ou que
poderiam estar é enorme. Sempre após um atentado aparecem na mídia pessoas dizendo que
chegaram ao local minutos depois, ou que costumam passar por ali naquele horário todos os
dias. Ou seja, os ataques envolvem as vítimas de fato e um número significativamente maior de
vítimas potenciais.
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Não é difícil compreender porque os atentados aconteceram em cidades tão importantes e
com essa dimensão populacional. Para que a rotina em uma grande cidade funcione é fundamen-
tal que uma ordem preestabelecida seja respeitada. Se algo fora do normal acontece, as pessoas
ficam perdidas. Quando esse “fora do normal” envolve as vidas de dezenas, centenas, milhares
de pessoas e risco à vida de outros milhões, as chances de o atentado ser bem sucedido em seu
propósito de causar o caos aumentam consideravelmente.

Grandes cidades são, em geral, pequenos espaços com gente demais concentrada. O que
faz as cidades “grandes” não é o tamanho do território, mas a quantidade de sua população.
Essa característica aumenta na mesma proporção a necessidade da ordem e a possibilidade de
destruição dessa mesma ordem, já que todos os moradores, em razão do espaço reduzido e da
população concentrada acabam por se conectar, mesmo sem perceber. Grandes cidades são
locais de gente demais, conexões demais, visibilidade demais.

c. Qualquer um pode ser o próximo

A vitimização arbitrária é, como já vimos, uma das características do terror contemporâneo.
Essa arbitrariedade aumenta a sensação de insegurança geral. Se não há um alvo claro, qualquer
um pode ser – e acaba sendo – vítima potencial do terrorismo. E se qualquer um pode ser a
vítima seguinte, é necessário fugir, se esconder, se proteger. Embora possam acontecer em locais
simbolicamente escolhidos, como o World Trade Center, os ataques são aleatórios e acontecem
com pessoas também aleatórias. Quando será o próximo? Quem será o próximo? Esse medo,
aliás, acaba por nos aproximar das vítimas reais do fato. Todos queremos saber quem eram, o
que faziam e nos solidarizamos com suas famílias. Sofremos com elas, o que não aconteceria
caso a morte tivesse sido provocada por qualquer outra causa. A destruição daquelas vidas acaba
sendo, no fundo, a destruição das vidas de cada um de nós como a conhecíamos. Uma ameaça
como essa não passa sem consequência pela vida de todos que se sentem atingidos por ela.

Como elemento alimentador de pânico, a arbitrariedade das vítimas tem papel fundamental.
Todos passam a agir como se fossem de fato as próximas vítimas potenciais dos ataques.

d. Sempre alerta

A sensação de que algo pode acontecer a qualquer momento, sem data ou horário marcados,
alimenta um estado permanente de alerta. Verificamos que, após os atentados aqui citados, todos
os países que se sentiam, de alguma forma, ameaçados, intensificaram sua segurança e criaram
sistemas de alerta, de acordo com o grau de perigo do momento.

Conforme já afirmamos, a sensação de imprevisibilidade retira do cotidiano a percepção de
que temos controle sobre nosso próprio tempo e sobre nossa própria vida. A possibilidade de
quebra da rotina sem qualquer aviso deixa a vida completamente instável. Os alertas de terror
surgem para tentar dar a sensação de certo controle sobre o imprevisível, marcam a atenção para
que não se seja pego de surpresa. Porém, antes de ter esse efeito, eles chamam a atenção para
o perigo constante de quebra do cotidiano. É como se as pessoas vivessem um “estamos sendo
atacados” permanentemente, num gerúndio sem fim para o medo.
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Esses elementos somados (pouco espaço e muita gente, arbitrariedade na escolha das vítimas
e constante alerta), ajudaram, sem dúvida, a criar a sensação de caos nos casos aqui estudados.
Os atentados aconteceram em espaços onde se aglomeram milhões de pessoas, cada uma com
sua vida própria, mas dependendo, mesmo sem perceber, de uma ordem coletiva, garantida de
forma frágil num sistema que pode ser quebrado. Porém, a fragilidade do sistema não é perce-
bida cotidianamente pelos milhões de pessoas que acreditam viver numa ordem estabelecida e
necessária para a sua sobrevivência. A quebra dessa ordem traz à tona a fragilidade do sistema
onde vivem e de suas próprias vidas. Expõe e faz com que se questione a competência de go-
vernos, polícia e de outras instituições responsáveis pela segurança e pela ordem na vida dos
cidadãos.

Recentemente, o Estado Islâmico divulgou textos e vídeos onde conclamava seus seguidores
a envenenar a água e a comida dos inimigos. A estratégia da divulgação dessa orientação foi
claramente utilizada para provocar pânico generalizado e ampliar o nível de alerta em todos os
países que se consideram alvos do Estado Islâmico.

A sensação de estar perdido e com medo é compartilhada e rapidamente espalhada pelos
milhões de habitantes das cidades. Junto com ela vem a ideia de que qualquer um pode ser a
próxima vítima e a qualquer momento, já que aquele que morreu ou foi ferido não era diferente
de ninguém, nem de suas famílias. A sensação de “não vai acontecer comigo” que normalmente
acompanha o ser humano, é substituída pela sensação de “poderia ser eu”. Na realidade, o
número de atingidos pelo atentado é muito maior que o de vítimas físicas.

Ideias no passado, comunicação no presente

Não podemos deixar de citar a importância das redes sociais, sobretudo do Facebook, para
a atual propagação da imagem do terrorismo pelo mundo. Militantes do Estado Islâmico encon-
tram nas redes sociais e no anonimato que elas geram, um importante canal para arregimentar
novos membros e propagar sua ideologia. Embora critiquem a forma de viver e de se expor
dos ocidentais, sabemos que membros do Estado Islâmico utilizam a Internet – a comunicação
do inimigo, portanto – como ferramenta para disseminar suas crenças e ampliar seu número de
seguidores, inclusive entre jovens não muçulmanos e em países considerados inimigos por seus
membros. Para se ter uma ideia, estima-se que o Estado Islâmico some aproximadamente 30 mil
combatentes estrangeiros, o que comporia cerca de 20% de sua força de combate no Iraque e na
Síria. Nos atentados em Paris, por exemplo, vários terroristas participantes, incluindo o suposto
idealizador dos ataques, eram europeus. Além disso, um número considerável de seguidores do
Estado Islâmico não precisa viajar até os locais dominados pelo EI para fazer parte do grupo.
Um fenômeno que é tão crescente quanto assustador na Europa e nos EUA é a presença dos
chamados “lobos solitários”. São seguidores do Estado Islâmico que, orientados pela Internet
ou estimulados por comunicados divulgados via web, cometam ataques, muitas vezes suicidas,
em locais menores, como escolas, hotéis, restaurantes. O efeito simbólico desses ataques e a
consciência da existência de um número significativo de pessoas em várias partes do mundo,
convivendo cotidianamente nas cidades e capazes de cometê-los, amplia a sensação de onipre-
sença do terror e transforma, simbolicamente, qualquer pessoa um potencial terrorista. Essa
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capacidade de controlar e orientar pessoas distantes de suas bases de ação e espalhadas pelos
países-alvos de seus ataques acaba por ampliar consideravelmente o poder do estado Islâmico e
a força de sua imagem de terror.

É também pela Internet que os vídeos e as fotos das ações do EI (desde a destruição de
templos sagrados até a execução espetacular de prisioneiros) é veiculada. Sem acesso a agências
de notícias oficiais, o EI sabe utilizar os recursos da web para fazer circular o material que
produz exatamente com essa finalidade. Ou seja, neste caso, há um processo inverso na lógica
da disseminação da informação: o material primeiro é lançado na Internet e, posteriormente,
alimenta os grandes portais de notícias, jornais, revistas e TVs pelo mundo.

Por fim, não temos dúvidas de que nas estratégias do terrorismo do Séc. XXI o jornalismo
desempenha papel fundamental. Mas como escapar dessa lógica? Como, dentro do cenário de
espetáculo que se construiu no Jornalismo contemporâneo ignorar eventos com tantos elementos
noticiáveis presentes? Como informar de forma correta sem ser usado para fortalecer o terro-
rismo? Essas são questões ainda sem resposta, na nossa opinião, mas que merecem ser pensadas
e observadas por jornalistas, professores e estudantes de comunicação.
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Resumo

Presente no Brasil durante a última ditadura militar (1964 a 1985), a imprensa alterna-
tiva se caracterizou pela existência de veículos impressos que mantinham uma linha
editorial marcada pela defesa da democracia. Três décadas depois, com a consolida-
ção do jornalismo digital, o fenômeno ressurge com base em novos paradigmas, fun-
dados principalmente na ampliação e na contestação das coberturas realizadas pela
mídia tradicional. Nos concentramos, neste artigo, em dois veículos que ganharam
destaque nos últimos anos: a Agência Pública e a Ponte. Ambas valorizam, em suas
linhas editoriais, reportagens sobre direitos humanos e temas socialmente relevantes.
Para corroborar a tese de que esses e outros veículos se configuram como a nova im-
prensa alternativa brasileira, analisamos duas reportagens sobre a violência policial
no estado de São Paulo.
Palavras-chave: imprensa alternativa; jornalismo digital; direitos humanos; violên-
cia policial; jornalismo brasileiro.

Introdução

O cenário contemporâneo é fértil em discussões sobre a transformação do jornalismo na era
digital. As reflexões, no entanto, concentram-se ora no enfraquecimento dos veículos impressos,
ora nas novas possibilidades tecnológicas que a internet oferece ao desenvolvimento de cobertu-
ras jornalísticas. Sobre o primeiro tópico, diversos autores já ofereceram visões que percorrem
um amplo espectro de diagnósticos e previsões, com indicadores otimistas, neutros ou apoca-
lípticos. Neil Henry (2007) é um dos pesquisadores que apontam para um cenário em que o
ocaso – ainda que parcial – dos modelos tradicionais da imprensa se apresenta como prejudicial
ao bom funcionamento dos regimes democráticos. Sua tese mais importante talvez seja a de
que o advento das novas tecnologias trouxe não apenas inovação e transformação, mas também,
em grande medida, o risco de que o jornalismo deixe de se apresentar como um dos pilares da
investigação necessária à constante vigilância de governos e instituições em geral.

Sobre as possibilidades abertas pelas novas tecnologias, cabe recuperar a reflexão de Nelia
Del Bianco, para quem “é legítimo afirmar que os aspectos centrais do paradigma jornalístico
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estão conquistando nova referencialidade, baseada em valores culturais da sociedade da infor-
mação” (2008: p. 8). O apontamento da autora é especialmente útil para evitar a simplificação
de abordagens que tendiam a interpretar as novas configurações midiáticas como um processo
de adaptação de rotinas e processos vigentes antes da disseminação da internet como plataforma
jornalística. Uma análise mais contemporânea do jornalismo online deve situá-lo dentro dos
procedimentos que são criados e atualizados a partir do universo das novas tecnologias da infor-
mação.

Um desses procedimentos tem relação direta com o consumo da informação. Para colocar
em perspectiva os novos modelos de produção de notícias e reportagens, é crucial refletir sobre
como as novas e as velhas gerações têm direcionado a atenção para a produção jornalística. Em
artigo recente, Alexandre Rodrigues e João Luiz Rosa, do jornal Valor Econômico, constataram
que, no ambiente digital, “cada pessoa será capaz de descobrir quais temas mais lhe interessam, e
aos quais vai dedicar mais atenção, sem comprometer a integridade do conhecimento. À ameaça
da desatenção, o ideal seria construir uma atenção seletiva” (2015: online). O que isso significa
e quais serão os impactos reais desses novos modelos? Ainda não podemos oferecer respostas
a essas questões. Mas ao menos uma constatação já pode ser feita: a de que não haverá, talvez
nunca mais, consumidores passivos de informação como havia antes do jornalismo digital.

Diante desse cenário, surgem em vários países empresas e iniciativas jornalísticas que ocu-
pam o vácuo deixado pela imprensa tradicional, que deixou de ter a exclusividade da seleção e
organização das informações que devem ser levadas ao público. Os paradigmas sobre o processo
de gatekeeping apresentados por David Manning White em 1950, entre tantas outras contribui-
ções conceituais aos estudos do jornalismo, tornaram-se ao menos parcialmente obsoletos após
a consolidação dos meios digitais. Os veículos que nasceram e se desenvolveram na internet,
pulverizados em vários endereços na rede mundial, cada qual com o seu pequeno ou grande uni-
verso de leitores, têm hoje uma função relevante: a organização e disseminação de informações
que, devido aos modelos que ajudaram a consolidar o jornalismo pré-digital, especialmente no
período posterior à Segunda Guerra Mundial, não eram privilegiadas pelos gatekeepers histori-
camente consolidados.

A nova imprensa alternativa brasileira

Nesse sentido, propomos um estudo sobre agências e grupos articulados de produção de
conteúdo que começam a despontar no jornalismo digital brasileiro. Em nossa interpretação,
esses produtores e difusores de informação configuram-se como uma espécie de nova imprensa
alternativa. Emprestamos, aqui, um excerto da obra de Bernardo Kucinski, que define como
imprensa alternativa os “pasquins irreverentes e panfletários” (2003: p. 21) que marcaram a
história do Brasil em vários momentos, especialmente nos períodos em que houve algum tipo de
repressão à atividade jornalística, como na última ditadura militar, que vigorou de 1964 a 1985.

Temos claro que não há, no Brasil atual, movimentos sistemáticos e institucionalizados de
controle da atividade jornalística, como a censura que vigorou antes da retomada democrática.
Não obstante, as mídias tradicionais seguem desempenhando sua função de gatekeepers primá-
rios – embora não saibamos por quanto tempo poderão manter esse privilégio, se é que ainda
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o têm. E elas próprias, diante da internet, se apresentam como sistemas de controle do livre
tráfego das informações. Daí a relevância da nova imprensa alternativa, especialmente daquela
que orienta sua cobertura para temas socialmente relevantes. Nessa linha de reflexão, como já
apontaram Silva e Andrade, “a apropriação do espaço digital por meios não-hegemônicos pode
ser feita de maneira a expandir as capacidades narrativas do jornalismo tradicional” (2014: p.
140).

Para reforçar a nossa proposta, apresentamos no presente artigo dois veículos jornalísticos
que se destacaram, nos últimos anos, pela seriedade de suas coberturas e pelo comprometimento
com uma temática de cunho social, geralmente com ênfase em questões relacionadas aos direitos
humanos: a Agência Pública (www.apublica.org) e a Ponte (www.ponte.org). Ambas surgiram
nos últimos cinco anos e são mantidas por doações individuais e empresariais, além de parcerias
com instituições não-governamentais.

Cabe apontar que a expressão “imprensa alternativa” foi usada recentemente no Brasil para
denominar um conjunto de blogs e colunistas que se posicionam, em seus espaços na internet, de
forma predominantemente contrária à grande mídia – a qual, por sua vez, apresenta uma postura
refratária a grandes coberturas voltadas a temas como direitos humanos e das minorias, violência
policial etc. Em 2013, por exemplo, “Imprensa Alternativa 2.0” foi o título um ciclo de debates
que reuniu os jornalistas Paulo Henrique Amorim e Luis Nassif em São Paulo. Ambos têm
espaços próprios na internet e contam até mesmo com patrocínio de grandes empresas públicas,
mas raramente ultrapassam as fronteiras do articulismo – atualmente pró-governo e contrário à
cobertura oposicionista de alguns veículos tradicionais, como a revista Veja. Julgamos, porém,
que essa perspectiva não configura uma "imprensa alternativa"presente no ambiente digital, pois
não há, na produção desses articulistas, investigações e coberturas jornalísticas propriamente
ditas.

Em nosso entendimento, a Agência Pública e a Ponte, entre outros projetos semelhantes,
são a real imprensa alternativa contemporânea, ou, como preferimos, “imprensa alternativa 2.0”,
para reforçar a sinergia dessas novas práticas com as possibilidades abertas pelo ambiente digital.
Essa ideia se aproxima novamente das formulações de Kucinski, que caracterizou a imprensa
alternativa existente durante a última ditadura militar no Brasil como um “pólo agregador da
sociedade civil” (2003: p. 19) que operava a partir de organizações jornalísticas clandestinas
e/ou assumidamente de esquerda, todas com um posicionamento político de oposição ao regime
político vigente à época. As diferenças são muitas: as organizações atuais não são clandestinas,
nem sempre (mas com frequência) se apresentam com o ideário da esquerda e as críticas ao
regime político vigente são muito distintas da grita contra a ditadura do período de 1964 a 1985.
Mas a ambição de agregar a sociedade civil em torno de objetivos e ideais claramente definidos
– e quase sempre relacionados ao s direitos humanos – permanece como marca de identificação.

Ponte e Agência Pública na cobertura da violência policial

A partir dessas considerações, e para demonstrar a validade de nossa proposição, analisamos
duas reportagens veiculadas no ano de 2015 e com temas relacionados à violência policial no
Brasil: “Como se absolve um policial” (hrefhttp://apublica.org/2015/03/como-se-absolve-um-

http://www.apublica.org
http://www.ponte.org
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policialhttp://apublica.org/2015/03/como-se-absolve-um-policial), de João Peres, Moriti Neto e
Thiago Domenici; e “PM de SP bate recorde de mortes e não reduz crimes” (http://ponte.org/pm-
de-sp-bate-recorde-de-mortes-e-nao-reduz-crimes), de André Caramante. A primeira narra epi-
sódios em que policiais militares acusados de crimes foram inocentados, com destaque para
o assassinato de Dileone Lacerda de Aquino, ocorrido em 2011. A segunda traz dados sobre
os 816 assassinatos cometidos por policiais militares no estado de São Paulo em 2014. Com
base nas estatísticas oficiais e em depoimentos de fontes relevantes, como um ex-secretário na-
cional de Segurança Pública, o texto organiza informações sobre a impunidade dos agentes de
segurança.

Em ambas prevalece a ideia central de que as forças policiais de São Paulo (há uma delimi-
tação geográfica nas reportagens) praticam homicídios sem que haja ferramentas apropriadas de
controle. De certa forma, os autores abrem mão de paradigmas como a imparcialidade. E avan-
çam no sentido de trazer informações e depoimentos relevantes, ainda que bastante influenciados
pela denúncia que compõe os textos.

Na primeira reportagem citada, o foco da investigação é a denúncia de um “auto de resis-
tência” forjado pela Polícia Militar de São Paulo. Como em tantas outras ocasiões, policiais
militares no exercício de suas funções executaram um cidadão detido pelas forças de segurança
e, posteriormente, para encobrir o homicídio, apresentaram um relatório em que narravam uma
suposta agressão cometida pelo preso, que teria sido revidada pelos policiais, resultando na
morte do detento. Em um desdobramento incomum, dado o medo de represálias que costuma
impor uma lei do silêncio nesses casos, uma testemunha relatou o que realmente havia ocorrido.
E o relato dessa mulher deflagrou uma operação de investigação sobre a conduta dos policiais.
No desfecho do caso, os policiais foram levados a um júri popular, que reconheceu o homicídio,
mas inocentou os réus – graças a uma atuação bastante incisiva do advogado de defesa dos acu-
sados, que se valeu do histórico policial de Dileone de Aquino, envolvido previamente em um
roubo.

Uma das conclusões da reportagem é a crítica ao sistema judicial brasileiro e à concepção,
bastante disseminada no Brasil, de que criminosos podem e devem ser punidos com a morte,
ainda que a pena capital inexista em nosso código penal: “Essa é mais uma entre tantas histórias
que não deixam dúvidas de que, para avançar no combate a ações ilegais de policiais, o país
precisa acelerar a Justiça no sentido de que a impunidade não prevaleça e a criminalidade seja
controlada sem violação dos direitos humanos. O que passa também por uma mudança de
mentalidade da própria sociedade, representada no júri que absolveu os assassinos de Dileone”.
(2015, online)

Ao avançar na apresentação de dados alarmantes sobre a violência policial, a reportagem se
vale de opiniões sobre o tema proferidas por governantes e autoridades: “Quem não reagiu está
vivo”, disse o governador Geraldo Alckmin sobre uma operação da Rota em São Paulo, no ano
de 2012, que terminou com a morte de nove pessoas. “A polícia é o melhor inseticida social”,
disse o então comandante da PM do Rio de Janeiro, Marcus Jardim, depois de uma chacina na
Vila Cruzeiro, onde outras nove pessoas morreram, como destacou o relatório da ONU de 2008”.
(2015, online)

http://ponte.org/pm-de-sp-bate-recorde-de-mortes-e-nao-reduz-crimes
http://ponte.org/pm-de-sp-bate-recorde-de-mortes-e-nao-reduz-crimes
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As declarações ajudam a reforçar o conceito de que a violência (e a impunidade) de polici-
ais não apenas é tolerada, como muitas vezes estimulada por lideranças que deveriam exercer
a função de zelar pelo cumprimento das leis e garantir que pessoas sob custódia do poder pú-
blico não sejam assassinadas. Mas o que sobressai, em nossa análise preliminar, é a crítica
per se. Minimizada na imprensa tradicional, a cobertura que expõe as ilegalidades cometidas
ou pronunciadas por governantes e autoridades é amplificada nas reportagens da nova imprensa
alternativa brasileira.

Na segunda reportagem citada, o foco é a estatística de assassinatos cometidos por policiais
no estado de São Paulo. Em 2014, de acordo com levantamento do jornalista André Caramante
– um dos mais ativos na produção de textos sobre o tema da violência policial – , a Polícia Mi-
litar de São Paulo matou 816 pessoas, número muito superior ao de 2013, ano em que foram
registradas 574 mortes. De forma complementar, o jornalista aponta que o alto número de as-
sassinatos cometidos pela polícia não resultou em menos crimes: “Ao mesmo tempo em que a
letalidade dos policiais militares bateu recorde em 2014, o combate aos crimes contra o patrimô-
nio, apontado pela gestão de Geraldo Alckmin como prioridade na área de segurança pública,
não evoluiu”. (2015, online)

Na tentativa aparente de buscar um contraponto junto às autoridades estaduais de São Paulo,
o jornalista informa que procurou o secretário estadual de segurança pública e o comandante-
geral da Polícia Militar, mas não obteve retorno: “Procurados desde o dia 8 deste mês para se
manifestar sobre a letalidade policial, o recém-empossado secretário da Segurança Pública da
gestão de Geraldo Alckmin (PSDB) à frente do governo de São Paulo, Alexandre de Moraes, e
o seu novo comandante-geral da PM, coronelRicardo Gambaroni, não atenderam ao pedido de
entrevista. A reportagem ainda solicitou que o secretário Moraes e comandante-geral Gambaroni
indicassem representantes para falar sobre a letalidade dos policiais militares, mas ambos não
se manifestaram sobre o pedido. Na tarde desta sexta-feira (09), a assessoria de imprensa da
Secretaria da Segurança Público perguntou à reportagem, por telefone, “qual seria a costura da
matéria” e ficou de retornar, mas isso não aconteceu até hoje”. (2015, online)

O trecho anteriormente citado merece uma reflexão mais detalhada. À primeira vista, trata-
se apenas da tentativa de buscar alguma imparcialidade no processo de apuração da reportagem.
Ao procurar representantes do poder público que pudessem de alguma forma rebater ou jus-
tificar os dados apresentados, o jornalista aparentemente se afasta de um teor mais crítico em
relação aos governantes. Essa, no entanto, é uma visão superficial, pois o objetivo do texto pa-
rece ser justamente apresentar uma crítica à conduta do governo do estado. Nesse caso, portanto,
a ausência de declarações do poder público é um elemento simbólico que reforça a tese cons-
truída pelo repórter – a de que as forças de segurança não apenas não condenam, como também
estimulam a violência policial.

Para efeito de comparação, um texto recente publicado pelo jornal “Folha de S. Paulo” tam-
bém traz uma espécie de denúncia das irregularidades da Polícia Militar de São Paulo (“Assas-
sinatos causados por PMs somem de estatísticas da gestão Alckmin”, de Lucas Ferraz e Ro-
gério Pagnan, publicado em 10/11/2015 – www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/11/1704292-
mortes-causadas-por-pms-somem-de-estatisticas-da-gestao-alckmin.shtml).

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/11/1704292-mortes-causadas-por-pms-somem-de-estatisticas-da-gestao-alckmin.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/11/1704292-mortes-causadas-por-pms-somem-de-estatisticas-da-gestao-alckmin.shtml
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A reportagem, publicada nas edições impressa e eletrônica do jornal, traz um dado que, de
certa forma, complementa o texto de André Caramante, citado anteriormente: ao tomar conhe-
cimento do número crescente de homicídios praticados pela Polícia Militar do estado, o governo
de São Paulo optou por modificar o método de obtenção das estatísticas de assassinatos come-
tidos por policiais. Mas o texto do jornal prescinde de depoimentos de especialistas sobre a
situação apresentada, atenuando parcialmente a visão crítica em relação ao tema. E destina um
espaço bastante generoso para o “outro lado” – a versão do governo do estado de SP sobre o
ocorrido: “A Secretaria da Segurança disse que não computou as chacinas e os assassinatos pra-
ticados por PMs de serviço porque, no boletim de ocorrência, não havia informações sobre isso.
Sobre as chacinas, segundo nota enviada à reportagem, disse que "o caso foi registrado como
homicídio, até porque no momento de seu registro a autoria era desconhecida."Sobre o caso do
Butantã, diz que inicialmente foi registrado no boletim de ocorrência como "morte decorrente
de intervenção policial". No caso da Rota, diz que as investigações estão em andamento, mas
que já há convicção de "ilegalidade"na ação dos policiais”. (2015, online)

Esse destaque generoso para a voz oficial, em nossa interpretação, não indica apenas a ne-
cessidade de buscar a imparcialidade na construção da reportagem – algo bastante recomendado
nos manuais de redação de vários periódicos brasileiros, inclusive no da Folha de S. Paulo. O
“outro lado” apresentado no texto também indica uma maior preocupação do poder público com
o conteúdo veiculado nos veículos tradicionais, que mereceriam, nessa interpretação, uma aten-
ção mais cuidadosa. O que não logramos descobrir é o motivo desse zelo diferenciado, posto
que a capilaridade dos veículos exclusivamente digitais pode representar uma grande vantagem
competitiva em relação à mídia pré-internet.

Considerações

Discutida a partir de um viés histórico que enfatiza a necessidade de coberturas relevan-
tes em regimes de exceção, a imprensa alternativa brasileira foi um marco importante da luta
pela democracia durante a última ditadura militar no país. Após a abertura política do país, no
entanto, ela se dissolveu graças à retirada progressiva da censura estatal imposta aos meios de
comunicação. Mas o surgimento da internet trouxe novamente a necessidade de se discutir possi-
bilidades de cobertura que extrapolem a produção de conteúdo dos veículos tradicionais. Nesse
contexto, cabe discutir o surgimento de uma nova imprensa alternativa, não mais vinculada à
luta política contra a ditadura, mas a temas que não encontram espaço em jornais e revistas com
projetos editoriais já consolidados – e muitas vezes associados a partidos, governos e grupos
econômicos.

A nova configuração traz a necessidade de atualizar a denominação – daí o uso da expressão
“imprensa alternativa 2.0” – para agrupar os veículos digitais que privilegiam a elaboração de
reportagens vinculadas a uma temática muitas vezes deixada em segundo plano pela imprensa
tradicional. Apresentamos, neste trabalho, dois desses veículos: a Agência Pública e a Ponte.
Ambos dão ênfase a temas relacionados aos direitos humanos em geral. Para a constituição do
objeto de pesquisa, escolhemos duas reportagens sobre a violência policial em São Paulo.
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A análise dos dois textos citados corrobora a tese de Carlos Rogé Ferreira sobre a utilização
da reportagem como espaço de ruptura em relação aos temas que o sistema da mídia tradicional
não quer “ver nem discutir” (2003: p. 325). E justifica a identificação dos novos sites colabo-
rativos e não vinculados aos grandes grupos midiáticos como a imprensa alternativa dos dias de
hoje.
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Resumo

A diversificação da produção de wearables observada nos últimos meses indica que
estas novas telas formam um novo espaço para a comunicação digital. Sejam reló-
gios inteligentes ou dispositivos acoplados aos óculos, os aparelhos estão também
conectados com outros dispositivos e com a Internet. Ao observar os primeiros indí-
cios do uso destes novos devices para o Jornalismo, é possível notar um paralelo com
o começo da mobilidade da comunicação. Há dois anos, o Ubilab, Laboratório de
Pesquisa em Mobilidade e Convergência Midiática da PUCRS, através de perspec-
tiva formada pela visão de William Mitchell, Henry Jenkins e Nicholas Negroponte,
começou a pesquisar os efeitos dos wearables em busca de uma compreensão do
seu papel no ecossistema da informação, se possuem características semelhantes ou
diversas dos smartphones ou tablets. Teríamos agora também o mesmo padrão de
transposição de linguagens para depois termos a inauguração de novas? Dispositivos
como o Google Glass e o Apple Watch são os primeiros expoentes para o entendi-
mento desta questão.
Palavras-chave: wearables; smartphones; tablets; interações.

Introdução

Os formatos de dispositivos computacionais vêm evoluindo de forma significativa deste o
final dos anos 1970, com a introdução do conceito de máquinas pessoais, ou Personal Computers
(PC). Pela primeira vez usava-se o termo pessoal para caracterizar um artefato de computação
e a consequência do formato foi a popularização e expansão de usos de conteúdos digitais no
cotidiano das pessoas em oposição ao uso funcional das grandes corporações. No meio da
década de 90 começaram a surgir dispositivos de diversos tamanhos e formatos alimentados
por baterias que permitiam uma mobilidade de uso até então inédita. O avanço seguinte foi as
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expansões de redes wireless como das redes celulares GSM, 2G, 3G e 4G e também sistema de
redes locais como WiFi. Essa infraestrutura viabilizou uma mudança radical na forma da relação
do usuário comum com a computação. A popularização do mercado de Smartphones somado ao
ecossistema de aplicativos (Apps) tornaram os dispositivos móveis a principal forma de acesso
à internet. Esta conexão em estado de mobilidade é always-on e hiperpessoal (Pellanda, 2005)
além de permitir novas formas de comunicação no ambiente das metrópoles (Rheingold, 2003)
e (Mitchell, 2003).

Os dispositivos móveis estão anexados às pessoas de forma intensa alavancados pela atual
gama de aplicativos utilitários e de comunicação. Ocorre então uma constante e pervasiva di-
nâmica de uso que responde também ao encantamento pela nova forma tecnológica. Este uso
exacerbado é uma ameaça ao modo de sociabilização pela ruptura de modos tradicionais de
conversação.

A evolução lógica seria “ter o aparelho em você ao invés de com você” 1 pois tanto a questão
do uso intenso da comunicação móvel como o avanço dos processo de fabricação miniaturizando
componentes viabilizam dispositivos que podem ser usados anexados ao corpo. Os computado-
res vestíveis (wearables) podem então não só estar sempre presentes com o individuo como
também coletar, através de sensores, informações do próprio corpo, como medidor de passos ou
batimentos cardíacos. Por ter telas muito pequenas, ou mesmo não as tendo, estes dispositivos
são ao mesmo tempo extensões do smartphone e e pontos de entrada de informação através da
voz.

Nesta fase inicial eles assumem formas conhecidas, como um óculos no caso do Google
Glass ou relógio no Apple Watch. Nos dois casos há uma adaptação dos formatos originais
de óculos e relógios para uma nova apropriação para processar informações. Relógios teriam
potencialmente uma resistência menor, pois sempre tiveram algum tipo de informação extra em
relação às horas. Já os óculos, sempre foram percebidos para a amplificação e correção de
realidades óticas, o que torna menos aceitável socialmente neste momento histórico.

Nestes dois casos, e potencialmente em futuros ouros formatos, os wearables podem repre-
sentar novas formas de fluxo de informação para diversos casos. Especificamente, no campo
do jornalismo há diversas vias que podem ser percorridas tanto para a captura de informações
como para prover o jornalista com dados relevantes ao contexto em que ele se encontra. Este
artigo, então, explora estes aspectos nos dois principais formatos de wearables da atualidade de
forma exploratória resultante de observações realizadas no laboratório Ubilab da universidade
brasileira PUCRS.

Google Glass

O Google Glass é um dispositivo vestível semelhante a um óculos, porém com diversas fun-
cionalidades. Conectado ao telefone celular, conta com um pequeno visor que coloca blocos de
informações diretamente na frente do olho do usuário e uma câmera que captura vídeo em 720,
ativados através de uma pequena área sensível ao toque na armação, por comandos de voz ou até

1. Frase usado pelo CEO da Apple, Tim Cook, para apresentar o Apple Watch em abril de 2015.
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mesmo com piscadas. “Seu uso vai além da simples sobreposição de informações centímetros
diante da retina, colocando comandos, direções e informações ao passo que o público segue suas
ações (ou é conduzido por elas no caso dos guias).” (Mello et al., 2015, p. 96)

Apesar de não lançado oficialmente para o público final, foi comercializado para desenvol-
vedores de fevereiro de 2013 até janeiro de 2015 pelo preço de US$ 1500 (Google Glass, 2015).
A mudança na estratégia de vendas foi considerada por algumas pessoas como um fracasso
(Caputo, 2015), porém cabe ressaltar que o produto sempre esteve – e permanece até o final
de 2015 – em estado de desenvolvimento experimental, utilizado para finalidades específicas,
também chamadas verticais, tais como uso para gravação e instrução de médicos em cirurgias e
educação, entre outras (Glass at Work, 2015).

No Jornalismo, o Glass foi utilizado de diversas formas, para recepção e transmissão de
conteúdo. Empresas como CNN e The Guardian optaram por alertas para notícias urgentes, que
eram comprimidas para pequenos cartões de informações (Mello et al., 2015). Porém os usos
mais desafiadores foram observados no uso do aparelho para a produção de informações.

No segundo semestre de 2014, o jornal Manchester Evening News, da cidade inglesa de
Manchester, participou de uma pesquisa realizada pelo Media Factory da University of Central
Lancashire, de Preston, cujos resultados foram discutidos com o Ubilab durante a experiência.
O aparelho foi colocado à disposição dos jornalistas, utilizado em jornadas externas e até mesmo
internas da redação. Em virtude da sua câmera ser posicionada de forma a capturar a visão da
pessoa que está com o aparelho, muitas vezes serviu como forma de transmitir para o leitor,
mesmo na publicação impressa, uma imagem próxima ao olhar do repórter.

Apesar do Glass da baixa resolução da câmera do Glass, apenas 5 Megapixels, uma imagem
capturada com o aparelho ocupou boa parte das páginas centrais do caderno de Esportes para
mostrar como é a visão de um torcedor no local mais caro do Etihad Stadium, local dos jogos
do Manchester City. A repórter Dianne Bourne (2014) acompanhou uma partida no VIP Box
e mostrou a experiência dos torcedores que pagam £25,000 para assistir uma partida do local.
Pautas como esta são rotineiras, porém mostram como é andar pelo local e utilizar as suas
facilidades, sem a necessidade de parar e usar uma máquina fotográfica para uma foto ou utilizar
uma câmera de vídeo.

Neste caso, há uma combinação de experiência com uma imagem simples. Mesmo sem os
padrões técnicos utilizados tradicionalmente pelo jornal (imagem com 300 DPI de definição), o
que era mostrado sustentava a sua apresentação no meio impresso mesmo pixelizado.

Na matéria “Watch: Dreamliner passenger says sorry for ’going nuts’ at 35,000ft when he
punched and cracked jet window” (Scheerhout, 2014), o Glass foi utilizado para uma entrevista
com um passageiro de um vôo que foi indiciado por provocar uma despressurização de um avião
durante o vôo. O repórter utilizou o aparelho para abordar o réu na rua e gravou a entrevista.
Diferente de outras abordagens, nesta não foi preciso anotar a entrevista ou utilizar um gravador,
apenas encontrar o entrevistado e solicitar a permissão para uma entrevista. Após o encontro,
uma matéria foi produzida para a versão impressa e online, porém esta última contou com uma
gravação da conversa.

Há aqui, portanto, uma mudança no fazer jornalístico. O gestual do repórter é alterado,
com maior liberdade para circular e conversar com a fonte, porém a maior mudança ocorre
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na aproximação do entrevistado. Nesta matéria isso ocorre de maneira rápida, a conversa é
realizada rapidamente, mas o fato do Glass poder passar desapercebido ou desconhecido pelas
outras pessoas requer uma alteração neste processo. Mais do que avisar que a pessoa está sendo
abordada por um repórter ou solicitar a gravação, é preciso indicar o uso do aparelho para evitar
não apenas confusão pela falta de compreensão do ato, mas também para que o outro entenda
como sua imagem é registrada.

Por fim, outro uso interessante do Glass foi observado para mostrar processos internos do
periódico em “Manchester Live: A day in the life of the Manchester Evening News newsroom”
(Swettenham, 2014). Apesar de promover a transparência e deixar as rotinas claras para os
leitores em outras iniciativas, a colocação do aparelho para mostrar em tempo real decisões como
a colocação ou substituição de uma chamada na capa, por exemplo, expandem estas políticas.
O leitor, agora um espectador, passa a questionar decisões com base no tempo de uma decisão
editorial (como demora para trocar uma chamada, por exemplo). A conversa da redação, a tensão
natural da profissão, é exposta diretamente.

Estes três casos mostram não apenas o potencial de uma tecnologia de captura de imagens
vestível como o Glass, mas a adoção, mesmo que experimental, de uma nova ferramenta. Mais
do que utilizar equipamentos prontos para rotinas prontas, como a geração de um infográfico e
sua incorporação em uma página – feitos hoje de maneira automática através de gerenciadores
de conteúdo, é necessário experimentar e procurar novas formas de contar uma história. Além
disso, erros irão acontecer ao longo do uso em virtude disso e é necessária uma pré-disposição
do veículo para até mesmo falhar e não contar com uma matéria.

Também é preciso encontrar jornalistas dispostos a testar novas possibilidades. Isto foi ob-
servado anos atrás nos primeiros movimentos online, que evoluíram para equipes de progra-
madores com conhecimento sobre comunicação (e vice-versa). Mais do que software, o Glass
requer disposição para manejo de hardware. Isto, conjugado com matérias que justifiquem seu
uso, podem auxiliar o profissional não na transformação em um “ciborgue das tecnologias da
moda”, mas em uma pessoa atenta para novas formas de levar o seu olhar e percepções para a
audiência.

Apple Watch

Os relógios inteligentes, com funções além de mostrar as horas, passam a ser computadores
vestíveis, que trazem informações no pulso que podem ser acessadas a qualquer momento do
dia. Estes wearables podem executar Apps, bem como rodar sistemas operacionais móveis e
reproduzir arquivos de mídia. Dentre as possíveis características estão funções como câmera,
acelerômetro, termômetro, altímetro, barômetro, bússola, cronógrafo e calculadora, entre outras.

O Apple Watch, primeiro smartwatch da Apple, também foi analisado no Laboratório de
Pesquisa, a partir de junho de 2015, a fim de identificar não apenas de que forma o dispositivo
poderia intensificar a comunicação com o usuário, mas também compreender qual a linguagem
própria deste aparelho. Por se tratar de um relógio, torna-se importante observar como os con-
teúdos levados ao pulso transmitem informação apenas com um olhar à tela, sem interromper
outras atividades que estão sendo realizadas pelo indivíduo.
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Lançado mundialmente no dia 24 de abril de 2015, o smartwatch trabalha em sintonia com
um smartphone, sendo que seu funcionamento só é possível associado a um iPhone 5 ou supe-
rior. Isto é, depende de outro aparelho para realizar boa parte do processamento e reproduzir
informações de maneira ágil. Se neste momento isto ocorre desta forma, é possível que esta
questão ainda seja alterada com uma futura independência entre eles em um futuro não tão dis-
tante.

Com o intuito de ser um computador de pulso, o Apple Watch utiliza o Apple S1, um chip
desenhado para ter todos os componentes incorporados (CPU, memória e módulos de comuni-
cação), anunciado por Tim Cook, CEO da empresa, como “uma arquitetura de um computador
inteiro em um único chip”. Além disso, o aparato possui o “Taptic Engine”, um atuador linear
que produz vibrações quando um alerta ou uma notificação é recebida. O relógio também é
equipado com um sensor de batimentos cardíacos e tem a capacidade de rastrear atividades fí-
sicas, assim como outras tecnologias vestíveis, como o Jawbone Up, Nike+ FuelBand e Fitbit.
A nível de sensores, o wearable tem um acelerómetro, um giroscópio, infravermelhos e quatro
lentes LED na parte traseira. O ecrã é táctil, tem a mesma definição que um ecrã retina display
e é levemente curvado.

Uma das principais características do Apple Watch é a interação do usuário através da pe-
quena tela: através do toque no ecrã (deslizar o dedo, toque curto, toque prolongado), diferentes
funções são ativadas rapidamente. Assim, as mensagens do smartphone podem ser vistas, bem
como respondidas utilizando um conjunto de conteúdos pré-formatados, ligações podem ser
atendidas ou suspensas, além de utilizar as inúmeras aplicações existentes para o sistema.

Vale salientar que as apps do Apple Watch são exclusivas para o relógio. Isto é, não há
adaptação do layout da aplicação do smartphone para o smartwatch. Pensando nisso, a Apple
desenvolveu uma API intitulada WatchKit, um conjunto de ferramentas que permite codificação
e testes de aplicativos para o relógio inteligente. Sendo assim, os aplicativos podem se conectar
com o Apple Watch de três diferentes maneiras: a primeiro é o Watch App padrão, com interface
própria e funcionalidades especificamente pensadas para o relógio; a segunda é através da adição
de uma página na tela Glances do relógio, que contém pequenos trechos de informação, como
notícias ou placares esportivos; a terceira e última, os aplicativos podem ainda criar notificações
acionáveis, que são usadas para simplesmente deixar alguém ler e responder a uma mensagem.

Diante às funcionalidades presentes no wearable, o Apple Watch abre novas possibilidades
para a indústria da comunicação, mais precisamente à indústria dos jornais, que busca cada vez
mais espaço de conexão com o público no contexto tecnológico digital. Para utilizar todo o
potencial desta tecnologia, as organizações de mídia precisam encontrar a fórmula certa para
entregar alertas e notificações curtas, sem se tornar invasivas ou incômodas visto que trata-se de
um relógio de pulso.

O app do New York Times oferece conteúdos atualizados constantemente por editores, notifi-
cações de assuntos relevantes e uma nova forma de contar histórias. Se um título de uma matéria
que aparece no pulso atrai a atenção do usuário, torna-se possível, com um toque, transferir o
conteúdo para o iPhone ou iPad para ler a informação completa posteriormente, com calma e
com mais detalhes.
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Figura 1. App New York Times

O app Yahoo News Digest oferece uma lista das notícias que são atualizadas de hora em hora
com “micro-resumos” dos eventos mais importantes, facilitando a visualização da informação
por parte do usuário do relógio inteligente. Também há vídeos e áudios que facilitam o acesso
à informação para quando o indivíduo está em movimento e sem tempo para ler, como, por
exemplo, no trânsito.

Figura 2. App Yahoo News Digest

O Flipboard também desenvolveu uma app específica para o Apple Watch com o objetivo de
informar, mas também facilitar a transmissão de conteúdo para as revistas digitais e comparti-
lhamento de conteúdos. Com poucos toques, é possível enviar matérias para amigos ou indexar
um conteúdo em uma revista digital já existente.
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Figura 3. App Flipboard

A aplicação da CNN para o Apple Watch oferece, além de horário e data, assim como um
relógio comum, as últimas notícias relevantes, as histórias mais importantes do momento e do
dia, possibilidade para ler depois e salvar os conteúdos.

Figura 4. App CNN

O surgimento desta tecnologia “usável”, que acompanha os indivíduos durante todo o dia
como um acessório informativo, fornece uma nova plataforma para a mídia, mais precisamente
para os veículos de comunicação: rápida, pessoal e atualizada constantemente. Para as redações
jornalísticas, esta é uma nova oportunidade de transformar a informação como parte do corpo,
assim como já dizia Marshall McLuhan em “Os meios de comunicação como extensões do
homem” (1971).

Conclusão

O que se observou na análise dos dois dispositivos é que eles representam não necessari-
amente somente um passo evolutivo da comunicação móvel, mas sim uma inauguração de um
novo tipo de interação com informações. Especificamente para o jornalismo isto aponta para
novas potencialidades de captura e consumo de informações. Etapas entre repórter/informação
e matéria/leitor são encurtadas com os indivíduos portando os devices comunicacionais.
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Foi possível perceber também que há ainda muita transposição de interações oriundas de
smartphones e outras telas. A evolução natural da tecnologia wearables nos leva a acreditar que
há ainda espaço para a criação de formas nativas de interações.
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Resumo

Como foi feita a cobertura jornalística da Guerra Colonial em Angola, por uma pu-
blicação com sede no território envolvido no conflito, entre 1961 e 1974? Este artigo
responde à pergunta centrando-se na revista Notícia e no testemunho de jornalistas
que neste período trabalharam na província ultramarina. A censura e uma estreita re-
lação entre jornalista e Forças Armadas Portuguesas explicam a ausência de notícias
atuais, diretas, contextualizadas e objetivas. A Notícia é hoje um espelho infiel da
Guerra Colonial.
Palavras-chave: Angola; guerra colonial; imprensa; jornalismo de guerra; revista
Notícia.

Introdução

A cobertura jornalística da Guerra Colonial feita pela imprensa das províncias ultramarinas
envolvidas no conflito é um tema pouco estudado no âmbito da investigação em ciências sociais
e humanas. Este facto justifica a pertinência desta pesquisa que tem como principal objetivo
analisar a cobertura jornalística do conflito ultramarino português feita pela Notícia, revista com
sede em Luanda.

Esta investigação aprofunda não só conhecimentos históricos sobre a imprensa de Portugal
e de Angola, como também conhecimentos sobre o jornalismo português praticado num período
crítico da História de Portugal: a Guerra Colonial, um desafio profissional e deontológico para
os jornalistas portugueses, da metrópole e das províncias ultramarinas, que cobriram o conflito
bélico no teatro de operações. Os jornalistas de Angola, da Guiné Portuguesa e de Moçambique,
províncias onde decorreu o conflito, estavam, geográfica e socialmente, mais próximos da rea-
lidade a retratar, apresentando-se assim em vantagem relativamente aos enviados especiais que
viviam e trabalhavam na metrópole.

De que forma foi feita a cobertura jornalística do conflito em Angola por um meio de comu-
nicação com sede no próprio país em guerra, entre 1961 e 1974? Que importância deu a Notícia à
Guerra Colonial? Como era a relação entre repórteres coloniais e Forças Armadas Portuguesas?
Apesar da censura, foi possível traçar um retrato fiel da guerra? Foram estas as principais per-
guntas que serviram de base a este estudo, que recorreu à metodologia de investigação análise de
conteúdo. Enquanto método complementar, esta investigação serviu-se também de entrevistas
semiestruturadas a jornalistas que exerceram a profissão em Angola durante o conflito.

IX Congresso Sopcom. pp. 312-322. Coimbra, novembro de 2015
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“Anteriormente ao início das revoltas armadas nas colónias, a imprensa era um dos secto-
res negligenciados pela política portuguesa colonial. (...) em primeiro lugar, não interessava a
Portugal manter a população informada do que se passava; em segundo lugar, a influência da
imprensa era limitada, devido ao quase total analfabetismo” (Ferreira, 1977: 173). O apareci-
mento do conflito alterou o cenário: “o governo colonial e os colonos brancos reconheceram a
importância de serem mais bem informados e as potencialidades da imprensa para fins de pro-
paganda” (idem). Em 1961, em Angola, existiam 31 periódicos, valor que, em 1970, subiu para
94. Todavia continuava a existir uma população maioritariamente rural que não tinha acesso aos
jornais e periódicos que eram “publicados nos centros urbanos e, por deficiência de transporte,
possuíam um raio de distribuição muito limitado” (idem: 177).

A Notícia foi fundada a 19 de dezembro de 1959 e silenciada pelo partido MPLA em março
de 1975. Órgão de comunicação social com sede em Luanda surge no mercado angolano como
“semanário ilustrado” que dava destaque a anedotas e passatempos. A partir de 1962, o rumo
da revista muda com a entrada de João Charulla de Azevedo. O jornalista, conhecedor dos
profissionais de Angola, constrói uma nova equipa e transforma a revista na “publicação mais
popularizada de e em Angola” (Lopo, 1964: 119). Avançada em termos gráficos e de conteúdos
informativos, a Notícia, revista que chegou a ter uma delegação em Lisboa e uma edição metro-
politana, acompanhou os 13 anos do conflito e apresentou reportagens de guerra sobre os três
teatros de operações.

Entre 1961 e 1974, a Notícia foi filtrada pela censura de Salazar e pelo exame prévio de
Marcello Caetano. Salazar considerava que um jornal era “o alimento espiritual do povo e deve
ser fiscalizado como todos os alimentos” (Azevedo, 1997: 337). Marcello Caetano apregoou
um certo liberalismo que, na prática, se traduziu na continuidade da mesma filosofia de Salazar.
Graça Franco chamou-lhe “política de mudança de aparência” (1993: 167). Segundo Raul Rego,
citado por Cândido de Azevedo (1997: 64), esta alteração resume-se numa “reforma dos carim-
bos 1”: “pessoas, casas, métodos, são os mesmos. De tal forma são os mesmos, que nem foi
preciso comunicar aos jornais onde era a sede do novo organismo do Exame Prévio quando este
começou a funcionar. Toda a gente o sabia; e nenhum dos funcionários dos jornais se enganou
no caminho”.

Alguns dos jornalistas entrevistados no decorrer desta investigação defenderam a tese de
que, em Angola, comparativamente com a metrópole, os censores eram menos rigorosos. João
Fernandes 2, que chegou a ser chefe de redação da revista, apercebeu-se disso quando a Notícia
lançou a edição metropolitana. As matrizes da revista em película que a TAP transportava para
Lisboa eram alvo de uma segunda dose de censura antes de serem impressas. “Em Portugal,
a censura cortava textos que em Angola eram publicados”. Edite Soeiro (Ventura, 2007:89),
responsável pela delegação de Lisboa da Notícia, sabia que “lá [na província] não saiam coisas
sobre a Guerra do Vietname” e que “cá [na metrópole] não saiam coisas sobre os estudantes”.
Rodrigues Vaz, que foi jornalista em Angola, concorda com o facto de nesta província ultrama-

1. Na censura de Salazar, existiam os carimbos “autorizado”, “autorizado com cortes”, “suspenso” ou “retido” e
“cortado”. No exame prévio de Marcello Caetano, as marcas mudaram para “autorizado”, “autorizado parcialmente”,
“demorado” e “proibido”. Estas palavras carimbavam as provas tipográficas entregues em mão aos censores.

2. Entrevistado na sua residência, em Óbidos, a 18 de janeiro de 2012.
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rina haver mais liberdade: “a PIDE em Angola era mais tolerante, em relação à etnia branca, que
na Metrópole e até mostrava alguma ‘consideração’ por alguns jornalistas” (Pinto, 2011: 390).

Quem lê a Notícia não fica indiferente aos nomes da equipa de redação. Estes profissionais,
além de deixarem um cunho pessoal nos trabalhos que elaboram – ora usando a primeira pessoa
do singular e do plural para contar a história, ora dando a sua opinião sobre o assunto – são
também eles, por várias vezes, a própria notícia. “Nos conflitos modernos, a figura central, aos
olhos do público, deixou de ser o soldado ou o general e passou a ser o jornalista” (Santos,
2003: 97). Na Guerra Colonial, o militar continuava a ser visto como herói, mas partilhava a
designação também com os “enviados especiais”, homens de coragem, que cumpriam a missão
que lhes era atribuída: informar o cidadão. Rodrigues dos Santos considera ainda que, para o
enviado especial, a guerra transforma-se em “narrativa heroica de aventuras”, em que o leitor é
convidado a dar os mesmos passos do jornalista.

“Claramente, as guerras são associadas aos grandes acontecimentos que marcam a história, e
os jornalistas encaram o seu trabalho como um primeiro esboço da escrita histórica” (idem: 99).
Na revista Notícia, Fernando Farinha – um “narrador” que “se coloca no papel de testemunha
ao lado de homens valorosos” (Gomes e Farinha, 2001: 25) – foi um dos heróis que mais se
destacou na cobertura jornalística da Guerra Colonial em Angola. A sua ação mereceu louvores
e condecorações militares. As suas reportagens e fotografias são hoje documentos importantes
para a história da Guerra Colonial. “Fernando Farinha foi aquele que mais de perto, mais vezes
e durante mais tempo, acompanhou forças portuguesas em acções de combate nas três frentes,
embora seja em Angola que centrou a sua actividade principal” (idem: 26). Com a cobertura
jornalística da Guerra Colonial, Farinha ficou conhecido como o perito em assuntos militares da
redação do Notícia e o “jornalista soldado 3”. “(...) a sua coragem física, o seu desembaraço
e a cumplicidade que estabeleceu com os que faziam a guerra” (Gomes e Farinha, 2001: 26)
deram notoriedade a Fernando Farinha, não só em meio militar, como também entre os leitores.
Farinha foi um “jornalista especializado” na temática Guerra Colonial, sendo os militares a sua
principal fonte de informação. Segundo Wolf (2006: 227), os “jornalistas especializados esta-
belecem relações estreitas e continuadas com as próprias fontes, que acabam por se transformar
em fontes pessoais, quase informadores que mantêm os repórteres actualizados, fornecendo-lhes
indiscrições, notícias reservadas”. Todavia, a “relação quase simbiótica de obrigações recípro-
cas entre fonte e jornalista especializado” tem duas faces. Por um lado, simplifica o trabalho
do jornalista que tem acesso facilitado à informação mas, por outro, dificulta a tarefa, uma vez
que “o custo de se perder semelhante tipo de fonte acaba por ser bastante elevado, levando, mais
tarde ou mais cedo, o jornalista a uma dependência mais ou menos consciente, justificada pela
produtividade da própria fonte”.

“Não há reportagens de guerra neutras e, muito menos, que tomem partido pela outra parte.
(...) Na guerra, ou se está de um lado, ou do outro, e a terra de ninguém é a mais perigosa de
todas” (Gomes e Farinha, 2001: 25). Na Notícia, a posição, assumida ou não, fixava de forma
evidente os soldados portugueses. Segundo Fernando Farinha, não havia outra hipótese uma
vez que eram os militares que lhes garantiam segurança e condições de logística na cobertura
da guerra. Ainda assim, Farinha garante que os jornalistas da Notícia eram imparciais: “nós

3. Notícia, 11 de março de 1967.
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só contávamos o que víamos” 4. E, de facto, só viam um dos lados, “a partir da lente míope
facultada pelas milícias do seu país” (Rodrigues, 2011: 10). “Sabe-se, contudo, que a impar-
cialidade se torna uma figura de retórica quando, como é o caso, os jornalistas dependem para
a sobrevivência diária – alimentação, transporte, assistência médica e apoio técnico – daque-
les sobre quem escrevem” (Serrano, 2006: 48). Ao “desafio gigantesco” apontado por Estrela
Serrano juntava-se a censura que jamais permitiria que se criticassem os “valorosos soldados”
que lutavam pela Nação. O estado de espírito dos militares não podia ser minado pela imprensa
e, da mesma forma, nem todas as informações podiam ser noticiadas porque, acima de tudo,
estava a segurança dos soldados. Estes eram argumentos que ditavam as regras seguidas pelos
profissionais da Notícia.

Todavia nem só os jornalistas tinham interesse nos combatentes. Também era do interesse
dos militares que o trabalho desenvolvido em prol da Nação fosse de conhecimento público.
“Era sempre bom transmitir a ideia que a situação estava sob controlo e a evoluir favoravel-
mente, mesmo que a realidade teimasse em querer mostrar o contrário” (Pinto, 2011: 361). Os
jornalistas, além de darem visibilidade ao “bem” que os soldados faziam e, consequentemente,
ganhar o apoio da opinião pública, serviam também para elevar o moral das tropas que se sen-
tiam importantes com a presença da imprensa. Segundo Carlos Santos Pereira, “a cobertura
mediática das operações militares pode funcionar como ‘force multiplier’ (‘multiplicador de
força’)” (2005: 105). Quer isto dizer que, aos olhos dos militares, os media são vistos não só
como “um problema a gerir” mas também como “uma janela de oportunidades” (idem). Esta
janela dá acesso à opinião pública. “As Forças Armadas necessitam do apoio da opinião pública
para recrutar e manter o seu pessoal e para defender os orçamentos da Defesa – e procuram
mobilizá-la a seu favor. Por sua vez, os Governos procuram o apoio público para o eventual uso
da força” (ibidem: 120). Se, no passado, como constatou Charles Moskos, a imprensa era afas-
tada das Forças Armadas, “no período ‘pós-moderno’ os media passam a ser cortejados pelos
militares” (ibidem). José Rodrigues dos Santos considera que “poucos são os correspondentes
de guerra que estão dispostos a entrar sozinhos numa zona de conflito sabendo que as forças que
dominam o terreno lhes são hostis. Para circular num teatro de guerra, os jornalistas podem não
ter autorização de quem manda nos céus, mas precisam necessariamente da autorização de quem
controla o território, ou pelo menos a parte do território por onde vão andar ou permanecer. Es-
tas forças, por seu turno, só dão essa autorização se virem vantagens em tal, tendendo, por isso,
a impor regras à cobertura jornalística, restringindo a liberdade de movimento, de reportagem e
de informação” (Santos, 2003: 113).

Na Notícia, estão disponíveis algumas marcas da cooperação e do relacionamento saudável
existente entre militares e jornalistas durante a Guerra Colonial. Por exemplo, na última edição
de 1967, a Notícia publica uma carta enviada pelo Coronel Aires Martins, em nome do General
Comandante-Chefe das Forças Armadas, dirigida ao diretor da revista. O Coronel não só felicita
o jornal por mais um aniversário como também deseja “votos de felicidades (...) para que o
Notícia possa prosseguir a obra construtiva e altamente valiosa que vem realizado em benefício
da Pátria”. No final da carta, a Notícia esclarece que “apenas nos esforçamos por cumprir o nosso
dever de jornalistas e de portugueses”. Outro exemplo data de julho de 1968: a reportagem de

4. Fernando Farinha foi entrevistado em Lisboa a 10 de janeiro de 2012.
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Eduardo Baião Vida e Morte na Savana mostra o respeito que o jornalista sente pelo militar:
“Mais de cem quilómetros andados em três dias fizeram com que ficasse com os pés maiores do
que as botas e que ficasse também com uma consideração muito grande pelos rapazes que (...)
aceitam com um sorriso nos lábios as mais duras tarefas num terreno dificílimo para que a vida
seja respeitada na imensa savana”.

Durante a Guerra Colonial, a Notícia apresentou sempre a mesma versão: o “bem” e a
vitória estavam do lado dos “briosos soldados”, “audazes”, “heróis”, “valentes” e “defensores da
Nação”; o “mal” e a derrota pertenceram aos “bandoleiros”, “turras”, “terroristas”, “demónios”,
“facínoras”, “criminosos”, “pobres diabos” e “inimigos”. A imagem destes últimos só mudava
quando se entregavam, arrependidos, aos “nossos militares”. Neste caso, tornavam-se aspirantes
a heróis. Os próprios pronomes que acompanham os nomes atribuídos aos dois lados da guerra
deixavam claro que a revista estava do lado dos “nossos soldados”. Muito embora os artigos
sobre a guerra focassem não só os heróis como também, ainda que em reduzida dimensão, os
vilões, esta era uma “interpretação enviusada e limitada” (Rodrigues, 2011: 31) de um conflito
visto sempre da mesma janela, a das Forças Armadas Portuguesas, a quem convinha “agradar”
para que a fonte fosse mantida e a cobertura jornalística da guerra não fosse posta em causa.
Além disso, era a própria segurança dos jornalistas e do seu próprio país/da sua própria província
que estava em causa e nas mãos dos militares portugueses. Sendo que “uma guerra supõe uma
clara distinção entre ‘nós’ e o ‘inimigo’”, o campo jornalístico segue a mesma “bipolarização
maniqueizante”, como lhe chama José Rodrigues dos Santos. “Quando os jornalistas noticiavam
um conflito, o seu espírito de independência só era tolerado se se tratasse da cobertura de uma
guerra exótica entre países terceiros. Mas, sempre que o conflito envolvia o próprio país, essa
independência e distanciação desaparecia, sendo substituída por um envolvimento patriótico de
apoio à nação e ao esforço de guerra” (Santos, 2003: 208). Segundo Daniel Hallin, citado por
José Rodrigues dos Santos (idem), os jornalistas “eram fundamentais para o estabelecimento de
um sentido de comunidade nacional que tornava possível a mobilização total para o esforço de
guerra”. Assim foi durante a Segunda Guerra Mundial e assim continuou na Guerra Colonial.
Ainda que os jornalistas não concordassem com as decisões do Governo, estavam do lado das
tropas portuguesas que, também elas, muitas vezes, não pactuavam com as ideias do poder
instituído.

A Guerra Colonial fez parte da agenda da revista Notícia desde o primeiro semestre de
1961. E assim foi até 1974. Ao longo dos 13 anos de guerra, o conflito chegou aos leitores
através da publicação de informação mas também de “desinformação 5”. Em 1961, a Guerra
Colonial em Angola surgiu de forma pouco declarada e informativa. Se em janeiro nada havia a
registar, em fevereiro e março, havendo, a situação manteve-se. A 1 de abril de 1961, um texto
mais literário que jornalístico, intitulado Luanda protestou, dava conta de uma manifestação
contra “brutais acontecimentos que nos enlutaram a todos”. O texto, sem assinatura, ocupava
uma página que continha também duas fotografias de um edifício onde se viam vidros partidos,
consequência do protesto. Maio é um mês mais rico em notícias referentes à Guerra Colonial.
No dia 6, o destaque é dado “às tropas e material” que “chegaram esta semana a Luanda” nos

5. “Informação falsa de aparência credível, fabricada para influenciar eficazmente a opinião pública segundo os
objectivos dos desinformadores” (Cascais, 2001: 203).
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paquetes “S. Thomé” e “Niassa”. Neste artigo, o leitor fica ainda a saber que o transporte de
“moços” está também a ser feito por via aérea. As fotografias deste artigo – de militares a
desfilarem na marginal de Luanda, recebidos em festa pela população –, intitulado Promessa
que se cumpre, foram cedidas pelo Gabinete Fotográfico do CITA 6 (Centro de Informação e
Turismo de Angola). Ao longo de todo o ano, esta “colaboração” mantém-se. No dia 20, a capa
da Notícia é feita com uma fotografia de militares a desfilar na marginal de Luanda. No interior,
o leitor encontra duas páginas sobre o tema de capa. O povo de Luanda recebe os defensores de
Angola foi o título escolhido. No pequeno texto pode ler-se que “o barco era outro (...) porém
o cenário (...) era o mesmo; a multidão também era absolutamente a mesma – a população de
Luanda – e os soldados eram de facto os mesmos – soldados de Portugal!” A única diferença
era mesmo a quantidade de soldados, agora superior. Também nesta edição, a Notícia recorre ao
humor para falar dos militares, prática usual ao longo da cobertura jornalística da guerra. “Está
provado que os caçadores especiais que vieram da Metrópole são mesmo especiais. Além das
provas militares que estão dando (...) têm-se mostrado peritos a caçar madrinhas (...). Mas há
mais: a nós, parece-nos também que até os paraquedistas também são caçadores. Pelo menos
andam também à caça e ninguém os vê de pára-quedas”. Na página 3, num texto assinado por
C. N. (Agora que tanto se fala...) é referido que “Angola tem muito de virgem, e passível de ser
aproveitado”. O texto traduz-se num convite ao investimento de capital da metrópole em Angola.
“Sim! Podem empregar aqui o seu dinheiro, financiando a cultura da oliveira e da vinha. (...)
Podem mandar para cá grande número de homens e mulheres para as vindimas e para a apanha
de azeitona (...). Podem, inclusivamente, mandar os seus próprios filhos, cooperar, em paz, no
futuro desta terra grandiosa. Sim, em paz, e não para a guerra, como agora foram obrigados”. A
palavra “guerra” surge no Notícia pela primeira vez cerca de três meses após o início do conflito.
Ainda em maio, há mais referências ao tema. No dia 27, Cruz Leal assina o texto Nem só com
armas se ganham guerras, frase proferida pelo Capitão Rui Mendonça no Alto Dande onde foi
hasteada a bandeira de Portugal, na aldeia de Quissoma. O texto inclui a palavra “bandoleiros”
– que espalharam “sementes de ódio” pela população – e o nome “Salazar”, que foi lembrado
na cerimónia. Em junho, no dia 17, uma criança de raça negra, preenche a capa da revista. A
fotografia, uma vez mais cedida pelo CITA, “sintetiza bem a inocência (...) das gentes que vivem
em Angola. Fogo e sangue correm por esta nossa Angola por entre a vida de inocentes como
este que culpas não tem de alguma coisa. O olhar cândido do petiz pede a paz”. No interior,
em duas páginas, uma reportagem fotográfica mostra onze “imagens da nossa dor”. Na última
edição de junho, o CITA ilustra o texto Do tractor à metralhadora. Comerciantes e agricultores
do Negage largaram “os seus afazeres para se concentrarem numa defesa que é, antes de tudo, a
defesa da própria pele”.

A segunda metade do ano abre com uma fotografia do novo governador-geral de Angola que
acumula também a função de comandante-chefe das Forças Armadas em Angola, o general Ve-
nâncio Deslandes, abraçado a uma mulher de raça negra. É assim a capa da Notícia a 1 de julho.

6. O CITA, criado em 1959, sob a jurisdição do Governador-Geral e a superintendência geral da Agência-Geral
do Ultramar (AGU), de Lisboa, tinha como principal objetivo “formar e dirigir a opinião pública”, como explica
Eduardo de Sousa Ferreira. “Distribuir artigos para os serviços de noticiários a pequenos jornais e estações de rádio”
era uma das funções do CITA. A AGU impedia “actividades de imprensa e da rádio que pudessem ser interpretadas
como ameaças para a paz e a segurança” (Ferreira, 1977: 166-167).



i
i

i
i

i
i

i
i

318 Sílvia Manuela Marques Torres

No interior, duas páginas ilustram a receção do novo governador “embora tardiamente”. O ge-
neral é visto como alguém que vai reinstalar a paz em Angola. Também em julho, a chegada de
novos militares vindos da metrópole volta a ser noticiada – “Vêm servir a Pátria e... caçar madri-
nhas. (...) as madrinhas já estão esgotadas. Temos pena... mas viessem mais cedo...” A capa da
edição do dia 8 é dedicada a um militar, munido da sua arma, a alimentar-se. A “rapaziada” está
em estágio e a Notícia aproveitou para “privar com os soldados”, a quem “não há nada que tire
o apetite”. Nesta reportagem, que dá a conhecer “os bastidores da tropa”, começa o estreitar de
laços entre militares e a redação da revista. Agosto é mês de revelar “o que resta” da vila Úcua
(reportagem de Brandão Lucas, publicada no dia 5). O jornalista junta o passado vivido “em
tempos de paz” ao presente marcado “pelas mãos impiedosas dos facínoras”. A 12 de agosto,
duas páginas e meia intituladas Crónica de Bordo (reportagem da autoria de Brandão Lucas)
acompanham uma viagem entre Luanda e Ambrizete. A bordo do navio Pero Escobar, seguiam
entre militares “sete estranhos atirados de chofre para um mundo diferente do quotidiano”. Eram
jornalistas que acompanhavam a “malta”. Brandão Lucas fazia parte do grupo que relatou o dia-
a-dia dos militares a bordo da embarcação. Na mesma edição, outras duas páginas apresentam a
reportagem Café no Terreiro (texto de Carlos Pereira e fotografia de Joaquim Cabral do CITA).
Trabalhadores apanham o café sob proteção das Forças Armadas. No dia 19, a capa é ocupada
por uma fotografia de João Cabral “obtida no momento preciso em que os terroristas iniciavam
um ataque de emboscada a uma coluna militar em missão no Norte de Angola”. A reportagem
fotográfica tem como título Acção. Oito fotografias legendadas contam a história onde “briosos
soldados” e um corajoso fotógrafo são surpreendidos pelos terroristas que só não aparecem nas
imagens porque “as lentes das máquinas fotográficas não conseguem devassar a impenetrável
confusão dos arbustos, capim e árvores”. Esta reportagem, feita pelo CITA “a pedido do Rádio
Clube de Moçambique”, foi “a primeira imagem fotográfica de um autêntico momento de acção
no Norte de Angola”. O mês fica ainda marcado por condecorações, “mais soldados desembar-
cados em Luanda”, exercícios de treino militar, anúncios de festas para animar os militares e
uma missão dos “bravos voluntários da 1.ª companhia” na qual é capturado um “turra”. A pri-
meira edição de setembro traz, na capa, uma largada de paraquedistas, recolhida em fotografia
pelo CITA. No interior é retratado o cenário em que a imagem foi captada – “momento único
na vida de um repórter”. Na edição do dia 23 surge uma nova fotorreportagem, agora de Carlos
Moutinho, sobre “os objectivos dos terroristas no Norte”. No entanto, as legendas das imagens
não revelam os referidos objetivos. Ainda em setembro, a Notícia dá destaque à comemoração
do Dia da Polícia, que serviu para homenagear os que “caíram em defesa da Pátria”, e a um
“miúdo” chamado Serafim que um grupo de militares conhecido por “Secção Tempestade” ado-
tou quando o encontrou “perdido”. Em outubro, Angola recebe uma imagem da “Mãe de Deus”,
“enviada pelas mães da Metrópole” e transportada para a província pela Força Aérea Portuguesa.
Luanda parou para a receber. “Oxalá a sua chegada seja prenúncio de paz e sossego para todos
nós”. No mês de novembro, três capas da Notícia relembram que há guerra em Angola. A capa
da primeira edição do mês é dedicada ao “regresso” a casa de populações nativas que tiveram
que abandonar as suas terras por causa dos terroristas. No grupo estavam alguns ex-bandoleiros
que se tinham rendido e que no momento entregaram as suas armas aos soldados portugueses.
As imagens são cedidas pelo CITA. No dia 11, a Marinha assume o protagonismo da Notícia
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– militares fardados a rigor posam para a fotografia no exterior de uma embarcação. Em duas
páginas, a revista escreve que A Marinha cumpre. O quê? Uma “acção bastante completa para
acabar, prevenir e remediar os efeitos do terrorismo”. Por fim, no dia 16, a Notícia usa pela
primeira vez um título na capa: Chitado: morte inglória! As três palavras juntam-se a uma
fotografia que apresenta um avião militar destruído (C 47 Dakota). A capa leva-nos a procurar
uma reportagem de duas páginas intitulada Mais dor a juntar a tanta dor já sentida. A peça
pouco reveladora sobre o acidente é acompanhada de fotografias do funeral e de elogios a uma
das vítimas: o general Silva Freire, comandante da Região Militar de Angola. Ficou por dizer
que morreram ainda 14 militares do Exército e da Força Aérea (Afonso e Gomes, 2000: 576)
e que o acidente se deveu a erro humano. Este assunto voltou a ser notícia no início de janeiro
de 1962. No último mês do ano, a Notícia continua a divulgar a chegada de novos contingentes
militares, transportados agora pelos paquetes “Angola” e “Império”, que assim que chegam a
Luanda desfilam pela Avenida Marginal. Treino de guerra para garantia da paz é o título da
reportagem, tema de capa, da edição do dia 16. Joaquim Cabral, do CITA, acompanha exercícios
realizados pelos Fuzileiros Navais em Moçâmedes. Na última edição do ano são também notícia
as mensagens de Natal dos soldados para as suas famílias.

Em 1961, a Notícia dá a conhecer a guerra que o CITA 7 quer que se conheça. Muitas
imagens para pouca informação, onze capas sobre o tema e maior destaque dado às tropas por-
tuguesas em detrimento dos terroristas resumem o primeiro ano da Guerra Colonial. Os aconte-
cimentos que marcaram o início da guerra – a 4 de fevereiro e a 15 de março – não são noticiados
em 1961. Só serão notícia pela primeira vez em 1962, num balanço feito sobre a guerra: a 24 de
fevereiro, Charulla de Azevedo assina o texto onde recorda que, no ano anterior, “pelos Dembos
acima”, foi testemunha de “uma visão dantesca dos cadáveres apodrecidos e sossegados, em
todos os quilómetros, em todos os recantos, em todas as fazendas. No cenário brutal do Sueje,
o corpinho daquela menina retalhada, violada (...) povoou muitas noites os meus pensamentos”.
Até 1974, repetem-se os balanços do conflito reveladores de que “a guerra continua”: são factos
anunciados enquanto passado, que acabam por ter menor impacto na opinião pública. Em suma,
as edições de 1961 apresentam muita propaganda e pouco jornalismo. Neste primeiro ano, Cha-
rulla de Azevedo ainda não fazia parte da equipa de redação. A sua vinda para o jornal, em 1962,
alterou, de facto, a forma de noticiar os acontecimentos. Na edição de 16 de março de 1974,
Fernando Farinha, sem saber, comparava o princípio e o fim da guerra: “em 1961 era diferente.
Os terroristas não fugiam ao combate. Faziam frente. (...) Hoje chega-se a andar muitos dias na
mata e nem um tiro, nem uma pessoa se ouve ou se encontra”.

O “inimigo” das forças portuguesas tinha vários nomes. “Terroristas”, “criminosos”, “de-
mónios”, “bandoleiros” e “facínoras” eram apenas algumas das denominações que identificavam
o outro lado da batalha vedado ao jornalista. Ainda que este outro lado tenha sido apresentado
desde o início, só a partir de 1966 é associado aos movimentos de libertação. Numa fase inicial
pouco se escreve sobre os movimentos de libertação além de que são sempre os criminosos e
os vencidos, mas, a partir de 1968, ano em que Marcello Caetano substitui Salazar, o terreno
começa a ser desbravado. Além de se chamarem os inimigos pelos nomes, dão-se mais porme-

7. Todos os textos e fotografias do CITA eram identificados como tal. Por vezes, continham também o nome do
autor.
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nores sobre a guerra. A título de exemplo, na edição de 10 de outubro de 1970, a reportagem 10
anos de Guerra – de Fernando Farinha (imagem) e Moutinho Pereira (texto) – tem um objetivo
assumido nos primeiros parágrafos: “Para muitos portugueses, porém, continuam (...) obscuros
os antecedentes, desconhecidas as linhas originais, ultrapassados os conceitos, de um combate
que diz respeito a todos (...). Parece chegado o tempo de se colmatar essa profunda brecha (...)
provocada por uma informação insuficiente, parcelada e confusa”. Ao longo do texto, são apre-
sentados “os nossos inimigos” (desde a data em que foram fundados os partidos) e são também
dadas informações sobre o “ponto actual da situação”, quem dá ordens aos terroristas e o desen-
volvimento das Forças Armadas Portuguesas. A reportagem Guerra doze anos depois publicada
na edição de 21 de abril de 1973 serve também de exemplo. No texto de Fernando Farinha pode
ler-se que “(...) a ‘Frente Nacional de Libertação de Angola’ (GRAE) – a antiga UPA – conse-
gue produzir uma maior actividade dentro de Angola do que o próprio MPLA”. Para terminar,
refira-se que o nome dos partidos raramente surge em título, lugar de destaque. Assim, apesar
da referida abertura com a substituição de Salazar, na Notícia, o outro lado da guerra continuou
a ocupar lugar inferior relativamente às informações sobre as forças portuguesas.

“Em Angola, a guerra era quase um exclusivo da Notícia”. A afirmação é de Leston Ban-
deira 8, profissional da rádio e da imprensa em Angola, que não via noutros jornais da província
tantas referências à guerra como na revista: “não se falava muito da guerra porque afetava pouco
a vida das pessoas que viviam em Luanda. A guerra não era importante”. Para João Fernan-
des, “se não fossem as reportagens de Fernando Farinha, nós até nos esquecíamos que o país
estava em guerra”. O jornalista da Notícia Moutinho Pereira 9 participou em “muitas operações”
militares que “não davam em nada”. O facto não significava que o texto não fosse escrito e
as fotografias, publicadas. “A existência de redes informativas corresponde ao princípio ‘onde
há repórteres há notícias’. De facto, o ‘enviado especial’ (...) sente-se ‘obrigado’ a justificar o
investimento feito na sua deslocação, enviando textos, sons, imagens com a frequência e a di-
mensão impostas, não apenas pela redacção central e pelo desafio da concorrência mas, também,
pelo seu próprio desejo de apresentar trabalho. Ora, o número de acontecimentos ‘interessan-
tes’ para serem noticiados raramente corresponde às expectativas, quer do próprio repórter, quer
dos seus superiores hierárquicos – que o pressionam a ‘descobrir’ informação –, quer do pú-
blico que espera que o jornal lhe traga, todos os dias, novidades em ‘primeira mão’. O jornalista
‘deslocado’ vê-se, pois, compelido a encontrar notícias mesmo onde elas não existem” (Serrano,
2006: 53). Estrela Serrano referia-se aos jornalistas que acompanharam a guerra no Iraque mas o
mesmo se aplica à cobertura jornalística da Guerra Colonial. Os enviados especiais encontravam
sempre algo para contar ao leitor: “Os repórteres deslocados possuem algumas estratégias para
responder a esse imperativo de descoberta permanente de matéria noticiável. (...) empenham-se
na procura de ‘estórias’ locais e entrevistam quem está ‘à mão’ ou quem tem experiências para
contar. São quase sempre ‘estórias’ casuísticas que valem, muitas vezes, mais pelo seu carácter
literário enquanto narrativas impressivas sobre estados de alma, do que pelo seu valor infor-
mativo. São ‘estórias’ que preenchem a ausência de matéria substantiva para noticiar” (idem:

8. Entrevistado em Lisboa a 10 de janeiro de 2012.
9. Entrevistado em Lisboa e também via e-mail entre janeiro e março de 2012.
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53-54). Quando a guerra não era encontrada, os jornalistas valiam-se das histórias de vida e do
dia-a-dia dos militares, das populações que encontravam e das experiências que viviam.

A Notícia não foi um espelho fiel da Guerra Colonial em Angola. Os dados reunidos neste
artigo revelam que a revista não noticiou o conflito de forma direta. Houve uma cobertura jorna-
lística de alguns acontecimentos do conflito ultramarino, essencialmente através de reportagens,
artigos de opinião e referências editoriais, mas faltou uma cobertura contínua, contextualizada
e atual. A inexistência de notícias diretas e objetivas sobre a temática é igualmente uma cons-
tatação. A guerra foi noticiada nos tempos verbais pretérito imperfeito e pretérito perfeito. O
passado, maioritariamente contado na primeira pessoa, foi sempre favorável à força portuguesa
envolvida na guerra (ao regime do Estado Novo), facto que tornou o discurso panfletário e pro-
pagandístico. Não foi preciso investigar entrelinhas para detetar marcas de parcialidade, uma
vez que eram evidentes à primeira leitura.

A Guerra Colonial em Angola teve destaque na Notícia entre 1961 a 1974. No entanto, o
espaço que lhe foi cedido não continha dados suficientemente capazes de informar os leitores
com atualidade. Além disso, a experiência vivida pelo jornalista, que acompanhava os militares
e sentia na pele os sacrifícios vividos no teatro de operações, era realçada em detrimento de
uma vertente informativa e esclarecedora do conflito. O jornalista, visto como um herói, era um
soldado, ainda que não usasse as mesmas armas que os militares em combate (as suas armas
eram a caneta, o papel e a máquina fotográfica), não só porque conhecia zonas conflituosas mas
também porque os seus textos e as suas imagens tinham capacidade para mobilizar o apoio da
opinião pública. Notou-se ainda o recurso à repetição do passado através de balanços anuais.

Apesar de todas as críticas, a Notícia contou a guerra e é, hoje, sem dúvida, um documento
importante para a história da imprensa portuguesa e angolana e para a história da Guerra Co-
lonial. Inicialmente, esta pesquisa partiu do pressuposto de que a censura teria sido o grande
entrave à busca da verdade. No entanto, no decorrer da investigação, concluiu-se que a estreita
relação entre a revista e as Forças Armadas Portuguesas influenciou o rumo da cobertura jorna-
lística: eram os combatentes portugueses que defendiam os jornalistas dos ataques dos “turras”
e que os ajudavam a cobrir o conflito. À medida que o tempo ia avançando, ao longo dos 13
anos, a guerra deixou de ser novidade e passou a fazer parte da rotina do Notícia. Em 1962, já
se fazia o balanço da guerra que tinha começado há um ano e assim foi até 1974.

Este trabalho resulta da investigação desenvolvida no âmbito do Mestrado em Jornalismo,
concluído em 2012 na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de
Lisboa e publicado em 2014 na Coleção Comunicação da editora MinervaCoimbra.
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Resumo

O presente trabalho é o recorte da investigação doutoral “Fotos Operandi: os blogs
de fotografia dos jornais impressos de maior circulação do Brasil como espaços de
produção do saber e das práticas fotojornalísticas em cenários de convergência”, a ser
concluída em dezembro de 2016. O texto traz questões referente ao percurso teórico-
metodológico e alguns resultados já alcançados no decorrer da pesquisa. Para tanto,
recupera os conceitos de Práticas Discursivas (Foucault, 1986); Consciência Prática
e Consciência Discursiva (Giddens, 2003), Habitus e Ilusão Biográfica (Bourdieu,
1996; 2006; 2007), base teórica da tese, a fim de entender como os fotojornalistas
que contribuem com os blogs de fotografia dos jornais brasileiros pensam ser suas
rotinas, as mudanças na profissão e seu papel social na atualidade. Já numa primeira
aproximação é possível perceber que, ao refletirem sobre suas atividades dentro e fora
das redações, os fotojornalistas formulam um discurso de si e da profissão.
Palavras-chave: fotojornalismo; blog; espaço; prática; discurso.

Introdução

Embora inúmeros manuais de fotografia procurem dar conta do ensino das práticas, poucas
vezes conseguem ultrapassar os limites do “faça você mesmo” por meio de dicas técnicas vol-
tadas, na maioria dos casos, ao público amador. Livros de fotógrafos e revistas especializadas,
por vezes, também procuram fomentar discussões acerca do exercício fotográfico profissional.
Porém, o pensamento sobre a prática da fotografia jornalística realizada pelos repórteres dos
jornais diários ainda reivindica espaços que tanto os livros quanto os próprios periódicos não
comportam.

A partir da disponibilização dos jornais de maior circulação do Brasil na Internet, e suas
posteriores reconfigurações no espaço virtual, percebemos que os blogs de fotografia despontam
como lugar de discussão e reflexão das práticas fotojornalísticas. Podemos dizer que o saber
contido ali permanece a espera de uma análise pormenorizada. Um saber que não se encontra em
estado bruto, mas que se anuncia por meio de reflexões acerca do fazer fotojornalístico; que se
mostra específico e localizado, e praticado por fotógrafos atuantes na imprensa, principalmente a
diária. Neste contexto, quais discursos recorrentes sobre práticas fotojornalistica estão presentes
nesses blogs? Como eles aparecem? Que ideias articulam?

IX Congresso Sopcom. pp. 323-336. Coimbra, novembro de 2015
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Para fins de esclarecimento, quando falamos em “práticas”, queremos abarcar tanto os tex-
tos postados nos blogs que levam em conta aspectos técnicos das fotografias publicadas (tipo
de câmera, abertura, lente, velocidade, programas, entre outros), quanto os materiais que dizem
algo sobre as rotinas produtivas da fotografia jornalística (a pauta, os processos de editoração, o
tempo, os bastidores das notícias), além de destacar os modos de subjetivação desses repórteres
fotográficos (ideias, reflexões, repertório imagético, referências etc.). Neste sentido, a prática
não se contrapõe à teoria, mas se constitui enquanto elemento capaz de problematizar os con-
ceitos de “Fotojornalismo” e “Fotojornalista”, já que a revisão dos textos sobre o produto e o
ofício não parecem romper com o senso comum que se tem da atividade. A opinião dos repórte-
res fotográficos que publicam nesses blogs acerca da própria profissão exprime, muitas vezes, o
pensamento generalizado sobre os processos e o papel social da fotografia na imprensa atual. É
neste contexto, portanto, que acreditamos ser necessário investigar os discursos proferidos pelos
fotojornalistas publicados nos blogs dos jornais brasileiros que versem sobre a práxis diária a
fim de contemplar quais competências são solicitadas neste tipo de saber específico chamado
fotojornalismo.

Delimitação do objeto de pesquisa e do corpus documental

Dos 10 jornais impressos que compõem a lista das maiores circulações diárias do Brasil
(2013), segundo dados do Instituto Verificador de Circulação (IVC) 1, quatro possuem blogs
ligados ao tema “fotografia” (Tabela 1): O Estado de São Paulo, Zero Hora, Diário Gaúcho
e Correio do Povo, excluindo do rol da pesquisa variações como o Tumblr 2 por priorizarem
slideshows acompanhados de pequenas legendas.

1. Tais critérios possibilitaram a seleção de blogs fotojornalísticos produzidos por empresas de comunicação
de grande porte reconhecidas nacionalmente, eliminando da pesquisa publicações dos jornais de menor circulação
impressa. Como em todo o recorte metodológico, o recurso ao IVC delimitou o universo a ser pesquisado, mas
garantiu dados credíveis e de fácil acesso e consulta ao desenvolvimento da tese.

2. Tumblr é uma espécie de micro blog, cujas potencialidades vão desde o compartilhamento de textos e links
até audiovisuais.
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Tabela 1. Jornais impressos de maior circulação diária do Brasil (2013) e respectivos blogs de fotografia
Jornal UF Circulação 3 Blog foto Endereço web

Super Notícia MG 302.472 - -

Folha de SP SP 294.811 - -

O Globo RJ 267.542 - -

Estadão SP 234.863 Olhar sobre o mundo blogs.estadao.com.br/olhar-sobre-o-mundo

Extra RJ 225.622 - -

Zero Hora RS 183.839 FocoBlog wp.clicrbs.com.br/focoblog

Daqui GO 162.013 - -

Diário Gaúcho RS 159.485 Diário da Foto wp.clicrbs.com.br/diariodafoto

Correio do Povo RS 140.189 FotoCorreio correiodopovo.com.br/blogs/fotocorreio

Aqui MG, MA,

DF, PE.

129.455 - -

Fonte: Elaborado pela autora com dados fornecidos pelo IVC e publicados no site da Associação
Nacional de Jornais (2015). www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil-2/.

Entretanto, embora considerados recentes no tempo histórico, sobretudo no campo jornalís-
tico, alguns blogs já anunciaram sua saída da blogosfera, como o caso do FotoGlobo, blog de
fotografia do jornal carioca O Globo, cuja retirada do ar se deu em 2014. Ao longo do processo
de pesquisa, apesar de o endereço eletrônico manter-se ativo – blogs.estadao.com.br/olhar-sobre-
o-mundo –, o blog de fotografia do jornal O Estado de São Paulo, Olhar sobre o Mundo, teve
sua última publicação em 25 de janeiro de 2014. Soma-se a isso, o fato de seu nome não figu-
rar mais na lista de blogs disponíveis dentro do portal do Estadão (www.estadao.com.br/blogs).
Em março de 2015 aconteceu mais uma baixa: o blog Diário da foto, do jornal Diário Gaúcho
também deixou de ser atualizado.

Porém, consideramos oportuno manter os blogs de fotografia do Estadão e do Diário Gaú-
cho em nosso corpus por duas razões: a primeira é de ordem estritamente pragmática e se deve
ao fato do material ainda estar disponível para mapeamento e análise; já a segunda se deve
exclusivamente ao seu caráter documental, revelando-se um conjunto profícuo para análise na
presente pesquisa. Tampouco, estamos desprezando o ciclo de vida do FocoGlobo, já que um de
nossos objetivos é justamente entender as razões de seu encerramento, conforme mencionamos
anteriormente. Como este último não está mais disponível para consulta, se fez necessária a
entrevista com seu criador, o fotojornalista Marcelo Carnaval.

Neste sentido, ao problematizar tais plataformas, estamos procurando entender as razões de
sua efemeridade, que podem ser tanto econômicas e mercadológicas, já que muitas empresas es-
tão deslocando seus fotógrafos para outras atividades afins (como filmar e editar vídeos); quanto
ontológicas, uma vez que a convergência entre suportes, produtores e receptores faça abolir as
fronteiras antes delimitadas e problematize o estatuto da imagem fotográfica; como tecnológi-
cas, na medida em que novos recursos surgem todos os dias e o desejo de superar uma possível
defasagem leve a crer que a fórmula dos blogs pareça esgotada, decretando o encerramento

3. Os dados disponíveis são referentes à circulação média diária dos jornais impressos pagos de jan. a dez. de
2013.

http://www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil-2/
http://www.estadao.com.br/blogs
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do ciclo de vida de plataformas que ainda poderiam ser melhores exploradas ao migrarem seu
conteúdo para outras.

Sendo assim, dos dois únicos blogs que se mantêm efetivamente ativos – FocoBlog (Zero
Hora) e FotoCorreio (Correio do Povo) –, foram contabilizados 1.748 posts de outubro de 2009
a novembro de 2015. Somamos a este montante, as postagens dos blogs Diário da Foto (Diá-
rio Gaúcho) e Olhar Sobre o Mundo (Estado de São Paulo), chegando ao montante de 2.332
posts. Eles estão divididos da seguinte forma: 1.449 publicados no FocoBlog (de 05/11/2009
a 15/11/2015); 382 no Diário da Foto (de 06/07/2010 a 26/03/2015); 299 no FotoCorreio (de
16/04/2011 a 10/11/2015) e 202 no Olhar sobre o mundo (de 22/10/2009 a 25/01/2014). Destas
mais de duas mil postagens, foi possível encontrar 424 que descrevem/refletem sobre as práti-
cas fotojornalisticas: 277 (65%) no FocoBlog, 56 (13%) no Diário da Foto, 50 (12%) no Olhar
sobre o mundo, e 41 (10%) no FotoCorreio (Gráficos 1 e 2).

Gráfico 1. Comparativo total de postagens e posts exclusivos sobre descrição/reflexão das práticas nos
blogs de fotografia

Fonte: Elaborado pela autora

Gráfico 2. Postagens com descrição/reflexão das práticas por blogs (%)

Fonte: Elaborado pela autora
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A partir deste último universo, produzimos quadros de análises mais aprofundados que ma-
pearam, além da natureza das postagens, títulos; número de fotografias; repórter fotográfico;
autoria dos textos; sessão do blog; trechos dos textos sobre as práticas; comentário dos internau-
tas; número de compartilhamento, dentre outras informações consideradas pertinentes ao escopo
da pesquisa, conforme

Tabela 2. Quadro de análise das postagens sobre reflexão/descrição das práticas fotojornalísticas

Fonte: Elaborado pela autora

Ao esquadrinhar tais informações, foi possível identificar cinco regularidades nos discursos
sobre as práticas a qual denominamos (Gráfico 3):

1. Memória, que abarca todo o material que se refere às lembranças de vida pessoal e pro-
fissional dos repórteres fotográficos, ligados ou não à empresa jornalística em questão;
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2. Rotinas, categoria que reúne trechos que descrevem as rotinas produtivas dos fotojorna-
listas;

3. Técnicas/Tecnologias, que congrega todas as referências às técnicas ou tecnologias uti-
lizadas durante o exercício profissional;

4. Extra-pauta/Poética, postagens referentes aos trabalhos com temáticas ou estéticas com-
pletamente divergentes da pauta jornalística,

5. Reflexão/Conceitualização, que reúne as postagens que versam sobre o entendimento
que os próprios fotojornalistas possuem de sua profissão ao formularem critérios para
orientação profissional.

Gráfico 3. tipo de postagens por blog

Fonte: Elaborado pela autora

Há episódios em que as categorias descritas acima se misturam. Ao evocar as lembranças
profissionais, muitos fotojornalistas acabam trazendo à tona rotinas localizadas num tempo-
espaço, técnicas utilizadas, até culminar, em alguns casos, na reflexão sobre as mudanças nestes
dois sentidos, além de realizarem uma espécie de conceitualização sobre a prática da fotografia
jornalística. Nestes casos, procurou-se incluir tal postagem em duas ou mais categorias (Gráfico
4).
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Gráfico 4. postagens com duas ou mais categorias por blogs

Fonte: Elaborado pela autora

No entanto, o trabalho de separação do corpus documental não se restringe ao mapeamento
de um repertório textual e imagético do exercício profissional, já que irá avançar sobre a reflexão
dos próprios repórteres fotográficos no que tange à profissão. Tampouco, o conjunto documental
servirá para estabelecer somente um traçado evolutivo do tema e da própria plataforma blog
ao longo dos anos, apesar do acervo selecionado conseguir dar conta de um panorama bem
abrangente das mudanças na profissão e dos avanços tecnológicos de 2009 a 2015. Em boa
medida, é importante ressaltar, ainda, que não se trata de imputar, as postagens presentes nos
blogs, à revelação da “verdade” sobre a prática da fotografia jornalística, apenas se buscará traçar
paralelos de entendimento com a teoria escolhida.

Metodologias, teorias e possibilidades

Para fins de mapear o entendimento sobre o campo fotojornalístico, sobre a atividade da
fotografia de imprensa e sobre a relevância do espaço dos blogs para tais produções, foram rea-
lizadas enquetes com todos os fotógrafos que compõe os quadros dos jornais Zero Hora, Diário
Gaúcho, Correio do Povo. O recurso se fez necessário porque nem todos os fotojornalistas dos
veículos supracitados escreveram nos blogs sobre suas atividades. Daqueles que não o fizeram,
nos apoiaremos nas respostas da enquete. Além disso, acompanhamos a rotina produtiva por
uma semana no mês de julho de 2015 na redação de Zero Hora como exemplificação da dinâ-
mica de inserção de conteúdos pelos repórteres fotográficos nos blogs de fotografia dos jornais
aos quais respondem institucionalmente.

Outro movimento metodológico realizado foi a identificação dos repórteres fotográficos que
mais publicaram nos blogs, pois os mesmos acabam funcionando como “nós” em uma rede
de irradiação do saber fotojornalístico, o que tornou, necessária, realização de entrevistas em
profundidade com tais personagens (Gráfico 5).

4. Número referente às pessoas que assinaram o texto das postagens.
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Gráfico 5. Fotojornalistas com maior número de postagens por blog 4

Fonte: Elaborado pela autora

Neste sentido, a combinação das modalidades de acesso aos discursos dos fotojornalistas – o
mapeamento dos posts, a enquete, a entrevista em profundidade e o acompanhamento das rotinas
– nos ajuda a chegar ao que Giddens (2003) nomeou “consciência discursiva” e “consciência
prática” destes atores sociais. Também na esteira dos trabalhos desenvolvidos por Foucault
(1986) e Bourdieu (1996; 2006; 2007), será possível chegarmos a um entendimento sobre a
atividade fotojornalística por meio das postagens dos fotógrafos nos blogs de fotografia.

Em sua “Teoria da Estruturação”, Anthony Giddens (2003) identifica a potência dos sujeitos,
enquanto agentes sociais, de entenderem o que fazem enquanto fazem, condição indispensável
para que se tornem possíveis determinadas atividades num espaço-tempo. Ou seja, os atores
sociais são capazes de manter um contínuo “entendimento teórico” de suas atividades (Giddens,
2003). Segundo ele, “todo o ator social competente, (...) é um teórico social no nível da consci-
ência discursiva e um ‘especialista metodológico’ nos níveis da consciência prática e discursiva”
(Giddens, 2003, p. 21). A diferenciação entre “consciência prática” e “consciência discursiva”,
engloba desde os modos inconscientes pelos quais o pensamento se faz operar até a crítica cons-
tante sobre as próprias ações. Primeiramente, os sujeitos refletem sobre como agem e porquê
agem, num processo de autoconhecimento. A partir da consciência discursiva, tais indivíduos
passam a expressar de forma concreta as condições, possibilidades e limites das próprias ações.

Tem-se em conta que fotógrafos não possuem o hábito de falar/escrever sobre seu modus
operandi, principalmente se comparados aos jornalistas, cuja familiaridade com este tipo de ati-
vidade é infinitamente maior. Isso não quer dizer que não reflitam sobre o exercício profissional
e não tentem extrair-lhe regras que confiram autonomia e especificidade ao campo da fotogra-
fia jornalística. Se a prática é fundamental a qualquer realização humana, seja intelectual ou
mecânica, as condições que as tornam naturalizadas merecem ser explicitadas. Assim como o
jornalismo requer rotinas produtivas, o fotojornalismo seria o campo prático por excelência. Para
Foucault (1986: 136), todas as práticas são discursivas e deixam transparecer um conjunto de
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regras anônimas e históricas capazes de condicionar as ações dos sujeitos ao mesmo tempo em
que são recriadas por eles, num movimento contínuo de autorreflexão e monitoramento reflexivo
dos diferentes atores sociais. Neste sentido, os fotojornalistas, ao postarem nos blogs, acabam
repetidas vezes, realizando monitoramentos das rotinas profissionais e mobilizando saberes mú-
tuos e compartilhados entre seus pares; ora tentando extrair-lhes regras, ora deixando-se levar
por elas.

Assim sendo, ao longo da pesquisa, viemos fazendo constantemente esta pergunta: “Como
ter certeza de que os fotojornalistas não dissimulam a respeito de suas atividades quando as
descrevem nos blogs?". O questionamento se ampara no que Bourdieu (2006) chamou de “ilusão
biográfica”: ao narrar sua história de vida, o indivíduo tende a ordenar os fatos logicamente
para dar-lhes coerência, selecionando trechos que consideram mais significativos, produzindo
uma “ilusão retórica”, “uma apresentação de si”, ou melhor, “uma produção de si” (Bourdieu,
2006:189).

No caso da presente pesquisa, pensamos que, ao invés deste tipo de construção biográfica
enfraquecer o valor do relato, ela o enriquece, na medida em que o pesquisador deverá levar em
conta não somente o que os fotojornalistas dizem, mas em que circunstâncias dizem e porque
dizem. Giddens (2003) acredita que o nível de dissimulação possível no relato é muito menor
quer a teoria exposta. Claro que há uma série de parâmetros que ainda regulam essas narrativas
dentro dos blogs (o próprio espaço [software], a instituição jornalística a qual pertencem, a linha
editorial, dentre outros) que estão sendo levados em conta na investigação doutoral.

Reflexão das práticas

Bourdieu (1996) vai questionar se é possível qualquer conduta humana ser desprovida de
interesse, mas refuta a ideia de que elas estão baseadas somente no retorno financeiro. E ad-
verte: os sujeitos estão “envolvidos em seus afazeres, correlato imediato da prática (práxis) que
não é posto como objeto do pensar, mas inscrito no presente jogo”. (Bourdieu, 1996:143). O
jogo, ainda segundo Bourdieu (1996), seria o conjunto de regras nem sempre explícitas ou ins-
titucionalizadas responsáveis por estabelecer “relações de cumplicidade” entre a percepção do
espaço social e as ações desenvolvidas nele. Ter o sentido do jogo, portanto, é “ter o jogo na
pele; é perceber no estado prático o futuro do jogo; é ter o senso histórico do jogo” e, em última
instância, é desenvolver o habitus. Ainda neste sentido, o habitus refletiria tanto a consciência
prática quanto a experiência dóxica, cuja percepção é construída de acordo com as lógicas do
que é percebido e naturalizado (Bourdieu, 1996).

Na teoria da estruturação de Giddens (2003:03), conforme já apontado anteriormente, o
princípio das ações humanas requer “reflexividade”, entendida não somente como autoconsci-
ência, “mas como o caráter monitorado do fluxo contínuo da vida social”. Isso quer dizer que a
descrição das práticas só é possível caso os sujeitos manifestem familiaridade com elas através
de sua realização continuada. Essa recorrência ou “ordenação recursiva” (Giddens, 2003) num
espaço-tempo determinado, torna-se condição indispensável para que os sujeitos estejam aptos
a formular descrições/reflexões sobre suas práticas.



i
i

i
i

i
i

i
i

332 Júlia Capovilla Luz Ramos

1) Além disso, o monitoramento reflexivo da atividade, segundo Giddens (2003), envolve
a conduta não apenas do indivíduo, mas também de seus pares. Concomitantemente, o sujeito
mantém “um contínuo entendimento teórico das bases de sua atividade” e formula orientações
em nome de um grupo social ao qual pertence ou está ligado. Se nos voltarmos ao universo
fotojornalístico, veremos que em algumas postagens dos blogs que constituem nosso corpus,
é possível perceber tal fenômeno. Procurando descrever a atividade, os fotojornalistas acabam
monitorando as próprias ações e de seus colegas, tentando extrair-lhes regras de conduta e ori-
entação profissional. Inúmeros trechos servem de exemplo: “O olhar vale muito mais que qual-
quer equipamento” (TP Jefferson Botega, FocoBlog, 16/02/2009); “o trabalho do fotojornalista
é voltar para a redação com opções” (TP FotoCorreio, 17/04/2011); “a qualidade da informação
sempre se sobrepõe a qualidade da imagem” (TP FotoCorreio, 17/04/2011); “é nosso objetivo
abordar um assunto com um ponto de vista criativo, mostrar algo como nunca foi visto antes,
mas com o cuidado de não descaracterizar o tema” (TP FotoCorreio, 26/04/2011); “precisamos
desenvolver capacidade de síntese para trabalhar técnica, informação e criatividade nos 15 a 20
minutos que cada pauta nos reserva” (TP FotoCorreio, 26/04/2011); “todo o fotojornalista pre-
cisa saber fazer uma coisa: esperar” (TP FotoCorreio, 27/05/2011); “às vezes um passo para
o lado, um ângulo diferente, um segundo olhar mais atento nos revela uma imagem nova” (TP
Cynthia Vanzella, Diário da Foto, 17/09/2010); “fazer fotografia pensando em arte, ou naquilo
que se costuma considerar de bom gosto é de cara cercear o próprio fazer fotográfico, e limitar-se
a fazer o que do fotógrafo se espera” (TP FocoBlog, 21/06/2010); “Ah, os outros...não sabem
que na veia de repórter, fotógrafos e cinegrafistas puro-sangue, a melhor reportagem, a me-
lhor imagem, é sempre a próxima” (TP Rodrigo Lopes, FocoBlog, 25/10/2010); “fotógrafo não
têm que interferir em nada, ele deve ser um mero espectador” (TP FocoBlog, 12/11/2010); “seja
esperando o acontecimento do século ou simplesmente marcando a delicadeza de um gesto, o re-
pórter fotográfico tem um vínculo inquebrável com a informação” (TP Natália Russo, Olhar so-
bre o Mundo, 02/09/2011); “fotógrafo não faz demagogia, fotógrafo faz fotografia” (TP Natália
Russo, Olhar sobre o Mundo, 02/09/2011). Ainda, julgamos muito significativo o depoimento
do fotógrafo de Zero Hora, Lauro Alves, sobre a cobertura da tragédia ocorrida em janeiro de
2013, na Boate Kiss, em Santa Maria (RS-Brasil), que resultou na morte de mais de 200 jovens:

Saindo da redação de ZH, fiquei pensando o que fazer ao chegar (...). Como trabalhar
neste ambiente? Pensei em uma só palavra (...) RESPEITO. (...) Devo trabalhar pelo
bem das pessoas, apontar a câmera para as pessoas, mas contra o problema, não ferir
e informar. (...) Cobrir tal evento é ruim, mas impossível ignorar, fotojornalismo é
isso, desde a concepção da vida até que a morte nos separe (Trecho da Postagem,
doravante TP, Lauro Alves, FocoBlog, 28/01/2013).

Esse conjunto de trechos das postagens evidenciam que a descrição conceitual das rotinas de
produção das imagens jornalísticas obedece a critérios não estabelecidos formalmente pelas ins-
tituições, mas coordenados pela experiência e interpretação de um grupo. Os blogs de fotografia
dos jornais, portanto, não são somente espaços de reflexão das práticas, mas também dispositi-
vos de autorreflexão e monitoramento reflexivo das ações; além de uma base deontológica não
institucionalizada.
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Fausto Neto (2010) vai nomear as operações autorreflexivas sobre os modos de ser jorna-
lístico e as práticas de seus atores de “realidade da construção”. Tal procedimento seria capaz,
quando explicitado, de atestar a existência do campo e fortalecer suas fronteiras, instituindo re-
gras sobre as quais se apoiam as atividades jornalísticas, não só para que sirvam de parâmetro aos
colegas de profissão, mas para estabelecer uma espécie de “novo” contrato com o público. Ape-
sar de não incorporar os blogs em sua análise, podemos desdobrar as considerações de Fausto
Neto (2010: 124) para pensar porque as próprias rotinas do campo, e de seus atores, estão sendo
“transformadas em acontecimento”. Para ele, a estratégia faz parte da tentativa de chegar mais
próximo aos leitores/internautas e, sobretudo, serve de fundamento para a constituição do ethos
jornalístico e da autonomia do campo, ao colocar em cena, por meio de materialidades discur-
sivas, os elementos que constituem as dinâmicas no interior do jornalismo (Fausto Neto, 2010:
124-125). E continua: “Por intermédio deles, e pelo fato de serem destacados personagens
singulares de um sistema produtivo, é que se consagra a importância de uma prática social e
dos seus modelos de reflexividade” e, por essa razão, este saber não permanecer circunscrito às
normas impessoais dos manuais de redação.

Além dos discursos presente nos blogs, as respostas dos repórteres fotográficos dos jornais
às entrevistas e à enquete elaborada por nós, ajudaram a ampliar o alcance da pesquisa e a
acessar os sentidos dados por estes profissionais ao papel social do fotojornalismo e de suas
funções, além de mapear o entendimento deles sobre o espaço dos blogs em que colaboram. O
questionário formado por três questões fechadas de múltipla escolha foi entregue em mãos e,
em alguns casos isolados, encaminhado por e-mail aos fotógrafos nas redações dos jornais Zero
Hora, Diário Gaúcho e Correio do Povo. Além destes, foram incluídos na amostragem alguns
profissionais que já se desligaram destas empresas, mas que participaram de forma ativa nos
primeiros anos dos blogs de fotografia. Também, não foi possível encontrar todos os fotojorna-
listas pessoalmente, pois alguns estavam em pautas externas ou de férias/licença. Do montante
inicial de 31 profissionais selecionados, apenas 16 responderam; sendo seis do Correio do Povo,
cinco da Zero Hora e quatro do Diário Gaúcho. Nesta primeira fase, podemos selecionar vários
dados interessantes: 75% dos entrevistados possuem curso superior em Jornalismo e 13% em
Publicidade e Propaganda; os outros 12% completaram o ensino médio. Dos que preencheram
o tempo de atuação como fotojornalista, três exercem o ofício de 1 a 5 anos; quatro estão de 10
a 29 anos no mercado; e dois se dedicam a atividade há mais de 30 anos.

Ao refletirem sobre a especificidade da fotografia de imprensa e a definição de suas práticas,
57% dos entrevistados acredita que o fotojornalismo é a “interpretação da realidade” e o foto-
jornalista “um jornalista que realiza imagens para informar e se expressar“ (45%). A terceira e
última questão “o Blog de fotografia é” concentrou o maior número de respostas na opção “Lu-
gar de escoamento da produção fotográfica não utilizada no impresso” (25%), sendo seguido de
perto por “um espaço para publicação de imagens com maior liberdade temática, temporal e es-
pacial, que não precisa passar pelo crivo do editor” (23%). A enquete completa e seus resultados
podem ser vistos nos gráficos dispostos abaixo (Gráficos 6, 7 e 8).
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Gráfico 6. fotojornalismo é...

Fonte: Elaborado pela autora.

Gráfico 7. Fotojornalista é...

Fonte: Elaborado pela autora.
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Gráfico 8. O blog de fotografia é...

Fonte: Elaborado pela autora.

As respostas da enquete demonstram, ainda, que apesar de não romperem com a organização
espaço-temporal das rotinas de produção, os fotojornalistas percebem os blogs de fotografia
como locais que possibilitam maior liberdade para publicação de material imagético além das
pautas; ora tentando subvertê-las, ora rompendo totalmente com elas. O que se pode perceber,
portanto, é que tais profissionais vivem um dilema: ou dão vazão às potencialidades artísticas
da fotografia em ensaios pensados exclusivamente para os blogs ou utilizam a plataforma para
escoar a produção fotojornalística que o jornal impresso desprezou; esbarrando, novamente, na
separação positivista entre arte e informação, realidade e ficção.

Por fim, para além das teorias e dos autores convocados para o andamento da presente pes-
quisa, nossa pretensão é que, de alguma forma, possamos contribuir para os estudos da área que
versem sobre a prática jornalística e, mais especificamente, fotojornalística.



i
i

i
i

i
i

i
i

336 Júlia Capovilla Luz Ramos

Referências bibliográficas

Associação Nacional de Jornais (s.d.). Os maiores jornais do Brasil de circulação paga, por
ano. Internet: www.anj.org.br/a-industria-jornalistica/jornais-no-brasil/maiores-jornaisdo-
brasil/. Acesso em: 13 fevereiro 2015.

Bourdieu, P. (1996). Razões práticas: sobre a teoria da ação. São Paulo: Papirus.

Bourdieu, P. (2006). A ilusão biográfica. Usos e abusos da história oral: 183-191. Rio de
Janeiro: Fundação Getúlio Vargas.

Bourdieu, P. (2007). A distinção: crítica social do julgamento. São Paulo: Edusp; Porto Alegre:
Zouk.

Diário da Foto (2015). Internet. Disponível em: http://wp.clicrbs.com.br/diariodafoto. Acesso
em 30 nov. 2015.

Fausto Neto, A. (2010). Transformações do campo jornalístico na sociedade midiatizada: as
estratégias de celebração e consagração. In D. Moraes (org.), Mutações do visível: da
comunicação de massa à comunicação em rede (pp. 113-128). Rio de Janeiro: Pão e
Rosas.

FOCOBLOG (2015). Internet. Disponível em http://wp.clicrbs.com.br/focoblog. Acesso em 30
nov. 2015.

FOTOCORREIO (2015). Internet. Disponível em www.correiodopovo.com.br/blogs/fotocorreio/.
Acesso em 30 nov. 2015.

FOTOGLOBO (2013). Internet. Disponível em http://oglobo.globo.com/blogs/fotoglobo/. Aces-
so em 12 junho 2013.

Foucault, M. (1986). Arqueologia do saber, 2ª ed.. Rio de Janeiro: Forense-Universitária.

Giddens, A. (2003). A constituição da sociedade, 2. ed.. São Paulo: Martins Fontes.

Instituto Verificador de Circulação. Internet: Disponível em www.ivcbrasil.org.br/. Acesso 1
janeiro 2015.

S/A (s.d.). Olhar sobre o mundo. Internet. Disponível em http://blogs.estadao.com.br/olhar-
sobre-o-mundo/. Acesso em 30 nov. 2015.

http://www.anj.org.br/a-industria-jornalistica/jornais-no-brasil/maiores-jornaisdo-brasil/
http://www.anj.org.br/a-industria-jornalistica/jornais-no-brasil/maiores-jornaisdo-brasil/
http://wp.clicrbs.com.br/diariodafoto
http://wp.clicrbs.com.br/focoblog
http://www.correiodopovo.com.br/blogs/fotocorreio/
http://oglobo.globo.com/blogs/fotoglobo/
http://www.ivcbrasil.org.br/
http://blogs.estadao.com.br/olhar-sobre-o-mundo/
http://blogs.estadao.com.br/olhar-sobre-o-mundo/


i
i

i
i

i
i

i
i

Legionella na imprensa portuguesa: Análise às fontes de informação
nos artigos noticiosos publicados nos jornais portugueses entre

novembro de 2014 e janeiro de 2015

Cláudia Ornelas
Universidade do Minho

Silvina Richard
Universidade do Minho

Resumo

O mês de novembro de 2014, ficou marcado por um surto de doença do Legionário,
provocada por um conjunto de bactérias do género Legionella. O surto concentrou-se
no município de Vila Franca de Xira, mas com a ajuda das manchetes dos principais
jornais generalistas, espalhou o pânico a nível nacional. Portugal assume o terceiro
lugar na lista mundial dos piores surtos de doença de Leigionário. De forma a com-
preender a cobertura mediática do surto desenvolvemos um estudo centrado nas fon-
tes de informação citadas nos textos noticiosos sobre este tema. O presente artigo irá
debruçar-se na análise de três jornais nacionais que foram escolhidos pela periodici-
dade e política editorial diferenciadas (Expresso, Público e Correio da Manhã), com
o objetivo de conhecer e caracterizar as fontes ouvidas pelos jornalistas. O surto deu
origem a 13 primeiras páginas, no espaço de um mês.
Palavras-chave: comunicação em saúde; surto legionella; fontes de informação.

Introdução

No dia 7 de Novembro, treze pessoas deram entrada no hospital de Vila Nova de Xira, com
sintomas que apontavam para um culpado: a bactéria Legionella. De acordo com o que foi
noticiado, os pacientes eram provenientes das freguesias do Forte da Casa e da Póvoa de Santa
Iria, pertencentes ao concelho de Vila Franca de Xira. Momentos mais tarde, o Hospital de Vila
Franca de Xira confirmou que 27 pessoas deram entrada hospitalar, infetadas com a bactéria
Legionella, uma delas em estado grave. No final do dia, a Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Teja, adiantava a existência de 33 vítimas. 1

A Legionella pneumophila, a espécie mais patogénica das 47 espécies conhecidas de Legi-
onella, ficou conhecida devido a um acidente que ocorreu em 1976, numa convenção da Ame-
rican Legion, no Bellevue Stratford Hotel, em Filadélfia. O surto originou 34 mortes e 221 2

participantes contraíram uma pneumonia grave. Este episódio levou a um conhecimento mais
aprofundado sobre a bactéria. Como foi noticiado pela Direção Geral de Saúde, a Legionella

1. Dados de Notícias ao Minuto, 05/12/2014 in www.noticiasaominuto.com/
2. Dados do Instituto Português da Qualidade, 19/05/2015 in www1.ipq.pt/

IX Congresso Sopcom. pp. 337-345. Coimbra, novembro de 2015

http://www.noticiasaominuto.com/
http://www1.ipq.pt/
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é uma bactéria comum e está presente em números reduzidos, nos ecossistemas aquáticos de
água doce, como rios, lagos, ou reservatórios. Quando inalada por um indivíduo mais suscetí-
vel, com fatores de risco, pode causar a doença do Legionário, uma espécie de pneumonia, com
graves consequências a nível da saúde pública. Através dos noticiários, a população foi alertada
para evitar as áreas de maior risco de infeção, tais como chuveiros, torneiras, fontes, repuxos,
banhos turcos e saunas, humidificadores, sistemas de ar condicionado e refrigerado (torres de
refrigeração e condensadores de vapor), zonas suscetíveis da formação de vapores.

A partir de 7 de Novembro, de acordo com um relatório final elaborado pela DGS 3, deno-
minado por “Surto de Doença dos Legionários em Vila Franca de Xira: descrição sumária do
surto”, divulgado a 15 de Dezembro de 2014 e elaborado em conjunto com o Instituto Nacional
de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP (INSA), com a Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo, IP (ARS LVT), com a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e
do Ordenamento do Território (IGAMAOT) e com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA),
foi constituído um Grupo de Intervenção, integrado por dirigentes e especialistas da Saúde e
do Ambiente, em primeiro liderado pelo Ministro do Saúde, Paulo Macedo, ao qual se juntou,
posteriormente, o Ministro do Ordenamento de Território e Energia, Jorge Moreira da Silva. De
acordo com o que foi comunicado pelo relatório, ao final da tarde do dia 8 de novembro uma
equipa constituída por elementos da DGS e da ARS LVT fez o seguinte:

. . . deslocou-se às principais unidades fabris da região, com o objetivo de recolher
amostras de água das torres de arrefecimento para identificação de Legionella spp.
Nesse mesmo dia foi também determinado que os níveis de cloro residual livre da
rede dos SMAS [Serviços Municipalizados de Água e Saneamento] fossem aumen-
tados para um mínimo de 0,6 mg/l e fossem adotados cuidados preventivos dentro
das habitações (desinfeção dos chuveiros e elevação da temperatura da água quente
nos termoacumuladores para valores acima dos 75ºC). Pretendeu-se com estas me-
didas assegurar preventivamente a segurança dos cidadãos relativamente à utilização
da rede pública de abastecimento de água (Relatório final do surto Legionella, 2014).

Nesse mesmo dia, morre um dos pacientes internados no Hospital de Vila France de Xira.
O Ministro da Saúde, Paulo Macedo, informa que foi acionado um plano de contingência para
lidar com o surto e por volta das 20 horas, no final de uma reunião de emergência que durou
cerca de cinco horas, o Diretor-Geral de Saúde, Francisco George, anuncia 90 casos de infeção
na Grande Lisboa, acrescentando que a fonte do surto poderia ser uma conduta de abastecimento
de água. No final desse dia, o presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto
Mesquita, garante a qualidade da água que abastece o concelho, anunciando que as análises
iriam ser prosseguidas.

No dia 9 de novembro, confiram-se mais dois mortos e no dia 10 de novembro, a DGS
anuncia que o número de mortos subiu para cinco, com um total de 233 casos registados. O Pre-
sidente da República, Cavaco Silva, lamenta a morta das pessoas infetadas e destaca o “excelente
trabalho” do Ministro da Saúde.

Os receios da população iam sendo fomentados pela exposição mediática dada aos casos
afetados. O serviço Telenew da MediaMonitor 4 registou no dia 11 de novembro, quatro dias

3. Dados da Direção Geral de Saúde, 15/12/2014 in www.dgs.pt/
4. Dados da Marktest, 11/11/2013 in hrefhttp://www.marktest.com/ www.marktest.com/

http://www.dgs.pt/
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depois de o primeiro caso ter sido noticiado, um total de 73 notícias e quatro horas de emissão
sobre o tema. No início deste dia, foi dado a conhecer que as autoridades já conheciam a origem
do surto. António Tavares, delegado de saúde regional de Lisboa e Vale do Tejo, afirma à agência
Lusa, que as provas recolhidas apontavam para uma origem em Vila Franca de Xira, sendo “o
estudo da direção dos ventos” decisivos para essa conclusão. Posteriormente, o Ministro do
Ambiente, Jorge Moreira da Silva, anuncia uma inspeção à fábrica Adubos de Portugal, para
analisar a possibilidade de crime ambiental e o Ministro da Saúde confirma a investigação à
empresa, sem descartar outras hipóteses. No final desse dia, o primeiro-ministro Passos Coelho
vem a público afirmar que o surto “não ocorreu por negligência do Estado” e garantir que as
responsabilidades serão apuradas. A Comissão Europeia anuncia que está a acompanhar o caso
e a Organização Mundial de Saúde (OMS) disponibiliza peritos para virem a Portugal ajudar a
tratar o surto. No dia seguinte, o Bloco de Esquerda acusa o governo de falta de medidas de
prevenção e um comunicado da ARS LVT confirma uma “diminuição” de novos casos. O surto
de Legionella torna-se o terceiro com mais casos em todo o mundo, segundo dados do ECDC.

A 14 de novembro, a Quercus aponta a necessidade de criação de um regime de responsa-
bilidade ambiental, para as empresas que não cumprissem com os requisitos de segurança e a
20 de novembro, Nuno Banza, inspetor do ambiente, iliba as empresas DanCake e Solvay de
responsabilidades, empresas estas que estavam sob mandato judicial, e regressam ao funciona-
mento. Segundo a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do
Território, foram mandadas encerrar cinco empresas, devido ao surto de Legionella.

Por fim, a 21 de novembro, de acordo com o que foi noticiado, o Diretor Geral de Saúde,
Francisco George, acusa a empresa Adubos de Portugal como a responsável pelo surto, afir-
mando que as bactérias encontradas na empresa são idênticas às detetadas em doentes infetados
pela Legionella. Contactada pela Lusa, a empresa recusou-se a comentar o caso e o Ministro
da Saúde declarou o surto como “extinto”. O relatório final sobre a Doença do Legionário,
mencionado previamente e divulgado a 15 de dezembro de 2014 pela DGS, retirou as seguintes
conclusões: o surto foi controlado em duas semanas; o período de duração estimado foi entre
12 de outubro e 4 de dezembro; até dia 15 de dezembro, foram registados 375 casos e um total
de 12 óbitos; a idade média dos casos registados foi de 58 anos; por esta altura encontravam-se
hospitalizados 8 doentes; até a data questão apenas um mandato de suspensão de funciona-
mento das torres de refrigeração das fábricas não foi revogado [relativo à Adubos de Portugal]
e nenhuma das restantes empresas inicialmente suspeitas, apresentou dados que confirmassem
a presença efetiva de bactérias nas amostras de água recolhidas; na última página, o relatório
conclui que “foram remetidos ao Ministério Público os elementos que poderão eventualmente
consubstanciar a prática de um crime de poluição, encontrando-se o processo em segredo de
justiça”.

De modo a contribuir na compreensão da cobertura mediática realizada face ao surto, reali-
zamos um estudo aprofundado acerca das fontes de informação a que os jornalistas recorreram
para a construção das suas notícias. Optámos pela análise de três jornais generalistas da im-
prensa portuguesa. Os critérios de seleção foram a periocidade e a política editorial, diferencia-
das. Posto isto, os jornais escolhidos foram o Público, um diário de referência; o Expresso, um
semanário de referência e o Correio da Manhã (CM), um diário mais popular de carácter mais
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sensacionalista, que os restantes. De entre toda a produção noticiosa, foram retiradas todas as
notícias relacionas com o surto de Legionella, no período de novembro a janeiro, independen-
temente de o surto ter sido extinto em outubro, uma vez que continuou a ser noticiado, depois
disso. Foram reunidas um total de 55 notícias. Através desses artigos, procurámos saber quem
foram as fontes de informação, com a análise de 6 variáveis (adaptado de Lopes et al., 2010):
presença/ausência de referência às fontes; número de fontes citadas; sexo; estatuto; especiali-
dade médica. Com base nos dados recolhidos, tentámos dar uma resposta à pergunta de partida
que orientou o presente artigo: quem foram as principais fontes de informação na cobertura
jornalística do surto de Legionella, ocorrido em Vila Franca de Xira?

Este tema parece-nos pertinente uma vez que o jornalismo é feito de fontes. Estas fornecem
a matéria-prima para o exercício da profissão, atribuindo-lhe credibilidade. São as fontes que
definem o agenda-setting dos media, que por sua vez dirigem o foco de atenção do público.
A relação entre os jornalistas e as fontes é dinâmica e está em constante mutação e o poder
do jornal define-se pela diversidade, número e pluralismo das suas fontes de informação. Por
volta dos anos 90 iniciam-se os estudos da relação dos jornalistas com as fontes. Em 1973
com Leonel Sigal faz uma análise de conteúdo das notícias publicadas nos jornais The New
York Times e Washington Post, durante um período de 20 anos. Conclui que mais de metade
dos textos que chegavam às redações provinham de fontes oficiais. Anos mais tarde, Manuel
Pinto professor catedrático de Ciências da Comunicação da Universidade do Minho categoriza
as fontes de informação, do ponto de vista noticioso, afirmando também que a relação entre
jornalista e fontes não é uma relação desinteressada (Pinto, 2000). Conclui-se que o jornalista
deve ter particular cuidado na obtenção das suas fontes e evitar que estas recorram aos órgãos de
comunicação para representação dos seus interesses. O presente artigo enquadra-se no campo
de Comunicação na Saúde, no qual a “problemática das fontes dos jornalistas de saúde tem sido
um tema pouco abordado” (Lopes et al., 2010). Observemos em seguida como é caracterizada a
produção científica nesta área.

1. Enquadramento geral

Os surtos que ameaçam a saúde pública originam preocupações, a nível da forma como a
mensagem deve ser transmitida, por parte da entidade de comunicação, para a audiência. Parece
existir uma “relação entre a perceção do risco e as intenções pessoais para proteção da ameaça.”
(Lopes et al., 2010). A comunicação adequada a casos semelhantes ao surto de Legionella tem
vindo a ser estudada pelas áreas de Comunicação e Jornalismo na Saúde e Comunicação de
Risco.

1.1. Comunicação na Saúde

Comunicação na Saúde é referida por Teixeira, J. (2004, p.615) como o “estudo e utilização
de estratégias de comunicação para informar e para influenciar as decisões dos indivíduos e das
comunidades no sentido de promoverem a sua saúde “. O mesmo autor avança a pertinência
desta comunicação, não para promover a saúde, mas também, entre outros fatores, selecionamos
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aqueles mais relevantes ao nosso caso: “recomendar mudanças de comportamento”; “informar
sobre a saúde e sobre as doenças”; “recomendar medidas preventivas e atividades de autocuida-
dos em indivíduos doentes”.

Este campo tem sido mediatizado devido ao interesse público por questões ligadas à área.
Devido à natureza técnica da informação de saúde e à falta de especialização generalizada dos
jornalistas nesta área, os media ficam mais dependente das fontes. Esta ligação, entre jornalistas
e fontes especializadas, corre o risco de dependência e pode originar informação parcial e/ou
silenciar vozes que se mantém longe do espaço público mediatizado (ex. doentes ou cidadão
comum, potencial utente dos serviços de saúde).

Lopes et al. (2010, p.144) refere que no âmbito da saúde as fontes é difícil encontrar infor-
mação equilibrada, uma vez que o acesso às fontes de saúde é “muito difícil”. A mesma autora
evidencia que não sobra alternativa ao jornalista, que não seja “a construção de relações sólidas,
com fontes acessíveis, credíveis e fiáveis. Por isso, as fontes governamentais ou organizações
prestadoras de saúde [oficiais] tendem a ser colocadas na primeira linha dos contactos”, uma vez
que se tratam de fontes proactivas e que a sua informação é clara e concisa, o que pode levar a
que os diferentes órgãos de comunicação sejam homogéneos a nível de tópicos e de ângulos.

1.2. Comunicação de Risco

A comunicação de risco é “um processo interativo de troca de opiniões entre indivíduos,
grupos e instituições” (Improving Risk Communication 1989, p.21)“relativa a acontecimentos
ou situações que ameaçam a saúde humana ou a segurança dos indivíduos ou das comunidades.”
(Almeida, 2007, p.103). Este tipo de comunicação surge para garantir que o público-alvo recebe
informação compreensível, sendo adequadamente informado, para que fosse fazer julgamentos
dos riscos em causa e promover o socorro das partes envolvidas. Trata-se de um instrumento
fundamental de gestão do risco sempre que a informação divulgada incluiu conselhos relativos
a atitudes ou comportamentos redutores do risco ou ainda, sempre que há necessidade de pre-
venir ou controlar o alarme social (Meneses de Almeida, 2007). De facto, além das mensagens
negativas associadas ao risco, a comunicação do risco deve incluir mensagens positivas e edu-
cativas (Lang, Fewtrell & Bartram, 2001, citados em Meneses de Almeida, 2007). Este tipo de
comunicação fornece ao público ferramentas, para que este possa gerir a sua saúde. Existem três
etapas fundamentais, no processo de comunicação de risco, enquanto instrumento regulador de
risco: (a) ouvir as partes interessadas; (b) adequar as mensagens ao público-alvo e ao objetivo;
(c) gerir o processo (planeamento adequado em termos de objetivos e processo) (Ilgra s.d. citado
em Meneses de Almeida, 2007).

De acordo com Almeida (2007) a comunicação de risco no caso do surto, neste caso da Le-
gionella, assenta nos pressupostos de que é impossível ocultar os acontecimentos relevantes do
público, uma vez que estamos numa sociedade globalizada; existe uma tendência de sobrestima-
ção do risco, quando informação é ocultada pelas entidades oficiais; quando o comportamento
do público pode influenciar a evolução do surto, é obrigatório que este seja informado. Com base
em informação divulgada pela World Health Organizacion (WHO) em 2005, o autor conclui que
“os benefícios de informar de forma transparente e precoce superam, largamente, os seus ris-
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cos” e aumentam a confiança do público-alvo nos órgão de comunicação e nas suas fontes de
informação.

Esta informação levanta, uma vez mais, a problemática das fontes informação utilizadas
pelo jornalista, na noticiabilidade de questões ligadas à saúde pública. Em seguida procede-se à
análise das fontes.

2. Metodologia

Esta investigação, que se prende no âmbito da disciplina de Sociologia das Fontes, unidade
curricular integrante do plano de estudos do Mestrado em Ciências da Comunicação, ramo de
Informação e Jornalismo, da Universidade do Minho, pretendeu estudar a mediatização do surto
de Legionella ocorrido em Portugal, no mês de novembro de 2014, que foi considerado o terceiro
pior surto mundial. Neste estudo foi privilegiada uma análise quantitativa dos dados, centrada
na estatística descritiva, análise univariada. Não foram formuladas hipóteses, nem medição da
associação entre variáveis. Foram analisados todos os textos noticiosos que compreendiam o
período entre novembro de 2014 e janeiro de 2015, correspondentes ao surto de Legionella, que
relembrando, ocorreu em Vila Franca de Xira, teve início no dia 7 de novembro, e no dia 21
do mesmo mês foi declarado extinto. Por uma questão de conveniência, a análise restringiu-se
à informação impressa, devido à maior facilidade de obtenção dos dados. O projeto pretende
avaliar a relevância dada pelos media ao surto de Legionella (avaliada pelo número de notícias)
e a relevância atribuída às fontes oficiais, que em ocasiões semelhantes demonstraram-se (em
estudos como o de Lopes et al, 2010) as principais responsáveis pela maioria da informação pre-
sente nos textos noticiosos. Uma vez que foram analisados dois jornais diários e um semanário,
é legítimo pressupor que o semanário terá uma maior diversidade de fontes, uma vez que dispõe
de mais tempo para contactá-las. Este aspeto será verificado mais à frente.

3. Análise de resultados

No período em questão foram produzidos um total de 55 textos sobre a Legionella. O Público
produziu 21 textos (38,18%), o Correio da Manhã (CM) produziu outros 32 (58,18%), e o
Expresso produziu apenas 2 artigos (3,63%). A maioria dos textos analisados apresenta fontes de
informação. O jornal Correio da Manhã (CM) deu mais destaque ao assunto, apresentado 58,1%
dos textos relacionados com o mesmo. Esta tendência verifica-se também na quantidade de
fontes, que é superior ao restantes jornais (55,41%). Segue-se o Público com 32,4% das fontes
e em último, como seria de esperar, uma vez que se trata de um semanário, está o Expresso, que
apresenta apenas 12,16% das fontes.

As fontes são identificadas na sua totalidade, o que corresponde a um requisito da Comuni-
cação na Saúde, área em que não devem ser utilizadas fontes anónimas. A tabela em seguida
ilustra os resultados.
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Tabela 1. Identificação das fontes de informação
Expresso Público Correio da Manhã Total

Fontes Identificadas 12,16% 32,43% 55,41% 100%
Fontes não Identificadas - - - -

A nível das fontes oficiais, no nível da saúde através da análise dos textos é possível observar
que as fontes citadas com maior frequência são o Ministro da Saúde, ao diretor e subdiretor da
Direção Geral de Saúde; ao diretor clínico do Hospital de Vila Franca de Xira. A tabela 2 ilustra
a tendência de dependência dos jornalistas face a fontes oficiais, que neste estudo representam a
maioria das fontes, com uma percentagem correspondente a 54,06%. Mesmo no campo da saúde
observam-se grupos silenciosos, como é o caso dos enfermeiros ou outros técnicos de saúde,
que muito raramente são referidos. Fora do campo saúde as fontes a que é dado protagonismo
são o Ministro do Ambiente e o Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira. Em relação
às fontes especializadas, o Presidente da Associação Nacional de Médicos é presença assídua
nos textos noticiosos, assim como outros médicos que fornecem as suas opiniões. No que diz
respeito às fontes institucionalizadas são mais facilmente ouvidas, quando são parte integrante
de associações ou outras organizações. Se observamos a percentagem que cada jornal atribuiu a
cada tipo de fonte de informação, o semanário Expresso deu maior destaque às fontes individuais
(5,41%), dentro das quais se enquadram o cidadão comum. Apesar de o Correio da Manhã, por
ser diário, apresentar uma percentagem superior à do Expresso no campo das fontes individuais
(15,54%), recorreu em maior número às fontes oficiais do campo da saúde (23,65%).

Tabela 2. Estatuto das fontes de Informação
Estatuto Expresso Público Correio da Manhã Total

Oficiais
Campo da Saúde 2,03% 14,86% 23,65%

54,06%
Fora do campo da saúde 2,70% 5,41% 5,41%

Especializadas (campo da saúde)
Institucionais 0,68% 2,03% 1,35%

2,82%
Não Institucionais - - 0,68%

Documentos (Campo da Saúde)
Comunicados - 0,68% 2,70%

8,11%
Outros - - 2,82%

Fontes institucionais fora do campo da saúde 0,68% 2,70% 1,35% 2,82%

Fontes especializadas fora do campo da saúde 0,68% - - 0,68%

Fontes individuais 5,41% 6,76% 15,54% 27,70%

No que se refere aos géneros representados nas fontes de informação, o sexo masculino tem
maior representação. Os valores de discrepância entre a representação masculina e feminina
no Correio da Manhã e no Público são surpreendentes de uma forma negativa. As mulheres,
com pouca representação, são normalmente referidas apenas no papel de cidadão comum. As
fontes oficiais e especializadas são maioritariamente homens. Apesar de o Expresso ter uma
representação feminina superior à masculina, segue também a tendência referida. Os resultados
são apresentados em seguida.
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Tabela 3. Género das fontes de Informação
Género Expresso Público Correio da Manhã Total
Masculino 2,70% 15,54% 21,62% 39,86%
Feminino 6,07% 2,70% 6,07% 14,86%
Não pessoal 3,38% 14,19% 27,70% 45,27%

4. Legionella, surto dominado por fontes oficiais

O mês de novembro ficou marcado, no setor da comunicação, como o mês da Legionella.
O surto começou a ser divulgado a 7 de novembro. Mais tarde conclui-se que teve origem em
Vila Franca de Xira. A DGS refere que até dia 15 de dezembro foram registados 375 casos e um
total de 12 óbitos. O culpado veio a público, revelando-se ser a empresa Adubos de Portugal. O
Primeiro-Ministro nada mais fez que descartar responsabilidades que, ao que se sabe, continuam
por apurar, apesar da insistência para tal por parte dos lesados. O caso teve grandes repercussões
na comunicação social, dando origem a 55 artigos noticiais até o final do mês de Janeiro e 73
notícias televisivas (contadas apenas até 11 de novembro), correspondendo a 4 horas televisivas.
Ao longo da cobertura várias vozes foram ouvidas, entre elas o cidadão comum, que muitas ve-
zes é silenciado. Por sua vez as mulheres são raramente representadas. Seguindo uma tendência
da Comunicação na Saúde, as fontes oficiais são as mais presentes nos artigos, refletindo-se uma
dependência face às mesmas.

A premissa definida pela WHO, que afirma que “os benefícios de informar de forma transpa-
rente e precoce superam, largamente, os seus riscos” é em parte desprezada por alguns membros
do governo.

A ausência de fontes não identificadas fornece indícios de um grande controlo da informação
divulgada pelos meios de comunicação social. A Direção Geral de Saúde foi a fonte mais utili-
zada pela maioria dos jornais e por consequência, acabou por ditar, de forma quase exclusiva, a
informação oficial que era dita, ou não, sobre o surto e consequências.

Bibliografia

Almeida, L. (2007). Comunicação do risco em saúde pública [online] (pp. 97-114) [http://pns.d
gs.pt/files/2011/01/lma.pdf, consultado em 15/05/2015].

Araújo, R.; Lopes, F.; Marinho, S. & Ruão, T. (eds.) (2011). Jornalismo de saúde e fontes de in-
formação: uma análise dos jornais portugueses entre 2008 e 2010 [online ]. Revista cienti-
fica de la asociación de Derecho a la información, 2 (2): 20-30. [http://hdl.handle.net/1822
/29438, consultado em 04/05/2015].

National Research Council (1989). Improving risk communication. National Academy Press,
Washington, DC.

Pinto, M. (2000). Fontes jornalísticas: contributos para o mapeamento do campo. Braga:
Universidade do Minho.

http://pns.dgs.pt/files/2011/01/lma.pdf
http://pns.dgs.pt/files/2011/01/lma.pdf
http://hdl.handle.net/1822/29438
http://hdl.handle.net/1822/29438


i
i

i
i

i
i

i
i

Legionella na imprensa portuguesa: Análise às fontes de informação nos artigos noticiosos publicados
nos jornais portugueses entre novembro de 2014 e janeiro de 2015 345

Teixeira, J. (2004). Comunicação em saúde: relação técnicos de saúde – Utentes [online], (pp.
615-620). [http://repositorio.ispa.pt/handle/10400.12/229, consultado em 15/05/2015].

http://repositorio.ispa.pt/handle/10400.12/229


i
i

i
i

i
i

i
i

Media y sociedad: las concesiones de radiodifusión y la diversidad
informativa en Brasil

Bruno H. B. Rebouças
brunohbe@ucm.es

CAPES / Universidad Complutense

Elaine Nogueira Dias
elainedias@gmail.com

CAPES / Universidade Paulista

Resumo

El artículo tiene como objetivo hacer una revisión histórica acerca de las concesiones
de radiodifusión en Brasil y de la influencia directa de representantes del Gobierno
en conceder permisiones de radio y TV a políticos de carrera con mandatos electivos
en cambio de apoyo a la aprobación de emendas constitucionales. En este recorte
histórico trabajamos con el concepto de “coronelismo electrónico” que está vincu-
lado a la práctica de políticos con mandatos electivos ser propietarios de medios de
comunicación y el uso político de estos medios, entre otras cosas, para coaccionar los
adversarios políticos y alto promocionarse a sí mismo o a su partido y/o aliados, des-
figurar así, la función social de los medios de comunicación junto a la sociedad. Esta
unión, medios de comunicación y políticos, además de desfigurar la función social
de los medios, retira y sanciona de la sociedad la pluralidad y diversidad informativa
que debe ser el eje central de las sociedades democráticas.
Palavras-chave: radiodifusión; política; Brasil; oligopolio.

Medios de comunicación, concesión y ley

La formación de monopolios, oligopolios y la concentración de medios de comunicación
de masas en propiedad de pocos grupos se fraguó cuando se empezó a distribuir concesiones
públicas de manera privada, sin una institución reguladora, a grupos que inicialmente tenían
dinero para desarrollar la tecnología y para aquellos que tenían la confianza y el respeto, o que
eran amigos del presidente de la República.

El Estado brasileño siempre tuvo una relación muy cerca con las élites empresariales de las
provincias del país. Con la llegada de la televisión, en el comienzo de los años 1950, y el modelo
de desarrollo de aquella década, con los “50 años en 5” del presidente Juscelino Kubitschek,
algunos emprendimientos públicos tuvieron como consecuencia un alejamiento de una función
clásica de responsabilidad del Estado, que sería regular los servicios públicos ofrecidos por la
iniciativa privada (Simões, Mattos, 2005: 38). A pesar de seguir el modelo del ‘Estado de
bienestar social’ europeo, cuando hablamos de radiodifusión, su regulación se ha hecho en un
modelo casi en su totalidad privado.
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Mientras en Estados Unidos fue creada la Federal Communications Commission (FCC),
responsable por la regulación de la transmisión de señales sonoras data de de 1934, en Brasil la
primera Ley que visaba reglamentar los medios de comunicación apareció solamente en 1962,
cuando fue aprobado el Código Brasileiro de Telecomunicações (CBT), de número 4.117, que
tuvo vigencia hasta 1997 cuando la Ley General de Telecomunicaciones, sustituyó algunos de
sus artículos.

Según Simões y Mattos (2005) a pesar de que algunos artículos tienen un carácter muy es-
tatal, como el artículo 7º., capítulo I, título IV: “compete privativamente a la Unión (el Estado)
(...) la explotación directamente o mediante concesión (...) del servicio de radiodifusión sonora
(regional o nacional) y del de televisión”. A pesar de eso, el CBT atesta un modelo privado de
explotación que no se preocupó con la formación de un eventual monopolio. Su preocupación,
como ley, era más con los hechos políticos que económicos. Además, en 1962 ya existía el oli-
gopolio en la comunicación, especialmente, con los Diarios Asociados, de Assis Chateaubriand.

Lo que se ve es que una actividad notablemente pública, como la televisión, trata
de ser una base en un modelo mayoritariamente liberal, ejecutado por la iniciativa
privada y con necesidad clara de regulación, en un país con tradición ‘estatizante’,
donde el modelo regulador casi desaparece por la dupla personalidad del Estado pro-
pietario/regulador (Simões, Mattos, 2005: 38-39).

El CBT fue creado para reglamentar todos los tipos de comunicación electrónicas, pero en
1997, la Lei Geral de Telecomunicações, número 9.472 ha sacado la telefonía del CBT. Para
Simões e Mattos (2005: 40) la creación de la ley General inauguró la división entre telecomu-
nicaciones y radiodifusión. Con esa división se ha demostrado más aun la falta de preocupación
por la formación de monopolios en las telecomunicaciones y radiodifusión ya que, en Brasil, la
propiedad cruzada es permitida dentro de un modelo creado y desarrollado para favorecer a los
grandes grupos de media, durante el gobierno militar y después de este período. De acuerdo con
los autores, fue sobre ese modelo que se erigió la televisión brasileña: “de inspiración marcada-
mente liberal, pero sin organismos reguladores preocupados por un gran nivel de tasación que
propiciase su fomento y defendiese su pluralidad”. Simões e Mattos complementa que la única
preocupación que el Gobierno tuvo al crear tales leyes, fue el de mantener el control por parte
de los gobiernos o centralizados en el poder.

La radio y la televisión, cuando surgieron entre los años 1910 y 1940, fueron re-
glamentados o como servicio público estricto, sobre monopolio estatal, caso de los
países europeos occidentales, o como servicio de interés público, sobre exploración
privada, caso de los Estados Unidos. O sea, ni la más radical de las economías ca-
pitalistas se atrevió a establecer para la radiodifusión un régimen de exploración co-
mercial eminentemente privado. Y eso se ha dado en la forma de leyes y reglamentos
específicos, de los cuales la norma más eminente es el Communications Act de 1934
(Ramos, 2005: 66).

Por su lado, el modelo de reglamento en Norte América es de origen privado y basado en
el estímulo de la competitividad, capaz de generar tres grandes cadenas como CBS, NBC y
ABC. En Brasil, el control solo generó una concentración por parte de los grandes grupos de
comunicación que mantuvieron su poder o generaron otros grandes grupos (Simões, Mattos,
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2005: 41) hegemónicos privados que estaban de acuerdo o entrelazados con el poder oficial,
como los Diarios Asociados y la Rede Globo.

Sin una reglamentación específica, con leyes que no se preocuparon para la formación de
posibles oligopolios se configuró los medios de comunicación en Brasil, especialmente los elec-
trónicos teniendo en la Televisión de señal abierta su principal medio de información y propa-
ganda. Un estudio para saber los hábitos de información y formación de opinión de la población
brasileña, producido en 2010 por la Secretaria de Comunicación Social del Gabinete de la Pre-
sidencia de la República, muestra en el apartado ‘Televisión’ que 94,2% de la población asiste
y se informa exclusivamente por medio de la Televisión. De este porcentaje, 77,2% sólo tiene
acceso a la TV abierta, mientras que 16,1% consume los canales abiertos y por señal cerrada.

Con eses datos se puede observar la fuerza e importancia que tiene la Televisión como medio
de comunicación en Brasil. Esas informaciones crecen cuando dividimos ese estudio por región.
Así, en la parte Nordeste del país, el 85,5% del total de una población de más de 34 millones de
personas utiliza sólo la TV abierta para consumir información. Es decir que ha sido a través de la
Televisión que los antiguos ‘coroneles’ políticos se han transformado en ‘coroneles electrónicos’
que, “en lugar de la propiedad rural, usan ahora la propiedad de estaciones generadoras y de
retransmisión como forma de extensión de sus poderes” (Santos, Caparelli, 2005: 78).

Como canal de mayor alcance en todo país, la Televisión es bastante utilizada en los juegos
de intereses, especialmente en períodos electorales. Buscando mantener y lograr el poder polí-
tico es que surgió la denominación de ‘coronel electrónico’. En vista de que hay un gran número
de políticos propietarios de medios de comunicación, especialmente Radio y Televisión. Lima
(2010) define que:

Al controlar las concesiones de radio y televisión, el nuevo coronel se promueve a
sí mismo y sus aliados, es hostil y cercena la expresión de sus opositores políticos
y es hechor importante en la creación de la opinión pública – cuyo apoyo es dispu-
tado tanto en el plan estatal (en la provincia) como en el plan federal (Lima, en el
Observatório da Imprensa, 2010).

Lima afirma que el voto continúa siendo la moneda de cambio, así como era en el ‘coro-
nelismo tradicional’. Pero “no más con base en la propiedad de tierra, pero en el control de
información, es decir, en la capacidad de influir en la formación de la opinión pública”. Venício
Lima (2006) cuenta que expresiones como ‘coronelismo eletrônico’, no son más que la descrip-
ción del intento que hace el político propietario de medios de comunicación para controlar la
opinión pública, luego el voto del ciudadano. Para él, la relación de los medios brasileños con
las élites políticas en los municipios y regiones encuentra, en el Congreso Nacional, un suelo
fértil para que los políticos se consoliden y prosperen en sus carreras.

Por la importancia de los medios de comunicación, especialmente los electrónicos, las con-
cesiones de radiodifusión fueron utilizadas, algunas veces en gran escala, como moneda para
intercambiar intereses. Hasta 1988, era responsabilidad exclusiva del Presidente de la República
conceder para personas físicas, grupos o instituciones concesiones públicas de radiodifusión o
servicios públicos. Al fin de régimen dictatorial (1964-1985) y con la aprobación de la Constitu-
ción Federal de 1988, ese poder de dar concesión dejó de ser un poder exclusivo del presidente
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y pasó también a ser potestad del Congreso Nacional, que desde entonces debe avaluar las soli-
citudes. En el artículo 223, respecto de la Comunicación Social, es posible leer:

Compete al Poder Ejecutivo otorgar y renovar concesiones, permisos y autorizacio-
nes para el servicio de radiodifusión sonora y de sonidos e imágenes, observado el
principio de la complementariedad de los sistemas privado, público y estatal.

En el mismo artículo, en sus incisos 1º y 2º, el Poder Ejecutivo dividirá la responsabilidad de
renovación y permisión con el Congreso, cuando dice que “la no renovación de la concesión o
permisión dependerá de la aprobación de, en el mínimo, dos quintos del Congreso Nacional, en
votación nominal”. O sea, en entrelineas y con el histórico de los políticos entrelazados con los
medios, podemos decir que es casi imposible que sea revocada una concesión de radiodifusión
comercial.

También es posible encontrar en la Constitución, un cambio en el momento de conceder
servicios públicos. Con el artículo 175, que en resumen firma que los servicios públicos deberán
ser concedidos siempre a través de licitaciones. Reglamentada por la ley 8.666/1993, esa norma
llegó al servicio público de radiodifusión por un decreto de número 1720 de 1995 que ha alte-
rado el reglamento de los servicios públicos (Lima, 2008: 28). O sea, a partir de entonces las
otorgaciones de radiodifusión solo pueden ser concedidas por licitación.

Así, aparentemente estaba ‘controlado’ el hecho de cambiar una concesión pública por apoyo
político. Pero, hay algunos vacíos legales en la ley que permitieron que otros presidentes rega-
lasen televisiones y radios a grupos aliados o a sus ministros y compañeros políticos. Venício
Lima (2008) cita algunas de esos vacíos en la ley, pero volcamos nuestra atención solamente so-
bre una de ellas: la llamada ‘TV Educativa’. Antes, es necesario decir que el Código Brasileiro
de Telecomunicações ((CBT) citado más arriba), en su artículo 38, párrafo único, determina que
“no podrá ejercer la función de director o gerente de empresa concesionaria de radio o televisión
quien se encuentre en el gozo de inmunidad parlamentaria o de fuero especial”. Incluso, en el
Reglamento de los servicios de radiodifusión exige, entre los documentos para solicitar partici-
pación en la licitación de concesión, que los dirigentes de las entidades “no estén en el ejercicio
de mandato lectivo”.

Regresando a los vacíos de la división del poder de conceder concesión, además de la ne-
cesidad de licitación para la exploración de servicio pública, la permisión de radiodifusión para
explorar la TV Educativa, o Retransmisoras de TV quedaron fuera de la ley que prevé la licita-
ción, además de los análisis de los dos poderes. En ese caso, es responsabilidad del Ministerio
de la Comunicación (MiniCom) empezar tales análisis y casi todo el proceso burocrático. A pe-
sar de que la ley dice que el Parlamento y el Poder Ejecutivo comparten el derecho respecto de
las concesiones, ha señalado Lima (2005: 28) que en la práctica el Ejecutivo continúa a tener el
control sobre las concesiones, porque es en el MiniCom que se inicia el largo proceso que podrá
“determinar, en sí mismo, quién y cuándo recibirá o no recibirá una concesión”.

Lo que pasó es que, cuando Fernando Henrique firmó el decreto que reglamentaba la con-
tratación a través de licitación, prevista en convocatoria, para exploración de radio y televisión,
mucho fue hablado y los sectores que apoyaban la democratización de las concesiones, como
los grandes grupos de media festejaron tal medida, incluso la revista Veja que publicó una nota
titulada ‘fin del ciclo’ (Lima, 2008), refiriéndose a la práctica del ‘coronelismo político’ tan
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acentuado en el último año de mandato del general João Batista Figueiredo y el mandato de José
Sarney.

Pero, ha pasado desapercibido que el decreto número 1720 solo hacía referencia a las con-
cesiones comerciales, así como que el artículo 34 del Código Brasileiro de Telecomunicacões
(CBT) declara que las nuevas concesiones o autorizaciones para tales servicios deberán ser pre-
cedidas de convocatoria con 60 días de antelación. Pero, al llegar el § 2º del artículo 14, del
decreto-ley 236/1967, se establece que el artículo 34 no se aplicará a las TVs Educativas.

El más importante, sin embargo, es que, al contrario de lo que se creía, una ‘bre-
cha’ legal permaneció discretamente abierta para la continuidad del uso, por el Poder
Ejecutivo, de las concesiones de radio y televisión como moneda de ‘barganha’ (tra-
duciría como intercambio de favores) política, solo que ahora prioritariamente para
las radios y televisiones ‘educativas’ (Lima, 2008: 29).

Con eso, una contradicción se hace evidente. Tal artículo, que no exige licitación para ese
tipo de televisión y radio, ignora la mayor carta de leyes del país, precisamente en su artículo
175 que indica que la concesión de servicio público debe ser oficializada a través de licitación y
por medio de convocatoria. Ese tipo de vacío legal se caracteriza en su esencia como un factor
que contradice la importancia de la Constitución, además, demuestra como en Brasil casi todas
las leyes tienen vacíos legales que permiten que sean burladas.

Fue a través de vacío que los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso y, después, Lula,
reeditaron la figura del coronel político, como en el caso del decreto de ley que permitió un
mandato más para presidente (en dicho caso Fernando Henrique) que hasta 1997 solo tenía
derecho a un mandato de cinco años, sin reelección. Para Lula fue clientelismo, estrategia de
poder y/o para beneficiar a sus ‘compañeros’ e intereses personales.

Números de las concesiones

En ese escenario es necesario afirmar y enfatizar la actuación de ex presidente José Sarney
que ejemplificó la figura de los coroneles (políticos y electrónicos) que ya definimos. La aso-
ciación entre Sarney y el ministro de Comunicación Antonio Carlos Magalhães fue una fiesta
de concesiones regaladas a sus aliados y para ellos mismos. Con ambos, “(...) era como si los
militares se alejasen del poder dejando en los medios a personas cercanas a sus ideas, divulgadas
por la radio y por la televisión (Santos, Capparelli, 2005: 88).

Así, Brasil empezó su regreso a la democracia. Con un presidente y demás ministros siendo
‘novios’ del régimen dictatorial, utilizando el poder de regalar concesiones a cambio de apoyo y
demás intereses (Santos e Capparelli, 2005: 88). Además del apoyo al mandato de cinco años,
el Ministro y el Presidente también actuaron en beneficio propio auto-concediéndose, respecti-
vamente, siete y tres concesiones de generadoras de TV. Sarney regaló gran cantidad de permi-
siones de radiodifusión para alcanzar un año más de mandato. En la disertación del periodista
Paulino Motter (1994), éste reveló que de las 1028 concesiones distribuidas en ese período:

82 se referían a la televisión. De éstas, 43 fueron distribuidas en el año de la votación
de la enmienda constitucional, donde 30 fueron divididas entre los parlamentares de
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partidos aliados al Gobierno. Así, el número de parlamentares propietarios de vehícu-
los de radiodifusión subió de 55 a 146, totalizando 26,1% de los 559 constituyentes.

Con la aprobación de la Constitución, el poder exclusivo del presidente para conceder conce-
siones pasó, también, a ser un trabajo del Congreso Nacional, pero, antes que esta ley entrase en
vigor, José Sarney concedió, de acuerdo con Motter (1994): “79 radios FM, 59 AM y 30 genera-
doras de televisión al total de 91 parlamentares federales”. Tales números son citados, también,
en el ‘Dossiê das concessões de TV’, de Sylvio Costa y Jayme Brener, publicado en el periódico
Correio Braziliense, en 1997 y reproducido por el website de crítica de media, ‘Observatório da
Imprensa’.

Además de eso, el Intervozes Coletivo de Comunicação Social, en su informe de noviembre
de 2007, titulado ‘Concessões de rádio e televisão: onde a democracia não chegou’, afirmó
que en tres años Sarney y ACM distribuyeron 1028 concesiones, 25% de ellas en septiembre
de 1988, mes que antecedió la promulgación de la Constitución. Es decir, 257 concesiones de
radiodifusión en un mes. De las 257 concesiones de televisión y/o radio, según el mismo informe
(2007: 6), fueron regaladas 59 en una noche: “el Diario Oficial de la Unión del día 29/09/1988,
seis días antes de la promulgada la Constitución, ha traído 59 nuevas otorgaciones en un solo
día, todas firmadas en la noche anterior por Sarney”.

De acuerdo con Costa y Brener (1997), “apenas tres de los diputados y senadores benefici-
ados dijeron ‘no’ a la enmienda constitucional que garantizó a Sarney cinco años de mandato”.
Es decir que, de los 91 constituyentes que fueron premiados con al menos una concesión de
radiodifusión, 84 (92,3%) votaron a favor del presidencialismo y 82 (90,1%) votaron a favor del
mandato de cinco años (INTERVOZES, 2007: 6). “Todos aquellos grupos políticos beneficiados,
a lo largo de la dictadura militar y durante el periodo Sarney, son los propietarios de la televisión
y de la radio de Brasil” (Muito Além do Cidadão Kane, 1993).

El objetivo de Sarney se logró y él se quedó un año más como presidente de la República.
A lo largo de la historia de Brasil las concesiones de radiodifusión han servido como moneda
de cambio entre los intereses comerciales y políticos, públicos y privados, en las provincias del
país.

El presidente de la República, que detentaba exclusividad en la concesión, asignó esos
canales de radio y televisión a sus amigos, correligionarios, a los representantes de sus
grupos políticos en las provincias. Eso sin cualquier criterio. No utilizaron el criterio
de lo social, de instituciones educativas. El criterio fue sólo uno: el favorecimiento
político (Muito Além do Cidadão Kane, 1993).

Pero no solo Sarney cambió una concesión por el voto de una enmienda constitucional. Casi
diez años después, Fernando Henrique Cardoso y su ministro de Comunicación, Sérgio Mota,
distribuyeron algunas retransmisoras de televisión cerca de la fecha de votación de otra enmienda
constitucional. Esta vez, se buscaba ampliar el mandato de Presidente para un mandato más.

Fernando Henrique y el proyecto de la reelección

Hemos visto que Sarney regaló concesiones de radiodifusión para conseguir la aprobación
de la enmienda constitucional que buscaba ampliar el mandato de presidente de la República de
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cuatro a cinco años. Después de los cinco años de Sarney, Fernando Collor suspendió la distri-
bución de concesiones que regresó en el mandato del sociólogo Fernando Henrique Cardoso, ex
ministro de la Economía de Itamar Franco, que asumió la presidencia después del impeachment
de Collor, en 1992. Fernando Henrique, como es más conocido, fue autor del “plano Real” que
sacó la economía brasileña de la inflación.

Elegido en 1994 derrotando a Lula, FHC (como también es conocido) al principio tenía un
mandato de cinco años sin reelección. Pero, en 1997, junto a su partido – PSDB (Partido da
Social Democracia Brasileira) conocidos como ‘Tucanes’, en alusión a su símbolo – empiezan
la campaña y presentan el proyecto para otra enmienda constitucional que buscaba un mandato
de cuatro años, con derecho a una reelección más, sumando en el total ocho años de mandato
como presidente de la República. Tal proyecto de ley también pretendió ampliar los mandatos
de los Alcaldes y Gobernadores, así, también para ganar adeptos a tal proyecto que cambiaría
por la segunda vez la Constitución de 1988, denominada la ‘constitución ciudadana’, en menos
de diez años de su aprobación.

El hecho es que el proyecto de ley fue aprobado y FHC salió candidato para la reelección en
1998, contra Lula otra vez, y ganó en la primera vuelta. Pero antes de la votación del proyecto de
ley para ampliar el mandato del ejecutivo en 4 años más, Sylvio Costa y Jayme Brener (1997),
citados arriba, revelan algunos hechos ocurridos detrás de las cortinas del poder.

Antes de que el reportaje fuera publicado por el Correo Braziliense, el Ministro de la Co-
municación en la época, Sérgio Mota, en entrevista para la revista Veja, la más leída del país,
alardeaba que habían votado la nueva enmienda constitucional sin que el gobierno hubiese dis-
tribuido ninguna concesión de radiodifusión. Pero, el reportaje de Costa y Brener mostró que la
mayoría de las Retransmisoras de Televisión (RTVs) entregadas a políticos fueron firmadas en
fechas próximas a enero de 1997, mes de la votación de la enmienda.

“Y de allí emerge, inconfundible, una faceta hasta entonces desconocida del gobierno de
Fernando Henrique: su complicidad con el brasileiríssimo fenómeno del ‘coronelismo electró-
nico’” (Costa, Brener, 1997). Para ellos, el profesor y coordinador del grupo de estudios de
Media y Política de la Universidad de Brasília (UnB), Venício Artur de Lima, ha dicho sobre la
cuestión de cómo saber quiénes son los verdaderos dueños de los medios: “Tradicionalmente,
esa es una de las mayores ‘cajas negras’ (expresión en portugués que significa algo misterioso,
inexplicable) del País”.

En resumen, las ‘Retransmisoras de Televisión’, son solamente reproductoras de las cadenas
comerciales de TV o de las televisiones educativas. En ese caso, en la parte Norte del país, puede
añadir a la programación un 15% de programas producidos por la retransmisora. Además, las
RTVs no necesitan de licitación, como las concesiones de radio y televisión, y son homologadas
por firma simple del ministro de las Comunicaciones. Para las concesiones de radiodifusión hay
que tener el decreto del Presidente con aprobación del Congreso Nacional. Otro factor impor-
tante es que las RTVs no tienen tiempo determinado de explotación, como en la radiodifusión
que son de 10 años para radio y 15 para televisión, pero la autorización puede ser revocada en
cualquier momento, mientras no se tengan muchas noticias de que ya ha pasado.

Así, de 1995 a 1997, el gobierno ha distribuido 1.848 repetidoras de televisión. En el citado
reportaje, la investigación anotó que la mayoría de esas RTVs fueron entregadas a grupos de
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comunicación privados, solo para ampliar sus transmisiones en ciudades y provincias lejos del
centro. Pero, Costa y Brener llegaron a la cifra que de esas 1.848 RTVs, 268 fueron entregadas
a empresas o entidades controladas por políticos, un total de 87 políticos de distintos rangos:
“19 diputados federales y 11 estatales, seis senadores, dos gobernadores, siete alcaldes, tres ex
gobernadores, ocho ex diputados federales, ocho ex alcaldes y otros 23 políticos sin mandato”.

Y ha ampliado el poder de las empresas privadas de comunicación. Además de las conce-
siones para los políticos, las cadenas también fueron agraciadas por el presidente. El Sistema
Brasileiro de Televisão (SBT) ha recibido 342 retransmisoras; Para la Rede Globo fueron 319, a
la red Vida, de propiedad de la Iglesia Católica, fueron 310; Al grupo Bandeirantes 252 RTVs;
226, a la antigua Manchete, que hoy es la RedeTV; 151, para la Rede Record, de la iglesia evan-
gélica Universal do Reino de Deus y 125 para las Tvs Educativas (Santos, Capparelli, 2005).
Las cuatro mayores cadenas de televisión de Brasil, en términos de generadoras propias, filia-
les y retransmisoras, son la TV Globo con la increíble cifra de 92 generadoras afiliadas y 1405
retransmisoras; Band, SBT y Record.
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O silêncio do jornalista brasileiro perante a precarização da
profissão
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Resumo

Na última década, o jornalista brasileiro passou por diversas transformações em seu
ambiente de trabalho: novas e simultâneas funções, novos tipos de vínculos traba-
lhistas, questões envolvendo a obrigatoriedade do diploma, influências das tecnolo-
gias mais recentes, dentre outras. Acompanhando essas dinâmicas, acreditamos que
houve uma piora nas condições de trabalho, bem como o reforço da ideia de pre-
carização da profissão. Neste artigo utilizamos dados referentes a entrevistas em
profundidade realizadas com jornalistas do estado brasileiro Rio Grande do Norte.
Concluímos, a partir dessa experiência, que os próprios jornalistas se silenciam di-
ante dos problemas enfrentados no desempenho da profissão. 1

Palavras-chave: jornalismo; jornalismo brasileiro; precarização do trabalho; preca-
rização do jornalismo.

Introdução

Podemos elencar diversas mudanças no mundo do jornalista brasileiro na última década, al-
gumas delas globais. Destacamos a ampliação das áreas de atuação profissional, as mudanças
nas relações de trabalho, a não obrigatoriedade do diploma para exercer a profissão, os enxuga-
mentos das redações, o acúmulo de funções devido aos avanços dos aparatos tecnológicos e a
própria influência da tecnologia no trabalho jornalístico. Diante desse panorama, acreditamos
que houve uma piora nas condições de trabalho, bem como o reforço da ideia de precarização da
profissão. Neste artigo, apresentamos uma explanação teórica sobre a precarização da profissão
de jornalista e também dados de entrevistas em profundidade realizadas com jornalistas do es-
tado brasileiro do Rio Grande do Norte, que foram guiadas pelos preceitos da etnometodologia.

A etnometodologia pode ser entendida como a linguagem comum locutora da realidade so-
cial (Coulon, 1995) e também como o estudo dos métodos usados pelas pessoas em suas vidas

1. Utilizamos neste artigo dados oriundos de pesquisa de mestrado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação
em Estudos da Mídia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, orientada pelo Prof. Dr. Juciano de Sousa
Lacerda, bem como dados de pesquisa de doutorado que está em andamento no Programa de Pós-Graduação em Co-
municação da Universidade de Brasília, sob orientação do Prof. Dr. David da Silva Renault. Os recursos financeiros
para a participação neste congresso foram oriundos da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF).

IX Congresso Sopcom. pp. 355-363. Coimbra, novembro de 2015
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cotidianas (Watson; Gastaldo, 2015). Sendo assim o jornalista, ao falar de sua vivência profissi-
onal, pode revelar melhor a realidade social na qual está inserido.

“A importância teórica e epistemológica da etnometodologia se deve ao fato de efetuar uma
ruptura radical com modos de pensamento da sociologia tradicional. Mais que teoria constituída,
ela é uma perspectiva de pesquisa, uma nova postura intelectual” (Coulon, 1995, p. 7).

Na pesquisa de campo, os etnometodólogos usam métodos variados, oriundos de outras
sociologias qualitativas e também diversos instrumentos de coletas de dados, como diálogos,
observação participante, estudos de dossiês; sempre com a prerrogativa da observação de campo.

Por proximidade com a metodologia escolhida, optamos complementá-la com a técnica da
entrevista em profundidade, que consoante com Duarte (2008) serve para que se recolham res-
postas a partir da experiência de uma fonte. Ela permite a identificação de diferentes maneiras
de perceber e descrever os fenômenos. Para o autor, representa uma “técnica qualitativa que
explora um assunto a partir da busca de informações, percepções e experiências de informantes
para analisá-las e apresentá-las de forma estruturada” (Duarte, 2008, p. 62).

1. Precarização da profissão de jornalista

Entendemos por precarização laboral um conjunto de fatores relativos a condições de tra-
balho que faz com que uma prática profissional apresente dificuldades no seu pleno exercício.
Druck (2001) mapeou seis tipos de precarização do trabalho oriundos do contexto brasileiro:
vulnerabilidade das formas de inserção e desigualdades sociais; intensificação do trabalho e
terceirização; insegurança e saúde no trabalho; perda das identidades individual e coletiva; fra-
gilização da organização dos trabalhadores; e a condenação e o descarte do Direito do Trabalho.

Lima (2015) foi específico ao mapear os cinco indicadores mais fortes de precarização do
trabalho de jornalista: jornada de trabalho excessiva; intensidade do trabalho; vínculos empre-
gatícios precários; baixos salários; e indícios de multifunção.

Destacamos que a ideia de precarização da profissão de jornalista não é nova. No contexto
europeu, Accardo (1998) aponta que os efeitos da precariedade e da proletarização dos chamados
"trabalhadores-jornalistas"resultam em um empobrecimento material (diminuição do poder de
compra, endividamento crescente, deterioração das condições de vida) e em problemas de ordem
psicológica, como o estresse.

Tratando de uma realidade brasileira, Sant’Anna (2005, p. 16) relata que os veículos de co-
municação brasileiros "reduziram suas equipes, eliminaram coberturas jornalísticas setorizadas,
dispensaram os profissionais", enquanto que Marcondes Filho (2009) ressalta que o jornalista
teve seu trabalho aumentado com as tecnologias, passou a ter mais atribuições, o contingente
nas redações foi reduzido, o prestígio diminuiu, a responsabilidade aumentou e, hoje, qualquer
um pode exercer a profissão. Segundo o autor, este conjunto contribui para a precarização pro-
fissional, posição cuja endossamos.

Atendo-nos ainda à questão da tecnologia, Heloani (2006) corrobora com esta visão quando
aponta que as supostas vantagens das tecnologias vieram acompanhadas de cargas excessivas de
trabalho, invasão da vida pessoal e desconfortos físicos como olhos irritados, dores no pescoço
e nas costas, lesões por esforços repetitivos. "As organizações, pressionadas pelo processo de
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globalização, substituem cada vez mais o homem pela máquina, implementam novas tecnologias
e obrigam o jornalista a adaptar-se freneticamente a elas"(Heloani, 2006, p. 192).

Para Duarte (2004), a precarização laboral expressa a dinâmica de um fenômeno de transi-
ções e exposição aos diferentes riscos associados às dinâmicas atuais do mercado de trabalho. A
autora relaciona esta questão aos vínculos contratuais instáveis e também às mudanças organi-
zacionais constantes e irregularidade crescente dos horários e das remunerações, mesmo tendo
por base vínculos contratuais estáveis.

Silveira (2010, p. 89) traz um recorte histórico-temporal voltado à atualidade quando diz
que "considerando que os jornalistas brasileiros enfrentam um processo de precariedade nas
condições de trabalho e de remuneração, talvez poucas vezes visto no mercado convencional,
eles têm sido hábeis em encontrar saídas que lhes permitam viver com menos privações". Uma
dessas saídas citadas pelo autor é justamente a múltipla jornada de trabalho, que implica em
uma carga horária excessiva, com longas e intensas jornadas de trabalho, que podem influenciar
negativamente na saúde dos jornalistas.

Em nossa visão, os principais fatores da precarização da profissão de jornalista e que mais
representam complexidades a serem investigadas são as longas e intensas jornadas de trabalho, o
acúmulo de funções e os baixos salários. Não queremos enfatizar um discurso de que a profissão
de jornalista é a mais precária, ou passa por uma precarização mais forte do que profissão x e
y. Mas por que acreditamos que de fato há uma precarização da profissão? Defendemos que as
condições de trabalho, no geral, estão longe das ideais e propomos a discussão das consequências
dessas práticas, uma problemática complexa que poderemos discutir mais profundamente no
futuro.

2. O que dizem os jornalistas sobre a profissão

Selecionamos quatro entrevistados para caracterizar o mercado de trabalho jornalístico do
estado do Rio Grande do Norte, falar de suas experiências e nos dar pistas para entender a
complexa situação de trabalho investigada. Para preservar seus nomes escolhemos, com auxílio
delas, pseudônimos em homenagem a jornalistas brasileiros já falecidos: Joelmir Beting, jor-
nalista e sociólogo (1936-2012) que se destacou no jornalismo econômico por popularizar os
termos do chamado “economês”; Margarida Izar, Jornalista (1914-1974) pioneira na década de
1930, considerada a primeira repórter mulher do Brasil; Nísia Floresta, Jornalista, educadora e
poetisa potiguar (1810-1885) apontada como a primeira jornalista e a precursora do feminismo
no Brasil; e Rogério Cadengue, Jornalista e professor de Jornalismo potiguar (1945-1998) fun-
dador do Sindjorn RN e defensor da liberdade de expressão.

Para Joelmir, o jornalista exerce uma atividade profissional essencial em qualquer sociedade,
pois “é quem reporta as necessidades da população, das pessoas, é a voz das pessoas, mas, por
outro lado, há um desrespeito quando se fala das instituições. (...) É muito triste também o
reconhecimento do mercado em pagar um salário que não é digno. (...) É uma profissão de
risco”. Ele fala que, com a popularização das mídias sociais, o jornalista teve que se adaptar e
ter mais agilidade.
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“A profissão hoje está mais difícil que nunca”, acredita Margarida, se referindo à questão
financeira e ao acúmulo de funções com o qual o jornalista tem que lidar atualmente. Joelmir,
Margarida e Rogério demonstraram uma validação da nossa premissa de precarização devido –
em parte – ao aumento de atribuições que o jornalista teve nos últimos anos e à desvalorização
profissional.

Já Nísia pensa o inverso; acredita que a profissão está sempre melhorando, principalmente
devido às tecnologias. Ela destaca as mídias sociais como propulsoras do avanço da profissão, e
utiliza conceitos como verdade e credibilidade para nomear o papel do jornalista nos dias atuais.

Nísia: Eu acho que o jornalismo é como a sociedade e a tecnologia: ele sempre
avança. Acho que o jornalismo sempre avança, como as redes sociais. (...) Hoje
qualquer pessoa se sente um pouco jornalista, se sente um pouco repórter. Elas que-
rem informar, elas querem dizer o que tão vendo, e eu acho que isso fez com que o
jornalismo tivesse que melhorar, que ter mais apuração, que ter mais credibilidade.
Acho que o jornalismo tem que ser mais diferente do que as pessoas já veem. Hoje,
acho que as pessoas que procuram os jornais, que procuram a televisão, que procu-
ram informação nessas fontes, digamos que oficiais, querem mais detalhes do que já
viram nas redes sociais. (...) É mais detalhe, querem a verdade. O que elas que-
rem ler, escutar e assistir é isso; elas querem a verdade que às vezes as redes sociais
não passam. E o fato das redes sociais serem um ambiente meio que sem limites,
as pessoas também às vezes aumentam, às vezes inventam, então acho que quando
as pessoas procuram os jornais, os veículos de comunicação, é justamente para isso.
Acho que nos últimos anos o jornalismo melhorou e muito, por causa desses fatores.
(...) Eu acho que [a tecnologia] obrigou o jornalista a ser mais rápido.

Rogério acredita em um jornalismo global, como defende Traquina (2004). Além disso, ele
acredita que os profissionais do RN têm a mesma capacidade dos que atuam no eixo Rio de
Janeiro – São Paulo, “só que lá eles têm uma estrutura de trabalho melhor”.

Joelmir: Mudou muita coisa. Você tem que estar mais ágil e atento, pois não só
os veículos, mas a própria população está cobrando dos órgãos públicos pelas redes
sociais. (...) É mais trabalho, e eu acho que quem trabalha com assessoria de imprensa
não pode perder o bonde, tem que acompanhar.
Margarida: É uma profissão difícil, apesar de que muita gente diz: ah, mas é só
pensar. Gente, dá muita dor de cabeça correr atrás de fonte, de informação, mas
é muito gostoso, é muito prazeroso. Eu não me vejo em outra profissão, de jeito
nenhum.
Rogério: Olha, eu vou ser bem sincero. Eu não tenho muito parâmetro pra compa-
rar o jornalismo no exterior e com o jornalismo no Brasil, eu acho que acaba sendo
tudo o mesmo jornalismo. Uma mesma coisa, só que eu acho que no Brasil, e par-
ticularmente aqui, há a desvalorização do jornalismo, do profissional, por conta não
só da questão financeira, mas da questão mesmo como profissional. Você vê que a
gente não tem um Conselho Nacional de Comunicação, a gente não tem sindicatos
que funcionem bem em defesa do jornalista, a gente tem uma Federação Nacional do
Jornalista que faz o máximo, mas não conta com a união da categoria.

Margarida caracteriza a profissão como glamorosa e, muitas vezes, boêmia – estilo de vida
levado principalmente por quem trabalha em jornal impresso, segundo ela. Esse estilo de vida
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é apontado por Traquina (2004) e Oliveira (2005), que acreditam que o cotidiano da profissão é
encoberto por um mito, sustentado inclusive pelos próprios jornalistas. Esse fato recai na nossa
problemática, tendo em vista que em alguns momentos do discurso, os entrevistados sobrepõem
o glamour da profissão em detrimento a precariedade de trabalho.

De acordo com Silveira (2010, p. 212), “ao mesmo tempo em que se identificam com um
ideal de Jornalismo nascido numa antiga visão calcada no glamour da profissão, [os jornalistas]
percebem que essa visão é falseada, sem concretude cotidiana na maior parte dos casos”. É
possível observar essa característica apontada pelo autor no discurso dos entrevistados, tendo em
vista que eles apontam a satisfação em exercer o jornalismo acima dos problemas da profissão.

Marcondes Filho (2009) aponta que a precarização fez diminuir esse glamour da profissão.
Margarida diz: “ainda não pensei nisso, se esse glamour está subindo ou diminuindo. Eu sei que
todo mundo quer ser [jornalista], todo mundo quer ter opinião, quer passar opinião e quer ganhar
dinheiro. Não sei se ainda estamos no auge. E isso me entristece”. O fato de Margarida dizer
que se entristece com a atuação de pessoas sem formação que atuam no jornalismo pode ser um
indicativo de sua opinião acerca da obrigatoriedade do diploma de jornalista para o exercício
profissional.

Margarida acredita que a popularização das mídias sociais fez com que as pessoas buscassem
o Jornalismo pelo status que imaginam que a profissão tem – visão que corrobora com Oliveira
(2005), quando fala das imagens pré-fabricadas em torno da profissão de jornalista, imagens
estas criadas e mantidas pela sociedade e pelos próprios jornalistas. A opinião de Margarida é
distinta da de Nísia, que considera o uso das mídias sociais como um benefício para os próprios
jornalistas.

Joelmir vê o mercado jornalístico do Rio Grande do Norte como limitado. “A nossa remune-
ração não é suficiente, então você termina sendo obrigado a estar em dois expedientes, em dois
veículos, em dois empregos”. De acordo com o jornalista, quase todos os colegas de profissão
que atuam em veículos fazem assessoria de imprensa.

Margarida tem a mesma opinião: acredita que no RN o jornalista é mal remunerado e desva-
lorizado, e ainda aponta uma peculiaridade que ela acredita ser regional. Ela vê dois caminhos
para se sustentar com o jornalismo no estado: exercer a assessoria de comunicação/imprensa ou
praticar o jornalismo não profissional em blogs, cobrando salários a figuras públicas para não
repercutir notícias negativas. Ela aponta as ameaças feitas pelos jornalistas não profissionais, o
que não seria uma prática dos jornalistas por formação, relacionando essa prática a uma falta de
dignidade.

Margarida: O jornalista que não quer fazer ameaças às pessoas para ganhar dinheiro
vai fazer assessoria de comunicação. É um trabalho digno, é muito bom de fazer, e
eu me orgulho demais de ser assessora de comunicação hoje. (...) Outros jornalistas,
que não querem fazer esse tipo de trabalho, fazem o que atualmente está na moda.
É cobrar para ficar calado. Isso eu nunca fiz. “Quer investir no meu blog?”. Aí a
pessoa: “ah, quero”. “Cobro tanto” - Para não falar. Para não dar notícia. Isso aí eu
nunca fiz, jamais vou fazer.

Nísia já aponta outro viés acerca do jornalismo praticado nos blogs; ela pensa que ele é um
veículo legítimo, porém deveria ser regulado e voltado à informação com opinião, não apenas
mantido por notícias “coladas de outros veículos”.
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Sobre a remuneração do jornalista potiguar, Nísia e Rogério concordam com Joelmir e Mar-
garida com relação à insuficiência do valor. Rogério comenta também que os jornalistas que
vêm de fora conseguem espaços mais facilmente devido a uma valorização de quem vem do
eixo Sudeste-Sul do país. Para Nísia, “as pessoas que têm oportunidade vão pra outros estados
em busca de um salário melhor e de um reconhecimento melhor da profissão”.

Nísia: [O salário de jornalista no RN] está muito abaixo do que realmente deveria
ser. Até porque eu acho que o jornalista que trabalha 6 horas e fica praticamente
impossível ele trabalhar em duas redações, ele precisa conciliar uma redação com
uma assessoria para poder ter um ganho financeiro que dê pelo menos para pagar as
contas no final do mês. Eu acho que é quase um salário mínimo, acho o piso da gente
muito baixo. (...) Se fosse o dobro disso, acho que seria o justo.
Rogério: Ser jornalista no Rio Grande do Norte é ser... Ele vai ter muitos desafios,
porque é um mercado muito pequeno ainda, né. Ainda se tornou menor ainda quando
o Diário de Natal fechou, porque a gente conta nos dedos o número de redações
que existem no nosso estado. Não é nem falta de privilégios você se formar como
jornalista aqui, porque você pode se formar aqui e você ser um bom jornalista lá fora.
Isso não caracteriza que você tenha que fazer um jornalismo lá fora, até porque eu
acho que o jornalismo é o tipo da profissão autodidata. (...) Eu acho que jornalismo,
aqui em Natal e no Rio Grande do Norte, é difícil como em outros lugares, mas aqui
o que mais me impressiona é a falta de respeito dos meios de comunicação com o
profissional em termos de remuneração.

As reclamações com relação à remuneração têm fundamento. O Rio Grande do Norte tem
um dos mais baixos pisos salariais para jornalista do país, que atualmente é R$1.370,00, sendo
que algumas empresas tem artifícios para pagar abaixo disso. De acordo com Silveira (2010),
essa situação salarial reverbera justamente no acúmulo de empregos.

Com uma oferta salarial mais justa, seria possível que houvesse um movimento no
qual os jornalistas optassem por permanecer apenas nas redações convencionais. Mas
isso é só uma hipótese difícil de verificar, pois seria preciso que o cenário fosse
modificado para observar os comportamentos (Silveira, 2010, p. 279).

Rogério dá pistas para o fato de as pessoas continuarem procurando o jornalismo e perma-
necerem na profissão, mesmo diante dos baixos salários. Ele acredita que a ideologia voltada à
profissão, especificamente às funções existentes nas redações, é que fazem com que haja pro-
cura pelos empregos em veículos da mídia, mesmo em meio à má remuneração. Para Rogério,
o prazer em ser jornalista supera a precarização da profissão.

Rogério: Olha, o salário é baixo, mas nenhum jornalista aqui trabalha menos ou
procura fazer menos porque o salário é baixo, e é nisso que as empresas ganham.
Tem poucos jornalistas se submetendo a ganhar pouco, mas pra ser jornalista daquele
veículo. Por quê? Porque a Tribuna do Norte paga inclusive direitinho e tal, paga
até bem em relação a outros. Mas, é aquela coisa de você trabalhar na instituição,
porque nós jornalistas temos um grande problema. O médico trabalha pelo dinheiro,
o advogado trabalha pelo dinheiro, mas o jornalista, ele não trabalha pelo dinheiro.
Ele trabalha pela questão de fazer jornalismo. Isso é que às vezes faz a gente ser tão
besta em relação à questão do dinheiro. Aí as redações do Rio Grande do Norte até
se dão bem, entre aspas, por conta disso.
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Margarida acredita que todos os problemas pelos quais o jornalista está passando, principal-
mente com relação à falta de qualidade e profissionalismo no mercado, devem-se à não obriga-
toriedade do diploma de jornalista. Embora não entre na questão dos blogs e espaços na web,
Joelmir tem opinião parecida sobre a falta de exigência do diploma de jornalista no exercício da
profissão no país.

Margarida: Eu acho que [a “queda” do diploma] gerou todo esse caos que está hoje,
porque pra mim é um caos. Pra mim todo mundo escreve, passa informação, cobra
por aquela informação, porque não há blogueiro nenhum, que não crie um blog atrás
de dinheiro, e isso está péssimo para a nossa profissão. (...) e isso está gerando toda
essa polêmica com relação ao jornalista, que o jornalista é mercenário, que jornalista
só faz por dinheiro. Mas não. É porque tem muita gente que não é da profissão. Isso
só veio pra acabar com o jornalista. Mas, quem derrubou o diploma, achava que ia
ser bom. E agora está descobrindo que não é, porque está precisando pagar pro nome
não sair em alguns locais. Isso é verdade.
Joelmir: É uma coisa muito triste, isso é lamentável. (...) abriu espaço pra que muita
gente se colocasse na condição de jornalista sem ter nenhuma formação, sem ter
nenhum conhecimento técnico, porque há uma diferença muito grande. “Ah, eu gosto
de escrever” e “ah, eu sei escrever, eu sei quais são as técnicas utilizadas pra escrever.
Eu sei quais são as técnicas utilizadas pra fazer uma assessoria de imprensa, de que
forma eu devo me relacionar com os veículos, de que forma eu sou um jornalista de
televisão”. Há uma diferença muito grande, e essa diferença é exatamente o fato do
teórico e do prático que a universidade proporciona.
Nísia: Não é preconceito, mas um direito que os jornalistas com diploma têm de
achar, de acreditar e de defender que todos os profissionais deveriam ter diploma. Eu
não quero dizer, com isso, que um advogado não possa escrever uma coluna sobre
Direito, não quero dizer que um arquiteto não possa escrever uma coluna sobre de-
sign, mas acho que tem que ter um profissional que regule isso, que olhe pra isso, que
veja isso com outros olhos. Pode ser o editor, pode ser o chefe de redação, pode ser
o pauteiro. Mas, isso tem que ser controlado. Eu não sou a favor de jornalista que
exerça em veículos de comunicação, o jornalismo sem diploma. Não sou.
Rogério: Você aprende muita coisa, claro, na faculdade, sou a favor que tenha o
diploma de jornalista. Sou a favor. Tem que ir pra faculdade? Tem. Conheço muitos
colegas que são radialistas, são jornalistas melhores do que muitos jornalistas que têm
diploma, mas eu acho que tem que passar pela faculdade. Não é porque eu passei,
não. Mas, eu acho que é uma coisa que toda profissão tem que passar. O médico tem
que passar pela faculdade, o advogado tem que passar, né? Então com o jornalista,
por que esse negócio? Eu sou contra esse negócio de cassar o diploma.

Nísia acredita que uma solução para o exercício do jornalismo sem diploma é a criação de
reserva de mercado para os diplomados. "Acho que os veículos que devem obrigar o jornalista a
ter isso [o diploma] ou controlar, ou de repente abrir vagas pra os jornalistas sem diploma, mas
que isso não seja uma quantidade superior aos que tenham diploma. Isso tem que ser cuidado
pelos veículos". Os quatro jornalistas deixam claro o posicionamento acerca do diploma: não
aceitam que profissionais não habilitados exerçam a profissão.
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Considerações finais

Os depoimentos dos quatro atores sociais puderam nortear a pesquisa empiricamente, tendo
em vista que muito do que se sabe sobre a precarização da profissão de jornalista figura no campo
do senso comum ou de especulações. Acreditamos que os discursos foram um importante e
essencial instrumento para identificarmos algumas questões.

Nossa premissa de precarização (Druck, 2011; Marcondes Filho, 2009) veio sendo validada
durante todo o contato com os jornalistas potiguares. Os pontos elencados por eles que nos
levam a essa crença foram: baixos salários, necessidade de ter mais de um emprego, jornadas
intensas de trabalho, “queda” do diploma, falta de qualidade e profissionalismo no mercado,
falta de reconhecimento profissional, exercício do jornalismo por profissionais não graduados e
acúmulo de funções devido ao avanço da tecnologia.

Por meio de seus discursos, Joelmir, Margarida e Rogério mostram que acreditam que o
jornalismo vem piorando. Apenas Nísia acha que a profissão está melhorando e remete isso
justamente à tecnologia. Entretanto, em vários momentos ela deixa claro não estar satisfeita
com os baixos salários e com a necessidade de ter mais de um emprego para poder se manter.

Ao mesmo tempo em que reclamam, os sujeitos da pesquisa não pensam em migrar para
outra profissão. “Dá muita dor de cabeça correr atrás de fonte, de informação, mas é muito
gostoso, é muito prazeroso. Eu não me vejo em outra profissão, de jeito nenhum” (Margarida).
“Olha, o salário é baixo, mas nenhum jornalista aqui trabalha menos ou procura fazer menos
porque o salário é baixo, e é nisso que as empresas ganham” (Rogério).

Diante dessas falas, acreditamos que eles colocam o glamour da profissão e a paixão pelo
jornalismo acima da precarização. No entanto, reforçam para a sociedade a imagem romântica
mitológica desenvolvida sobre o jornalista, tal qual apontam Silveira (2010), Oliveira (2005) e
Traquina (2004).

Entendemos, assim, que existe um silêncio produzido pelo próprio jornalista diante de sua
condição enquanto trabalhador, pois mesmo em meio a tantos problemas, eles não agem para
mudar a situação, mesmo teoricamente dispondo de mais ferramentas para a divulgação de cam-
panhas visando melhorias ou outras estratégias.

Por outro lado, pesquisas demonstram que os jornalistas têm pouco interesse em militân-
cia política e pouco envolvimento com os sindicatos da classe – apenas 25,1% dos jornalistas
brasileiros são sindicalizados (Lima, 2013).

Uma das hipóteses que lançamos para esse silêncio reside na própria essência de ser jorna-
lista. Em uma profissão com origens em representações de glamour e boemia (Traquina, 2005),
os jornalistas tendem a minimizar o problema de precarização do trabalho ao qual acreditamos
que eles se submetem, seja por amor à profissão ou por necessidade financeira. Acreditamos,
assim, que o silêncio ajuda a manter a dinâmica de mercado de más condições e precarização do
trabalho de jornalista.
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Resumo

Neste artigo, refletimos sobre a importância do género na comunicação na sociedade
atual, nomeadamente ao nível dos media e do jornalismo. Efetivamente, cada vez
mais, o género assume-se como uma variável fundamental, quer como área de in-
vestigação, quer como área de atuação dos media. De facto, proliferam meios de
comunicação social especializados, como canais televisivos femininos, revistas femi-
ninas e masculinas, blogues para homens ou para mulheres, entre outros. É precisa-
mente sobre estes meios de comunicação social que incidimos o nosso estudo, mais
concretamente, nos media que se dirigem para o género feminino, quer em termos
de imprensa, como de televisão e internet, em Portugal. Além de analisarmos os
conteúdos apresentados, em múltiplas variáveis da linguagem e do jornalismo, tam-
bém procuramos saber se estes vão ao encontro das expectativas do seu público-alvo.
Deste modo, por um lado, sistematizamos as particularidades associadas aos meios
de comunicação especializados no género feminino e, por outro lado, caracterizamos
o público feminino na sociedade portuguesa.
Palavras-chave: comunicação; género; mulher; jornalismo especializado; media.

Introdução

A comunicação é “condição sine qua non da vida social” (Rego, 2007: 25) e o ser humano é,
por natureza, um ser social e, como tal, tem necessidade de comunicar. Para Beaudichon (2011:
14), a comunicação é uma palavra-chave na sociedade atual, não só na vida social e pública,
como na vida económica. Efetivamente, a comunicação está em todo o lado, aparecendo assim,
intimamente ligada aos conceitos de sociedade e cultura (Ferin, 2002: 25). O que significa que
o ser humano se encontra constantemente a comunicar, mesmo que de forma involuntária, e é
através da comunicação que este interage com o mundo que o rodeia.

Neste contexto, refletimos sobre a importância do género na comunicação na sociedade
atual, nomeadamente ao nível dos media e do jornalismo. De facto, cada vez mais, o género
assume-se como uma variável fundamental de análise, definindo públicos específicos para os
media, conduzindo, por isso, à proliferação de meios de comunicação social especializados di-
rigidos a públicos cujo traço definidor é o género. Assim sendo, crescem as revistas femininas e
masculinas, os blogues dirigidos para homens ou para mulheres, os canais televisivos femininos,
entre outros.

IX Congresso Sopcom. pp. 364-383. Coimbra, novembro de 2015
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O género e os meios de comunicação social

Primeiramente é preciso distinguir que sexo não é o mesmo que género, enquanto o primeiro
é biológico, o último é socialmente construído. Conceição Nogueira distingue os conceitos de
sexo e género, sublinhando o caráter meramente biológico do primeiro e apresentando o género
como “[...] uma classificação que as sociedades construíram para exacerbar as diferenças entre
homens e mulheres” (Nogueira, 2001: 9).

Assim, desde o momento em que o médico informa que é um menino ou uma menina, a
vida das crianças é definida em função do género e, a partir daí, através da socialização, elas
aprendem e ganham uma identidade ou papel de género masculino ou feminino. Os papéis de
género são os comportamentos que são vistos como apropriados ora para homens, ora para mu-
lheres, incluindo atitudes, traços de personalidade, emoções e até mesmo posturas e linguagem
corporal. Os papéis de género envolvem ainda comportamentos e atitudes sociais e culturais,
como as ocupações que escolhemos, como nos vestimos e usamos o cabelo, como andamos,
como falamos, etc., tidos como apropriados para o homem ou para a mulher (Carroll e Wolpe,
1996: 163) 1. São estes papéis de género que se tornam estereótipos e que são fundamentais
na nossa forma de pensar, influenciando como entendemos os outros e o que esperamos dos
outros (Beal, 1994: 5). Desta forma, os estereótipos guiam o nosso comportamento, tendo em
conta os papéis de género, e delineiam o desenvolvimento do comportamento das crianças, que
aprendem a seguir os adultos e os respetivos papéis de género. Segundo Basow (1992), mais do
que se refletirem em comportamentos diferentes, os estereótipos de género originam diferentes
comportamentos, funcionando como “regra” ou “padrão” que as pessoas aprendem.

À semelhança do que se passa no restante mundo ocidental, em Portugal Continental, o gé-
nero remete obrigatoriamente para a ideia da diferença entre homens e mulheres e, consequente-
mente, para a questão da desigualdade ou discriminação. Esta é uma velha questão investigada
por vários teóricos, nomeadamente os da área da psicologia social. O estudo das diferenças entre
os sexos rapidamente conduziu à conclusão da inferioridade do sexo feminino relativamente ao
masculino (Amâncio, 1994: 17), nomeadamente no mercado de trabalho.

Foi o feminismo, enquanto movimento de luta contra a opressão das mulheres, que estimulou
uma série de estudos que procuravam explorar as desigualdades de sexo / género. Efetivamente,
o movimento feminista postula que a diferenciação de género não é natural, mas decorre da
interação entre os indivíduos, daí a importância da comunicação na construção do género. Por
isso, tal como compreendeu o movimento feminista, não basta mudar leis, é preciso mudar
“[...] as concepções subjacentes de papéis de género que criaram e sustentaram essas leis”
(Nogueira, 2001: 242), o que “[...] implica assumir um posicionamento reflexivo, crítico, e de
comprometimento, isto é, a necessidade de um novo vocabulário de valores” (Nogueira, 2001:
245).

1. Cf.: “Gender roles are culturally defined behaviours that are seen as appropriate for males and females, inclu-
ding the attitudes, personality traits, emotions, and even postures and body language that are considered fundamental
to being male or female in a culture. Gender roles also extend into social behaviours, such as the occupations we
choose, how we dress and wear our hair, how we walk (men traditionally walk on the street side, open doors, etc.),
how we talk (men often interrupt more, women defer more), and the ways in which we interact with others” (Carroll
e Wolpe, 1996: 163).
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Atualmente vivemos num momento em que se procura uma sociedade mais inclusiva, onde
o género não seja motivo de desigualdade social. Efetivamente, apesar de uma das grandes con-
quistas do século passado ter sido, “[...] sem dúvida, a transformação que se operou na situação
social das mulheres e, do mesmo passo, nas relações sociais entre os dois sexos” (Silva, 1999:
15), ainda subsistem práticas sociais discriminatórias, decorrentes “da tirania dos preconceitos
que continuam a pesar negativamente sobre as mulheres e do próprio modo (masculino) como a
atividade humana e as relações sociais estão organizadas” (Silva, 1999: 18).

Neste âmbito, os meios de comunicação social assumem um papel de relevo, pois, segundo
Sousa (2006), a importância dos meios de comunicação social assenta na capacidade que estes
têm de representar as pessoas, a sociedade e a cultura. Já que, “é pelos meios de comunicação
social que se sabe o que se passa no mundo, que se conhecem e visualizam outras culturas, que
se sabe o que existe, o que se publica ou que se faz” (Silva, 2009: 3). Estes apresentam assim
um papel de responsabilidade social, na medida em que produzem e reproduzem, constroem e
reconstroem processos sociais e culturais (Sousa, 2006: 539). Ou seja, os meios de comunicação
social são desenvolvidos tendo em consideração a sociedade em que estão presentes, mas tam-
bém influenciam essa mesma sociedade através dos conteúdos que expõem. Como tal, podemos
depreender que a sociedade e os meios de comunicação social apresentam uma estreita relação
e moldam-se ou influenciam-se mutuamente. Para Sousa (2006: 542):

(...) os livros, jornais e revistas transformaram a civilização, pois moldaram a es-
fera pública moderna, contribuíram para as transformações sociais, políticas e eco-
nómicas, promoveram a educação e o interesse pelo mundo, fizeram circular ideias e
informações, modificaram a cultura (Sousa, 2006: 542).

Desta forma, acreditamos, também, que através da história dos veículos de comunicação é
possível acompanhar as transformações da sociedade, as mudanças de valores, as alterações de
comportamento ao longo do tempo (Januário, 2009: 2). Uma vez que, segundo Sousa (2006),
os meios de comunicação têm um papel fulcral na definição de comportamentos e atitudes acei-
táveis e convenientes no meio social, “no estabelecimento dos parâmetros da normalidade, na
disponibilização de informação, na promoção do conhecimento e na oferta social de referentes
sobre a realidade” (Sousa, 2006: 539).

Segundo GhilardiLucena, “os meios de comunicação têm um grande poder de persuasão
e convencimento devido ao espaço que ocupam no mundo moderno. A maior parte de sua
produção tem, portanto, valor de verdade, o que faz com que as representações que constroem
pareçam reais” (GhilardiLucena, 2005: 1020). Por isso é que ao compreendermos a história
dos meios de comunicação conseguimos compreender a história do género, já que os media
procuram representar a realidade societal:

As representações veiculadas pela media ao mesmo tempo em que derivam das ati-
tudes dos indivíduos e dos valores que cada segmento social considera, também re-
forçam tendências de comportamento ou propiciam a instauração de novos valores,
dando uma espécie de aval para que determinadas modificações comportamentais se
solidifiquem. Há, nesse caso, uma via de mão dupla em que tanto a media cons-
trói as representações a partir do mundo real, quanto este se transforma, em grande
parte, pelas representações veiculadas nos meios de comunicação. Representações
mediáticas tornamse, então, realidade (Ghilardi-Lucena, 2005: 1020).
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Por outro lado, os meios de comunicação social também “tiveram um papel importante, tal-
vez mesmo decisivo, na emancipação das pessoas face à ignorância e na construção do ambiente
de “conhecimento geral” que caracteriza os nossos tempos” (Sousa, 2006: 539). Ou seja, são
também eles os difusores e, simultaneamente, os propulsores do que acontece na sociedade,
contribuindo para o desenvolvimento da mesma.

Numa altura em que a densidade de informação atinge níveis anteriormente inimagináveis,
surge uma necessidade acrescida de selecionar essa informação, de verificar a sua validade e de
a dispor de modo a que o consumidor final (público) consiga encontrar mais facilmente aquilo
que lhe interessa. Também para Cazaneuve (1976), o progresso dos meios de comunicação,
determinado pelo avanço tecnológico, tende a diluir, nitidamente, o estigma “massificador” tra-
dicionalmente associado aos mesmos. Atualmente, os meios de comunicação social, muito em-
bora continuem a tentar obter o maior nível de audiências possível, procuram, também, moldar
e personalizar os seus produtos, orientando-os para segmentos de público mais discriminados.

Para Ramírez e Moral (1999), o acelerado desenvolvimento económico e o aumento da di-
versidade do conhecimento acarretou uma necessidade acrescida de especialização (Ramírez e
Moral, 1999: 7). Ou seja, na era tecnológica existe uma grande necessidade de fragmentar
as áreas do saber, de modo a que seja possível uma maior exatidão, um maior rigor no trata-
mento de cada uma (Ramírez e Moral,1999: 7). Por conseguinte, na sociedade contemporânea
e, consequentemente, nos media, ou talvez pela ordem inversa, novos papéis e perfis vêm sendo
definidos, fruto do avanço tecnológico e, consequentemente, das alterações sociais e culturais
que experimentamos (Januário, 2009: 2). Assim, também a mulher se emancipou, conquistando
espaço na sociedade, e nos media em particular, constituindo como um público específico dos
media.

Assim, segundo Maciel (2006: 39), a segmentação em todas as áreas da comunicação vem
aumentando, e a cultura de massas tem vindo a ser permutada pela personalização (Maciel,
2006: 39). “É neste panorama que o perfil do jornalista sofre alterações, as publicações passam
a dedicar-se mais a informação personalizada, portanto o jornalismo especializado tende a se
desenvolver cada vez mais” (Abiahy, 2000 apud Maciel, 2006: 5). Consecutivamente, é neste
contexto que se desenvolvem meios de comunicação especializados, como canais televisivos, re-
vistas femininas e masculinas, blogues para homens e para mulheres, entre outros. Por exemplo,
as revistas começaram o caminho da segmentação e da especialização publicando revistas para
mulheres nos finais do século XIX (Timóteo Álvarez, 1992 apud Sousa, 2006: 281)

Jornalismo especializado e o género feminino

A especialização do jornalismo em várias áreas do saber deriva do nível crescente do co-
nhecimento exigido para noticiar de uma forma válida, ou seja, com espírito crítico, as várias
parcelas que compõem a realidade. Há quem contraponha esta especialização temática à tra-
dicional polivalência jornalística, ou seja, a capacidade de comunicar factos dos mais diversos
temas para um público amplo. Segundo esta perspetiva, é um equívoco considerar o jornalista
como especialista em diferentes áreas do conhecimento. Porém, a verdade é que a fragmentação
dos conteúdos sempre existiu e cada vez faz mais sentido.
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Francisco Ramírez e Javier del Moral argumentam que o jornalismo especializado surge
na medida em que a “a fragmentação do conhecimento pode ampliar-se igualmente a todo o
contexto informativo que nos rodeia” (Ramírez e Moral, 1999: 9) Esta ideia é desenvolvida por
Florence Aubenas e Miguel Benasayag, que exemplificam:

raros serão entretanto os que hoje podem compreender a ciência ou a economia. As-
sumiram uma tal complexidade que escapam a qualquer controlo: na escala do tempo,
somos os primeiros detentores de uma cultura de que não temos as chaves. Hoje nin-
guém é senhor da ciência ou da economia, segundo os investigadores; o que se passa
é mesmo mais o inverso. Os mais destacados génios dos laboratórios apenas conhe-
cem um pequeno segmento, simples fragmentos do conjunto (Aubenas e Benasayag,
2002: 103).

Assim, vivemos numa era de “atomização informativa como resultado de uma excessiva
parcelização de áreas do saber” (Ramírez e Moral, 1999: 10). Neste sentido, “a especialização
jornalística é a disciplina encarregada de estabelecer esta possível ordenação entre os distintos
conteúdos informativos proporcionando uma síntese globalizadora” (Ramírez e Moral, 1999:
10). E assim, pode-se concluir que “a Informação Jornalística Especializada é a estrutura infor-
mativa que analisa a realidade tal como esta se oferece ao homem de hoje” (Ramírez e Moral,
1999: 10).

A especialização jornalística também surge devido à evolução dos meios de comunicação
social e à necessidade de encontrar soluções atrativas para combater a crise de credibilidade
informativa e corresponder aos interesses dos novos públicos. Por outro lado, há questões exter-
nas, como a crise económica e a disputa por anunciantes entre os meios, a contribuírem para a
necessidade da especialização.

Resumindo, a especialização jornalística advém de uma tripla exigência:

1. do próprio público, cada vez mais setorizado e interessado em criar uma identidade pró-
pria ou aprofundar seus conhecimentos em áreas específicas;

2. como uma necessidade dos próprios meios para alcançar uma maior qualidade informa-
tiva e uma maior profundidade dos conteúdos;

3. para atender à lógica do mercado publicitário, definindo mais precisamente o perfil so-
ciocultural e padrões de consumo dos públicos dos meios.

Embora se criem múltiplos nichos no jornalismo televisivo, os mercados de revistas e da In-
ternet estão entre os principais universos de fragmentação ou segmentação da audiência: trata-se
de uma individualização do consumo – um contexto de personalização, que favorece a plurali-
dade e profundidade de informações. Os indivíduos sentem a necessidade de reconhecimento
das suas exigências e construção de identidade como membros de um segmento ou grupo (social,
cultural, político ou outro).

Para lá da questão dos conteúdos e das audiências, a especialização deve ser pensada na
perspetiva do trabalho jornalístico. O jornalista que atua numa área especializada deve cumprir
os fundamentos do jornalismo e deter um conhecimento apurado na área em que se quer atuar
e do público a que se destinam, nunca esquecendo que o jornalismo especializado é, acima de
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tudo, jornalismo. E são vários os campos de atuação do jornalista especializado, tais como
editorias ou secções de meios generalistas e veículos especializados em temas específicos.

No caso do jornalismo feminino, este é voltado para um público bastante abrangente e trata
de assuntos variados, mas limitados por um eixo norteador: o papel (ou papéis) da mulher na
sociedade (Cf. Rovida, 2010). E é, então, este enquadramento temático que imprime uma certa
singularidade na redação das notícias e até na abordagem dos temas noticiados pelo jornalismo
feminino.

Estudo empírico

No nosso estudo exploratório, tendo como objetivo caraterizar os media que se dirigem para
o género feminino, procuramos analisar os conteúdos apresentados na imprensa, na internet e
na televisão, procurando aferir se estes vão ao encontro das expectativas do seu público-alvo.
Assim sendo, fazem parte da nossa amostra de estudo quatro revistas femininas, quatro blogues
femininos e ainda o canal televisivo SIC Mulher.

No que diz respeito às revistas, foram selecionadas as edições de setembro de quatro revistas:
Happy, Saber Viver, Activa e Máxima. Esta seleção de revistas teve em conta a categorização,
segundo Jorge Pedro Sousa (2006), em revistas urbanas, e a divisão apresentada pela Associação
Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação (APCT), que tem estas revistas agrupadas
num separador intitulado: “revistas femininas/moda” (www.apct.pt). Segundo a APCT, estas são
as revistas com mais tiragem a nível nacional.

No que concerne aos blogues, definimos a amostra a partir dos dados apresentados pelo
blogómetro (http://blogometro.aventar.eu) no dia 1 de setembro de 2015, seguindo o critério de
média de visitas. Por outro lado, era também condição sine qua non o blogue ser assinado por
uma mulher, identificando-se ou não. Assim, analisamos os seguintes quatro blogues:

— “A pipoca mais doce” (http://apipocamaisdoce.sapo.pt);
— “A mulher é que manda” (http://amulherequemanda.sapo.pt);
— “A gata de saltos altos” (http://agatadesaltosaltos.blogspot.pt/);
— “As minhas pequenas coisas” (http://asminhaspequenascoisas.blogspot.pt/)
No atinente ao canal televisivo, analisou-se o canal SIC Mulher, que se assume, desde logo

pela sua designação, como um canal maioritariamente dirigido ao género feminino.
Por último, foi ainda realizado um inquérito com o intuito de aferir se os conteúdos apresen-

tados pelos meios de comunicação dirigidos ao género feminino vão ao encontro das expectati-
vas dos leitores.

A nossa investigação recorreu a uma metodologia exploratória. No que diz respeito às técni-
cas de recolha de dados, recorremos de forma integrada à análise de conteúdo das revistas, dos
blogues e do canal televisivo e ao inquérito por questionário aos consumidores.

http://www.apct.pt
http://blogometro.aventar.eu
http://apipocamaisdoce.sapo.pt
http://amulherequemanda.sapo.pt
http://agatadesaltosaltos.blogspot.pt/
http://asminhaspequenascoisas.blogspot.pt/
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Análise dos dados

Análise das revistas

Tal como já foi referido, a nossa amostra é constituída pelas edições de setembro das revistas
Happy, Saber Viver, Activa e Máxima. A partir desta amostra fazemos uma análise de conteúdo,
através da qual exploramos as seguintes categorias: periodicidade; temas abordados; publici-
dade presente; presença de brindes e/ou suplementos; a participação do público; e a imagem da
mulher.

No atinente à periodicidade, as quatros revistas são mensais, sendo, por isso, “o terreno de
eleição das soft news” (Neveu, 2005: 39), ou seja, estas revistas definem os seus conteúdos
editoriais de forma relativamente independente da atualidade noticiosa. Segundo Neveu (2005),
“a preparação das edições, especialmente para as publicações de edição mensal ou trimestral,
efectua-se com meses de antecedência” (Neveu, 2005: 39). Neste sentido, relativamente à nossa
amostra, os conteúdos distanciam-se dos temas da atualidade nacional e internacional, seja ao
nível da política, da economia e/ou do desporto (cf. gráfico 1).

Estas revistas urbanas femininas “dirigem-se, principalmente, a um público urbano, normal-
mente com um grau médio ou elevado de educação formal” (Sousa, 2006: 282). Segundo Sousa
(2006), são revistas que retratam uma sociedade consumista e assumem-se como conselheiras
comportamentais nos mais diversos aspetos da vida quotidiana:

Assim, dão grande atenção a detalhes da vida quotidiana, como as relações sociais, o
sexo, a maquilhagem, a cozinha, o exercício físico, a vida saudável, a saúde, os filhos
e amigos, as regras de etiqueta, as artes (literatura, cinema, teatro, escultura, pintura,
etc.), os restaurantes, os bares e discotecas, as viagens e destinos, os programas de
TV que valem a pena ser vistos, etc. (Sousa, 2006: 282)

Assim sendo, no que concerne aos temas ou assuntos explorados nestas revistas urbanas di-
rigidas ao público feminino, como demonstra o gráfico 1, destacam-se os assuntos relacionados
com a moda, a beleza, a saúde e o bem-estar, a família, a vida dos famosos, as relações interpes-
soais, viagens e saídas, a partir dos quais, estas publicações dão sugestões ou conselhos. Assim,
aconselham e sugerem o que vestir para ir trabalhar; o que comprar para o regresso dos filhos à
escola; quais as novas tendências de moda; técnicas de maquilhagem; sugestões de viagens ou
de saídas à noite ou ao fim de semana; etc.
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Gráfico 1. Principais assuntos/temas explorados nas revistas femininas.

Por outro lado, entre as próprias publicações, existem diferenças quanto aos assuntos. As-
sim, por exemplo, as revistas Activa e Máxima merecem destaque, pois são duas revistas que
dedicam bastantes páginas ao tema família, em especial aos filhos, revelando que têm como
público-alvo mulheres mães de família. Por sua vez, a revista Happy destaca-se pela exploração
que dá aos temas relacionados com a moda e o sexo. Já a Saber Viver centra-se bastante em
temas ligados à beleza, à saúde e ao bem-estar.

No atinente à publicidade presente nestas revistas, esta vai ao encontro dos conteúdos destas
publicações. Assim, como comprova o gráfico 2, os produtos publicitados estão, maioritari-
amente, relacionados com a beleza e com a moda, procurando valorizar o lado feminino da
mulher moderna.
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Gráfico 2. Publicidade presente nas revistas femininas.

Quanto à presença de brindes e/ou suplementos, com exceção da Revista Máxima, as res-
tantes três edições oferecem alguma coisa (cf. Tabela 1), sendo uma forma de cativar o público
para a compra das revistas, mas também uma forma de divulgação publicitária de produtos ou
serviços.

Tabela 1. Brindes e/ou suplementos oferecidos com as revistas

Happy – Vouchers happy time diversos para compras e para hotéis.
Saber Viver – oferta de um creme da marca Lierac (no valor de 70C) no caso de assinatura

da revista;
– oferta de uma amostra de um creme (Mixa);
– desconto de 5 euros para a loja C&A;
– suplemento – catálogo da Mango.

Activa – oferta de um relógio;
– oferta de uma amostra de um creme (Mixa);
– desconto de 5 euros para a loja C&A;
– suplemento – catálogo da Mango.

Máxima _____

No que concerne à participação do público, somente a revista Activa apresenta um espaço
para cartas das leitoras, intitulado “A sua opinião”, promovendo assim a interação com o seu
público.

No que respeita à imagem da mulher presente, partindo da análise da publicidade e dos con-
teúdos das quatro edições, podemos afirmar que as quatro revistas dirigem-se para uma mulher
ativa, moderna e empreendedora. No entanto, as revistas Saber Viver e Activa também refletem
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uma mulher “dona de casa”, com responsabilidades familiares e com o lar. Por sua vez, as revis-
tas Activa e Máxima demonstram interesse pelo público feminino com filhos, deixando também
presente essa imagem da mulher ativa, com família e mãe.

Por último, de destacar que estas quatro revistas têm na direção uma figura feminina, que,
regra geral, assina o editorial, sendo também a equipa de redação constituída maioritariamente
por mulheres. Por outro lado, todas as capas destas revistas têm como personagem central uma
figura feminina que, acima de tudo, representa uma mulher moderna, atual e ativa.

Análise dos blogues

No que diz respeito aos blogues, a nossa amostra é constituída por quatro blogues:
— “A pipoca mais doce” (http://apipocamaisdoce.sapo.pt);
— “A mulher é que manda” (http://amulherequemanda.sapo.pt);
— “A gata de saltos altos” (http://agatadesaltosaltos.blogspot.pt/);
— “As minhas pequenas coisas” (http://asminhaspequenascoisas.blogspot.pt/)
Tal como já foi referido, estes blogues surgiam, no mês de setembro, como os blogues femi-

ninos com maior número de visitas a nível nacional (cf. Blogómetro: http://blogometro.aventar.
eu).

Sendo que um blogue é um sítio com uma estrutura que permite constantes atualizações,
os chamados posts, fizemos também uma análise de conteúdos para verificar quais são os te-
mas/assuntos mais explorados pelas suas autoras.

Antes de se partir para a caraterização de cada blogue, convém sublinhar que estes blogues
são da autoria de mulheres, embora no caso do blogue “A Gata de Saltos Altos” seja anónimo
e o “As Minhas Pequenas Coisas” seja assinado por S*. Não obstante, em ambos os casos as
autores assumem-se mulheres e até publicam fotografias.

Desta forma, podemos também dizer que estes blogues são pessoais, pois são maioritaria-
mente usados como uma espécie de diário, com posts virados para a vida pessoal (cf. gráfico 3)
e com muitas opiniões das suas autoras.

Quanto à apresentação de cada blogue, podemos sistematizar informação na tabela que se
segue:

http://apipocamaisdoce.sapo.pt
http://amulherequemanda.sapo.pt
http://agatadesaltosaltos.blogspot.pt/
http://asminhaspequenascoisas.blogspot.pt/
http://blogometro.aventar.eu
http://blogometro.aventar.eu
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Tabela 2. Apresentação dos blogues e das suas autoras

A Pipoca mais Doce A Mulher é que

Manda

A gata de Saltos Altos As Minhas Pequenas

Coisas

Autora Ana Garcia Martins Monica Santana

Lopes

Autora Anónima S*

Apresentação do

blogue/autora

“Blog pessoal, (às
vezes) humorístico e
(quase sempre)
sarcástico. Sobre tudo

e sobre nada”

“A MULHER É O
MELHOR SER À
FACE DA TERRA.
Temos capacidades
inesgotáveis e um
coração gigante.
Damos luz à vida.
Somo MULHERES!
Este espaço é para
coscuvilhar, rir,
gargalhar, dar asas à
imaginação,
incentivar a
auto-estima e tudo
aquilo que as
MULHERES
quiserem!!
A MULHER É QUE

MANDA!!

“Independente,
percorro o meu
caminho como um
felino: por vezes
discreto, outras
sedutor. O modo de
como me balanço
pela vida faz com
que seja notada e por
vezes invejada, mas
é desta forma natural
que vou deixando a
minha marca por onde

passo.”

“Curiosa e (porque
não dizê-lo?) cusca.
Gosta de ver tudo, de
cheirar tudo, de
mexer em tudo, de
saber tudo, de sentir
tudo. Tudo a que tem
direito. Escrita
frenética e sem

pretensiosismos.”

Data da 1.ª

publicação

20 de janeiro de 2004 22 de outubro de 2012 agosto de 2013 março de 2007

Periodicidade Publicações diárias
(por vezes mais de
uma publicação por

dia)

publicações não

diárias

Publicações diárias Publicações diárias

Participação Facebook Facebook Facebook Facebook

do público Instagram Twitter Instagram Instagram

E-mail. Pinterest Twitter Google Rede Social

Google Etiqueta “Cartas à

Pinterest S*”

E-mail.

Secções ou rubricas -blog - A Mulher é que - Looks Não tem

em que se divide -livros Manda - Beauty

- One all mine - Mónica Santana - Food

- vernizes Lopes - Decor

- joias - Moda

- imprensa - Beleza

- sabrinas - Tendências

- sobre mim/ - Contactos

contactos

- maratona solidária
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N.º de etiquetas ou

categorias

23 etiquetas:
A Pipoca está louca;
A Pipoca responde...
ou tenta; Coisas que
eu gosto; Coisas que
eu (insta)gramo;
Desejo de fim de
semana; Diz que
está na moda; Esta
Lisboa que eu amo;
Eu pergunto e tu
respondes;
Experimentei e vai
que gostei; Fui
para fora cá dentro;
Hoje deu-me para
isto; Música para
os meus ouvidos;
Negócio da China...
mentira; Novidades
fresquinhas; O meu
estômago bate
palminhas;
Pensamento do dia;
Perdida de amores;
Pipoca em viagem;
Pôr a leitura em
dia; Produtinho da
semana; Sim quero;
Vai bem com...;
Vai dar (quase) ao

mesmo.

- 22 etiquetas:
- A Mãe é que Manda;
A Mulher é que
Manda; Celebridades;
Coisas que eu Gosto;
Dicas Cabelos;
Dicas Casa; Dicas
de Beleza; Dicas de
Maternidade; Dicas
de Moda; Dicas de
Saúde; Life Style;
Looks; O Blogue na
Comunicação Social;
Painel de Cronistas;
Passatempos; Pessoas
Interessantes; Poema
da Semana; - Só Rir;
Tá tudo maluco; Tem
blogue novo na área;

Tendências; Vídeos.

27 etiquetas:
AgitÁgueda;
Bugigangas até 10
euros; Cabelos para
que vos quero; Cinco
dias da semana cinco
looks; Coisas que me
fazem perder a
cabeça; Coisas que
nem dadas queria;
Coisas que não me
assistem; Diz-se
que está na moda
e a gata gosta; E o
que é que se está a
usar; Factos; Festa é
festa; Gata em modo
“SOS”; Gym; Insta
Moments da Gata;
Look low cost; Malas
nunca são demais;
Moda do Verdete;
Noiva à beira de um
ataque de nervos;
Não acredito no que
estou a ver; O terror
de qualquer mulher;
Pepe; Perdida de
amores; Red Carpet;
Saga dos Casamentos;
Salsa; Things of love;

Trends.

Não tem

Tendo em conta a apresentação dos blogues, podemos dizer que todos eles pretendem passar
a imagem de uma mulher ativa e empreendedora, sendo que o blogue “A Mulher é que Manda”
acrescenta a essa imagem a ideia da mulher que, para além de ser ativa e trabalhar fora de casa,
é ainda dona da casa e mãe.

No atinente aos principais temas/conteúdos publicados nos blogues femininos, tal como
comprova o gráfico 3, estes giram à volta de temas relacionados com a vida pessoal e privada,
com a moda e a família.
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Gráfico 3. Principais temas/conteúdos publicados nos blogues femininos.

À semelhança das revistas, também os blogues se distanciam de abordar temas da atualidade,
da política e da economia, ao que não é alheio o facto de estarmos perante blogues pessoais,
onde domina muito a opinião e a vida pessoal e privada das autoras, de que são bons exemplos
os blogues “A Gata de Saltos Altos” e “As Minhas Pequenas Coisas”. Por outro lado, o blogue
“A Pipoca Mais Doce”, talvez por ser o mais antigo e, por isso, com mais reconhecimento, tem
nos seus posts uma forte presença de publicidade e passatempos.

Análise do canal televisivo SIC Mulher

“Amor para toda a vida!”: este é o slogan da SIC Mulher, o quarto canal temático da SIC a
ser lançado, tendo sido especialmente desenhado para a televisão por cabo. É o primeiro e único
canal temático português dedicado à mulher. As suas emissões iniciaram-se no dia 8 de março
de 2003, Dia Internacional da Mulher. É apresentado como sendo “um canal de informação e
entretenimento para e sobre mulheres, que emite 24 horas por dia”.

Assume como principal objetivo “a difusão de uma programação de qualidade, destinada à
mulher, que não se revê na totalidade em nenhum dos canais disponíveis no panorama televisivo
português da atualidade”.

O público-alvo é a mulher que já saiu de casa dos pais; para a mulher que já não estuda;
já é independente; trabalha; tem uma carreira; já casou; tem um ou mais filhos. Junto deste
público-alvo, “pretende-se informar, entreter, divertir e, sobretudo, ajudar a mulher a aprender
mais sobre si mesma e a desenvolver o seu potencial”.

Em relação às audiências, o canal, dirigido por Sofia Carvalho, apresentava em outubro de
2015 um share de cerca de 0,5%. Este público é maioritariamente do sexo feminino, entre os
15-54 anos, mas os estudos também apontam para uma quota significativa de homens, principal-
mente nos programas de culinária.
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A composição da grelha deste canal baseia-se em programação nacional e estrangeira. No
entanto, a maioria da grelha de programação é de origem internacional. É também pertinente
destacar que, embora a maioria dos apresentadores dos programas sejam do sexo feminino, a
maioria dos especialistas são do sexo masculino.

Relativamente à programação nacional, os magazines e talk-shows marcam presença. Em
outubro de 2015, os programas neste âmbito são o magazine diário “Faz Sentido”, apresentado
por Ana Rita Clara e o talk-show semanal “Não faz sentido”, apresentado por João Moleira.
Existem também programas de culinária, como os dos chefs Chakall e João Avillez. A entrevista
acontece semanalmente no programa “Entre nós”, apresentado por Adelaide de Sousa. Existem
ainda programas de bricolage e decoração, como o “Mundo de Sofia”, apresentado por Sofia
Cotrim. Neste âmbito, é de recordar um dos programas mais icónicos do canal: o “Querido
mudei a casa”, apresentado por Sofia Carvalho e Gustavo Santos. Durante 22 temporadas, que
tiveram início em 2004 e terminaram em 2014, fizeram-se mais de 250 remodelações a casas
particulares e diversas instituições. Há também um programa dedicado ao mundo animal, “Pets”,
apresentando por Sara Calisto, uma jovem estudante de veterinária. “Retratos de Saúde” é um
magazine de Paula Castanho, que conduz um programa dedicado à área médica. Existem ainda
parcerias com festivais de moda nacionais, surgindo, sazonalmente, programas como “Moda
Lisboa” e “Portugal Fashion”.

No que concerne à programação internacional, um dos temas fortes é a culinária, abordada
em múltiplos programas, tais como: “Ace of Cakes”, “Masterchef” (Espanha, Austrália, Estados
Unidos, Junior. . . ), “Food for Thought”, “The Taste”, “Em forma na Cozinha”, “Rachael Ray
Week in a day” e vários conduzidos por chefs internacionalmente reconhecidos, como Jamie
Oliver, Gordon Ramsay, Lorraine Pascale e Nigella. O mundo animal também é um dos temas
em destaque, com vários programas de Cesar Milan, o treinador de cães apelidado de “o líder da
matilha” ou “o encantador de cães”; “Bondi Vet”, “Small Animal Hospital” e “It’s a Vet Life”,
centrados na atuação de veterinários; “Auf Wiedersehen My Pet”, focado na adoção de animais
de estimação e “Pound Pups to Dog stars”, que reabilita e treina cães abandonados. Os talk-
shows vão desde os temas genéricos, como o “The Ellen DeGeneres Show”, aos direcionados
para a saúde: “Dr. Phil” (Psicolgia) e “Dr. Oz” (Clínica Geral). Por outro lado, há programas de
talentos, que passam pela moda – “America’s Next Top Model” e “Britain’s Next Top Model”
–, a dança – “So you think you can dance” – e os mais genéricos – “America’s/Britain’s Got
Talent”, “The X-Factor”. Há também espaço para reality-shows: o “The Biggest Loser”, cujo
objetivo é a perda de peso de concorrentes com problemas de obesidade, o “Real House Wives
of New York”, que acompanha a vida de mulheres nova-iorquinas e o “Say Yes to the Dress”,
que decorre numa loja de vestidos de noiva e onde se acompanha a o processo de seleção dos
mesmos pelas futuras noivas. A arquitetura e decoração são o mote para o concurso “American
Dream Builders”. Finalmente, existem ainda algumas séries de ficção, tais como “Blacklist”,
“Friends”, “ER – Emergency Room” e “Gran Hotel”.
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Resultados dos Inquéritos

Os inquéritos foram realizados online durante o mês de setembro de 2015. Obtiveram-se
201 inquéritos válidos. Dos inquiridos, 88.1% eram do sexo feminino e os restantes do sexo
masculino. Em relação às idades, obteve-se uma maioria de respondentes na faixa etária entre
os 18 e os 32 anos (66.3%), seguindo-se entre os 33 os 45 anos (24.8%) e, finalmente, entre os
45 e os 65 anos (24.8%). Além disso, 85.6% desta amostra frequentava ou concluíra o Ensino
Superior, 12.9% o Ensino Secundário e 1.5% o 2º e 3º ciclos do Ensino Básico.

Imprensa: Revistas Femininas

Relativamente às revistas femininas, conclui-se que a maioria dos inquiridos raramente lê
revistas femininas (43.1%), seguindo-se os que algumas vezes o fazem (33%). É de realçar
ainda que a percentagem dos que nunca leem revistas femininas (11.2%) supera a dos que as
leem muitas vezes (9.1%) ou frequentemente (3.6%).

No que concerne à aquisição dessas mesmas publicações, continuam a ser a maioria os que
raramente as compram (40.8%), logo seguidos dos que nunca o fazem (36.3%). Só bastante
abaixo surgem os que algumas vezes compram revistas femininas (16.9%), muitas vezes (4%)
ou frequentemente (2%).

Quanto aos títulos das revistas que os leitores preferem, surge em primeiro lugar a Activa,
com 38%, seguindo-se a Happy, com 33.7%, e a Cosmopolitan e a Vogue, ambas com 31.3%.
Depois surgem Lux Woman (24,7%), a Máxima (23.5%) e a Saber Viver (9%).

A análise da satisfação dos leitores destas publicações revela que grande parte (39.4%) con-
sidera que as revistas femininas cumprem as expectativas, como se constata no Gráfico 4. No
entanto, logo a seguir surgem aqueles que se sentem pouco satisfeitos (35.9%) com os conteúdos
das mesmas ou até mesmo nada satisfeitos (14.1%). Apenas 10.6% estão bastante satisfeitos.

Gráfico 4. Os conteúdos das revistas femininas vão ao encontro dos seus interesses/expectativas?

Também se procurou saber se os suplementos ou brindes que acompanham as revistas con-
dicionam, de algum modo, a sua compra. Descobriu-se que para a maior parte (42.2%) a compra
das revistas não é influenciada por estas ofertas. Surgem ainda 32.7% a admitir que exercem al-
guma influência, 19.1% bastante e apenas 6% consideram que condicionam bastante, conforme
consta no Gráfico 5.
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Gráfico 5. Os brindes ou suplementos que as revistas oferecem condicionam a compra das mesmas?

No que diz respeito aos conteúdos que os leitores procuram nas revistas femininas, o tema
preferido é a Moda (67.2%), seguida da Saúde (55.9%) e da Beleza (48.9%). Depois, surgem
a Maquilhagem (43%), a Culinária (34.4%), a Carreira Profissional (30.1%), as Relações In-
terpessoais (24.7%), o Sexo (23.7%) e a Família (20.4%). Por fim, estão a Vida dos Famosos
(16.7%), a Atualidade Política (10.8%), a Economia (7%) e outros temas (5.4%).

Também se quis perceber quais os temas que as mulheres gostariam de ver nas revistas fe-
mininas e não encontram. Neste caso, a Atualidade Política surge em primeiro lugar (35.3%),
seguida da Economia (30%) e da Carreira Profissional (29.3%). As Relações Interpessoais
(16.7%), a Saúde (15.3%), a Culinária (14%) e a Família (10%) são as preferências seguin-
tes. No fim da lista estão a Moda (9.3%), a Beleza e Maquilhagem (ambas com 6.7%), Outros
Temas (8.7%) e a Vida dos Famosos (2%).

Internet: Blogues femininos

Os blogues femininos são algumas vezes consultados pelos inquiridos na amostra (33%).
Seguem-se aqueles que raramente (28.9%) ou nunca (26.4%) os visitam. Finalmente, há os que
fazem isto muitas vezes (6.1%) ou frequentemente (5.6%).

No topo da preferência dos blogues surgem dois: a Maria Capaz (51.8%), a Pipoca Mais
Doce (49.6%). Depois, estão, ambos com 10.2%, A Mulher é que Manda e A Gata de Saltos
Altos. Por fim, surgem As Minhas Pequenas Coisas (3.6%) e A Felicidade é o Caminho (2.2%).
Uma percentagem elevada dos inquiridos (24.8%) consulta outros blogues.

O grau de satisfação dos inquiridos relativamente aos blogues é razoável, como se vê no Grá-
fico 6. No entanto, há também um número considerável de internautas que está pouco satisfeito.
Seguem-se os que estão bastante satisfeitos, mas também os que não estão nada realizados com
o que encontram nestes blogues. É muita reduzida a percentagem de inquiridos completamente
satisfeitos com os blogues femininos.
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Gráfico 6. Os blogues femininos que costuma consultar vão ao encontro dos seus
interesses/expectativas?

Em relação aos temas que são procurados nos blogues femininos, a Moda assume um lugar
de destaque (54.7%), a par da Beleza (48.6%) e da Maquilhagem (45.9%). A seguir surgem
as Relações Interpessoais (35.8%), a Saúde (34.5%), a Carreira Profissional (32.4%), a Família
(27%), a Culinária (19.6%), o Sexo (16.9%), a Atualidade Política (12.8%), a Economia e Outros
Temas (ambos com 8.1%) e, por fim, a Vida dos Famosos (7.4%).

No entanto, estes internautas gostariam de ver outros conteúdos nos blogues femininos, tais
como: Carreira Profissional (35.5%), Atualidade Política (24.5%), Economia (23.6%), Rela-
ções Interpessoais (18.2%), Culinária (17.3%), Saúde (15.5%), Família (13.6%), Sexo (11.8%),
Outros Temas (9.1%), Moda e Maquilhagem (ambas com 6.4%) e Beleza e Vida dos Famosos
(ambos com 4.5%).

Televisão: SIC Mulher

O canal televisivo especializado SIC Mulher é raramente (37.4%) visto pelos inquiridos
na amostra. Seguem-se aqueles que algumas vezes visionam este canal (29.3%) e os que nunca
veem (26.8%). Depois aparecem os que assistem muitas vezes (5.6%) e é mínima a percentagem
dos que assistem frequentemente à SIC Mulher (1%).

Relativamente à satisfação dos inquiridos com os conteúdos da SIC Mulher, observa-se no
Gráfico 7 que grande parte (39.5%) estão razoavelmente satisfeitos, mas 28.1% estão pouco
satisfeitos e 21.6% não estão mesmo nada satisfeitos. Apenas 10.8% estão bastante satisfeitos.
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Gráfico 7. Os conteúdos do canal SIC Mulher vão ao encontro dos seus interesses/expectativas?

Quanto aos conteúdos que as audiências procuram na SIC Mulher, a Moda assume a dianteira
(43.6%), seguida da Culinária (39.7%) e da Saúde (39.1%). Depois, aparece a Beleza (28.2%),
as Relações Interpessoais (24.4%), a Carreira Profissional (22.4%), a Maquilhagem (21.2%) e
a Família (19.9%). Por fim, surge a Vida dos Famosos e Outros Temas (ambos com 12.2%), o
Sexo e a Atualidade Política (ambos com 9%), a Atualidade Política (9%) e a Economia (7.7%).

Os inquiridos gostariam de ver alguns temas que não encontram na SIC Mulher. A Atuali-
dade Política é o primeiro destes temas (35%), seguindo-se a Carreira Profissional (30.9%) e a
Economia (30.1%). Depois, preferiam ter mais conteúdos de: Relações Interpessoais (18.7%),
Saúde (14.6%), Família e Maquilhagem (ambos com 12.2%), Moda (10.6%) e Sexo, Beleza e
Outros Temas (todos com 8.9%). Por fim, querem Culinária (4.9%) e Vida dos Famosos (1.6%).

Conclusão

Do exposto, percebemos que a comunicação dirigida ao público feminino é orientada para
uma mulher urbana, independe e ativa, muitas vezes percecionada como profissional e empreen-
dedora e, simultaneamente dona de casa e mãe, indo ao encontro do papel (ou papéis) da mulher
na sociedade portuguesa. Por isso, são temas constantes nos diversos meios de comunicação: a
moda, a beleza, a saúde, a maquilhagem, a carreira profissional, a culinária, etc. Desta forma,
os media analisados, principalmente as revistas e os blogues, assumem-se essencialmente como
conselheiros comportamentais. Do mesmo modo, também o canal SIC Mulher se assume como
um meio que procura desenvolver o conhecimento da mulher sobre si própria e aumentar o seu
potencial. Podemos mesmo dizer que a comunicação para o género feminino procura, principal-
mente, valorizar a mulher e o seu papel determinante na construção da sociedade.
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Resumo

No campo das pesquisas em comunicação, as hipóteses do media framing trazem uma
articulação importante entre as instâncias de emissão e recepção de notícias e de como
esses processos, juntos, interferem na construção social da realidade. Neste artigo,
desenvolvo a ideia do porque os efeitos dos enquadramentos das mídias no público
se mostram limitados, analisando a partir do ponto de vista da Teoria da Representa-
ção Social, na busca por hipóteses que respondam sobre as questões de competências
de aprendizagem e pensamento crítico do público para acessar, avaliar e usar a in-
formação veiculada pela mídia de forma eficiente. A proposta é examinar como os
conceitos dos núcleos central e periférico das Representações Sociais poderiam elu-
cidar sobre as questões de efeitos de media framing, no sentido de quando acontece
e quando não acontece, buscando-se estabelecer conhecimentos sobre competências
de aprendizagem e pensamento crítico.
Palavras-chave: media framing; representação social; efeitos de mídia; aprendiza-
gem; pensamento crítico.

Introdução

Os meios de comunicação são imprescindíveis para a apropriação das representações sociais
na contemporaneidade e, apesar de possuir suas próprias regras e práticas, é dependente da so-
ciedade, mesmo tendo alguma margem para influenciar de forma independente. Neste contexto,
o jornalismo desempenha importante função de tornar público temas sobre os quais a audiência
discutirá, para posteriormente poder tomar decisões políticas dentro de sua comunidade.

Essa “realidade”, entretanto, é publicizada e apreendida por parte do público num contínuo
de enquadramentos do mundo que o torna mais abrangente e distante, à medida que se distancia
das interações face a face, como é o caso das transmissões broadcast (Macquail, 2003). As
hipóteses do framing descortinam uma articulação importante entre as instâncias de emissão
e recepção de notícias e de como esses processos, juntos, interferem na construção social da
realidade.

A teoria vai identificar os “quadros de referência” que são criados pelos meios de comuni-
cação na produção das mensagens e apropriados pelo público, que os utiliza para interpretar a
realidade social e discutir sobre ela. Essa apropriação das mensagens veiculadas pelos media,
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a partir dos enquadramentos adotados pelo jornalismo, é analisada aqui do ponto de vista da
Teoria das Representações Sociais que é uma preparação para ação, não somente à medida que
guia o comportamento, mas, sobretudo à proporção que remodela e reconstitui os elementos do
meio ambiente onde esse comportamento deve acontecer.

Na definição de Moscovici (2007) relativa às notícias, é que estas entram para o mundo
comum e cotidiano em que as pessoas habitam e discutem com amigos e colegas o que circula
nos meios de comunicação e que são também representações sustentadas pelos próprios meios.
Este estudo vai analisar o denuncismo da imprensa brasileira sobre atos de corrupção ligados ao
Partido dos Trabalhadores, no Brasil, e o ex-Presidente Luis Inácio da Silva (Lula).

A representação social é um processo que vai dar sentido a esses enquadramentos noticiosos,
integrá-los, ou não, numa rede de relações onde deveria ligar-se com o objeto em foco, os eleito-
res brasileiros. Entretanto, pesquisas em Teorias da Comunicação sobre o efeito das notícias na
audiência demonstram que esses efeitos são limitados (Scheufele, 1999). Uma das explicações
para este isso é analisado aqui do ponto de vista da Teoria da Representação Social, alocada no
Interacionismo Simbólico 1.

As representações não se definem apenas pelo conteúdo das informações selecionadas pelo
campo do jornalismo e nem pela forma como são apresentadas. É preciso identificar nesses
elementos o que dá significado e estrutura a representação dos indivíduos. A teoria defende
que a base de uma representação é constituída por dois subsistemas cognitivos nas pessoas,
denominados de sistema central e periférico. É essa relação dos sistemas central e periférico das
representações sociais e os efeitos dos enquadramentos dos media na audiência que vai tratar
este artigo.

A opinião pública e os efeitos de media framing

Sobre a opinião pública, pode-se dizer que foi originada de um conceito amplo a partir do
que se entende por audiência. Refere-se em geral para definir público em termo coletivo, muito
empregado nos meios de comunicação de massa. No entanto, além do uso de senso comum,
existem muitas possibilidades para se discutir o termo que carrega uma realidade complexa e
muito diversificada.

Segundo Mcquail (2003) para a maior parte dos meios de comunicação de massa, a audiência
não é, em regra, observável, exceto de forma fragmentária ou indireta. A audiência não existe
em “parte alguma”, não habita qualquer espaço real, é muito mais parte de um discurso analítico.

A audiência do ponto de vista do contexto social é um produto que leva a interesses cultu-
rais partilhados, necessidade de compreensão e informação e resposta a um padrão particular de
provisão dos media. Para a “audiência” ser vista como “público” algumas características tem de
estar presentes, como: identificação sócio-cultural, o partilhamento de ideias, relativa homoge-
neidade e estabilidade de composição. Os jornais, por exemplo, são muitas vezes caracterizados

1. O interacionismo simbólico é uma abordagem sociológica das relações humanas que destaca a influência, na
interação social, dos significados bem particulares trazidos pelo indivíduo à interação, assim como os significados
que ele obtém a partir dessa interação sob sua interpretação pessoal. Foi originada na Escola de Chicago e é uma
abordagem teórica especialmente relevante na microsociologia e psicologia social.
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pelos seus leitores de várias tendências políticas, e estes leitores expressam sua identidade polí-
tica pela escolha do jornal para reforçar suas crenças.

Embora o crescimento das mídias de massa pareça ir de encontro ao verdadeiro conceito de
formação de público, as tecnologias digitais, sobretudo a internet, e mais recentemente as redes
sociais online, ajudaram na retomada da promoção da formação deste conceito. Essa caracterís-
tica contemporânea do que é audiência e público pode ser melhor ilustrada com as TVs e rádios
locais que atendem a uma área limítrofe, a um grupo de pessoas com interesses em comum,
mencionando também a internet e suas diversas possibilidades comunicativas que promovem
ativamente novos tipos de audiências muito mais próximas com a definição de público.

Para compreender essa estrutura que se estabeleceu na forma de recepção de mensagens mi-
diáticas, pesquisadores do campo da comunicação vêm estudando os efeitos dessas mensagens
sobre a audiência e o público, apesar de existir pouco consenso sobre a sua natureza e extensão.
Acredita-se que podem existir muitos efeitos sem que haja um padrão ou direção gerais (Druck-
man, 2001). É pouco provável, no entanto, que os meios de comunicação sejam as únicas causas
de um efeito e por isso é muito difícil avaliar a sua contribuição relativa.

Uma certeza é que os media não são uma causa primária, e que os padrões de pensamento,
cultura e comportamento têm raízes sociais e históricas profundas. Em função disso, explica
McQuail (2003) “faz pouco sentido falar dos media como se fossem uma só coisa, em vez de
fornecedores de um imenso conjunto diverso de mensagens, imagens e ideias”. O que se sabe
é que a maior parte deste material não se origina nos próprios media, mas provêm da sociedade
(instituições sociais, escola, religião, leis, etc.) e a ela retorna através dos media.

Por causa da expansão dos meios de comunicação nos últimos quarenta anos aumentaram as
investigações sobre a aprendizagem das notícias produzidas pelo jornalismo, principalmente no
que se refere às pesquisas americanas sobre efeitos de media, agendamento, enquadramento e
efeito de terceira pessoa. Até agora os resultados tendem a confirmar o que muitas investigações
já revelaram sobre a comunicação básica das últimas décadas.

Uma abordagem bastante explorada sobre os estudos da compreensão e aprendizagem das
notícias tem sido incorporada em investigações sobre conteúdos e opinião pública. A pesquisa
sobre os conteúdos das notícias tem mostrado que a maior parte delas é apresentada por fra-
ming (enquadramentos) a partir de significados que derivam da maneira como são recolhidas
e apresentadas. Os enquadramentos geralmente são mostrados por tópicos e temas e espera-se
que o resultado seja o emprego de alguns desses enquadramentos pelo público em seu próprio
processamento de assimilação da informação.

A teoria do framing é normalmente utilizada para demonstrar como a mídia retrata o mundo
em termos de seleções e construções simbólicas. As principais definições de framing enfatizam
os caminhos pelos quais os frames (quadros) organizam matérias e discursos através de padrões
de seleção, ênfase, interpretação e, exclusão. Seguindo este parâmetro, Scheufele e Tewksbury
(2007) afirmam que um efeito de framing ocorre quando o público presta substancial atenção às
notícias, ou seja, quando o conteúdo e as implicações do frame de um assunto são mais possíveis
de serem aparentes para um membro da audiência que presta mais atenção a uma determinada
matéria.
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Já Entmann (1993) define framing como um processo de seleção de alguns elementos da
realidade percebida, em seguida reunidos para se criar uma narrativa que destaca certas conexões
entre esses elementos, de forma a promover uma interpretação particular. O framing molda e
transforma as interpretações e preferências do público através do priming 2, ou seja, os frames
(quadros) introduzem ou incrementam a relevância ou a aparente importância de certas ideias já
presentes no público. É o frame individual que refere-se à compreensão cognitiva do indivíduo
de uma determinada situação, por exemplo (Goffman, 1974).

Scheufele (1999) sintetiza um quarto de século de pesquisas de framing através da identi-
ficação de quatro processos: (a) construção do framing, que incide sobre a dinâmica de como
oradores, tais como empresas de mídia, escolhem enquadramentos específicos da comunicação;
(b) framing setting que diz respeito à influência da comunicação sobre os enquadramentos no
pensamento, e com a precisão dos processos psicológicos no local de trabalho, (c) efeitos de
nível individual de frames, que se refere ao impacto das imagens no pensamento sobre com-
portamentos subsequentes ou atitudes, e (d) audiência jornalística, que analisa a forma como os
cidadãos são afetados no processo de construção inicial do frame.

Ora, a ideia de enquadramento é atrativa, mas não é tão fácil descrever como atua enquanto
processo de efeito. As formas como os jornalistas enquadram uma notícia e como o público
as enquadram podem não coincidir, isto porque existem quatro processos de enquadramentos
interrelacionados que envolvem os atores.

Um diz respeito à construção e uso dos enquadramentos mediáticos pelos jornalistas e por
quem trabalha nas organizações jornalísticas que lidam constantemente com fontes, valores de
notícias e ângulos noticiosos no reportar dos acontecimentos. Num segundo processo existe
a transmissão enquadrada de notícias para o público, por exemplo, uma visão pessimista dos
parlamentares.

Em terceiro existe a aceitação de certos enquadramentos por parte do público com con-
sequência para suas atitudes, pontos de vista e comportamento; a exemplo: o cinismo em rela-
ção ao desempenho dos parlamentares e em consequência a não participação política. O quarto
processo se dá onde as percepções dos medias e as respostas do público podem reforçar as ten-
dências originais – das organizações e jornalística – e levar à transmissão repetitiva do mesmo
tipo de conteúdo (Mcquail, 2003).

Mas o que determina a preferência do público por um enquadramento em detrimento de
outro? Pesquisas de framing proporcionaram um pouco de conhecimento sobre esta questão.
O típico estudo de efeitos de framing é um experimento que emprega um desenho em que os
indivíduos são escolhidos aleatoriamente para receber uma de duas ou mais alternativas de re-
presentação de um problema. Como exemplo, vejamos a pesquisa de James Druckman, da
Universidade de Minnesota.

Ele estudou pessoas expostas a dois enquadramentos noticiosos sobre a Ku Klux Klan. Um
enquadramento era para tratar da aceitação dos pesquisados (estudantes universitários) de que

2. No que diz respeito aos efeitos de mídia sobre a opinião pública o estudo de priming tem combinado análise
quantitativa de textos da mídia e levantamento de pesquisas de opinião. A idéia de priming é baseada na acessibilidade
do conhecimento, um conceito psicológico, determinado pela freqüência ou atualização da ativação do conhecimento
prévio.



i
i

i
i

i
i

i
i

388 Luciana Gomes Ferreira

a Ku Klux Klan realizasse comícios em praça pública, a partir da premissa de que eles têm o
direito ao livre discurso, e o outro enquadramento abordava se tal ato não afetaria a segurança
pública.

A questão central da pesquisa é entender se para os pesquisados a aceitação de que o grupo
realize comício em praça pública é uma questão de liberdade de expressão ou uma ameaça à
segurança pública, e a comparação relevante se há diferença de opinião dos indivíduos nas duas
questões (Druckman, 2001).

Como resultado, ficou claro que o público foi “manipulado” a ser favorável ao que o pesqui-
sador chamou de framing da elite, pois os pesquisados “aceitaram” os enquadramentos dados
pela opinião expressa pelas elites acerca do tema. Sendo considerado elite pessoas de nível so-
cial mais elevado, profissionais liberais, formadores de opinião como jornalistas, comentadores,
etc.

Uma segunda constatação da pesquisa demonstrou que os efeitos dos quadros mediáticos,
por seu turno, são limitados, pois segundo Druckman (2001) os resultados indicaram que os
pesquisados “delegaram credibilidade” à elite para que esta pudesse guiá-los na escolha da to-
mada de decisão sobre as questões postas no caso da Ku Klux Kan e não uma aceitação passiva,
simplesmente.

Por todas essas evidências, fica claro que os media oferecem muitas representações da rea-
lidade social. O processo do framing é uma das maneiras em que o mundo é representado. Os
seres humanos se relacionam dupla¬mente com o mundo: pela experiência dire¬ta dos acon-
tecimentos e, simultaneamente, pela sua representação. Representar é, as¬sim, uma forma de
transcendência que faz a existência transcorrer num outro patamar; de definições, denominações,
interpretações, julgamentos, próprios à condição humana (Soares, 2007).

As representações sociais, portanto, podem ser tomadas como um elemento comum e neces-
sário e como o termo genérico das atividades e re¬alizações culturais, razão da utilização des¬se
conceito em investigações e reflexões em uma variedade de contextos, como o da comunicação
para o estudo dos efeitos de media, por exemplo.

As representações entram para o mundo comum e cotidiano em que vive o homem onde se
discute com amigos, colegas e família os assuntos que circulam nas mídias que voltam às rodas
sociais e provavelmente retornam às mídias na forma de notícias. Essa circulação de informação
e conhecimento sustenta, pelas influências sociais da comunicação, as representações da reali-
dade das pessoas em suas vidas cotidianas e servem como principal meio para estabelecer as
associações com as quais as pessoas se ligam umas às outras.

O que não se deve perder de vista, entretanto, é que as representações sociais são compro-
metidas com os tipos de enquadramentos dados pelas mídias no que se refere à relevância dos
assuntos veiculados. Certamente que esses efeitos dos media framing são limitados como vi-
mos acima. Sabe-se que nem sempre o público aceita os framings oferecidos pelos meios de
comunicação e estabelece os seus próprios enquadramentos.

Em busca de uma relação para esse sistema comunicacional serão analisadas as questões de
media framing e seus efeitos sob a ótica da teoria do “núcleo central” das representações sociais
que parece ter elementos que dão subsídios a aproximação do entendimento de como muitas
notícias que são enquadradas na forma de denúncia com graves prejuízos para a sociedade,
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por exemplo, e mesmo assim não sensibilizam o público para que este possa se posicionar em
algum tipo de atitude relativo aos acontecimentos, aparentemente desconectado dos efeitos que
a informação produz em sua vida.

As representações sociais, o núcleo central e periférico e os efeitos de
media framing

Segundo os estudiosos das representações sociais conceituá-la é uma tarefa difícil por sua
complexidade de relações e apresentar uma definição precisa das representações pode resultar
em uma redução no seu alcance. Mas o fato de se correr o risco de ser impreciso em definir
representações sociais não significa que não tenha sido feito. Moscovici, (apud Sá, 1996), sugere
tal coleta de variadas noções dos campos cognitivos e culturais para compor o seu conceito ou
proporcionar-lhe parentescos analógicos, que resultou na seguinte composição:

“Por representações sociais, entendemos um conjunto de conceitos e explicações ori-
ginado na vida cotidiana no curso de comunicações interpessoais. Elas são o equi-
valente, em nossa sociedade, dos mitos e sistemas de crenças das sociedades tradi-
cionais; podem também ser vistas como a versão contemporânea do senso comum”
(Moscovici, apud Sá, 1996, p.31)

Com esse conceito, que não se constitui o único para representações sociais, Moscovici con-
figura três dimensões para as representações: a informação, a atitude e campo de representação
ou imagem. A “informação” se refere à organização dos conhecimentos que um grupo possui
a respeito de um objeto social. Já o campo de “representação” leva a ideia de modelo social,
ao conteúdo concreto e limitado das proposições a cerca de um aspecto preciso do objeto da
representação.

A “atitude” termina por focalizar a orientação global em relação ao objeto da representação
social (Moscovici, apud Sá, 1996). A “atitude” é a mais frequente das três dimensões e por isso
é prudente concluir que as pessoas se informam e representam alguma coisa somente depois de
terem tomado uma posição e em função da posição tomada (Sá, 1996).

Contudo, uma concepção consensual não está absolutamente presente no funcionamento ou
produto das representações sociais. Assim como as inserções e situações sociais não são jamais
completamente idênticas, os múltiplos processos que intervêm nas tomadas de posição são tam-
bém variados. Moscovici (2007) exemplificou em 1976 os diferentes sistemas de comunicação
que caracterizavam as relações que três distintas instâncias da imprensa francesa mantinha com
seu público: (1) a difusão, típica imprensa de grande circulação; caracteriza-se por comunicação
de massa, ou seja, ausência de diferenciação entre a fonte e os receptores da comunicação e cujo
principal objetivo é criar um interesse comum sobre dado assunto; (2) a propagação, que visaria
expandir sua organizada visão de mundo acomodando seletivamente os conteúdos ao seu próprio
sistema; (3) a propaganda cujo objetivo seria o de diferenciar antagonisticamente entre supostos
conhecimentos verdadeiro e falso, representando o verdadeiro pelas suas próprias perspectivas.

Apesar de passados mais de trinta anos essas características na relação comunicação e so-
ciedade se mantém. A comunicação social, sob seus aspectos interindividuais, institucionais
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e midiáticos, aparece como condição de possibilidade e de determinação das representações e
do pensamento sociais. Na verdade, muitas coisas se modificaram nesse período, principal-
mente com a inserção das tecnologias digitais em complemento aos meios de massa na relação
comunicação-sociedade, contudo a forma das representações sociais ainda pode ser analisada a
partir de enquadramentos específicos.

A vida cotidiana na contemporaneidade pode ser definida sob dois aspectos de representa-
ções: a primeira real e concreta vivida a partir do cotidiano e a segunda pelas representações
dadas pelos meios de comunicação de massa. Esta última transporta as pessoas para além do ho-
rizon¬te cotidiano, produzindo experiências de fatos não vivenciados diretamente e construindo
representações tanto sobre sua experiência direta como sobre temas distan¬tes do dia-a-dia dos
membros da audiência (Soares, 2007). As representações midiáticas desempenham papéis dis-
tintos nos três grandes gêneros da cultura de massa: a ficção, a persuasão (pu¬blicidade comer-
cial, propaganda política) e a informação (jornalismo).

O caso do jornalismo é o ponto de principal interesse desse artigo, pois da perspectiva da ade-
quação e precisão das representações sociais, é através dele que se pressupõe um compromisso
ético e profissional desse gênero com as referências e com o interesse público. O jornalismo
é constituído por relatos de acontecimentos do cotidiano, de nar-rativas elaboradas a partir da
perspectiva de indivíduos sobre fatos agendados. A teoria do framing estuda essas questões e
vem sen¬do empregado para analisar como informações podem ser selecionadas, destacadas,
valoriza¬das, atenuadas ou omitidas em reportagens, de modo a produzi¬rem representações
diferentes de uma mes¬ma situação.

Framing essencialmente envolve seleção e projeção. O enquadramento é a escolha de alguns
aspectos da realidade e torná-la mais saliente em um texto comunicativo, de forma a promover
um problema particular, definição, interpretação causal, avaliação moral, e/ ou tratamento e re-
comendação para o item descrito, é seu objetivo (Entman, 1993). Este retrato de enquadramento
tem implicações importantes para a comunicação política e consequentemente afetam as repre-
sentações da sociedade.

Os enquadramentos chamam a atenção para alguns aspectos da realidade, enquanto obs-
curece outros elementos, que poderão conduzir o público a diferentes reações. Essas reações,
como se tratou anteriormente, não têm efeitos ilimitados no público, e a relação que pode ser
feita sobre tal assunto pode ser entendida sobre a forma de uma possível questão a respeito da
organização interna das representações sociais.

Segundo Abric (apud Sá, 1996) a organização de uma representação tem uma caracterís-
tica particular, pois além de ser hierarquizada, é organizado em torno de um núcleo central, ou
informação central, constituído de um ou alguns elementos que dão à representação o seu sig-
nificado. A representação se organiza em torno deste componente central gerando a partir dele
reatividade.

“O elemento de reatividade é certamente o núcleo da representação (...) estrutura como a
situação é representada e em consequência determina o comportamento dos sujeitos” (Abric,
apud Sá, 1996, p. 89). A partir desse ponto de vista chega-se ao resultado de que o elemento
mais estável na representação é o que representa o núcleo central, ou seja, aquele que não muda,
mesmo que a informação recebida o contradiga.
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A resistência à mudança do núcleo é equivalente nos sujeitos ao processo de reinterpretação
da informação que recebem: a mesma informação é reinterpretada em coerência com o núcleo.
Nessa teoria encontra-se uma boa possibilidade de verificar porque os efeitos de framing, apesar
de sua forte tendência a influenciar a audiência são limitados.

Um exemplo possível de tal fenômeno pode ser visto nos episódios midiáticos do “men-
salão” 3. Por exemplo, enquanto a mídia brasileira escolhe como um dos enquadramentos da
comunicação política representar a figura do presidente Lula ligado aos escândalos políticos
de compra de parlamentares – “mensalão”(2005/2006) – que ocorreu aproximadamente um ano
antes à época das eleições do segundo mandato de Lula, a imagem do presidente foi ligada à cor-
rupção política de membros de seu governo, e foi colocado em relevância à crítica ao comporta-
mento desprovido de ética do Partido dos Trabalhadores (PT) e segundo alguns enquadramentos
da mídia, a atitude do presidente foi fazer “vistas grossas” para o fato.

Certamente para quem acompanhou o episódio, vai lembrar que apesar destes enquadramen-
tos dados as notícias que tentavam “sujar” a popularidade do presidente Lula, os efeitos de tais
enquadramentos não afetaram a sua popularidade. Para surpresa de muitos, efeitos contrários
aos desejados foi a resposta do público aos enquadramentos dados, já que Lula se reelegeu no
período eleitoral seguinte e com a popularidade em alta.

O relato desse episódio tem por objetivo ilustrar a possibilidade de que a audiência não
modificou sua opinião sobre o presidente Lula (que era positiva) por não ter sido, provavelmente,
afetado em seu elemento de reatividade, ou seja, os núcleos das representações sociais relativos
ao presidente e seu papel enquanto líder parece não ter sido comprometido ao ser associado ao
tema corrupção.

Na teoria do núcleo central tem-se a possibilidade de desvendar essas aparentes contradições
propondo que a representação social é regida por um sistema interno duplo, em que cada parte
tem um papel específico, mas complementar ao da outra. Haveria em primeiro lugar um sistema
central, onde se localiza o núcleo central da representação. Esse núcleo é diretamente ligado e
determinado pelas condições históricas, sociológicas e ideológicas dos indivíduos (Sá, 1996).
Sua função é consensual e por ele se define a homogeneidade de um grupo social. É estável,
coerente e resistente a mudança garantindo assim a sua permanência da representação.

Em segundo lugar, como complemento indispensável do sistema central, haveria segundo
Abric (apud Sá, 1996) um sistema periférico que promoveria a interface entre a realidade con-
creta e o sistema central. A sua função é portanto a de concretizar os elementos do sistema
central em termos de tomadas de posições ou de condutas. O sistema periférico é mais sensível
e determinado pelas características do contexto imediato.

Os elementos periféricos são mais flexíveis que os elementos centrais, são essenciais para os
mecanismos de defesa que visam proteger a significação central da representação, mas por outro
lado vão absorver as novas informações ou eventos suscetíveis de colocar em questão o núcleo

3. Escândalo do Mensalão ou "Esquema de compra de votos de parlamentares"é o nome dado à maior crise
política sofrida pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2005/2006. O neologismo mensalão,
popularizado pelo então deputado federal Roberto Jefferson em entrevista que deu ressonância nacional ao escândalo,
é uma variante da palavra "mensalidade"usada para se referir a uma suposta "mesada"paga a deputados para votarem
a favor de projetos de interesse do Poder Executivo. Segundo o deputado, o termo já era comum nos bastidores da
política entre os parlamentares para designar essa prática ilegal.
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central (Sá, 1996). Mas qual a relação dos efeitos de media framing com os núcleos central e
periférico da teoria das representações? Pode ser que se origine daí uma relação muito próxima.

Se as práticas sociais se modificam a partir das representações que os sujeitos fazem da
vida cotidiana no curso de comunicações interpessoais, dos mitos e sistemas de crenças das
sociedades tradicionais, as mídias como uma potente mediadora desse sistema influenciam a
sociedade quando fazem enquadramentos específicos sobre as práticas sociais.

Quando uma notícia política é enquadrada a partir do tema corrupção de políticos, por exem-
plo, os jornalistas acreditam estar “prestando um serviço” à democracia alertando à população
que seus representantes eleitos estão roubando o dinheiro que deveria ser revertido para benefí-
cios públicos, em benefícios privados.

Mas como ter a certeza de que o conceito de bem público e privado é bem definido, e que
tipo de definição é dado nas representações de uma sociedade para que a opinião pública se
sensibilize pela informação que “seus bens estão sendo privatizados” por seus representantes
eleitos? De acordo com a teoria do núcleo central as práticas sociais são de algum modo a
interface entre circunstâncias externas e internas da representação social.

Para modificar o núcleo central, onde se localizam as determinações históricas, os mitos,
elementos muito mais difíceis de modificarem, é preciso interagir com os sistemas periféricos
das representações de um determinado grupo, pois é através dele que se absorvem novas infor-
mações ou eventos suscetíveis de colocar em questão o núcleo central.

Um dos princípios elementares da economia cognitiva, segundo Sá (1996), é que as modi-
ficações cognitivas sejam mínimas. Os sujeitos esperam que as mudanças sejam inicialmente o
menos possível sobre os prescritores absolutos, que não se modificarão senão se os prescritores
condicionais forem antes modificados, de uma maneira ou de outra. Dessa perspectiva não im-
porta os enquadramentos que as mídias façam das representações do cotidiano, só terão efeitos
sobre a audiência se coincidirem com os enquadramentos do público.

Considerações finais

A teoria das representações sociais têm sido largamente usada em trabalhos acadêmicos nos
campos das ciências humanas e sociais, por isso, estabelecer uma relação entre efeitos de media e
representações sociais não é algo exatamente inédito. A proposta deste artigo foi examinar como
os conceitos do núcleo central das representações sociais poderiam elucidar sobre as questões
de efeitos de media framing, no sentido de quando acontece e quando não acontece.

Obviamente pesquisas avançadas de mídia podem oferecer um resultado empírico para os
estudos dos efeitos de mídia de forma bastante satisfatória. O pretendido aqui foi estabelecer
um vínculo entre as mídias e as representações sociais, pois a comunicação contemporânea tem
uma força atribuída a capacidade de convencimento das expressões dos meios de comunica-
ção, que, por meio das imagens e da palavra conferem realismo, drama e intensidade afetiva às
representações midiáticas.

As represen¬tações midiáticas são geralmente analisadas como modos de exposição de de-
terminados assuntos ou pessoas que salientam algumas de suas características, ou mesmo acres-
cen¬tam a eles ou subtraem deles certos atribu¬tos. Como apa¬rentam ser, ou mesmo, se apre-
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sentam como um retrato do mundo através de frames (quadros) essas representações instauram
ou sancionam, homologam, natu¬ralizam certos vieses, sugerindo que esse é o modo de ser da
sociedade representada, de modo a fixar ou a confirmar estereótipos ét¬nicos, sociais, de gênero,
profissionais.

Mas como se explicitou neste artigo, nem sempre os modelos de representações impostos
pelas mídias são as mesmas representações da audiência e a teoria do núcleo central das repre-
sentações sociais pode ser uma das possíveis explicações para o fato. Thompson (1998) acredita
que os indivíduos não absorvem as informações provenientes da mídia de forma passiva, uma
vez que as mensagens da mídia são discutidas pelas pessoas no curso da recepção e são trans-
formadas através de um processo em andamento de contar e recontar, interpretar, concordar ou
discordar.

Stuart Hall (2006) descreve três possibilidades de recepção que se alinham ao conjunto de
atitudes e crenças dos indivíduos sobre assuntos veiculados pela mídia. Resistir, aceitar ou
negociar conteúdos e significados, caracteriza, segundo Hall, a audiência. A necessidade de estar
informada com o mundo à sua volta faz com que esta audiência precise saber como se comportar,
dominar física e intelectualmente, identificar e resolver os problemas que se apresentam, e por
isso são criadas as representações (Jodelet, 2001).

Ao partilhar o mundo com os outros, as representações servem de apoio para compreendê-lo,
administrá-lo ou enfrentá-lo. A observação dessas representações sociais ocorre naturalmente
em múltiplas ocasiões: nos discursos, nas palavras veiculadas em mensagens e imagens da
mídia, em condutas e em organizações.
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Resumo

As novas diretrizes curriculares do Curso de Jornalismo no Brasil foram aprovadas
em 2013. Na Universidade Federal do Ceará (UFC) o processo de reestruturação cur-
ricular deu-se início ainda em 2013. A estratégia de trabalho contemplou a realização
de workshops. O questionamento orientador das discussões nos workshops era: quais
as demandas atuais de formação para o jornalista? Participaram representantes das
empresas de comunicação, do professorado do Curso de Jornalismo da UFC, profis-
sional com experiência na prática do mercado, profissional recentemente ingresso no
mercado de trabalho e estudante concludente do Curso. O último workshop realizado
abordou os espaços de trabalho transversais de atuação do jornalista. É a partir das
discussões acontecidas nos workshops que abrimos a possibilidade de relacionar os
discursos institucionais que estão por trás da implantação das novas diretrizes curri-
culares do Jornalismo e as demandas da sociedade para a formação do profissional
jornalista.
Palavras-chave: diretrizes curriculares; jornalismo; formação; espaços alternativos.

1. Os debates em torno da elaboração das novas Diretrizes

1.1. O processo de elaboração

O processo de elaboração das novas diretrizes curriculares do Jornalismo chegou ao fim de-
pois de um intenso debate sobre a individualização da habilitação de Jornalismo em curso de
graduação, com a possibilidade de apartamento do Curso de Comunicação Social. Uma comis-
são de especialistas foi montada para conduzir os trabalhos. A Comissão tinha na coordenação
o professor José Marques de Melo. Ainda eram membros Alfredo Vizeu, Carlos Chaparro,
Eduardo Meditsch, Luiz Gonzaga Motta, Lucia Araújo, Sergio Mattos e Sonia Virginia Moreira.

Foram realizadas três audiências públicas, abertas à participação de agentes dos processos
jornalísticos: no Rio de Janeiro, professores, estudantes, pesquisadores, dirigentes de escolas,
cursos, departamentos de ensino e pesquisa expressaram suas aspirações, representando a co-
munidade acadêmica; no Recife, foi a vez da comunidade profissional, representada pelas or-
ganizações sindicais ou corporativas: empresas, setor público e terceiro setor; em São Paulo
manifestaram-se lideranças e representantes da sociedade civil organizada: advogados, psicólo-
gos, educadores, religiosos, ecologistas, bem como outros segmentos comunitários. Os cidadãos
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interessados na questão tiveram oportunidade de encaminhar recomendações por meio de uma
consulta pública, realizada pelo portal do MEC, na internet, o que permitiu o recebimento de
uma centena de sugestões.

O processo teve início em 2009. Depois de elaborada a proposta da Comissão, o documento
foi encaminhado ao Conselho Nacional de Educação (CNE) em 15 de abril de 2010. Dois meses
depois, em 9 de junho de 2010, foi distribuído para parecer à Comissão formada pelos Conse-
lheiros Arthur Roquete de Macedo (presidente) e Reynaldo Fernandes (relator). A Comissão
do CNE realizou audiência pública em Brasília, no dia 8 de outubro de 2010. Nessa audiência,
segundo o Parecer da Comissão dado a conhecer depois 1, e distribuído inicialmente de maneira
informal entre alguns pesquisadores da área, diversos representantes de entidades profissionais
e acadêmicas ligadas ao jornalismo manifestaram “apoio à proposta elaborada pela Comissão
de Especialistas”. Entre essas entidades “destacamos a Federação Nacional dos Jornalistas (FE-
NAJ), o Fórum Nacional de Professores de Jornalismo (FNPJ) e a Associação Brasileira de
Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor)”.

Também foi disponibilizado o correio eletrônico audiencia.jornalismo@mec.gov.br para que
outras contribuições pudessem ser enviadas à Comissão do CNE. Ainda segundo o relato da
Comissão, “Diversos professores e coordenadores de cursos de Comunicação/Jornalismo parti-
ciparam e encaminharam sugestões sobre diversos pontos específicos da proposta de Diretrizes
Curriculares Nacionais”. Mas destaca que duas instituições se manifestaram claramente “con-
trárias à proposta”. No relato, são identificadas como opositoras ao texto das novas diretrizes a
Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação (Compós) e a Execu-
tiva Nacional dos Estudantes de Comunicação Social (Enecos).

1.2. Os posicionamentos de entidades representativas 2

Pelo tom divergente da proposta formulada pela comissão de especialistas, e pela represen-
tatividade que detêm junto à área de Comunicação, destacamos aqui os posicionamentos de duas
entidades em torno da discussão. A Compós, ainda segundo o Parecer, via “com preocupação o
estabelecimento de Diretrizes Curriculares Nacionais específicas para os Cursos de Jornalismo,
separadas das Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Comunicação Social”. Em docu-
mento formal encaminhado ao CNE, a Compós diz-se preocupada com

a atomização do campo comunicacional que a adoção das diretrizes propostas poderia
vir a causar numa área que vem tentando se construir do ponto de vista acadêmico-
científico e suas consequências para a formação do aluno de Comunicação e para o
Jornalista, para a formação para a docência e para a pesquisa.

A Compós ainda afirma que a proposta da Comissão de Especialistas “deixa entrever uma
perspectiva ‘separatista’ que em nenhum sentido contribui com a formação do jornalista ou

1. “Parecer Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Jornalismo – 23001-000087/2010-
91”.

2. É interessante observar, nesse momento, os posicionamentos que pautaram as discussões durante o processo
de elaboração da proposta das novas Diretrizes pela Comissão de Especialistas. Quando da discussão sobre a reforma
curricular do Curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará, poderemos ver as aproximações e distancia-
mentos dos participantes dos workshops em relação a essas ideias do debate nacional.
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com a consolidação da área no Brasil”, se traduzindo em uma visão fragmentada e limitada
da formação jornalística. Estaria presa a um “pensamento tecnicista e disciplinar, enquanto
no resto do mundo centros de pesquisa e pesquisadores tornam-se cada vez menos apegados a
rótulos disciplinares e a objetos nitidamente recortados”. Para a COMPÓS,

a relação entre Jornalismo, Comunicação e Ciências Sociais Aplicadas e o contexto
contemporâneo prevê ou favorece o comunicador polivalente: tecnologias, amplia-
ção dos mercados, relação entre desigualdade social e diversidade cultural, o que
demandaria um jornalista com capacidade de olhar mais amplamente a sociedade.

Do mesmo modo, a Enecos se manifestou de forma contrária a existência de Diretrizes Curri-
culares Nacionais específicas para os Cursos de Jornalismo. O estabelecimento de tais Diretrizes
daria início a um processo de “separação” das habilitações que hoje compõem a Comunicação
Social e, como consequência, levaria à extinção da área. Em e-mail enviado ao CNE, a Ene-
cos afirma que “o que está colocado para nós com a NDJ (Novas Diretrizes Curriculares para o
Curso de Jornalismo) é a extinção da área de Comunicação Social como área de conhecimento”.

A Enecos questiona também a forma pela qual o processo foi conduzido, uma vez que o
mesmo não teria possibilitado a ampla participação dos interessados. Especificamente em re-
lação às audiências públicas realizadas, para ausculta da sociedade, a Enecos afirma que “a
constituição de três audiências públicas (Rio de Janeiro, São Paulo e Recife) para a formulação
pública da proposta de NDJ (Novas Diretrizes Curriculares para o Curso de Jornalismo) não con-
templa nem 1% das escolas de comunicação existentes no Brasil”. E defende “que a proposta
de Diretrizes Curriculares para o Jornalismo, neste momento, seja paralisada, ou seja, que não
se aprove as NDJ e que se reabram audiências públicas e debates políticos em todos os estados
do Brasil”.

1.3. O pensamento que embasou a resolução do MEC 3

O Parecer, que embasou a instituição da Resolução das novas Diretrizes, inicialmente situa
o ponto de partida para o rumo das discussões.

Como destacado, grande parte das críticas a atual proposta de Diretrizes Curricula-
res Nacionais para Jornalismo é, na verdade, uma crítica à existência de Diretrizes
específicas para o Curso de Jornalismo. Então, a primeira questão a ser respondida
seria: deveríamos ter Diretrizes Curriculares Nacionais específicas para Jornalismo?
Caso a resposta seja afirmativa, a segunda questão seria: a proposta elaborada pela
Comissão de Especialista é adequada?

Daí seguem suas argumentações. Uma primeira constatação, indicada pelo Parecer, é que a
instituição de diretrizes específicas para o Jornalismo, além de orientar a formação do jornalista,
ensejaria o estímulo para a criação de bacharelados específicos na área. E resume claramente as
divergências percebidas frente à questão, estabelecendo uma dicotomia ante os posicionamentos.

3. Importa nos determos, de forma mais acurada, no Parecer que deu sustentação à Resolução do MEC que
instituiu as novas Diretrizes. É no Parecer que podemos divisar o posicionamento do MEC sobre os debates havidos
no processo de elaboração, que fogem à frieza do texto da Resolução, embora o mesmo seja embasado no texto do
Parecer.
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Para alguns a ênfase em questões e teorias gerais da Comunicação seria positiva para
formação do jornalista. Ela proporcionaria aos futuros profissionais a necessária ca-
pacidade de “olhar mais amplamente a sociedade”, evitando assim uma formação
estritamente “tecnicista”. Por outro lado, os que defendem o modelo de bacharelados
específicos de Jornalismo alegam que o atual modelo reduz demasiadamente o es-
paço para discussões fundamentais à atividade do Jornalismo em troca de discussões
de natureza mais abstratas sobre comunicação e o papel da mídia.

Ante a dicotomia, estabelece seu parâmetro de juízo pelo qual irá se pautar, na formulação
do Parecer.

Uma vez que a questão diz respeito à melhor maneira de formar um jornalista, parece
razoável considerar que a posição que deva prevalecer é aquela de maior respaldo
entre os que militam no Jornalismo e que, de algum modo, estejam pensando sobre a
formação do profissional.

O problema é que o parâmetro soa distorcido quando não leva em consideração o teor da
argumentação das entidades ‘não representativas da área’, mas simplesmente sua ‘aproximação’
ou não ao campo do Jornalismo. E o quê mediria essa distância? A princípio, depreende-se que
pela presença ou não do nome ‘jornalismo’ em sua denominação.

Nesse aspecto é importante destacar que as manifestações recebidas pela Comissão
do CNE e provenientes de entidades profissionais e acadêmicas ligadas ao jorna-
lismo (FENAJ, FNPJ e SBPJor), professores de jornalismo e jornalistas ou foram
favoráveis a existência de Diretrizes Curriculares Nacionais específicas para o Curso
de Graduação em Jornalismo ou se limitavam a discutir pontos específicos da pro-
posta. O posicionamento contrário à definição de Diretrizes Curriculares Nacionais
específicas para Jornalismo surgiu de associações ligadas à área geral de Comunica-
ção Social, como são a Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em
Comunicação (COMPÓS) e a Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação
Social (Enecos).

Um segundo, e último, argumento utilizado pelo Parecer do CNE, em prol das diretrizes
específicas para o Jornalismo, aponta a ausência de ineditismo desse fato, uma feita que o Curso
de Cinema e Audiovisual já teria se desmembrado da área geral de Comunicação Social, ao esta-
belecer diretrizes próprias em 2006. Argumento também falho por não alisar os desdobramentos
que se seguiram ao estabelecimento dessas diretrizes específicas.

2. O quê dizem as novas Diretrizes

Foi a Resolução CNE nº 1, de 27 de setembro de 2013, que estabeleceu o texto das no-
vas diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em Jornalismo, na modalidade
bacharelado.

É no artigo 4º, do texto da Resolução, que podem ser percebidos os primeiros indicativos do
direcionamento para a formação específica do jornalista. Quando, também, se sobressai a com-
preensão sobre a atuação profissional e o contexto de atuação. O artigo, em seus incisos, orienta
a elaboração dos novos projetos pedagógicos do Curso de Jornalismo. Alguns desses incisos
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merecem destaque, pela relevância que assumem ao dar conta da especificidade da profissão.
Por sua compreensão, o projeto pedagógico deve:

II – enfatizar, em sua formação, o espírito empreendedor e o domínio científico, de forma
que sejam capazes de produzir pesquisa, conceber, executar e avaliar projetos inovadores que
respondam às exigências contemporâneas e ampliem a atuação profissional em novos campos,
projetando a função social da profissão em contextos ainda não delineados no presente;

III – orientar a formação teórica e técnica para as especificidades do jornalismo, com grande
atenção à prática profissional, dentro de padrões internacionalmente reconhecidos, comprometi-
dos com a liberdade de expressão, o direito à informação, a dignidade do exercício profissional
e o interesse público;

VI – ter como horizonte profissional o ambiente regido pela convergência tecnológica, em
que o jornalismo impresso, embora conserve a sua importância no conjunto midiático, não seja
a espinha dorsal do espaço de trabalho, nem dite as referências da profissão;

VIII – atentar para a necessidade de preparar profissionais que possam exercer dignamente a
atividade como autônomos em contexto econômico cuja oferta de emprego não cresce na mesma
proporção que a oferta de mão-de-obra.

O artigo 5º é representativo do tom ‘conciliador’ das novas Diretrizes, ao tentar estabele-
cer uma ponte entre o pensamento dos ‘generalistas’ e dos ‘especificistas’ quanto à formação
profissional do jornalista.

O concluinte do curso de Jornalismo deve estar apto para o desempenho profissi-
onal de jornalista, com formação acadêmica generalista, humanista, crítica, ética e
reflexiva, capacitando-o, dessa forma, a atuar como produtor intelectual e agente da
cidadania, capaz de responder, por um lado, à complexidade e ao pluralismo caracte-
rísticos da sociedade e da cultura contemporâneas, e, por outro, possuir os fundamen-
tos teóricos e técnicos especializados, o que lhe proporcionará clareza e segurança
para o exercício de sua função social específica, de identidade profissional singular e
diferenciada em relação ao campo maior da comunicação social.

Esses princípios gerais e competências específicas estão sistematizados no estabelecimento
dos eixos de formação, que delineiam o perfil do egresso. São seis eixos.

I – Eixo de fundamentação humanística, cujo objetivo é capacitar o jornalista para exercer a
sua função intelectual de produtor e difusor de informações e conhecimentos de interesse para
a cidadania, privilegiando a realidade brasileira, como formação histórica, estrutura jurídica e
instituições políticas contemporâneas; sua geografia humana e economia política; suas raízes
étnicas, regiões ecológicas, cultura popular, crenças e tradições; arte, literatura, ciência, tecnolo-
gia, bem como os fatores essenciais para o fortalecimento da democracia, entre eles as relações
internacionais, a diversidade cultural, os direitos individuais e coletivos; as políticas públicas, o
desenvolvimento sustentável, as oportunidades de esportes, lazer e entretenimento e o acesso aos
bens culturais da humanidade, sem se descuidar dos processos de globalização, regionalização
e das singularidades locais, comunitárias e da vida cotidiana.

II – Eixo de fundamentação específica, cuja função é proporcionar ao jornalista clareza con-
ceitual e visão crítica sobre a especificidade de sua profissão, tais como: fundamentos históricos,
taxonômicos, éticos, epistemológicos; ordenamento jurídico e deontológico; instituições, pen-
sadores e obras canônicas; manifestações públicas, industriais e comunitárias; os instrumentos
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de autorregulação; observação crítica; análise comparada; revisão da pesquisa científica sobre
os paradigmas hegemônicos e as tendências emergentes.

III – Eixo de fundamentação contextual, que tem por escopo embasar o conhecimento das
teorias da comunicação, informação e cibercultura, em suas dimensões filosóficas, políticas, psi-
cológicas e socioculturais, o que deve incluir as rotinas de produção e os processos de recepção,
bem como a regulamentação dos sistemas midiáticos, em função do mercado potencial, além
dos princípios que regem as áreas conexas.

IV – Eixo de formação profissional, que objetiva fundamentar o conhecimento teórico e
prático, familiarizando os estudantes com os processos de gestão, produção, métodos e técni-
cas de apuração, redação e edição jornalística, possibilitando-lhes investigar os acontecimentos
relatados pelas fontes, bem como capacitá-los a exercer a crítica e a prática redacional em lín-
gua portuguesa, de acordo com os gêneros e os formatos jornalísticos instituídos, as inovações
tecnológicas, retóricas e argumentativas.

V – Eixo de aplicação processual, cujo objetivo é o de fornecer ao jornalista ferramentas
técnicas e metodológicas, de modo que possa efetuar coberturas em diferentes suportes: jor-
nalismo impresso, radiojornalismo, telejornalismo, webjornalismo, assessorias de imprensa e
outras demandas do mercado de trabalho.

VI – Eixo de prática laboratorial, que tem por objetivo adquirir conhecimentos e desenvol-
ver habilidades inerentes à profissão a partir da aplicação de informações e valores. Possui a
função de integrar os demais eixos, alicerçado em projetos editoriais definidos e orientados a
públicos reais, com publicação efetiva e periodicidade regular, tais como: jornal, revista e li-
vro, jornal mural, radiojornal, telejornal, webjornal, agência de notícias, assessoria de imprensa,
entre outros.

3. O quê dizem os interessados pelas Diretrizes

3.1. A ‘escuta’ realizada pelo Curso de Jornalismo da UFC

Vencidos os primeiros momentos, de consultas, elaboração e aprovação, iniciou-se uma cor-
rida dos cursos de graduação em Comunicação Social em estabelecer os processos de atualização
das matrizes curriculares e dos projetos pedagógicos, referenciados às novas diretrizes. O Curso
de Jornalismo da Universidade de Blumenau foi o primeiro curso no Brasil a ser implantado, em
2014, tendo sua proposta sido elaborada já a partir das novas diretrizes. No Curso de Jornalismo
da Universidade Federal do Ceará (UFC), o processo de atualização curricular não foi diferente.
Tão logo a aprovação das Diretrizes se tornou ato oficial, foi estruturada uma Comissão, ainda
em 2013, envolvendo seis professores e dois estudantes, para dar início às discussões sobre o
processo de atualização da proposta do Curso.

E, da mesma forma que a comissão nacional, a comissão local de implantação das novas
diretrizes curriculares do Curso de Jornalismo da UFC estruturou um processo de ‘escuta’ dos
diversos segmentos envolvidos e com interesses no processo. A estratégia de trabalho contem-
plou a realização de workshops, que tinham como orientação, para as discussões, a seguinte
pergunta: quais as demandas atuais de formação para o profissional jornalista? De cada um dos
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workshops participaram representantes de segmentos perpassados pela atuação do jornalista:
representante das empresas de comunicação, representante do professorado do Curso de Jorna-
lismo da UFC, profissional com experiência na prática do mercado, profissional recentemente
ingresso no mercado de trabalho e estudante concludente do Curso. Os representantes das em-
presas de comunicação e os profissionais convidados poderiam estar vinculados a movimentos
sociais e sindicatos.

Foram realizados cinco workshops, os quatro primeiros enfocando os suportes em que se
trabalha o Jornalismo no Curso da UFC (jornalismo impresso, telejornalismo, radiojornalismo e
jornalismo na internet) e o quinto abarcando os espaços de trabalho transversais, representados
pelos processos envolvendo assessoria de comunicação, trabalhos desenvolvidos no chamado
terceiro setor e empreendedorismo, dentre outros. Em cada um dos workshops, cada represen-
tante falava por 20 minutos, sendo que as falas eram complementadas por discussões com o
público em torno de 60 minutos. Os áudios dos workshops foram registrados e transcritos.

É a partir desses registros que abrimos a possibilidade de uma discussão que estabelece uma
relação entre os discursos institucionais que estão por trás da implantação das novas diretrizes
curriculares do Jornalismo. Ao mesmo tempo, outra possibilidade que se estabeleceu foi o
contraponto entre os discursos institucionais e profissionais ligados à prática jornalística. O quê
nos dizem esses discursos? Como esses discursos percebem as transformações que ocorrem
no Jornalismo? E como essas transformações, a partir desses discursos, podem repercutir na
formação do profissional jornalista?

Pela extensão dos debates que ocorreram, e de nosso espaço nesse artigo, vamos nos de-
ter aqui sobre as percepções das demandas de formação em torno dos espaços alternativos de
atuação do jornalista. Participaram do workshop uma jornalista coordenadora de curso de gra-
duação em Comunicação Social, com 15 anos de experiência em comunicação de organizações
não governamentais e assessoria de comunicação; outra jornalista com 16 anos de experiência
em comunicação corporativa; uma jornalista com atuação na imprensa sindical, e especialista
em assessoria de comunicação; além de uma professora representando o Curso de Jornalismo da
UFC e os estudantes presentes à discussão.

3.2. A percepção das demandas de formação a partir dos espaços alternativos de
atuação

3.2.1. A amplitude do trabalho nos ambientes alternativos

A primeira constatação dos participantes do workshop, e que repercute diretamente nos pro-
cessos formativos dos profissionais jornalistas que vão atuar nesses ambientes, é a amplitude
do trabalho desenvolvido. a jornalista que atua na área de comunicação corporativa adianta que
“cada vez mais se exige no mercado que o profissional conheça um pouco de cada coisa”. A
jornalista que atua na área da comunicação sindical dá a dimensão dessa amplitude, a partir da
indicação dos trabalhos que tem que realizar no dia a dia.

Elaboração de conteúdo, edição e produção de textos, matérias, informes, publica-
ção de fontes, diagramação dos informativos e material publicitário, tudo passa pelo
assessor. Além disso, o assessor tem que estar disponível para viagens e cobertura
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de eventos. Exemplo, neste 1º de maio vou acompanhar as assembleias, enquanto
muitos folgam.

O trabalho do jornalista nas organizações não governamentais (ONGs) não difere muito.
Mas, tem suas especificidades, que têm uma relação direta com os processos formativos desen-
volvidos nos curso de graduação em Comunicação Social/Jornalismo. A jornalista que atua na
área lamenta não ter disciplinas específicas que abordem a realidade da comunicação no ter-
ceiro setor 4. Isso justifica o desconhecimento quando estudantes ou profissionais de Jornalismo
chegam para trabalhar numa ONG. “Os meninos chegam à ONG e desconhecem o que pode
ser feito.” E aponta as especificidades desse trabalho –a ONG para a qual trabalha desenvolve
atividades com rádio educativo em escolas públicas.

(...) mesmo com atividades de rádio, pois não é somente fazer um programa, é traba-
lhar com radio educativo, estar dentro das escolas, como vamos trabalhar esse rádio
com crianças e adolescentes. (...) Uma coisa que sempre falo que num universo de
cem escolas vamos encontrar aspectos diferentes, cada uma tem suas peculiaridades,
depende também de como o diretor percebe a rádio escolar. (...) Então assim falando
dos estudantes e profissionais que chegam, os jornalistas sabiam fazer programas de
rádio, mas não sabiam ministrar oficinas de rádio. Porque para pensar no processo de
aprendizagem tem os aspecto da pedagogia.

3.2.2. A utilização da tecnologia chega a esses espaços

O trabalho romantizado nesses espaços alternativos de atuação do profissional jornalista está
ficando para trás. E esse processo pode estar relacionado à utilização cada vez mais intensiva das
tecnologias da comunicação nos procedimentos comunicacionais. Na década de 1980, quando
surgiram as experiências mais sistematizadas de rádios comunitárias, muitas funcionando por
cornetas instaladas em postes, era comum a discussão sobre a primazia do conteúdo em relação
à qualidade técnica da produção. Não era tão importante se a produção de rádio tinha muito
chiado, o processo de edição era falho e a locução não conseguia articular a interpretação das
mensagens. Se a produção tinha um conteúdo que falava dos direitos dos ‘marginalizados’, ela
estava cumprindo seu papel.

Hoje, a tecnologia, e sua utilização nas comunicações dos âmbitos de atuação alternativos
dos profissionais jornalistas, toma contornos diferenciados. Como atesta a jornalista com atua-
ção na comunicação sindical.

Hoje em dia não se pode falar em comunicação sindical sem se falar do papel do
meio digital. A internet é uma das maiores fontes de comunicação e informação. A
comunicação deve ser feita de forma eficaz, não apenas ágil, mesmo com a tecno-
logia. A dificuldade é chamar a categoria para as assembleias, usamos mala direta,
email, twitter, tudo em tempo real. (...) Os trabalhadores hoje não esperam só ligar
pro sindicato, já falam pelas redes sociais.

À mesma constatação chega a jornalista com atuação na comunicação corporativa. E ilustra
a relação entre conteúdo e tecnologia na produção da comunicação nesses espaços.

4. O Curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará possui, em sua matriz curricular atual, a disciplina
Jornalismo do Terceiro Setor.
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No exercer da comunicação, cabe a nós, comunicadores, estarmos antenados nas
redes sociais. Além da questão de gerar conteúdo, também cabe a nós estudarmos
estratégias de comunicação em marketing, saber porque uma informação tem que ser
divulgada em determinado veículo.

3.2.3. A inexistência da formação em empreendedorismo

Pela amplitude do trabalho desenvolvido nesses espaços, pelas equipes diminutas, muitas
vezes representadas por apenas um profissional, que atuam nesses ambientes de trabalho, a
autonomia deve ser uma característica que deve se sobressair ao jornalista que opta por esses
encargos. No caso da comunicação corporativa, quando o profissional assume abrir sua própria
empresa, a necessidade de autonomia se transforma em algo mais amplo, em ter uma visão mais
próxima do empreendedorismo. Como a relata a jornalista que trabalha nessa área.

Na universidade ainda não se trabalha tanto essa questão do empreendedorismo na
área de Comunicação, infelizmente ou infelizmente acabamos sendo formados para
trabalharmos como empregados. No mercado independente, ter ou não uma empresa
exige um perfil mais empreendedor.

Essa necessidade repercute em outras demandas de formação, específicas também da co-
municação corporativa. “Embora marketing tenha foco em gestão de negócios, a comunicação
corporativa trabalha com imagem a médio e longo prazo. Mesmo que proporcione uma venda
o objetivo é construir uma imagem”, indica a jornalista. E dessas especificidades surgem novas
demandas de conhecimentos, por parte dos futuros profissionais.

Estudar muito gestão empresarial. Quem quer ter seu próprio negócio tem que estudar
cálculos, noção de administração, de recursos humanos. Não adianta ser só um bom
técnico da área, você tem que ter uma boa noção de como funciona uma empresa.
Você não pode fechar serviço sem lembrar dos custos, que tem combustível, telefone,
colaborador. Além de outras responsabilidades, tem que se preparar.

3.2.4. As demandas de formação curricular para os ambientes alternativos

É a partir de todas essas especificidades que as participantes do workshop sobre o trabalho
do profissional jornalista em espaços alternativos de atuação lançam suas demandas de formação
direcionadas aos cursos de graduação, na perspectiva dos processos de reforma curricular. As de-
mandas da comunicação corporativa são levantadas pela jornalista que participou do workshop.

Senti carência de ter disciplinas mais voltadas para comunicação empresarial, fiz op-
cionais relativas, mas é importante ter uma disciplina de marketing, de relaciona-
mento, de comunicação corporativa. Uma cadeira importantíssima é de gestão, algo
para que se trabalhe sobre como gerir equipes. Somos formados para sermos traba-
lhadores, nem para sermos líderes fomos formados. Então, basicamente, é preciso
ter também cadeiras de liderança. A gente busca ver quanto o cliente ganhou em
termos de reputação, de credibilidade. Vale a pena ter cadeiras sobre o chamado di-
agnóstico e planejamento de comunicação. Se tiver cadeira de pesquisa é fantástico,
algo que, por enquanto, só Publicidade tem. Mas tanto Publicidade como Jornalismo
deve ter uma cadeira de diagnóstico e levantamento de dados, do que eu preciso ter
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e como devo fazer. Planejamento de comunicação corporativa- ter essa cadeira. Às
vezes lidamos com alunos que são executivos, mas precisamos de profissionais mais
complexos, quem tenham a noção de porque estão executando aquilo.

A jornalista representante da área de comunicação nas ONGs levanta outro questionamento,
em relação às demandas de formação dos profissionais que venham a atuar nesse setor, que se
vincula à necessidade da formação em assessoria de comunicação. E traz a especificidade de
seu trabalho como justificativa para a demanda. “Além das questões que eu falei, como todas as
equipes do projeto, o jornalista cuidava da divulgação do projeto, então não é só relacionamento
com a mídia, mas para o público ao qual estão trabalhando”, o que situa a dupla orientação do
trabalho do jornalista nesse âmbito. Mas a jornalista incorpora outros aspectos às demandas de
formação.

Minha sugestão é também uma disciplina de jornalismo social. Inserir disciplinas
para discutir o direito da criança. (...) sentimos dificuldade de discutir essa temá-
tica com os estudantes, faltava uma bagagem em torno desse tema, sobre exploração
sexual, trabalho infantil, crianças em questão de moradia de rua, como a gente faz
para trabalhar uma pauta dessas etc. (...) Direitos humanos também como um todo.
Não sei se com a reforma curricular poderia ser incluída. [no projeto em que atua
na ONG] (...) a nossa formação está acontecendo não só na questão dos gêneros e
formatos radiofônicos, mas também do contexto, como o rádio pode contribuir para
a realidade daquela escola.

Para a jornalista que atua na comunicação sindical, o problema de formação dos profissionais
jornalistas ainda é mais gritante. E está relacionado ao próprio desconhecimento dos estudantes
de Jornalismo em relação a essa área de atuação da comunicação. E sugere a criação de discipli-
nas, no âmbito das matrizes curriculares dos cursos de graduação, que abordem especificamente
a temática comunicação sindical, frente suas particularidades. E utiliza-se de sua própria traje-
tória para reivindicar essa necessidade. “Na época que fazia a faculdade saí triste, sabendo até
que os colegas não sabiam que existia um sindicato que representasse a classe dos jornalistas.”

4. Algumas considerações derradeiras

Ao analisarmos as especificidades do trabalho dos jornalistas em atuação nos ambientes di-
tos alternativos de exercício profissional, e as respectivas demandas de formação daí resultantes,
podemos estabelecer algumas aproximações, amplas, entre essas demandas e o que preconizam
as novas diretrizes curriculares para os cursos de graduação em Jornalismo, definidas pelo Mi-
nistério da Educação. Uma primeira aproximação diz respeito à formação ampla, preconizada
pelas Diretrizes, que apontam na direção da diversidade de atividades desenvolvidas por esses
profissionais; a segunda aproximação dá conta do caráter de utilização das ferramentas tecno-
lógicas envolvidas no trabalho do jornalista, e que merecem ênfases tanto das Diretrizes como
dos profissionais; a terceira aproximação fala do empreendedorismo necessário à prática do Jor-
nalismo, orientação contida nas Diretrizes e demandada pelos jornalistas com atuação nesses
espaços de exercício profissional.
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A diversidade dos aspectos da formação, reconhecida por esses profissionais, vai ao encontro
de outra orientação também emanada pelo Ministério da Educação, mas de caráter geral, e não
contida especificamente nas novas diretrizes curriculares dos cursos de Jornalismo. Trata-se
de uma orientação voltada à flexibilidade curricular. A flexibilidade daria conta de uma matriz
curricular com características de um equilíbrio entre disciplinas obrigatórias e optativas, numa
proporção de 50% para cada natureza; na diminuição de pré-requisitos entre os fluxos dessas
disciplinas, sugerindo conteúdos formativos modulares e independentes; e, por conseguinte,
uma perspectiva de maior autonomia do estudante em direcionar seu processo formativo para
suas áreas de interesse de exercício profissional. O que, de certa forma, convalida as demandas
dos profissionais participantes do workshop.

Sem dúvida, a flexibilidade curricular pode permitir o acompanhamento da dinâmica desses
espaços alternativos, em torno das demandas de formação, frente às particularidades do exercício
profissional nesses ambientes. No entanto, há que se ponderar as demandas que esse direciona-
mento pode representar em termos da qualificação dos próprios professores responsáveis pela
execução do que está disposto na matriz curricular. Como são demandas de formação especí-
ficas, mais professores serão necessários para dar conta dessas particularidades de formação, o
que repercute na carga horária alocada. Sem falar na necessidade da formação continuada desses
professores. Ao mesmo tempo, tantas particularidades formativas não poderiam repercutir no
acirramento do processo de fragmentação do conhecimento?

Outra dimensão que se percebe relacionada com o exercício profissional nesses ambientes
decorre da sua aproximação com interesses corporativos, sejam de empresas, sejam de ONGs,
sejam de sindicatos. Nesse caso, qual a perspectiva do social incorporada à prática da Comuni-
cação e do Jornalismo? A fronteira entre a Comunicação, o Jornalismo e a ética também devem
dominar as preocupações em relação aos processos formativos. E os próprios profissionais pa-
recem estar cientes desse aspecto, também particular. Como atesta a jornalista que trabalha no
setor de comunicação corporativa. “É uma grande missão para nós como comunicadores esco-
lher uma informação e fazer uma divulgação para o mercado, mas independente do lugar, a ética
deve ser prioritária para fazer a diferença.”
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Orlando César
Instituto Politécnico de Setúbal

Resumo

O artigo alude ao jornalismo e às suas circunstâncias. Aborda o ambiente mediático
actual como algo inelutável e em que muitos prevêem a diluição do jornalismo na
amálgama de produtores de informação ou de conteúdos. Apresenta também propo-
sições e estudos que apontam para a acção que lhe restitua a distinção que lhe é espe-
cífica e a sua função em democracia. O ecossistema dos media e o estado presente do
jornalismo requerem reflexão sobre as problemáticas, produção de conhecimento e
qualificação dos profissionais. Os estudos sobre o jornalismo em Portugal são escas-
sos, assim como o conhecimento empírico produzido por jornalistas. Sem desbaratar
o bom jornalismo que ainda se faz, é urgente tomar consciência da situação. Tarefa
que implica uma reflexão sobre a concepção de jornalismo com base em estudos,
mas também em fundamentos da prática profissional que seja esclarecida pela teoria
e pelas metodologias científicas.
Palavras-chave: jornalismo; democracia; ensino; metodologias científicas.

A que venho

«A que vimos», em vez do singular a que venho, era a designação genérica usada no sé-
culo XIX para titular as notas de apresentação de novos projectos editoriais. Configurava uma
exposição de motivos.

Apresento três desses exemplos. Em 1867, Eça de Queirós fundou e dirigiu o jornal «Distrito
de Évora». Na sua exposição de motivos proclamou como «grande dever do jornalismo, fazer
conhecer o estado das coisas públicas, ensinar ao povo os seus direitos e as garantias da sua
segurança». Em 1879, um operário tabaqueiro, Custódio Gomes, reagiu à recusa da imprensa em
publicar uma notícia da luta dos tabaqueiros com as seguintes palavras: «Soubesse eu escrever
que não estava com demoras. Já há muito que tínhamos jornal; bem ou mal o que lá se disser é
o que é verdade». Palavras que deram origem ao jornal «A Voz do Operário».

Também no século XIX, em 1899, Francisco Pinto Coelho escreveu que o «Eco», um jornal
regional do concelho de Oeiras, publicará «o que representar justa reclamação, ou justa aspira-
ção». As suas colunas constituiriam «o fórum onde viremos discutir todos os interesses locais;
serão o tribunal onde se fará justiça recta e imparcial aos homens e aos factos». O seu desígnio
é chamar «à vida activa um povo».

Qualquer dos enunciados corresponde ao serviço público que o jornalismo deve prestar.
Uma tarefa sempre inacabada, como a de Sísifo, que o jornalismo quotidianamente deve cum-
prir. Venho pugnar pelo jornalismo, contra a desqualificação que hoje o habita. Venho também
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manifestar opinião contrária à de quem postula que o jornalismo morreu às mãos das novas
tecnologias e das redes sociais. Contrariar quem opina que o jornalismo já não tem função a
cumprir, pois hoje todos comunicamos com todos. Essa verdade oculta, porém, uma falácia. E,
pelo contrário, o jornalismo é hoje tão necessário como o era há 149 anos.

Poder-se-iam concitar inúmeros investigadores e jornalistas em abono da defesa do jorna-
lismo. Citar-se-á apenas uma dessas individualidades, Bill Kovach. Entrevistado por Sydney
Smith, em 2010, afirmou que «a democracia baseia-se no cidadão informado, no colectivo infor-
mado» e que foi a opinião criada pelo advento da imprensa «o que criou a democracia». Kovach
acredita que «os dois nasceram juntos, os dois vão morrer juntos».

O investigador norte-americano argúi que «o jornalismo de verificação é a chave para a
sobrevivência da democracia». Kovach e Rosentiel, no livro «Blur», argúem que as redacções
têm de mudar. E para que sejam mais eficazes, os jornalistas precisam de ter um «superior
“nível de prova”, maior transparência, “maior especialização”, novas competências, e mais»
(Smith, 2010). A democracia assim o exige.

Jornalismos

Reflectir sobre o futuro do jornalismo implica encarar as duas principais perspectivas que
o habitam, uma das quais designarei como determinística e a outra como heurístico-cívica. A
primeira reduz o jornalismo a um papel instrumental na circulação da informação que é dis-
ponibilizada. A segunda toma-o na sua função originária de inscrever a acção social na esfera
pública e proporcionar os dados que facultem a determinação política dos cidadãos.

A admissão de mais do que uma perspectiva traduz uma constatação que emerge da reali-
dade, a existência de jornalismos. O que questiona a pretensão de haver um único jornalismo,
um que seja classificado como o bom jornalismo. A precedente constatação sobre a natureza
discursiva, ideológica e cultural não invalida outra dimensão, a dos meios de comunicação.

O surgimento de cada novo meio tem sido, recorrentemente, acompanhado por vozes que
prenunciam a morte de meios precedentes. A morte da imprensa tem sido predita inúmeras
vezes. Mas actualmente é a própria morte do jornalismo – enquanto instituição e narrativa da
realidade – que se prenuncia.

Há neste anúncio uma mudança qualitativa de atitude. Não se trata apenas de enunciar
uma hipótese darwinista, mas de impor uma perspectiva providencial inspirada pelo mercado.
Trata-se de negar ao jornalismo a sua identidade distintiva como consequência da evolução tec-
nológica, do avanço neoliberal e de mudanças ocorridas nas organizações.

Não se trata apenas da morte do jornalismo de qualidade que muitos vaticinam e que Schud-
son considera «grandemente exagerado» (2010). Trata-se de o substituir por outro tipo discur-
sivo, mercantil e/ou corporativo (McManus, 2009; Dinan e Miller, 2009).

A morte do jornalismo – tal como é concebido enquanto fenómeno ideológico, cultural e
político e enquanto instrumento de cidadania – traduzir-se-ia num retrocesso cívico (Rieffel,
2013; Schudson, 2008). A função desempenhada pelo jornalismo encontra-se em situação de
desvantagem face aos meios ao dispor e ao ascendente adquirido por outras instâncias discursi-
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vas. Face ao ascendente de uma propaganda hegemónica, política e comercial (Lippmann, 2003;
Chomsky, 2002).

O jornalismo carece, por isso, que lhe seja restituído mundo. Isto é, reconstruir o seu papel
na acção social e na interpretação dos fenómenos da vida (McNair, 2009 e 2003; Aguinaga,
2001).

Determinar o que é o jornalismo, qual a sua função e qual o contributo que confere à socie-
dade não é tarefa simples nem consensual. Mas pode ser esclarecida pela observação do núcleo
central de fundamentos que o estruturaram ao longo de 150 anos de existência.

O estudo sobre a dimensão cognitiva da produção jornalística, a investigação dos modelos
de comunicação e política e o conhecimento empírico de rotinas e práticas consubstanciam um
ponto de partida para uma análise reflexiva que envolva a profissão e a academia.

Há quase cem anos Walter Lippmann preconizava que os jornalistas adquirissem mais “espí-
rito científico”. Até ao presente vários autores pronunciaram-se sobre deduções teóricas e testes
empíricos a que os jornalistas procedem no exercício da sua actividade e sobre a necessidade de
formular um corpo de conhecimento que sistematize a experiência e práticas jornalísticas.

Num tempo em que se prevê a diluição do jornalismo na amálgama de produtores de in-
formação ou de conteúdos, requer que se proceda à invenção de uma teoria da prática que lhe
restitua a distinção que lhe é específica e a legitimidade que o qualifique. O verbo inventar é
aqui tomado na sua expressão heurística e a acção que induz visa atribuir dimensão teórica às
práticas do jornalismo.

Transformar o jornalismo

Marx constatou no século XIX que os filósofos apenas se limitaram a interpretar o mundo de
maneiras diferentes. A questão, porém, como o postulou, «é transformá-lo» (Marx Engels, 1982:
3). Acção de que carece também o jornalismo. Transformá-lo para o tornar mais científico,
transformá-lo para lhe definir uma metodologia, transformá-lo para atribuir sentido ao papel
social que lhe incumbe.

Essa transformação terá de visar a sua qualificação e acreditação. Ensaiar percursos que
reflictam sobre o ecossistema dos media ou partir do conhecimento empírico dos profissionais
para configurar disposições, estabelecer metodologias e adoptar práticas. Michael Schudson,
por exemplo, tem uma obra extensa, em que pensa o jornalismo e o critica.

Reflecte sobre a crise do jornalismo e a crise de identidade dos jornalistas, sem deixar de
apontar exemplos que despontam entre jovens e velhos jornalistas norte-americanos (Schudson,
2013 e 2008). Quando o profissionalismo se encontra sob escrutínio, o jornalismo não está
sequer perto de assumir um entendimento claramente articulado de um plano e propósito em
relação à democracia.

Richard Sambrook, jornalista e executivo na BBC, recorre à experiência profissional adqui-
rida ao longo de mais de 30 anos para interpelar um dado do presente. Parte de uma evidência, a
de que as pessoas não acreditam em nada, para enunciar como propósito do jornalismo a trans-
missão de confiança (Sambrook, 2012). Cita a esse propósito Peggy Noonan, colunista do Wall
Street Journal, que escreveu em 2011 que «quando as pessoas não acreditam em nada, como se
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sabe, elas acabam por acreditar em qualquer coisa». Uma proposição que contribui para escla-
recer fenómenos populistas que varrem os processos eleitorais na Europa e nos Estados Unidos
da América.

No relatório para o Instituto Reuters para o Estudo do Jornalismo, sustenta que há alter-
nativas para quem procura soluções para o défice de confiança nos media. Sambrook alude a
soluções no contexto mediático dos Estados Unidos de América e Reino Unido. Sugere três
princípios que radicam numa pesquisa guiada, dirigida pela evidência, na diversidade de opi-
niões e na transparência sobre os métodos e valores (Sambrook, 2012: 4).

Revisita os conceitos de imparcialidade e objectividade, que, embora tenham significados
diferentes, são usados indistintamente. O primeiro, usado no Reino Unido, remete para a eli-
minação de preconceitos, enquanto o segundo, utilizado pelos norte-americanos, respeita ao
esforço para excluir juízos subjectivos e distinguir evidências e factos. Cita David Weinberger,
para quem a «transparência é a nova objectividade». Tomando essa referência, a transparência –
que supõe franqueza em relação às fontes, meios, propósitos, interesses e métodos – é a forma
de atribuir confiança às notícias. Aduz que, além disso, permite conhecer os pontos de vista
pessoais do repórter e dá possibilidade ao leitor de discernir preconceitos e tomá-los em conta.

Mas a transparência não basta. Carece de outros dois conceitos, evidência e diversidade,
que Sambrook reputa, respectivamente, como o coração da objectividade e da imparcialidade. A
evidência permite que o público por si próprio decida, e motiva o debate e discussão sobre factos
verificáveis. A diversidade, como afirma, «fornece oxigénio para o debate racional» (Sambrook,
2012: 40).

Ao contributo do britânico Sambrook acrescento o trabalho dos norte-americanos Natalie
Jomini Stroud e Stephen D. Reese, realizado no âmbito de um inquérito encomendado em 2007
pela Corporation for Public Broadcasting, a sociedade de radiodifusão pública dos Estados Uni-
dos da América. Enquadrado num conjunto de sete temas de investigação sobre objectividade e
equilíbrio em radiodifusão pública, o trabalho dos dois investigadores visou identificar quais as
conclusões a que chegaram leitores e telespectadores de notícias e informações.

Reviram os conceitos-chave e os temas teóricos nos estudos sobre o desempenho dos media
noticiosos e procederam à discussão de conceitos normativos como objectividade, neutralidade,
pluralidade, equilíbrio e preconceito (Stroud e Reese, s/d). Embora estes conceitos normativos
sirvam para avaliar o conteúdo dos media e os próprios jornalistas, utilizaram outros termos
para abordar a percepção do público sobre o desempenho dos media. Entre estes contam-se a
credibilidade, competência, confiabilidade e cepticismo.

A pesquisa incidiu quer sobre os factores individuais que influenciam a percepção do pú-
blico quer sobre os factores que nos meios de comunicação podem influenciar as percepções
públicas em relação ao desempenho dos media. Entre os primeiros factores, os dois investiga-
dores analisaram como a avaliação do público sobre o desempenho dos media é afectada pelas
seguintes condições: a perspectiva partidária ou influência ideológica; a percepção de partilha
de opinião com a fonte; o papel mimético de desconfiança face a outras instituições; a discussão
de políticas com outros que partilham a mesma opinião; e o modo de uso dos media.

Entre os factores que nos media podem influenciar as percepções públicas, a análise de
Stroud e Reese não se limitou apenas aos atributos individuais e factores sociais. Abordaram
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também as características e géneros da informação jornalística. Analisaram como o conteúdo
das notícias influencia as percepções de credibilidade do público, como as técnicas de produção
também influenciam e afectam a credibilidade pública e como é que a origem institucional ou
organizacional da fonte influencia as impressões sobre a mensagem.

Os investigadores referiram-se também aos métodos utilizados para avaliar o desempenho
dos media e a percepção do público. Aduzem que foram avaliados vários aspectos de cobertura
noticiosa, estabelecidos critérios claros que permitissem a replicação da análise e a identificação
de diferenças de conteúdo que fossem significativas e estivessem associadas ao desempenho dos
media. Apresentaram também um panorama sobre as organizações que nos Estados Unidos
da América se dedicam a escrutinar as práticas dos media, as quais fazem ecoar críticas ao
desempenho.

Interessa neste contexto a relevância e características da abordagem e não as conclusões que
o relatório apura. A pesquisa traduz a intenção em melhorar métodos, processos e qualidade do
conteúdo informativo na radiodifusão pública norte-americana. Embora seja um desenho espe-
cífico, equaciona problemáticas adequadas ao serviço público que o jornalismo presta. Poder-se-
iam convocar outras pesquisas e reflexões produzidas em países distintos destes dois de cultura
anglo-saxónica. Todavia, não há intenção de fazer a revisão do estado da arte.

No entanto, aduzirei outro aspecto significante para introduzir as palavras seguintes. Trata-se
do objectivo que está subjacente ao conjunto de pesquisas desenvolvidas no âmbito da Corpora-
tion for Public Broadcasting, que não se esgotam nos autores referidos. É a intenção de conhecer
os públicos dos media, os destinatários da informação. Assegurar a interacção entre profissionais
dos media e os seus públicos. Stroud e Reese recomendam no relatório que «os profissionais de
media públicos devem envolver o público no diálogo sobre as notícias e as decisões jornalísti-
cas».

Bill Kovach e Tom Rosenstiel, dois outros autores norte-americanos, também induzem essa
perspectiva, designadamente, no livro “Os Elementos do Jornalismo”, nos quais concitam o
público a exigir aos profissionais do jornalismo o cumprimento de um conjunto de princípios
que regem a actividade, mas também a relação com leitores, ouvintes e telespectadores.

Não é, porém, aquela obra nem a actividade de ambos no Committee of Concerned Journa-
lists que suscita a referência. Justifica-se para aludir ao livro “Blur: How to Know What’s True
in the Age of Information Overload”, editado em 2010. Partilhada pelos autores citados, emerge
nesta obra de Kovach e Rosentiel a questão da confiança. Kellogg (2010) afirma que o livro
inscreve os predicados que podem tornar o jornalismo contemporâneo confiável. Os autores
procuram responder a duas perguntas de partida: como é que os «consumidores decidem em que
fontes de notícias podem confiar no panorama actual dos media?» e «qual é agora, e no futuro,
o papel da imprensa tradicional?»

Com base num estudo de caso, o do acidente nuclear de Three Mile Island (EUA), em 1979,
os dois autores suscitam «questões fascinantes» que conferem ao livro um carácter «didáctico,
criando categorias descritivas para o jornalismo». Além de o conceberem com um enquadra-
mento que permite a quem o leia construir mentalmente um processo rápido de análise de in-
formação, enfatiza a importância da verificação, quer dos factos quer das evidências, quer na
imprensa quer em blogs.



i
i

i
i

i
i

i
i

Restituir mundo ao jornalismo e inventar uma teoria da prática 411

A confiança, isto é, a descoberta em que confiar, subjaz ao discurso de Kovach e Rosentiel
quando concitam a pensar sobre as notícias, mediante «a forma de conhecimento céptico» (Bush,
2011). A abordagem que propõem envolve de alguma forma o uso do método científico e do
pensamento crítico, com recurso a procedimentos lógicos e a práticas que esclarecem em que
vale a pena acreditar.

Numa recensão a “Blur”, Stephanie Bush expõe que o saber céptico proposto pelos autores
baseia-se em seis questões: (1) Que tipo de conteúdo estou a encontrar?; (2) A informação está
completa; e se não estiver, o que lhe falta?; (3) Quem ou o quê são as fontes, e porque se deve
acreditar nelas?; (4) Que evidência (ou prova) é apresentada, e como foi testada ou examinada?;
(5) O que pode constituir uma explicação alternativa ou compreensão?; e (6) Aprendo o que
preciso?

Estas perguntas e a sua aplicação a notícias concretas levam Kovach e Rosentiel a identifi-
carem quatro modelos de jornalismo: (1) o jornalismo de verificação; (2) o de asserção; (3) o de
afirmação; e (4) o de grupo de interesse. Sambrook e Bush aludem a estes modelos e Kovach,
em entrevista a Smith (2010), opta pelo primeiro deles, considerando que corresponde ao pro-
pósito do jornalismo, de forma a contribuir para que os cidadãos tomem decisões informadas.
Cabe aos leitores classificarem a natureza do conteúdo informativo de acordo com os modelos
apresentados.

O primeiro deles é o jornalismo de verificação apresentado como o modelo tradicional que
coloca ao mais alto nível a precisão (accuracy) e o contexto. O jornalismo de asserção, um
modelo mais recente, dá primazia ao valor do imediatismo e do volume de informação. Pauta-se
por ser um canal passivo de informação, sem verificação e atribuição de sentido que o primeiro
modelo assegura. Acolhe dados não editados, incluindo rumores, asserções, insinuações, relatos
contraditórios e acusações.

O jornalismo de afirmação constitui o terceiro modelo. Trata-se do tipo de media cuja le-
aldade implica um menor grau de exactidão, integridade ou verificação. Privilegia fontes que
os públicos seguem principalmente para afirmar e reforçar as crenças existentes, que tendem a
escolher apenas aquelas histórias que suportam a sua própria ideologia ou ponto de vista. Infor-
mação que reflecte a escolha selectiva (cherry-pick).

Por último, o jornalismo de grupo de interesse remete para a negação do jornalismo. Recorre
a sítios da Internet segmentados ou a fragmentos de trabalho, frequentemente investigativo, que
são geralmente financiados por interesses especiais (em vez de instituições de media) cuja infor-
mação é concebida para parecerem notícias. Sambrook (2012: 15), que cita “Blur”, acrescenta
que adicionalmente são descritos «jogadores poderosos» que, sem pertença ao jornalismo, influ-
enciam os media. Entre eles, as instituições governamentais, as instituições sociais e interesses
de entretenimento.

Bush destaca que o livro sustenta uma interpelação ao futuro do jornalismo e que os seus
autores cunham o termo «próximo jornalismo», o qual, sugerem, funcionará através da criação
de «páginas de conhecimento» alojadas na web. As funções do jornalismo passam então por oito
dimensões: (1) autenticador; (2) criador de sentido; (3) investigador; (4) titular de testemunhos;
(5) acreditador; (6) agregador inteligente; (7) organizador de fórum; e (8) papel padrão.
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Esboço para a acção

As circunstâncias descritas, o ecossistema dos media e o estado presente do jornalismo re-
querem reflexão sobre as problemáticas, produção de conhecimento e qualificação dos mensa-
geiros. Os estudos sobre o jornalismo em Portugal são escassos, assim como o conhecimento
empírico produzido por jornalistas. Academia e profissionais raramente se têm encontrado, com
resultados frutuosos, ao longo do percurso.

Quarenta anos de ditadura e outros tantos de um ambiente democrático que não produziu dis-
posições identitárias no jornalismo, baseadas na ideologia ou cultura jornalística desde a origem
da imprensa à actualidade, converteu-se na evocação de uma mescla de conceitos mal definidos
e mal assimilados, com indistinta pertença às escolas de jornalismo que mais têm influenciado
o campo em Portugal. A corrente francesa influenciou as gerações mais velhas de jornalistas
portugueses e, depois do 25 de Abril de 1974, a influência passou a pertencer à corrente anglo-
saxónica.

A essa mescla fluída de concepções sobre o jornalismo juntou-se a onda de transforma-
ções que têm varrido o ambiente mediático com consequências nefastas. O encerramento de
projectos, a concentração dos media, a uniformidade editorial, o paralelismo político (Hallin
e Mancini, 2010) e a degradação de padrões de qualidade causam uma experiência penosa, a
de assistir às práticas jornalísticas, e um ingrato teste, o de enfrentar o discurso do jornalismo
dominante.

Sem saudosismos, e citando o poema A Rocha (1934), de T. S. Eliot, vale a pena interpelar:
«Onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento?/ Onde está o conhecimento que perde-
mos na informação?» Em vésperas da queda da ditadura, no início dos anos 70, a direcção de
Silva Costa no Sindicato dos Jornalistas, com a participação dos mais activos membros de uma
nova geração de jornalistas, chegada às redacções em meados da década de 60, suscita o debate
sobre as questões mais candentes que o jornalismo enfrentava.

A mais importante era a censura, que derrogava todos os direitos. Silva Costa, no prólogo
ao livro «A Lei de Imprensa e os Jornalistas» (1971, Lisboa: Editorial Estampa), alude «à liber-
dade de expressão do pensamento, defende que a liberdade de imprensa é a mais necessária e
respeitável, já que lhe cabe representar todas as outras» (César, 2011: 2). Refere-se aos direitos
e deveres dos jornalistas em dois planos, um que respeita à independência e à dignidade da pro-
fissão e da actividade e outro que enquadra a natureza específica e a «complexidade técnica da
actividade jornalística».

Silva Costa perspectiva dois planos. Num deles «inscreviam-se as matérias de relação do
sistema dos media com o sistema político e, no outro, as matérias que regem o universo do
jornalismo, a sua cosmologia, desde as relações com as empresas às normas e disciplina respei-
tantes ao profissionalismo».

Reitera a «função de carácter público» do jornalismo, a qual pressupunha a intervenção
sindical, formulada com dois propósitos que se reforçam. Um, refere-se à «situação, condições
e necessidades da respectiva profissão e [ao] modo de promover o seu aperfeiçoamento ou suprir
as suas insuficiências» e, o outro, respeita à qualidade da informação, à independência face às
forças económicas e ao pluralismo.
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Silva Costa abordou também a emergência de criar conselhos de redacção, que qualificou
como «mecanismo interior à própria actividade profissional». «O escrutínio da actividade jor-
nalística, pela sua natureza, pela “função comunitária” que desempenha e pela qualificação dos
seus profissionais, deveria ser apreciado por um órgão interno, rejeitando o arbítrio do poder
político e do poder económico» (César, 2011).

Preconizava uma informação livre, que passaria pela «revalorização moral e material da pro-
fissão de jornalista». Essa entidade, «formada pelo conjunto de profissionais de cada redacção»
constituiria o garante da «liberdade da informação e da independência editorial, perante a ame-
aça de ingerência estatal ou monopolística». O seu fim último visava assegurar «os meios de
fornecer ao público uma informação honesta e completa» e valorizar «a relação jornal-leitor».

O desígnio perdeu-se, porém, na avassaladora torrente de transformações. O fenómeno não
é português. É transnacional e ecoa no mundo inteiro. As ingerências monopolísticas, a que
se referiu Silva Costa, deixaram impressões digitais num jornalismo confiscado. Umberto Eco
narra em ficção, no romance Número Zero (2015), as estórias reais do jornalismo italiano. Eco
afirma que «é do jornalismo real» que fala (Cruz, 2015). De um tipo de jornalismo que designa
como «máquina de lama». Entrevistado por Juan Cruz, Eco afirma que a máquina de lama «é uti-
lizada para deslegitimar o adversário e desacreditá-lo sobre questões particulares» e acrescenta
que para sair desse registo é necessário dar «notícias credenciadas», apresentar provas.

O panorama actual dos media em Portugal apresentam uma característica que evidencia duas
faces que exprimem a mesma realidade. Os comentadores, ou fazedores de opinião, estabelecem
nas televisões a agenda do dia, que posteriormente dão origem ao noticiário. Notícias que são em
seguida comentadas em directo por jornalistas e convidados. Outro aspecto reside em exorcizar
o conceito de actualidade, o movimento, a passagem do tempo, ao repetir até à exaustão a mesma
notícia no mesmo dia ou em dias subsequentes.

Sem desbaratar o bom jornalismo que ainda se faz, é urgente tomar consciência da situação
e agir. Embora algumas das práticas correspondam a estratégias dos modelos de jornalismo de
alegação, de afirmação e de grupo de interesse, expostos por Kovach e Rosentiel, outra parte
são movidas por ignorância. O jornalismo carece de uma formação especializada e de um en-
sino alicerçado em métodos pedagógicos que incorporem o conhecimento científico nas práticas
quotidianas do exercício profissional.

A tarefa implica também uma reflexão sobre a concepção de jornalismo com base em es-
tudos, mas também em fundamentos da prática profissional que seja esclarecida pela teoria e
pelas metodologias científicas. O desempenho do jornalismo tem de estar indissociavelmente
ligado à função de representação que cumpre na sociedade, à percepção pública e ao interesse
dos públicos que serve.

O conhecimento científico e a empiria são ponto de partida para intentar descobrir um corpo
de conhecimentos inerente à actividade profissional e uma pedagogia que sirva a aprendizagem
do jornalismo. Requer a identificação do que é o jornalismo e quais os referentes teóricos que o
qualificam, para configurar quer a sua episteme quer a sua techne.

Os clássicos gregos conferiam à episteme o significado de conhecimento, enquanto tradu-
ziam a techne quer como ofício ou arte. Aliás, a techne representrava «a palavra grega padrão
tanto para uma habilidade prática como para o conhecimento sistemático ou a experiência que
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lhe está subjacente» (Halliwell, 1998). Os estóicos, por seu turno, consideravam as duas noções,
conhecimento e oficio, confluíam na formação da ciência e da arte de viver.

O habitus jornalístico é outra das noções a investigar, partindo da significação que Bourdieu
lhe atribui. Um «sistema de disposições socialmente constituídas que orienta os agentes na
sua percepção e acção» (Mouzelis, 2007; Wacquant, 2004; Bourdieu, 2002; Calhoun, 2002).
Bourdieu enfatizou o papel generativo do habitus, que gera e organiza práticas e representações.
E é no seio «de mundos sociais objectivos (campos) [que] os agentes desenvolvem [actividade]
e operam», mediante «disposições socialmente constituídas (habitus), que formam a maneira de
pensar, sentir e agir desses agentes», o seu conhecimento prático.

A teoria de campo de Bourdieu (um espaço social estruturado, com as suas regras próprias,
esquemas de dominação e opiniões legítimas) e o conceito de habitus podem ser cotejados com
o dilema teórico equacionado por Anthony Giddens em relação à acção humana e à estrutura
social, conceitos interligados e que exercem mútua influência. O objectivo de toda a reflexão é,
como preconizou Stuart Adam, «construir um corpo de conhecimento e crítica que represente a
voz da experiência jornalística» (Adam: 2001).

Concomitantemente, o jornalismo deve ser tomado como uma disciplina de investigação, o
que é inerente a toda a actividade e que importa assumir com rigor científico no quadro teórico
dos estudos etnográficos e sociológicos. Tal enquadramento permitirá melhorar a qualidade
do conteúdo produzido e resolver problemáticas que o acompanham. Desde logo, a questão
da objectividade, inerente ao método científico, e que deve ser entendido nesse contexto. Mas
também a verdade que, além de outras proposições, encontra uma resposta plausível na «verdade
dos factos» (Arendt, 1995).

Ettema e Glasser afirmam que dizer a verdade deve ser conceptualizada como um esforço
prático. Sustentam a impossibilidade evidente de separar factos e valores. Aduzem que os valo-
res desempenham um papel fundamental no conhecimento e descrição dos fatos. Argúem que:
(1) na investigação prática a verdade é o resultado de um processo para lidar com a evidência
mais do que com a realidade; (2) factos e estórias são mutuamente constituídas no decurso desse
processo; (3) Os valores são inerentes ao processo» (Ettema e Glasser, 1998: 133).

Consideram que a verdade se encontra entre o realismo e o relativismo, e que deve ser encon-
trada entre várias explicações e que a verificação dos factos deve subordinar-se à corroboração
das explicações. Inerente também ao jornalismo, a ética é uma condição fundamental no juízo
que os profissionais fazem e uma responsabilidade intrínseca ao serviço público que prestam.
Gabriel García Marquez (1996) afirmou que a «ética deve acompanhar sempre o jornalismo,
como o zumbido o moscardo».

A função do jornalismo, tal como aqui se encara, traduz-se em: (1) Revelar um conheci-
mento (cuja natureza importa precisar); (2) Representar a realidade (e os meios para o fazer);
(3) Reduzir a incerteza (como afazer democrático).

Implica esboçar um ethos jornalístico, um conjunto de valores culturais e um conjunto de
métodos no qual o conhecimento é produzido e certificado, regido no quadro da estrutura nor-
mativa de Merton (1973): universalismo, comunalismo, integridade (isenção) e cepticismo or-
ganizado.
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Concita também uma abordagem epistemológica (Ekström, 2002; Ettema e Glasser, 1998)
sobre: (1) Forma de conhecimento; (2) Produção de conhecimento; e (3) Aceitação pública do
conhecimento exposto. Trata-se de definir quais (1) as regras, rotinas, procedimentos institu-
cionalizados e sistemas de classificação que guiam a produção de conhecimento e em que (2)
condições e com que meios os jornalistas decidem o que é suficientemente verdadeiro e autori-
zado.
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Resumo

A par dos conceitos sobre o modo como a produção jornalística interfere na realidade
reproduzida pelos media, observando de forma atenta como as fontes de informa-
ção influenciam esta mesma perceção da realidade, parece-nos fundamental refletir
sobre como as Organizações Não-Governamentais estão presentes nas notícias en-
quanto fontes de informação. As fontes menos poderosas, provenientes da sociedade
civil organizada, são contactadas em diversos momentos, e podem promover uma voz
mais plural no espaço de debate. O tipo de discurso e tom identificado no contexto
das notícias ajuda-nos a compreender o modo como as ONG estão representadas pe-
los media. Para compreender as tendências assumidas pelas ONG nas notícias em
que são fontes de informação, analisámos um período de quatro semanas por ano,
durante três anos entre 2009 e 2011, em quatro meios de comunicação nacionais –
agência Lusa, Público, RTP e TSF, partindo de algumas variáveis presentes no dis-
curso jornalístico.
Palavras-chave:

Introdução

As notícias são fruto de diversas interações entre fontes de informação e jornalistas. E estas
articulam ligações sociais sendo simultaneamente veiculadoras de uma mensagem e informações
sobre factos ou acontecimentos. Como refere Tiffen (2014) numa revisão de literatura sobre
as dinâmicas das fontes de informação, as notícias medeiam por um lado o ambiente sócio-
político mais amplo com o público, e por outro o seu conteúdo foi mediado e está dependente de
outras instituições que disponibilizam informação. Autores como Fishman (1980) Sigal (1986),
Gans (1979) ou Cottle (2000) se referem às fontes de informação como elementos essenciais
na composição das notícias, e na forma como é veiculada a informação, alias as fontes podem
determinar a forma como é avançada a informação, sendo que estão sobretudo concentradas nos
poderes institucionais e governamentais.

Podemos mesmo recordar Habermas (1974) concordando que os meios de comunicação
social têm um papel fundamental na conceção da esfera pública e no modo como esta representa
os atores deste espaço.

Estudos prévios (Cottle 2000; Gans 1979, 2011; Hall et al. [1978] 1999; Sigal [1973] 1999)
têm sublinhado este facto, de que o acesso à notícia é fortemente determinada pela distribuição
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de poder e recursos. Fontes de informação como políticos, instituições governamentais, com
recursos e estratégias de comunicação estabelecidos têm vindo a aceder de forma mais imedi-
ata e ágil ao espaço de informação, nomeadamente quando comparamos com outras fontes de
informação não institucionais como cidadãos e organizações não governamentais.

Se por um lado verificamos máquinas de comunicação cada vez mais bem construídas e pre-
paradas, habitualmente coladas a grandes empresas e instituições de fortes recursos, há também
estudos que têm vindo a confirmar a expansão da sociedade civil em determinados problemas
como questões ambientais (Greenberg, et al. 2011).

Neste contexto, propomo-nos neste artigo a explorar a forma como as fontes de informação
não governamentais aparecem na cena portuguesa. Consideramos que é um facto que as ONG
estão presentes no espaço público mediático, e por isso analisamos as peças nas quais se verifica
um contacto com estas entidades no processo de produção das notícias.

A partir da análise de notícias, pretendemos interpretar o tom das ONG quando são fontes de
informação, já que na maior parte dos casos as fontes não-governamentais são contactadas pelo
jornalista para exporem iniciativas, mas nem sempre o contacto entre a fonte de informação se
trata de um contacto direto. Este é muitas vezes um contacto mediado por comunicados, estudos
ou outras estratégias de comunicação tomadas por este sector da sociedade civil.

As ONG como fontes de informação no espaço público

AS ONG podem ser vistas como uma parte da sociedade civil organizada. Jeff Atkinson e
Martin Scurrah (2009), numa obra sobre o papel das organizações na mudança social à escala
global, distinguem três tipos de estruturas sociais cuja génese é semelhante. Por um lado, os au-
tores destacam as “organizações da sociedade civil” que têm por base a reunião de cidadãos co-
muns, em prol de um interesse ou preocupação comum e sobre o qual se sentem particularmente
sensibilizados. As características independentes e que excluem organizações governamentais
e económicas aproximam estas entidades das que conhecemos por determinadas como ONG.
Estas últimas, já formalmente organizadas e constituídas, são habitualmente privadas, autogo-
vernadas, não têm fins lucrativos e a sua agenda está particularmente dirigida para as questões
de justiça social – pobreza, promoção dos direitos humanos e proteção ambiental.

Os media servem frequentemente este fim – chegar ao público. As organizações precisam
dos media para serem conhecidas, e recorrem-lhe para chegar às preocupações do público mas
também para educarem as pessoas sobre os temas que defendem. Por outro lado, as ONG
necessitam da participação dos media para se distinguirem e apresentarem a sua área de atuação
(Esparcia, 2008). O autor refere precisamente a “noticiabilidade” de alguns temas em função de
outros, por respeitarem alguns valores notícias.

Mas estes meios de comunicação de massa, antes fechados ou de difícil acesso ao grande
público, têm vindo a sofrer fortes alterações. Hoje as capacidades dos meios alteram-se e os
seus efeitos também. É difícil fugir aos media alternativos, como refere Dagron (2009) iden-
tificando os novos métodos e tecnologias mais acessíveis. “Indivíduos, grupos, comunidades,
organizações da sociedade civil e movimentos sociais estão disponíveis localmente, e possuem
e controlam os novos media e a comunicação” (Dagron, 2009: 445).
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As notícias, a atualidade e o agendamento dos acontecimentos determinam a hierarquia da
relevância pública dos acontecimentos. Os valores notícia, mas também as rotinas dos jornalis-
tas, determinam a presença das fontes de informação. Apesar de os jornalistas privilegiarem um
contacto mais regular com as fontes de informação oficiais (Sigal, 1973, Manning, 1998, De-
acon, 1999) e darem preferência clara a fontes burocráticas, governamentais e corporativas, as
ONG têm vindo a fundamentar uma maior presença mediática. De facto, “o processo cria uma
hierarquia de fontes estabelecidas, o Governo e a maior parte dos partidos políticos garantem a
atenção dos media, seguidos das organizações políticas e de grandes uniões.” (Jong, 2005:112).

No sentido de contribuir para a reflexão propomos partir de uma análise das notícias da
Agência Lusa, do jornal Público, da RTP e da TSF de modo a compreender o discurso articulado
pelas ONG quando estas se posicionam enquanto fontes de informação.

Metodologia

Este estudo faz parte de uma investigação mais extensa que se debruça sobre a observação
destas fontes de informação, não governamentais, no contexto da atualidade. Esta apresentação
debruça-se sobre as notícias publicadas nos media, onde existam referências a ONG citadas en-
quanto fontes primárias ou secundárias na notícia em causa. Para um levantamento completo
pareceu-nos relevante a escolha de um leque variado de meios de informação, daí que a pesquisa
se centre sobre a imprensa escrita (“Público”), blocos de informação televisiva (RTP), radiofó-
nica (TSF) e agência de notícias (Lusa), no decorrer de três anos, entre 2009 e 2011. Só então
se torna possível interpretar os dados à luz da informação recolhida e então apontar algumas
conclusões sobre o tom e tipo de discurso usado pelas ONG quando aparecem como fontes de
informação. Para isso optámos por fazer uma recolha de notícias em 4 semanas por ano, durante
estes três anos, em Março, Junho, Setembro, e Dezembro. A escolha dos meses foi feita com
base numa tentativa de identificar momentos que espelhassem a realidade observada durante
o ano, sem influenciar os dados recolhidos. Com esta análise pretendemos aprofundar o tipo
de discurso jornalístico reproduzido no contexto dos media nacionais, tentando assim contri-
buir para a discussão sobre a participação das fontes de informação menos poderosas no espaço
público.

O discurso das fontes não governamentais

Nem sempre as ONG são uma fonte frequentemente contactada no contexto da atualidade
noticiosa. Contudo, a partir dos dados que recolhemos compreendemos que na maior parte dos
casos em que é feito este contacto, verifica-se mais frequentemente a presença do discurso direto
nas peças.

As fontes de informação são importantes pois supõem outro ponto de vista e trazem dados
complementares e concedem veracidade aos factos descritos (Fontcuberta, 2007). E quando
se usam citações, estas permitem receber a informação na primeira pessoa, reproduzindo exata-
mente os termos em que o sujeito informativo se expressou. Reforçando o contacto do “Público”
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com os protagonistas da informação, o discurso direto confere mais credibilidade à notícia.
(Fontcuberta, 2007).

Na maior parte dos casos, encontramos de facto a presença do discurso direto da ONG na
notícia. Para a análise desta variável decidimos considerar o discurso presente na peça como
discurso direto ou indireto, de acordo com a sua predominância na notícia.

Em 66 por cento dos casos o jornalista escreve de forma literal o discurso da instituição,
entre aspas como discurso direto. Ou seja, recorre ao discurso direto para transmitir a perspetiva
da fonte não-governamental. Como se pode verificar, em 149 casos, ou seja, em 32 por cento, o
jornalista apenas transcreve o discurso da ONG. Como podemos ainda verificar na tabela 1, em
dez casos não há qualquer referência direta à fonte de informação. Isto acontece sobretudo em
pequenas informações veiculadas em peças de curta extensão.

Tabela 1. Tipo de discurso na peça analisada
Disurso predominante
Discurso direto 303
Discurso indireto 149
Sem referência direta 10
Total 462

A presença do discurso direto ou indireto das ONG nas notícias é feito assumindo muitas ve-
zes uma posição, tomando um partido ou simplesmente apresentando factos ou acontecimentos.
Tentámos categorizar esse mesmo tom, identificado nas notícias, através de elementos identifi-
cados nos textos analisados.

Neste contexto, consideramos importante interpretar o tom que é usado pela ONG quando é
abordada na notícia, enquanto fonte de informação. Assim, em alguns casos este é muito claro,
visto que a fonte assume à partida, no seu próprio discurso, o tom que é mote para a forma como
a fonte se posiciona na peça. Noutros casos tivemos de avaliar de modo mais preciso o discurso
da fonte de informação na própria notícia para compreender isto mesmo.

Na maior parte dos casos as fontes não-governamentais são contactadas pelo jornalista para
exporem iniciativas. No total, isto acontece em 27 por cento dos casos (123). Em 106 situações,
23 por cento, a fonte contactada limita-se a fazer uma exposição de um facto, enquadrada na no-
tícia. Esta última é uma situação muito comum no contexto de peças em que a fonte é contactada
pelo jornalista para acrescentar informação sobre um tema específico da notícia.

Os tons de denúncia e de protesto são também significativos neste contexto. A denúncia
aparece em 91 peças em que as organizações são fontes de informação, isto é 20 por cento
das notícias. As peças em que as fontes não-governamentais são contactadas pelos jornalistas
e em que o tom que surge como mais evidente é a apresentação do contraditório também são
significativas. Verificamos 55 notícias em que surge esta situação.

Em apenas nove por cento das peças (40), o tom da ONG sugere mais uma busca de soluções
face a uma problemática noticiada na peça jornalística. O tom de protesto é veiculado em 29
casos (seis por cento) de contactos e a reposta a polémicas surge em 2,6 por cento dos contactos
com as ONG.
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Na maior parte dos casos, as ONG são contactadas num contexto em que expõem uma
iniciativa e falam em discurso direto na peça, como podemos verificar na tabela 12. Em cerca de
75 por cento dos casos em que a ONG é contactada no contexto acima referido o jornalista fala
diretamente com a fonte.

Tabela 2. Tipo de discurso e tom da ONG na peça
Exp. de Denúncia Busca de Exposição Apresentação de Protesto Polémica Não se Total

factos soluções iniciativa contraditório aplica

Discurso

direto 80 46 24 92 40 14 5 2 303

Discurso

indireto 25 45 14 26 15 14 6 4 149

Sem

referência 1 0 2 5 0 1 1 0 10

direta

Total 105 91 40 123 55 29 12 6 462

Aliás, quando o objetivo ou tom da fonte é o de exposição de iniciativa, o discurso direto
é o que aparece mais. Quando a ONG apresenta um ponto de vista contraditório também o faz
sobretudo veiculando o seu discurso de modo direto. Este tipo de discurso aparece no total em 72
por cento dos casos Já em 73 por cento dos casos em que há uma exposição de factos, o jornalista
recorre também à fonte de modo direto. Curiosamente, nos casos em que a fonte assume um tom
de denúncia, protesto e polémicas, os contactos diretos são menos frequentes. Há um recurso
a ambos os contactos de forma muito equilibrada. Nos três casos, o jornalista refere a fonte
direta e indireta em cerca de 50 por cento dos casos. Mas as fontes não-governamentais falam
de forma direta, quando o jornalista pretende expor o contraditório, no contexto de uma notícia.
Isto acontece em 39 de 55 casos.

O tom que se aproxima a um contexto de polémica é um dos que menos está presente nas
notícias. De uma forma geral podemos concluir que as ONG não investem propriamente numa
“voz direta”, cujo tom identificado é de polémica ou de protesto, mas muito mais de denúncia
de casos. Este é o terceiro tipo de tom de discurso direto e indireto que mais verificamos no
contexto da atualidade. No corpus recolhido identificamos o tom de polémica em apenas 12
casos e o de protesto em 29. Ou seja, são tons menos presentes nas notícias cuja fonte é uma
instituição não-governamental.

Os temas e o tom utilizado pelas fontes

As ONG que são contactadas no sentido de exporem questões e factos são-no, sobretudo, no
contexto de peças sobre assistência humanitária ou ambiente. As ONG de direitos humanos por
seu lado, estão mais presentes nas notícias através do discurso indireto. Cerca de 60 por cento
das vezes em que estas instituições aparecem nas notícias apenas falam em discurso indireto.
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Tabela 3. Caracterização da ONG e tipo de discurso assumido
Discurso Discurso Sem referência Total

direto indireto direta à fonte
Assistência Humanitária 56 14 0 70
Igualdade de Género 16 1 1 18
Direitos Sexuais 14 1 0 15
Discriminação Racial 8 3 0 15
Ambiente 72 39 2 113
Saúde 40 5 4 49
Cidadania 21 6 1 28
Direitos dos animais 9 4 0 13
Diplomacia Internacional Paz 5 4 1 10
Outros 5 6 1 12
Direitos Humanos 42 61 0 103
Ensino, cultura 5 3 0 8
Cooperação e desenvolvimento 8 1 0 9
Direitos da criança 2 1 0 3
Total 303 149 10 462

As ONG que mais aparecem nas notícias e falam em discurso direto sãs as organizações
ambientais e de assistência humanitária. Cerca de 24 por cento das peças onde se verifica a pre-
sença do discurso direto este é veiculado por ONG de ambiente. E 19 por cento são instituições
ligadas à assistência humanitária.

Se observarmos os gráficos 13 e 14 podemos identificar de uma forma geral a distribuição
destes dois tipos de discurso nas notícias que analisámos. As ONG de assistência humanitária,
ambiente, direitos humanos e saúde sãos as mais interventivas nos media, considerando que
falam mais vezes em discurso direto. As ONG da área da igualdade de género e da defesa
dos direitos sexuais também aparecem mais nos media com uma voz direta. Estas falam em
discurso direto em 16 e 14 casos respetivamente. E as ONG de discriminação racial, direitos
dos animais, diplomacia, ensino e cultura e cooperação e desenvolvimento aparecem todas nas
notícias analisadas contactadas e transcritas em discurso direto, menos de dez vezes. Já a área
dos direitos humanos está mais representada com um discurso indireto.

A maior parte das ONG que assumem um tom de exposição de factos ou exposição de
iniciativa são fontes não-governamentais da área da assistência humanitária, ambiente e saúde.
Mas parece-nos determinante salientar o forte peso que assume o tom de denúncia na área dos
direitos humanos.
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Tabela 4. Caracterização da ONG e tom que assume
Exp. de Denúncia Busca de Exposição Apres. de Protesto Polémica Não se Total

factos soluções iniciativa contraditório aplica

Assistência

Humanitária 23 2 10 28 1 2 1 3 70

Igualdade

de Género 6 5 1 5 0 0 0 1 18

Direitos

Sexuais 2 1 0 5 6 0 1 0 15

Discrimina-

ção Racial 4 2 0 4 1 0 0 0 11

Ambiente 23 18 9 21 20 18 4 0 113

Saúde 17 5 5 17 4 1 0 0 49

Cidadania 2 4 0 11 9 2 0 0 28

Direitos

dos animais 2 1 4 3 2 0 1 0 13

Diplomacia

Internacio- 4 2 2 0 2 0 0 0 10

nal Paz

Outros 1 1 3 3 1 0 3 0 12

Direitos

Humanos 16 49 5 15 8 6 2 2 103

Ensino,

cultura 2 1 1 3 1 0 0 0 8

Cooperação

e desenvol- 2 0 0 7 0 0 0 0 9

vimento

Direitos

da criança 2 0 0 1 0 0 0 0 3

Total 106 21 40 123 55 29 12 6 462

Cerca de 54 por cento dos casos de denúncia têm como origem uma ONG da área dos direitos
humanos. E apenas 18, ou seja 20 por cento, são da área do ambiente. Aliás, a área ambiental
é a que mais plural no tom que assume. Verificamos uma diversidade muito grande nos tons
assumidos pelas ONG desta área. Em 23 casos expõe factos, em 18 casos verifica-se um tom
de denúncia, em 21 casos há uma exposição de uma iniciativa e em 20 casos observamos que
a ONG é contactada no sentido de fazer a apresentação do contraditório. Em 18 situações há
mesmo um tom de protesto nas declarações proferidas. Aliás, as ONG da área ambiental são as
que mais frequentemente assumem este tom.
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Conclusões

Como já referimos anteriormente, as notícias relacionadas com questões de direitos huma-
nos e ambiente são das que mais sugerem um contacto com as ONG. É o tom de denúncia que
aparece mais frequentemente colado ao discurso produzido pelas fontes de informação não go-
vernamentais da área dos direitos humanos. Se por um lado estas ONG são fonte de informação
relativamente frequente, por outro, em 49 por cento dos casos, em que a fonte assume um teor
de denúncia, as fontes nas notícias são provenientes de uma ONG da área dos direitos huma-
nos. E apenas 18 por cento são da área do ambiente. Curiosamente, a área ambiental é, aliás, a
mais plural no tom que assume. Verificamos uma grande diversidade nos tons assumidos pelas
ONG desta área, o que vai de encontro do que consideramos ser a caracterização destas institui-
ções enquanto fontes de informação frequentes – são fontes procuradas em diversos contextos,
sobretudo para a exposição de iniciativas ou esclarecimento de assuntos específicos.

Outro dado que nos parece curioso, e que espelha a ação das fontes de informação aqui em
análise, é que a maior parte das ONG que assumem um tom de denúncia estão a atuar num
contexto internacional e não nacional. Parece haver uma tendência de as ONG adotarem uma
ação menos interventiva e mais consensual. Fica presente esta ideia de consensualidade, de não
conflito. Nomeadamente quando se trata de assuntos tratados por ONG nacionais. Talvez por
isso, como podemos verificar em 65 casos, 66 por cento das situações em que as ONG assumem
um tom de simples na exposição de factos estão a atuar num contexto nacional. E em apenas 30,
ou seja, em cerca de 30 por cento dos casos de contactos foi assumido um tom de denúncia por
ONG que estão em atuação no território nacional.
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O jornalismo televisivo em aplicações digitais
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Resumo

Este estudo procura refletir sobre o audiovisual noticioso no centro dos processos
comunicacionais de convergência digital da audiência de TV em aplicações digitais.
Uma das hipóteses da investigação é o uso pelas emissoras de televisão das tecno-
logias móveis e das aplicações digitais na internet para um processo de alargamento
da audiência, aumento do fluxo e circulação das notícias. No momento em que a
televisão enfrenta o desafio de lidar com a desterritorialização da audiência em mul-
tiplataformas digitais, e ao mesmo tempo manter a sua identidade, buscamos verificar
como se estabelece a interação do público de TV com o conteúdo noticioso partilhado
na web e em aplicações digitais na internet.
Palavras-chave: telejornal; interação; convergência; audiência; audiovisual.

Introdução

Dando continuidade a pesquisas anteriores que tratam da relação entre o telejornalismo e
as mídias digitais, sobretudo tendo em vista contribuir com a definição de como se estabelece
a relação de consumo de conteúdo jornalístico em TV e o seu público em vários espaços co-
municacionais na internet, esse trabalho está voltado a refletir os novos hábitos e o consumo
da audiência de TV. São dois importantes eixos que têm marcado nossas recentes pesquisas: a
interatividade e a mobilidade do sujeito conectado digitalmente a diversas plataformas de infor-
mação e comunicação. Com isso, procura-se compreender os novos processos de produção do
telejornalismo, e para tanto são feitas análises e comparações dos modelos existentes de telejor-
nais em cibermeios: sites na web e em aplicações digitais (apps).

Como objetivo geral de investigação, procura-se verificar quais as consequências do te-
lejornalismo estendido em múltiplas plataformas digitais, consideradas um fator de amplia-
ção do fluxo e da estocagem de memória da programação televisiva. Nessa linha reflexiva,
desenvolvem-se, de um lado, atividades empíricas que nos possibilitam refletir, com rigor meto-
dológico, o modo como o consumidor (audiência) interage com a notícia na televisão. Ao centro
desses processos comunicacionais de convergência digital avistam-se novas formas de participa-
ção do telespectador, que divide com o gatekeeper do telejornal as funções de alinhamento dos
temas de interesse público e do público. O termo gatekeeper, embora em mutação semântica
acelerada, proporciona ainda uma metáfora prática da relação entre as organizações, produtos
noticiosos e a sua audiência. Como observa Michael Schudson (2009): “Quem se torna gate-
keeper e porquê?”. “Quem escreve as notícias que chegam aos gatekeepers?”. A metáfora do
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gatekeeper, crítica, acaba por confinar o newsmaking a um ponto de um circuito de interações,
não o examinando no seu conjunto.

Começamos a nossa reflexão com um questionamento feito pelo pesquisador e professor
catedrático da Universidade de Paris III (Nouvelle Sourbonne), François Jost, no contexto das
questões centrais que nortearam os trabalhos da conferência internacional “A Informação na Era
da Televisão Ubíqua”, que teve lugar na Universidade da Beira Interior, em Portugal, no dia
20 de maio de 2014. Na ocasião, o professor Jost fez a conferência de abertura do evento e
relatou que o essencial é saber o que se encontra no centro da convergência midiática. “Como a
televisão foi levada para a Internet? Os smartphones ou tablets que enviam os seus sinais para
a televisão? Numa época em que a televisão não merece mais a designação de pequena tela,
voltamos à luta entre cinema e televisão, que não seriam diferenciados senão pelo tamanho da
superfície de projeção”.

A convergência com a sua conotação ecumênica de paz e de pacificação está bem longe.
Estamos na época das lutas intermídia, que são mais do que escolhas semióticas, das lutas in-
dustriais. Segundo o pesquisador, o que assistimos hoje é menos uma luta intermídia – se en-
tendermos por mídia uma instituição que fabrica e difunde conteúdos destinados a um tipo de
público – e mais uma luta entre suportes-objetos. “A escolha não é em que aparelho vou ver o
programa, mas se vou preferir ver uma série sozinho em frente ao meu computador, ou se prefiro
partilhá-la com a minha família num televisor, ou, ainda, se prefiro vê-la ao mesmo tempo que
me comunico com os que estão distantes” (Jost, 2015).

O audiovisual e a audiência, ao centro da convergência digital midiática, transformam-se nos
grandes atores desse processo tecnológico. O questionamento “Em que aparelho vou ver o pro-
grama?” nos dará a base para refletir, em nossa investigação, que se circunscreve na observação
dos processos e hábitos da audiência, alterados na década anterior do século XXI em razão dos
novos modos de interação da TV/público e dos vínculos constituídos na sociedade em constante
midiatização. A audiência de televisão encontra-se em um sistema que a redireciona aos novos
espaços, reordena e molda as relações interpessoais com o uso das inovações tecnológicas. O
que está em jogo é não apenas ver TV, mas a forma como o conteúdo será consumido. Se al-
guém, a exemplo, estiver só e quiser rever a programação televisiva, pode usar computadores
pessoais (PCs), notebooks, smartphones ou tabletes para visualizar os vídeos em sites ou redes
sociais na web ou em aplicativos digitais.

Contudo, para acompanhar uma programação por completo, é preciso que seja em telas de
maiores dimensões. As pequenas telas de smartphones são ideais para vídeos curtos (trinta
segundos ou um pouco mais), que podem ser compartilhados em redes com outras pessoas.
Devido às questões práticas do usuário, como o tempo de uso das baterias dos dispositivos, a
mobilidade ou a capacidade de banda larga no acesso à internet, no caso de transmissões em
streaming 1, a visualização do conteúdo pode ficar comprometida. Com isso, verificamos a

1. Streaming é uma forma de distribuição de dados, geralmente de multimídia em uma rede através de pacotes. É
frequentemente utilizada para distribuir conteúdo multimédia através da Internet. Em streaming, as informações não
são armazenadas pelo usuário em seu próprio computador, não ocupando espaço no disco rígido (HD), ele recebe o
stream, a transmissão dos dados (a não ser a arquivação temporária no cache do sistema ou que o usuário ativamente
faça a gravação dos dados) – a mídia é reproduzida à medida que chega ao usuário, dependendo da largura de banda
ser suficiente para reproduzir os conteúdos, se não for o suficiente ocorrerá interrupções na reprodução do arquivo.



i
i

i
i

i
i

i
i

O jornalismo televisivo em aplicações digitais 429

existência de um modus operandi de nos relacionarmos com os dispositivos móveis digitais em
horários, locais de acesso e tipos de conteúdo aliados ao consumo de tecnologia da informação
e comunicação.

A interatividade é uma das palavras que mais ouvimos nos últimos anos, principalmente
com a revolução da internet, das suas possibilidades e potencialidades neste bastante discutido
e cada vez mais complexo ecossistema midiático digital. Todavia, encontramos ainda diversos
autores e teóricos que visam diferenciar a interação da interatividade. Aqui tentaremos dar um
panorama sobre esse conceito e como ele vem sendo aplicado pelo telejornalismo.

O jornalismo passou por transformações significativas ao longo da história – da versão im-
pressa, radiofônica e televisiva até chegar ao jornalismo digital. Em cada um desses meios
percebe-se a existência de um processo de participação do público. No jornalismo impresso, as
cartas com as opiniões dos leitores que chegavam às redações serviam como modelo de avali-
ação. O telejornalismo também trabalhava com o recebimento de cartas e ligações que possi-
bilitavam a participação do público, mas ainda assim era uma interação incipiente. Diferentes
dos dois últimos, o rádio é o único meio de comunicação que necessita dessa interação com o
utilizador, pois em sua constituição ele apenas funciona com propagador de conteúdo, e para que
exista um diálogo com público precisa da participação em vários canais: telefone, mensagens
instantâneas via apps, comentários em sites de redes sociais digitais ou em sites do programa
radiofônico na web.

O conceito de interatividade é um termo que está relacionado com a evolução das tecnologias
da informação e da comunicação dos últimos 40 anos: aborda o espaço de relação entre ambas
as partes e busca analisar as diferentes instâncias de seleção, intervenção e participação nos
conteúdos dos meios. E é justamente nessa era da revolução digital, a qual estamos presenciando,
que percebemos como esta linguagem vem modificando o telejornalismo e a relação com o seu
público.

Os conceitos teóricos do estudo: a interatividade da audiência nos
cibermeios

A linguagem da internet vai apelar para a ideia de interatividade como um de seus pilares
(Rost, 2014). A interatividade é o conceito chave para compreendermos como o jornalismo está
agindo sobre essa nova plataforma midiática. E para ajudar-nos numa proposta de definir o que
vem a ser a interatividade, Rost (2014, p. 55) afirma que é “a capacidade que um meio de comu-
nicação tem para dar maior poder aos utilizadores tanto na seleção de conteúdos (interatividade
seletiva) como nas possibilidades de expressão e comunicação (interatividade comunicativa)”.
Mais adiante adentraremos nos conceitos de interatividade seletiva e comunicativa.

Com os recursos e dispositivos digitais, a televisão se tornou mais interativa. A partir da
leitura do texto de Alejandro Rost podemos perceber que são grandes os benefícios da interati-
vidade para os utilizadores. É permitido às pessoas que possam ultrapassar a barreira da recepção
e também opinar e colaborar, até certo ponto, com a prática jornalística. Aliás, essa “colabo-
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ração” é uma das grandes discussões entre os jornalistas e utilizadores, mas nos deteremos à
análise da interatividade.

A internet e suas plataformas digitais estenderam a relação que até então era mantida, e
que em alguns pontos ainda é, de condicionamento entre mídia e utilizadores. Uma distinção
permanece entre a participação do público e a do trabalho do jornalista, principalmente em
relação ao conteúdo e sua elaboração (Rost, 2014). Os cibermeios permitiram que os conteúdos
veiculados nos meios tradicionais se ampliassem além da tela da TV. Os sites foram os primeiros
exemplos que tivemos dessa transposição. O conteúdo do telejornal é estendido para o site, onde
os utilizadores podem acessar e visualizar as reportagens, ainda que o processo de interação
nesse cibermeio, em seu início, não fosse de forma tão complexa – como virá a ser mais tarde
com a chegada das redes sociais – quando ainda não era permitido ao público agir sob o papel
de um gatekeeper.

Alejandro Rost definiu em dois tipos o conceito de interatividade: a interatividade seletiva e
a interatividade comunicativa. Essas duas tipologias estão respectivamente tratando do controle
do receptor e do produtor de conteúdos. A interatividade seletiva é a possibilidade de controle do
utilizador sobre o processo de recepção dos conteúdos (o ritmo e a seleção). Essa interatividade
está baseada na necessidade do utilizador com esse conteúdo, e conforme Rost (2014, p. 57) “O
hipertexto – com as suas estruturas e ligações semânticas – é a principal ferramenta para tecer
possibilidades interativas de seleção”. Em oposição, a interatividade comunicativa transcende
essa seleção “individual”, visto que o leitor/utilizador irá gerar algum tipo de conteúdo. Afinal,
para Rost (2014, p. 58) esse tipo de interatividade “representa as possibilidades de comunicação
e expressão que o utilizador tem entre os conteúdos do meio”.

Na continuação da distinção entre a interatividade seletiva e a interatividade comunicativa
podemos estabelecer mais algumas diferenças entre elas e o modo como cada uma afeta a par-
ticipação do utilizador no ciberespaço do telejornal. Enquanto a interatividade seletiva é uma
participação individual já que ela está sendo controlada pelas mídias, o que é permitido ao uti-
lizador é a participação a partir dos hiperlinks do site. Já a interatividade comunicativa per-
mite uma maior potencialidade de interatividade ao leitor como dialogar, comentar, discutir, etc.
Ainda sobre essa interatividade, podemos subdividi-la em participativa e produtiva: Enquanto a
participativa não mantém uma implicação de criação pelo leitor, na produtiva o leitor produz um
conteúdo original como, por exemplo, um vídeo (Suau & Masip, 2011). O tipo de participação
que podemos encontrar em quase todos os telejornais nacionais.

Como contribuição com a discussão e a conceituação de Rost, ainda podemos refletir sobre
a diferenciação entre “espaços de intervenção” e “espaços de participação”. O primeiro está re-
lacionado a uma exploração pela atividade do leitor/utilizador, já o segundo é um espaço onde o
leitor pode manifestar-se discursivamente com o uso dos comentários, por exemplo, nos blogues
e nas redes sociais (Anselmindo, 2012).

Rost destaca 4 etapas para cada tipo de interatividade, como podemos ver a seguir. O que
nos possibilita refletir sobre pontos específicos de cada uma dessas duas classificações:
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1. Interatividade seletiva:

a) Opções de seleção mínimas para os utilizadores (1990): cópia de apenas uma parte dos
conteúdos das mídias matrizes; indicações elementares de navegação;

b) Avanços dos sites na automatização de processos e a personalização de conteúdos
(1998): publicações de última hora (atualização); recepção de manchetes por correio
eletrônico; configurações na página do site; alertas informativos etc.

c) Maior modularidade e a incorporação de opções seletivas de blogues (2004): utiliza-
ção do formato RSS que habilita outros formatos noticiosos; organização dos feeds em
diferentes secções; complexidade dos hipertextos (inserir ligações no corpo do texto).

d) Abertura de opções de distribuição multiplataforma (2009): diferentes aplicações para
dispositivos móveis (notebooks, telemóveis, tablets) com a chegada das redes sociais;
decomposição/fragmentação do conteúdo noticioso nos sites; as redes sociais como for-
matos acessíveis dos conteúdos.

2. Interatividade comunicativa:

a) Etapa de presença corporativa (1994): escassas possibilidades de participação; elimina-
ção das cartas dos leitores.

b) Etapa de participação marginal (1999): consolidação das pesquisas e fóruns como prin-
cipais fontes de participação; opiniões dos leitores não se misturam com os conteúdos
do meio.

c) Participação assíncrona em espaços partilhados (2006): introdução de três “novos” dis-
positivos para os sítios de notícias – os blogues, os comentários abaixo das notícias e os
canais de reportagem cidadã; quebra de paradigma importante para o jornalismo, pois as
intervenções dos leitores se misturam com as dos jornalistas.

d) Participação sincrônica, lado a lado (2009): participação através das redes sociais (Fa-
cebook, Twitter); fluxo de mensagens é permanente e sincrônico; uma contraposição
dessa participação é que o número de participantes é visivelmente menos e relação aos
visitantes da página.

Em vinte anos, é visível como o leitor obteve uma grande visibilidade e afetou o mundo
digital e a ecologia da mídia (Rost, 2014). É a partir desse destrinchamento que o autor nos
apresenta o impacto que a evolução digital, a web, causou no modo do fazer jornalístico, no
comportamento dos utilizadores e principalmente na utilização das redes sociais. Essa con-
vergência midiática impacta diretamente na circulação de conteúdos e depende fortemente da
participação ativa dos consumidores/utilizadores (Jenkins, 2009).

A partir de 2009, são perceptíveis as transformações que acontecem na web com a chegada
das redes sociais digitais. Elas vão redefinir e propor novos modos de relação e contato, que
vão sendo estreitados, entre jornalistas e o seu público. Essa série de mudanças ao longo dos
anos é cada vez mais relacionada ao interesse do público, não apenas recebendo conteúdo, mas
propondo pautas, sugestões e comentários que acabam servindo como geradores de ideias para
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novas reportagens, além da possibilidade de os produtores de informação encontrarem possíveis
entrevistados e personagens nas peças jornalísticas em redes sociais digitais. Sentindo essa
transformação, as empresas de comunicação vão se adaptando aos novos tempos, já que as
redes sociais funcionam como meio de recepção, difusão e interação de fluxo contínuo. Essa
reconfiguração das relações interpessoais, com o advento da internet, perpassa pela abertura dos
novos canais de comunicação entre as TVs e a sua audiência, emissores e receptores da notícia.

A televisão na era ubíqua

De acordo com Serra, Sá e Souza Filho (2015), a presença ubíqua de informação na socie-
dade contemporânea tem conduzido a uma rápida alteração de comportamentos do receptor face
aos mass media. A premissa one to many das mídias tradicionais evoluiu para uma self mass co-
munication (Castells, 2009), numa lógica de comunicação multimídia interpessoal e de ausência
crescente do mediador entre as fontes e a notícia. As telas disseminam-se, funcionam em rede,
pelo que já não é adequada uma análise isolada da televisão. O avanço vertiginoso da tecnologia
digital atirou o medium para um contexto de novos desafios e de dúvidas constantes. Vivemos
a era da plenty television e da informação ubíqua na qual a opção multicanal disponibiliza uma
escolha infindável não só nas tradicionais telas de televisão, mas também nas novas plataformas
que rapidamente emergiram e fazem parte do cotidiano de milhões de utilizadores. O mercado
da televisão generalista free-to-air (FTA) está a mudar velozmente, o que tem causado incertezas
inquietantes sobre a sustentabilidade de uma atividade que foi tida, durante décadas, como uma
das mais poderosas e influentes da história da comunicação.

Estas empresas, que suportam o seu modelo de negócio através do incentivo ao consumo,
são agora forçadas a dividir as receitas com os canais da televisão por subscrição e com os novos
concorrentes do mercado publicitário que emergiram da web, dos quais se destacam a Google,
o YouTube, o Facebook, o Twitter e o Instagram, entre os que possuem um número maior de
usuários. Assistimos a uma hiper-segmentação de públicos, a um aumento do poder de escolha
do espectador e a um desencontro das conveniências do programador e do receptor. Estamos
perante um novo contexto mediático, onde se verificam interesses muitas vezes conflitantes entre
distribuidores, produtores, anunciantes, fabricantes e consumidores. O espectador passou a ser
redistribuidor, produtor e programador de conteúdos, emergindo de uma aparente passividade –
decorrente do conceito de interação unilateral no período analógico (Serra, Sá & Filho, 2015).

Segundo Canitto (2010), a televisão digital terrestre chega ao Brasil, como de resto no
mundo, para substituir a TV analógica e não apenas para aprimorá-la. Mesmo assim, o pú-
blico deve seguir consumindo conteúdos televisivos diversificados, não se preocupando com a
tecnologia em si, mas com a melhora destes conteúdos e a forma de acessá-los. Por isso, o ponto
de partida da centralidade do audiovisual não deve ser apenas a tecnologia, mas os telespecta-
dores e seus interesses, que se imbricam no processo de mediação. De acordo com o autor, a
televisão não está fadada ao seu fim, mas a uma reconfiguração do meio. “O jovem que fugiu
da televisão fugiu mesmo da forma idiotizante de manipular a antiga capacidade massificante
do meio. Fugiu de uma tela, mas foi para muitas outras” (Canitto, 2010, p.14). Contudo, na
outra ponta, encontram-se públicos formados por adultos e idosos, que encontram no aparelho
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de televisão tradicional, um espaço de produção de sentido. A audiência é algo complexo de
medir, temos algumas hipóteses sobre os consumidores. Como completa o pesquisador Domi-
nique Wolton (1996, p. 47), ao referir-se à dificuldade de identificar os interesses e a formação
do público. “Podemos avaliar quantos espectadores assistem a um determinado programa, mas
é muito mais difícil saber quem são eles e mais difícil ainda saber por que assistiram”.

A televisão é um meio de comunicação que se caracteriza pelo predomínio do fluxo sobre
o arquivo e esta talvez seja uma das principais diferenças entre TV e internet. O fluxo é a
reprodução incessante de conteúdo independente da vontade ou da escolha do receptor. Já o
arquivo é o material armazenado que depende de uma demanda para ser exibido. De acordo com
Finger (2014), na televisão segmentada, fechada ou por subscrição, já existe a possibilidade do
arquivo de vídeo on demand, mas este serviço é oferecido a partir de uma lógica de mercado que
determina um custo adicional. De qualquer forma, temos uma independência do telespectador
frente à grade de programação. No caso do video on demand, originalmente o conteúdo vai,
primeiro, ao ar no dia e horário definidos pela emissora de TV, mas depois fica disponível, em
arquivo ou memória, para acesso a qualquer momento, de acordo com a vontade do usuário.
A internet é o melhor exemplo da lógica do arquivo, tudo fica armazenado em determinado
provedor e o conteúdo aparece quando é demandado pelo usuário. Cabe ao público decidir a
cada momento por uma das modalidades de consumo do audiovisual (Canitto, 2010).

A tecnologia da televisão offline e online convergiu abruptamente, revelando, desta forma,
os limites dos estudos televisivos e as perspectivas de pesquisa que isolavam este meio dos
restantes. É deste ponto de vista que a discussão se justifica e ganha novas condições para
uma perspectiva de estudo que procurar compreender o audiovisual noticioso e a audiência em
relações contínuas mediadas pela tecnologia digital. É neste contexto de ubiquidade da televisão
e centralidade do conteúdo produzido e disseminado na internet, que partimos para um exame
plural do estado da arte neste campo.

Pode-se concluir que nos meios de comunicação online os utilizadores são mais autônomos,
mais independentes – alguns dirão, mesmo, mais “livres” – do que em relação ao telejornal de
um grande canal de televisão? Não se trata mais que de uma mera constatação que não permite
a compreensão do que se experiencia nesta autonomia. Ora, ver pelo aparelho de televisão ou
acessar um site na internet de informação são experiências temporais bem diferentes. E estas
experiências de tempo são especialmente mais interessantes de analisar e comparar, na medida
em que não se trata de ficção, mas de fatos – fatos fabricados com acontecimentos do cotidiano.
No aparelho de tevê, a nossa experiência sensorial em acompanhar ao telejornal com os seus
breaks característicos atua de forma sedutora e aparentemente despretensiosa, e o interesse pelo
que virá nos próximos blocos é bem diferente do que assistir pelo dispositivo móvel a um vídeo
de um programa televisivo na internet online ou offline, e que se apresenta fragmentado.

A natureza factual da narrativa é afetada pelo modo como o usuário interage na internet.
A própria natureza do tempo é a segunda diferença fundamental. O tempo de acompanhar o
jornalista narrando a história na televisão, que foi inserida em um contexto com outras histórias
que vieram antes na edição do telejornal, determina uma linearidade da narrativa. Já a narrativa
não-linear da internet, fragmentada, descontinuada, por vezes acelerada, interrompida quando
fazemos outra coisa, é bem diferente e exige menos atenção do espectador. O tempo do te-
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lejornal, por outro lado, é imposto pela programação do canal de televisão e não nos permite
visualizar continuamente ou compartilhar com outros a experiência televisual. O audiovisual
noticioso segue no seu ritmo, que não é o mesmo na transmissão direta e na visualização em
sites. O tempo flui com a mesma rapidez, mas os acontecimentos possuem narrativas e trazem
sensações diferentes nos suportes ao consumidor de informação (Jost, 2015).

Metodologia e análise dos resultados

Realizou-se, como experimento empírico, a observação do conteúdo jornalístico de TV por
assinatura em dispositivos móveis: tablets e smartphones do sistema “Globo Sat Play”, com o
objetivo de verificar a interatividade do público com os conteúdos em multitelas. O período de
observação foi compreendido de 01 a 07 de junho de 2015. A importância da programação da
televisão segmentada como objeto de análise pauta-se à partida do crescente consumo noticioso
e de entretenimento na Internet. A metodologia que propomos, analisa, sob a perspectiva do uso
de apps em dispositivos móveis e na web.

Com o aparecimento da internet verificou-se uma rápida migração dos meios tradicionais
para os novos meios virtuais, sem que se tenha verificado qualquer alteração na linguagem (texto
e imagem). O "telejornalismo online"não se trata apenas de uma mera transposição de conteú-
dos de um meio para outro. O redimensionamento das informações forma um banco audiovisual
de dados jamais imaginado nos últimos 65 anos de criação da TV no Brasil, que altera toda a
literacia do telejornalismo tradicional com os arquivos digitais no formato de unidades semânti-
cas (vídeos) à disposição do espectador/usuário. Além de alterar as questões de tensionamento
das notícias e fim da mediação pelo apresentador do telejornal. Um modelo que nos orienta a
uma leitura áudio e visual no formato de “pirâmide deitada”, ou seja, a leitura por camada de
informações.

O conceito proposto pelo pesquisador português João Canavilhas, de “pirâmide deitada”,
indica a leitura do conteúdo em camadas por níveis de explicação, contextualização e exploração,
contrariando o clássico modelo de pirâmide invertida, dos temas de maior impacto aos de menor
impacto. De acordo com Canavilhas (2006, p. 5), “a técnica da pirâmide invertida pode resumir-
se em poucas palavras: a redação de uma notícia começa pelos dados mais importantes – a
resposta às perguntas o quê, quem, onde, como, quando e por quê –, seguido de informações
complementares organizadas em blocos decrescentes de interesse”. Toda essa objetividade na
técnica de redação influencia também no modo de o telespectador absorver a notícia, porém, o
mais importante é o poder de escolha, ou seja, a liberdade de selecionar o conteúdo. Com isso,
contribui-se em determinar o fim da dependência da grade horária da programação de TV em
formato estanque.

A descrição do objeto de análise: o sistema Globo Sat Play

O canal Globo News teve o seu website totalmente reformulado em outubro de 2010 com
novo layout, novas possibilidades de postagens e novos formatos multimídias inseridos. No
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ano de 2014, o canal passou a dispor da aplicação digital “Globo Sat Play”. O acesso é feito
através de registro no site da empresa de TV por assinatura. O conteúdo pode ser visto “ao
vivo”, no caso dos programas que estão no ar, e o canal oferece o acervo digital (on demand)
dos seus programas e documentários. Para ter acesso a essa convergência televisiva do canal
para a segunda tela é necessário ter acesso ao aplicativo e à assinatura do canal. O consumidor
de notícias televisivas também pode acessar o conteúdo pela web. Mas, para o uso de aplicações
digitais, é necessário ter acesso a um dispositivo móvel do tipo smartphone ou tablet, com
sistema operacional Android ou iOS.

A seguir, temos algumas imagens do canal Globo News na web e na aplicação digital Globo
Sat Play.

Figura 1. O Canal Globo News na web.
Fonte: www.globosatplay.com/newsplay

Figura 2. O acervo digital do Canal Globo News
Fonte: www.globosatplay/newsplay

http://www.globosatplay.com/newsplay
http://www.globosatplay/newsplay
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Para dispor dos vídeos e conteúdos relacionados a cada programa da emissora, o aplicativo
traz a listagem das últimas atualizações de publicações de cada um. Com uma pequena chamada
introdutória e o link para o vídeo, essa parte de “Programas” traz a possibilidade de o público
clicar e assistir a matéria. Sem muito texto, as publicações são basicamente a chamada e o
vídeo da matéria. O portal traz a diversidade de notícias de última hora e ainda o que vai ao ar,
deixando dessa forma aberta ao público a possibilidade de ver o que quiser e à hora que quiser.
Na parte superior do canal, pode ser conferida a listagem de todos os canais ao vivo e on demand.
A diversidade de notícias e a produção dos vídeos estão presentes na página de apresentação da
aplicação.

A cor característica do portal é vermelho. Além da produção aprofundada dos fatos através
dos vídeos, a fotografia e as chamadas também chamam a atenção para o leitor no aplicativo. A
possibilidade de assistir o canal em qualquer lugar através de um dispositivo móvel traz a nova
vertente para a adaptação telejornalística. A seguir, verificamos onde se concentra a interação
do público com o canal:

Figura 3. As formas de interação do público pela internet
Fonte: Disponível em http://g1.globo.com/globo-news/index.html

Esse modo jornalístico de abertura online para a intervenção do telespectador “exige a orga-
nização de dados com base em um código visual que permite a interação com os usuários dos
portais” (Primo, 2007, p.102). Essas informações devem atender às exigências do público de
como as informações relatam fatos que se produzem em todos os setores da atividade humana
ou que podem ser uma fonte de interesse para o ser humano.

Considerações finais

A internet contribui para mudar o comportamento dos indivíduos em várias esferas, entre
elas a hora e o local de consumir os produtos noticiosos. De certa forma, dá-se “poder de

http://g1.globo.com/globo-news/index.html
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escolha” ao usuário que, nesse novo modelo, passa a não ser mais refém da programação fixa
do canal de TV. Com a popularização da banda larga e uma segmentação cada vez maior de
conteúdos, o usuário passa a buscar ver no horário e locais disponíveis, com acesso às redes
de wi-fi ou banda larga de internet. Segundo dados da Anatel (2015), com esse crescimento
de acesso ao sistema celular, surgiu também a chegada da terceira geração (3G) no Brasil, que
aconteceu em dezembro de 2007, com atendimento a todo território nacional desde o início dos
anos 2010.

A TV por assinatura, nosso objeto de análise, contudo permanece com algumas caracterís-
ticas analógicas: a grade de programação fixa de difícil mobilidade e a variedade de canais. O
conteúdo estendido em plataformas na internet cria novas telas de exibição e aumenta as pos-
siblidades de consumo. Não identificamos a existência de conteúdos nativos produzidos para
os cibermeios analisados. Como um dos fenômenos resultantes da inovação tecnológica está a
tendência de consumo simultâneo em suportes variados – segundas e terceiras telas ao mesmo
tempo – que se configura num cenário de ubiquidade da informação televisiva. A mobilidade dos
usuários se transformou em fenômeno tecnológico e cultural, desde a inserção dos dispositivos
móveis nas diferentes ações de comunicação do usuário. No contexto de serviços das empresas
de televisão por assinatura, destaca-se o aparelho celular como um dos principais suportes de
acesso.

A análise do Canal Globo News permitiu também pontuar como as características do tele-
jornalismo segmentado são trabalhadas nos ambientes virtuais, que buscam oferecer a televisão
com qualidade de imagem, som e conteúdo ao assinante. O resultado serviu para buscar um
melhor entendimento sobre a fluidez da produção noticiosa de TV em plataformas digitais. Com
isso, constatou-se que a programação de 24 horas do canal por assinatura se resume a replicar os
programas de dias anteriores e a apresentar ao vivo o que está sendo exibido. A interatividade
não se mostrou presente na programação ao vivo ou on demand com o uso da aplicação digital
da Globo Sat Play. A web e os perfis dos telejornais nas redes sociais online permanecem como
as únicas formas possíveis de interagir com os vídeos através de menus e ícones localizados nas
telas principais. Diante disso, conclui-se que a audiência do telejornalismo segmentado é um
nicho de público em constante mobilidade, de difícil aferição, largamente disperso, que, além
de interessar-se por notícias e entretenimento, busca na internet novas formas de acesso rápido
ao conteúdo noticioso com o uso de dispositivos móveis digitais. O consumo multitelas é uma
realidade cultural, porém necessita constantemente que a audiência esteja em conexão com a
internet, a fim de participar do novo ecossistema midiático digital.
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Resumo

Las actuales políticas de reintegración social para personas en proceso de reintegra-
ción, provenientes de grupos armados ilegales con formación política, parecen estar
desconociendo el componente histórico de las representaciones mediáticas de las or-
ganizaciones a las que pertenecieron y, en cierta medida, la posible transferencia de
dicha imagen a su imagen ya no como pertenecientes a las organizaciones que dejan,
sino como individuos desmovilizados. Una ruta de reintegración centrada en el indi-
viduo y no en la transformación social desaprovecha los aportes que las personas en
proceso de reintegración ofrecerían a la sociedad. Como propuesta para abordar este
vacío se propone el desarrollo de procesos de video participativo – enmarcado dentro
del concepto de medios ciudadanos – para la construcción de procesos de discusión
y narrativas propias que vehiculen los saberes y las reflexiones de las personas en
proceso de reintegración para la construcción de una sociedad más democrática.
Palavras-chave: posconflicto; video participativo; reinserción social; medios ciuda-
danos; Farc; Colombia.

Proceso de Reintegración Social

Se entiende por reinserción social el proceso de transición de la vida criminal a la vida civil
de sujetos que en su actuar y su proceder han incurrido en situaciones criminales o extra-legales,
sea actuando de manera individual o en el marco de actuaciones dentro de un grupo al margen
de la ley.

En Colombia, la institución encargada de los procesos de reintegración social en el marco
del conflicto armado colombiano es la Agencia Colombiana para la Reintegración ACR. Desde
su entender, el proceso de reintegración

Es una oferta de seis años y medio que el Estado colombiano, a través de la gestión
que realiza la ACR, les ofrece a las personas desmovilizadas de los Grupos Armados
Organizados al Margen de la Ley (GAOML), que no han cometido delitos de lesa
humanidad, y que quieren reintegrarse a la vida social y económica. (Portal de la
ACR, dic. 17 de 2015)

Desde esta perspectiva, la reinserción en Colombia nace y empieza a ser pensada como un
proceso complementario a la desmovilización de sujetos procedentes de organizaciones milita-
res al margen de la ley. Así pues, no vincula personas en proceso de reinserción social después

IX Congresso Sopcom. pp. 439-450. Coimbra, novembro de 2015
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del cumplimiento de penas carcelarias por delitos no relacionados con actividades las organiza-
ciones anteriormente mencionadas.

El proceso de reinserción social se considera fundamental en los procesos de reconciliación
y reparación de las víctimas, especialmente del sector civil, quienes se vieron afectadas por
las acciones de los grupos en cuestión. Información sobre masacres efectuadas, desapariciones
forzadas, localización de los cuerpos, muchas veces enterrados en fosas comunes, son entregadas
durante las audiencias y los rendimientos de indagatoria que deben presentar las personas en
proceso de reinserción. Estas actividades suelen ser dolorosas para los familiares de las víctimas,
pero al mismo tiempo representan una información primordial para la elaboración del duelo que
se genera desde la muerte o la desaparición forzada de la victima.

Del mismo modo, conocer la identidad de los autores materiales e intelectuales de las ma-
sacres y de los asesinatos selectivos, los móviles de su actuación, las razones por las cuales se
perpetua una guerra como la colombiana, es en definitiva un elemento esencial para la reconcili-
ación y la reparación. Esta información se entrega en el proceso de reinserción a los organismos
de inteligencia, pero no es éste el foco que se destaca en las razones de tales procesos, sino la
necesidad de reintegrar actores armados a una legalidad de la que se han distanciado.

Contexto Conflicto Armado Colombiano

No puede indicarse un inicio único del conflicto armado colombiano, así como tampoco
es posible simplificarlo en la definición del enfrentamiento de dos bandos, ni siquiera en la
insurgencia de un grupo armado contra el Estado colombiano. El conflicto es una suma de
múltiples conflictos, condiciones y circunstancias que tiene implicaciones políticas, económicas
y sociales, difícil de clasificar.

No obstante y para lograr una claridad que lo sitúe en el marco del presente artículo, si-
tuaremos los inicios del conflicto armado en el desarrollo de un hecho fundamental: la lucha
bipartidista que, por un lado, el liberal, pretendía abrir el país a través de reformas democráti-
cas que favorecieran la industrialización, modificaban las relaciones del Estado con la iglesia,
cuestionaba el régimen de propiedad sobre la tierra y, en definitiva, abriera el camino para la
adecuación de la sociedad colombiana a algunas de las tendencias mundiales del siglo (Os-
pina, 1995), mientras que por el otro, el conservador, se diseñaba una mentalidad de antiliberal
que traería una contrarreforma cargada de intolerancia y mancharía los campos colombianos de
sangre. Los liberales estarían acaudillados por Jorge Eliecer Gaitán, líder innato de las ideas de
defensa de ideas renovadas que darían a la sociedad garantías democráticas más equitativas. Sin
embargo, comprendió rápido que el enemigo no eran los conservadores, sino precisamente la
lucha bipartidista que desangraba los campos.

Su popularidad y su habilidad para diferenciar la lucha bipartidista de la lucha entre pri-
vilegiados y explotados, le otorgó un apoyo popular que lo llevaría directamente a ser elegido
democráticamente como el futuro presidente de los colombianos, de no ser por su asesinato
perpetuado en abril de 1948.

La muerte de Gaitán significó la desesperanza y la frustración de toda una clase social de
alcanzar la igualdad de condiciones por las vías democráticas. Rojos y azules, liberales y con-
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servadores, no eran más que etiquetas asignadas a un bando u otro, entre los cuales se desató la
más cruenta guerra. Fueron los inicios de una violencia sin tregua y sin medida que levó a cam-
pesinos de todas las localidades a matarse entre sí por el odio hacia el bando enemigo. Mientras
tanto, líderes partidistas de ambos bandos, privilegiados en su condición social y económica, se
repartían el poder en lo que sería llamado el pacto del Frente Nacional, una coalición política y
electoral mediante la cual los representantes de la vieja clase dirigente se turnarían la goberna-
bilidad del pueblo durante veinte años mientras el propio pueblo se desangraba. Desde la propia
formación del Frente Nacional se decretó la ilegalidad de cualquier partido diferente a la nueva
alianza entre liberales y conservadores.

Surge entonces la oposición ilegal. Un Estado que no sólo niega la posibilidad de reclamar
y de protestar frente a las injusticias sociales de sus ciudadanos sino que además no las resuelve
es el primer promotor de una revolución armada ilegal, porque legal es imposible.

Yo sostengo que es el Estado colombiano imperante, con su ineficiencia y su irrespeto
por los reclamos de la ciudadanía, el que fuerza a los campesinos a adherir a esos
movimientos armados que no tienen ningún futuro, pero que por lo menos tienen
presente (Ospina 1996).

Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, es el primer cabecilla de la guerrilla armada auto-
denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo FARC-EP. A
comienzos de los años sesenta surgen en Colombia las primeras guerrillas comunistas, pero han
venido fecundándose desde los años precedentes, con la fundación de la repartición del poder
entre los dueños económicos y políticos del país, los dueños del poder.

La fórmula soviética y los alcances de la revolución cubana aplicando la misma fórmula ins-
truían un camino hacia el éxito revolucionario al que sólo se llegaría a través del derrocamiento
del régimen de las élites. La revolución tenía que ser armada.

La lucha internacional contra el comunismo ensombreció las singularidades de una guerra
colombiana idiosincrática. La consigna de acabar con el enemigo rojo comunista simplificó
una lucha compleja, con matices de desigualdades sociales imposibilidades de protesta. Tan
equivocados estábamos todos los que creíamos que se luchaba contra una guerrilla comunista
que la propia Unión Soviética cayó mientras los ejércitos revolucionarios continuaban en el
monte colombiano reinventando estrategias de guerra y tomando cada vez más fuerza aunque
menos legitimidad.

Según el informe Basta Ya del año 2012, el conflicto interno colombiano ha causado
6.043.473 víctimas registradas, ocasionando la muerte a 218.094 personas, de los cuales el 81%
(177.307 personas) pertenecen a la población civil. 5.712.506 personas han sido registradas
como desplazadas por la violencia desde el año 1985, mientras que 5.156 personas han sido
reclutadas ilegalmente por los grupos armados.

Por sí solas, las cifras ya son escandalosas. Después de diversas negociaciones frustradas,
entre las que se cuentan el proceso de paz fallido en la mesa de negociaciones de San Vicente del
Caguán, durante la administración del ex presidente Andrés Pastrana, las FARC y el gobierno
del presidente Juan Manuel Santos, han decidido concretar un proceso de paz para la entrega
definitiva de las armas. Las negociaciones se llevan a cabo en la ciudad de La Habana, en Cuba,
y se espera que finalicen para el presente año 2016.
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Para llegar hasta la negociación de la paz, el Estado Colombiano ha tenido que reforzar la
lucha armada contra los grupos ilegales, muchas veces saltándose los protocolos establecidos
en operaciones militares, como cuando violó las fronteras nacionales del Estado Ecuatoriano
durante un ataque aéreo en el que se le dio muerte a alias Raúl Reyes, el primero de marzo
de 2008. Este episodio trajo consigo líos diplomáticos con el vecino país y puso en jaque las
relaciones internacionales de Colombia con otros países.

La mesa de negociaciones en La Habana está precedida no sólo por la mesa de San Vicente
del Caguán, sino por todo el histórico de negociaciones entre los diferentes gobiernos colombia-
nos y los diferentes grupos armados ilegales. Exitosos o frustrados, todos han merecido un lugar
en la historia para abonar el futuro a una paz definitiva. O no.

Podríamos contar el proceso de paz del gobierno de Virgilio Barco con la guerrilla urbana
M19, que culminó con la participación política de los miembros del grupo guerrillero a través
del movimiento político Alianza Democrática M19, al punto de presentar al líder de su guerrilla,
Carlos Pizarro, como candidato presidencial para las elecciones de 1990. La debilidad del Estado
para garantizar la seguridad de la democracia incluso en sus estructuras más internas propició
las condiciones para el asesinato de Pizarro y tres candidatos más, entre los que se contaba el
seguro ganador de la contienda, el nuevo caudillo del ala liberal, Luis Carlos Galán.

Otro de los hechos precedentes a la actual negociación en La Habana es el proceso de des-
movilización realizado entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y los grupos paramilitares. El
proceso, conocido como las conversaciones de Ralito, o Pacto de Santa Fe de Ralito dejó una
cifra estimada de 31.671 miembros desmovilizados oficialmente. Múltiples cuestionamientos a
este proceso demuestran su carácter dudoso y de privilegio de los victimarios sobre las víctimas.
Las acusaciones fueron realizadas principalmente por la ONG Human Rights Watch y obligaron
a modificar las condiciones del propio proceso.

Finalmente, quiero mencionar dos puntos fundamentales que presionaron las negociaciones
entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Se trata, por un lado del enorme
despliegue armado contra esta guerrilla por parte de las fuerzas militares en la ejecución del
plan nacional denominado como “Seguridad Democrática”; por otro lado, aunque íntimamente
ligado con el anterior, quiero traer a colación la enorme campaña mediática desarrollada por
los medios de comunicación colombianos –especialmente los de carácter privado- para impulsar
y legitimar el ataque contra la guerrilla de las FARC por todos los frentes posibles. Se trata
pues de una articulación entre un ataque mediático y un ataque militar que en el periodo de dos
gobiernos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez convirtieron a la guerrilla de las FARC como
el enemigo número uno de los Colombianos (López de la Roche, 2014) y, al mismo tiempo, lo
mostraron como un enemigo casi derrotado por la vía militar armada.

Guerra Mediática contra las FARC

Según Fabio López de la Roche, cuatro son los factores que permiten la creación de condici-
ones propicias para la construcción de un ataque mediático contra las FARC, ataque justificado
y necesario bajo los preceptos del gobernante de turno, Álvaro Uribe Vélez, quien desde su pos-
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tulación como candidato presidencial plantó su posición de acabar la guerrilla por la vía armada,
postura que le dio un margen de ascensión en la contienda electoral.

En primer lugar, la frustración del pueblo colombiano frente a la caída de las negociaciones
de paz en San José del Guaviare. La creación de una zona de despeje por parte del gobierno
de Andrés Pastrana y la falta de madurez de los negociadores de las FARC para aprovechar la
oportunidad de construir un proceso de paz digno para la sociedad y de cara al país, hizo que gran
parte de la población sintiera las acciones de la guerrilla como un sabotaje a la dignidad nacional.
La zona de distención fue el escenario de acciones ilegales que en cierta medida reforzaron
el poderío de la guerrilla y desestabilizaron la fe que la opinión pública tenía depositada en
una salida negociada del conflicto. El mensaje que quedaba de fondo era la necesidad de una
confrontación armada.

En segundo lugar y ligado a lo anterior, se produjo una profunda crisis simbólica de las
guerrillas comunistas. Durante las conversaciones en la mesa de negociaciones, la guerrilla
de las FARC intensificó la estrategia de guerra que ya venía implementando desde años atrás:
obtener ventaja de su presencia nacional para tomar el dominio del país ejerciendo presión sobre
sus dirigentes a través de hostigamientos, secuestros y acciones bélicas que demostraran su
poderío y capacidad militar. En este periodo se dieron los secuestros de Ingrid Betancourt y
Clara Rojas, de los doce diputados de la Asamblea del Valle del Cauca, entre otros.

El secuestro, además de un drama individual y familiar, se fue tornando paso a paso
en Colombia en un verdadero drama nacional y en un impactante drama mediático.
Por sus connotaciones dolorosas, de frustración de los proyectos personales de vida,
de impacto en las relaciones de pareja y en la vida familiar, el tema del secuestro fue
adquiriendo una visibilidad mediática cada vez mayor. (López de la Roche, 2014:49)

El secuestro de ciudadanos se presentó como una aberración de la guerrilla que desestimó
su lucha popular en función de una cruenta actividad deshumanizada.

En tercer lugar, la aparición de un contexto antiterrorista global encaja a tono con la construc-
ción narrativa de los dramas nacionales. Las acciones guerrilleras pierden el poco aire político
e ideológico que todavía les quedaba y pasan a ser parte de un móvil terrorista con el único
objetivo de causar terror en la población.

La escalada terrorista del 11 de septiembre del 2001, las diversas políticas aplicadas para
combatir los grupos terroristas, el cambio de lenguaje mediático mediante el cual empieza a de-
signarse al grupo guerrillero como el grupo narcoterrorista, y la ratificación como organización
terrorista global con designación especial por parte de los Estados Unidos el 2 de noviembre
de 2001, así como su inclusión en la lista de grupos terroristas por parte de la Unión Europea
en junio de 2002, tras el fracaso de la mesa de negociaciones, hicieron que las FARC cayeran
bajo el estigma de ser una organización de fines terroristas y no un grupo armado revolucionario
de orden político. Esta denominación está vigente en 33 Estados, incluido Colombia, y además
de reducir las fuentes de financiación para sus actividades, crea un aura de desprestigio y un
discurso de odio que jugaría un papel crucial en su debilitamiento como grupo armado y, sobre
todo, en la dificultad para la reinserción social de sus ex combatientes.

Finalmente, la implementación de políticas que privilegiaron la ascensión de un sistema pri-
vado de televisión en el año 1998, por encima del sistema mixto desarrollado hasta entonces,
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generó diversas alteraciones no sólo en el modo en que la opinión pública accedía a la informa-
ción, sino precisamente al carácter de la información y la información misma como tal. Otorgar a
empresas privadas el manejo de la información significó también la construcción de un discurso
que favoreciera los intereses de tales productoras.

Así, se da un empobrecimiento del debate público en los programas televisivos, se pierden
espacios de información y reflexión divergentes a la postura del conglomerado económico a
cargo de la administración de los canales, se intensifica el abordaje de situaciones de interés
para los mismos conglomerados y, en definitiva, se parcializa la información en privilegio de
los sectores dominantes. A pesar de la no desaparición de los canales mixtos, estos pierden
audiencia al no tener las herramientas suficientes para competir con los monopolios televisivos
emergentes.

La construcción de un discurso neoliberal en el escenario mediático vehicula conceptos cla-
ves que afectan la opinión pública de los ciudadanos, tales como la importancia de recuperar
la confianza en el país de cara a la inversión extranjera, la necesidad de retomar el control de
las zonas rurales, la denominación de las guerrillas como una organización narcoterrorista y el
insistente bombardeo mediático sobre las acciones bélicas de la guerrilla, ignorando y desco-
nociendo en muchas ocasiones las incluso más sangrientas operaciones desarrolladas por otros
grupos armados y por el propio Estado.

La exposición de los factores mencionados no tiene otro fin que el de contextualizar al lector
sobre el aspecto central de este artículo: el proceso de desmovilización y de reintegración social
de individuos excombatientes de grupos armados ilegales.

Proceso de reintegración

En primera instancia, vale la pena llamar la atención sobre la denominación que se le da al
proceso de dejación de armas para la posterior inserción de los sujetos a la legalidad.

La Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) es la encargada de desarrollar, diseñar
e implementar las medidas necesarias para el proceso de reintegración social de los individuos
desmovilizados. Desde su perspectiva, el proceso de reintegración tiene diversas etapas: de-
sarme y desmovilización, reinserción y reintegración.

Reintegración: Es el proceso a través del cual los desmovilizados adquieren un estatus
civil y consiguen un empleo e ingreso económico de manera sostenible. La reintegra-
ción se lleva a cabo primordialmente a nivel local, hace parte del desarrollo general
de un país y constituye una responsabilidad nacional que puede ser complementada
con apoyo internacional. (Secretario General de la ONU, Nota a la Asamblea Ge-
neral, A/C.5/59/31, mayo 2005; Traducción ACR. Citado por Consejo Nacional de
Política Económica y Social. República de Colombia)

El concepto reintegración social supone la recolocación de un individuo (o un grupo de el-
los) en un lugar social que han abandonado por el periodo en el que pertenecieron a grupos al
margen de la ley. Se asume que el individuo se apartó de la sociedad y, una vez abandona-
das sus labores delictivas, asume un proceso de reintegración, de recuperación de sus deberes
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y derechos, de reintegración a las normas sociales vigentes y que le otorgarían el estatus de
ciudadano.

Este proceso tiene un acompañamiento y un plan seguido, orientado y monitoreado por la
ACR, para lo cual el individuo trabaja sobre ocho dimensiones heurísticas que le permiten rein-
tegrarse efectivamente a la sociedad. Tales dimensiones comprenden la seguridad, la dimensión
personal, la productiva, la familiar, el cuidado de su habitabilidad, la salud, la dimensión educa-
tiva y, finamente, la dimensión ciudadana.

No pretendo ahondar en el desarrollo de las políticas de reintegración social, que ha de-
mostrado resultados positivos como instrumento para apartar los individuos de la guerra, para
desmovilizar y desarmar combatientes, incluso por encima de sus expectativas iniciales, que se
enfocaban en el soldado raso. También merecen ser traídos a colación los logros de la política
de reintegración en materia de número de personas que han finalizado efectivamente el proceso,
sin abandona el proceso ni reincidir en la delincuencia.

No obstante, lo que las políticas de reintegración social han desconsiderado es un factor
clave que permite el pleno goce y desarrollo de todas las otras dimensiones; la dimensión repre-
sentativa de los sujetos que ingresan al proceso de reintegración social después del dejamiento
de las armas.

Reintegración y representación de individuos desmovilizados

Lo primero que hay que decir es que los procesos de reintegración no reintegran los indivi-
duos a la sociedad. En primer lugar porque los individuos no han salido de la sociedad, a pesar
de (o precisamente por) haberse apartado de las vías legales para vivirla, asumirla y transfor-
marla. Los desmovilizados, antes de iniciar el proceso de reintegración con la desmovilización
y la dejación de las armas, han estado presentes en el discurso ciudadano como actores sociales
con una función delictiva, beligerante, revolucionaria o cualquier otro adjetivo que se desee co-
locarle. De alguna manera, el individuo ha permanecido en la sociedad y ha sido convocado por
esta sociedad cuando se quieren expresar los referentes de lo perverso, de lo que está fuera de la
norma, de lo ilegal, y eso es necesario tenerlo en cuenta.

Por otro lado, y aunque el individuo hubieses salido de la sociedad donde el proceso de
reintegración intenta colocarlo de nuevo, dicho proceso no lo colocará en el mismo sitio de donde
ha salido. El histórico de su proceder lo habrá de colocar en una sociedad transformada por sus
propios actos y por el colectivo al que perteneció. Su pertenencia previa a grupos armados
ilegales podría perseguirlo como un estigma, como una cicatriz a la que cuesta escapar. Muestra
de ello fue el fallido proceso de reintegración social de la Unión Patriótica en el que resultaron
asesinados selectivamente casi en su totalidad.

En tercer lugar, las condiciones en las que el proceso de reintegración social se da carecen
de mecanismos efectivos para colocar a los individuos desmovilizados en el lugar de donde par-
tieron antes de su inserción en grupos armados ilegales. Mucho más lejos están de ser colocados
en una sociedad que se acerque a las condiciones sociales por las que su ideología luchaba. La
mayoría de los desmovilizados han sido reclutados por los grupos armados ilegales en sectores
rurales, dado no sólo el origen popular y campesino de las guerrillas, sino también dadas las
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condiciones de abandono estatal de las zonas rurales, que facilitan el dominio de la guerrilla de
zonas rurales y selváticas para el desarrollo de sus actividades de financiación, de cobertura so-
cial, de reclutamiento y demás; dicho más claramente, en algunos sectores del territorio nacional
las guerrillas han sustituido al Estado.

Sin embargo, cuando el excombatiente ingresa a los programas de reintegración social, todo
el proceso es orientado para reintegrarlo en el contexto citadino. Las redes de apoyo, los planes
de formación, los centros de capacitación, la asistencia psicosocial y los beneficios de habitabi-
lidad se encuentran en las ciudades. La persona en proceso de reintegración es un individuo que
tiene que aprender a moverse en un contexto que le es prácticamente ajeno.

El gran desafío de los procesos de reintegración está en la comprensión de la figura del
reinsertado, no sólo por parte de las entidades oficiales encargadas de orientarlo en su proceso,
sino por parte de la propia sociedad que ha construido no la imagen del desmovilizado, ni mucho
menos del reintegrado, sino del combatiente y de las actividades delictivas que giran en torno
a su historia y a su pasado. Las mismas estrategias que han servido para minar a los grupos
armados ilegales como instituciones delictivas están generando un aura de temor y odio contra
los individuos desmovilizados, lo que a su vez dificulta el llamado proceso de reintegración.

Propuesta de Re-presentación y Auto-representación de las Personas
en Proceso de Reintegración

La construcción de un escenario sociopolítico en el que se desarrolle un post-conflicto con
garantías de justicia social requiere no sólo de condiciones de adaptabilidad para la reinserción
social de los excombatientes, sino también de la preparación de dicha sociedad para la articula-
ción de sujetos sociales que entran a jugar un nuevo rol dentro de ella.

Las condiciones especiales del actual conflicto colombiano, del cual se vislumbra un proceso
de transición hacia un postconflicto gracias a los diálogos de paz adelantados en La Habana entre
el gobierno y la guerrilla de las FARC, apuntan también hacia consideraciones especiales en la
construcción de una sociedad lo suficientemente madura para asumir los retos sociales, políticos
y culturales que se avecinan.

La presente propuesta apunta hacia la construcción de escenarios de interacción participativa
para la superación de retos sociales, culturales y políticos del postconflicto colombiano a través
de los medios ciudadanos –específicamente a través del Video Participativo- como facilitador y
transformador de procesos de reinserción social de excombatientes de las FARC.

Empecemos por la reconfiguración de lo que significa ser ciudadano desde una perspectiva
radical y propositiva. Clemencia Rodríguez (2010) propone retomar los conceptos de democra-
cia radical y ciudadanía propuestos por la politóloga feminista belga Chantal Mouffe:

Mouffe se había alejado de las teorías que definen la ciudadanía como un estatus
otorgado por el estado y a su vez propuso que se reivindicara el término “ciudadano”.
Propuso entonces que se definiera al “ciudadano” a partir de la acción y el compro-
miso político cotidiano y sostiene que la ciudadanía es una especie de identificación,
un tipo de identidad política: algo que debe construirse, no un estatus que se otorga o
se niega. (Rodríguez 2010)
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Desde esta perspectiva, el alcance de la ciudadanía dentro de los programas de reinserción
y reintegración social de los desmovilizados excombatientes de grupos armados ilegales estaría
más orientado hacia la construcción de su propia identidad a partir de lo que dichos individuos
entienden como tal. La demarcación de una ruta dada por políticas estatales debe considerar
la apropiación de dicha ruta por parte de los individuos participantes a partir de procesos de
reflexión y cuestionamiento crítico. Antes que ser individuos en proceso de reinserción a una
sociedad establecida, las personas en cuestión son sujetos políticos, capaces de construir su pro-
pia representación y de organizarse para generar cambios en la sociedad vehiculando estrategias
de participación por fuera de la vía armada ilegal.

La propuesta del presente artículo es la formación en medios ciudadanos, específicamente
en procesos de video participativo.

A partir de la definición de ciudadanía de Mouffe, yo propongo el término “medios
ciudadanos” para normbrar los medios alternativos, comunitarios o radicales que fa-
cilitan, desencadenan y mantienen procesos de construcción de ciudadanía, en el sen-
tido del término empleado por Mouffe. Así, “medios ciudadanos” son aquellos que
promueven procesos simbólicos que le permiten a la gente designar y expresar el
mundo en sus propios términos (Rodríguez 2010).

El video participativo –también conocido como digital storytelling- se enmarca dentro de los
procesos de producción de medios ciudadanos y vincula mecanismos de participación propicios
para trabajar con personas en procesos de reintegración.

El Video Participativo es el constructo articulado de dinámicas de participación so-
ciopolítica, así como de mecanismos, herramientas, técnicas y conceptos propios de
la pedagogía, la sociología, la comunicación y la filosofía que se reintegran de di-
versos modos mediante la participación comunitaria en la producción de procesos
audiovisuales que tienen como fin la elaboración, exposición, discusión, reflexión y,
en ocasiones, la solución de problemáticas al interior de una comunidad, sean és-
tas de orden social, político, cultural, estético, generalmente de carácter endógeno y
sostenible (Espinosa, 2011).

Bajo estas concepciones y dadas las características puntuales del conflicto armado, el histó-
rico de procesos de postconflicto en el territorio colombiano, y el planeamiento de estrategias de
reinserción social propuestas en la mesa de negociación, se presenta el VP como un mecanismo
que, en manos de los excombatientes, permitiría a) la reconstrucción de su identidad indivi-
dual y colectiva (Cinquina, 2010) como actores válidos en la construcción y transformación del
discurso social vigente, b) el reconocimiento de parte de la sociedad para la puesta en diálogo
de la identidad de los nuevos roles de los actores sociales, (Snowden, 1983) C) la facilitación
de condiciones para la construcción de la democracia y d) la articulación entre aspectos soci-
ales, culturales y políticos de la sociedad y los discursos de formación política y experiencias
vivenciadas por los excombatientes en medio del conflicto.
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Propuesta Plan de Formación en Video Participativo como comple-
mento a los procesos de Reintegración Social de Excombatientes de
Grupos Armados Ilegales

No está a mi alcance ni es de mi interés escribir un manual sobre como construir un plan
de formación en video participativo para los desmovilizados de los grupos armados ilegales.
Lo que propongo aquí son pistas sobre cómo avanzar en la construcción de un escenario más
democrático en la construcción de las representaciones de los individuos que se enfrentan a ese
duro proceso. Después de haber sido presentados como los monstruos de la sociedad mientras
pertenecían a los grupos armados ilegales, los excombatientes tienen que afrontar el proceso de
cambiar su imagen no sólo ante la sociedad, sino ante sí mismos. Realizar el trabajo de dotar
nuevamente de sentido su propia vida, reflexionar sobre sus preocupaciones y construir un futuro
en el que quepan no sólo como individuos aislados en a construcción de un proyecto de vida,
sino como colectivos organizados que construyen sociedad a través de herramientas democráti-
cas legales que antes no usaban. El verdadero logro de las políticas de reintegración social no
está en la formación de individuos que se insertan a la sociedad bajo condiciones de vida dignas
que, en cualquiera de los casos, debe garantizar el Estado para la totalidad de los ciudadanos;
el verdadero logro se encontraría en garantizar las condiciones de construir y transformar la so-
ciedad a través de su participación política en diversos escenarios democráticos. Si el inicio de
sus actividades delictivas tuvo una razón política, el proceso de reintegración social debe pro-
mover y garantizar la continuidad de su actividad política sin necesidad de recurrir a actividades
delictivas. Desde mi perspectiva, en este punto recaería el verdadero éxito de una política de
reintegración social.

Los procesos de video participativo no se resumen a la actividad de producción audiovisual,
sino a la construcción de un proceso performático (en el sentido de ejecutarse, de ponerse en
escena) mediante el cual los participantes deben organizarse, enfrentarse a problemas técnicos,
estéticos y de orden logístico para construir una narración conjunta, escenificarla, discutir los
modos en que la narrativa será organizada, y finalmente presentarla ante sí mismos para después
confrontarse ante la imagen de su propia representatividad.

Desde el punto de vista teórico, la propuesta vehicula conceptos de la filosofía de la educa-
ción popular de Paulo Freire (1969), al considerar como punto de partida la apropiación de las
herramientas de representación –la escritura, en el caso de la educación popular; la producción
narrativa audiovisual, en el caso del video participativo- por parte de la población participante.
Esto es, otorgar el derecho de representarse a sí mismos, de contar su propia historia, aleján-
dose de la tendencia de que dicha historia sea contada por las voces autorizadas, tales como los
grandes medios de comunicación o los propios actores de la guerra.

Continuando con Freire pero pasando al hemisferio práctico, la propuesta busca la partici-
pación activa de los sujetos implicados al considerar una primera etapa que parte del universo
de sentido de los sujetos. Es decir, los participantes de los procesos de producción de video par-
ticipativo comenzarían su proceso con una etapa donde serían ellos mismos los encargados de
construir el universo de prioridades, historias, perspectivas y expectativas de sus propias vidas
como sujetos sociales. La actual propuesta de reintegración social basa su actuar en el desarrollo
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de los individuos, pero hay que recordar que las guerrillas –incluso los grupos paramilitares-
perseguían fines colectivos; tal vez muchos de los miembros desmovilizados no compartan la
ideología fundante de los grupos a los que pertenecían, pero este supuesto no es razón suficiente
para negar la oportunidad de construir y debatir ideologías propias como aporte a la sociedad
desde su posición actual.

Otro aspecto teórico fundamental en el desarrollo de los procesos de video participativo con
desmovilizados es la propuesta de Jesús Martín Barbero (1987) al proponer la transición del
foco de interés de los medios a las mediaciones que los propios medios juegan en las audiencias.
Es decir, entender los lugares de la realidad de los sujetos como los escenarios donde la vida
adquiere sentido.

Así, más allá de la tecnología utilizada para la construcción de sus propias narrativas, in-
teresa lo que los sujetos propondrán con aquellas tecnologías; los lugares en los que habrán
de colocarse, las reconfiguraciones de sus jerarquías sociales, las reflexiones sobre su propia
historia y su propio porvenir. En definitiva, la tecnología será un instrumento para su propia
transformación como individuos con nuevos roles en la sociedad. Habrán cambiado las armas
no sólo por un proyecto de vida, sino por un instrumento que les permite empoderarse frente a
sus realidades y asumir con coraje la construcción no sólo de sus proyectos de vida individuales,
sino la transformación de una sociedad que en cierta medida los sigue reclamando, pero desde
posiciones totalmente opuestas a las del campo de combate.

A manera de conclusión

Los históricos años de desigualdad en el territorio colombiano han llevado a la construcción,
propagación y sostenimiento de diversos grupos armados que actúan en la ilegalidad ante la falta
de garantías para ejercer una participación política desde la legalidad. El interés de los consecuti-
vos gobiernos para frenar la guerra ha asumido diferentes perspectivas, así mismo desarrollando
diferentes estrategias para lograr su propósito. La última de ellas, una ofensiva militar y de ata-
que mediático para acabar con los grupos armados –especialmente con los grupos guerrilleros-,
ha construido un discurso de odio por parte de la opinión pública que ha trascendido a las insti-
tuciones delictivas y se ha alojado en los individuos. De este modo, las personas que asumen –y
corren el riesgo de- desmovilizarse ven dificultado su proceso de reingreso a la sociedad civil.

Por otro lado, las políticas de reintegración social no promueven la organización de colec-
tivos con pensamiento político crítico, como se esperaría de individuos que participaron a una
organización con una base política. Por el contrario, la propuesta de reintegración social se basa
en diseño y ejecución de proyectos de vida individuales, necesarios para la reintegración, pero
insuficientes en la construcción de proyectos que efectivamente procuren una transformación
social.

La propuesta de vincular los medios ciudadanos –principalmente el video participativo- den-
tro del escenario del proceso de reintegración social pretende a) la reconstrucción de la identidad
individual y colectiva de los participantes como actores válidos en la construcción y transforma-
ción del discurso social vigente, b) el reconocimiento de parte de la sociedad para la puesta en
diálogo de la identidad de los nuevos roles de los actores sociales, C) la facilitación de condicio-
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nes para la construcción de la democracia y d) la articulación entre aspectos sociales, culturales
y políticos de la sociedad y los discursos de formación política y experiencias vivenciadas por
los excombatientes en medio del conflicto.

Los procesos de video participativo facilitarían la construcción de discursos propios de las
personas en proceso de reintegración; discutir sus propios intereses, construir sus propias re-
presentaciones de la realidad y de sí mismos sería uno de los logros potenciales del proceso
(Cinquina, 2010; Coryat, 2007). Del mismo modo, conocer y reconocer estos discursos por
parte de la sociedad que participa como receptora propiciaría una visión más amplia y compleja
de la realidad de estas personas y sus aportes a la transformación social (Barranquero, 2007).

La exposición de ideas hasta ahora desconsideradas y la posibilidad de incluirlas dentro de
la construcción de un debate social que las articule con las percepciones de realidad vigentes es
un aporte fundamental para la construcción de una sociedad más democrática (Orozco, 1997).
Finalmente, reconocer el histórico de las personas en proceso de reintegración, sus vivencias,
las reflexiones sobre sí mismos y sobre la sociedad a la que pertenecen, valorar sus experiencias
como situaciones únicas a las que no tendremos acceso por nuestros propios medios, nos ayu-
daría a tener un criterio más rico y definido a la hora de asumir posiciones y tomar decisiones
como colectivo social y político.
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Resumo

Este artigo faz uma breve análise de uma manchete da editoria de política de veículos
de comunicação impressos e on-line brasileiros a fim de identificar suas particula-
ridades nesses dois ambientes. O que se busca observar especificamente são as ca-
racterísticas do gênero notícia a partir do conceito de gênero de discurso de Mikhail
Bakhtin e seu círculo de estudos e a transposição dos gêneros jornalísticos impressos
para os virtuais.
Palavras-chave: gênero jornalístico; webjornalismo; círculo de Bakhtin; gênero do
discurso.

Introdução

A prática do jornalismo na internet, dado o seu caráter ainda recente e, portanto, em for-
mação, têm sido objeto de interesse de pesquisadores, profissionais da área e empresários do
ramo da comunicação, além de um público ansioso por notícias que se perde em meio a blogs,
portais e sites informativos de diversas naturezas. Portanto, mais do que um objeto de interesse,
esse campo representa uma necessidade de estudo, uma vez que a internet revolucionou práticas
linguísticas seculares, relacionadas à leitura, à escrita, à busca de informação e entretenimento e
até de relacionamentos pessoais.

Os caminhos de pesquisa são diversos, podendo abranger aspectos ligados à produção, dis-
tribuição, acesso às notícias e a outros gêneros jornalísticos e também à relação com a audiência.

Este artigo, que se situa no campo da Linguística, em especial ao pensamento do filósofo
russo Mikhail Bakhtin, trabalha principalmente com a produção de gêneros jornalísticos, mas
deve-se deixar claro que a concepção de produção, aqui, por ter como orientação metodológica
e teórica o conceito de dialogismo bakhtiniano, não considera essa etapa apartada dos outras
já citadas, uma vez que o processo de produção está diretamente vinculado a vozes históricas,
sociais, de membros da mesma esfera de atividade e, logicamente, numa visão mais restrita do
dialogismo, à interlocução direta ou indireta com os participantes desses gêneros do discurso.

Feita essa consideração, o que este artigo propõe é analisar, a partir de uma pequena amostra-
gem, como está sendo feita a migração de gêneros clássicos do jornalismo, adotados em meios
tradicionais como rádio, tv e jornal impresso, para o suporte internet, visto aqui, como acentua
Palacios (2000), como “um sistema que funciona como ambiente de informação, comunicação e

IX Congresso Sopcom. pp. 451-458. Coimbra, novembro de 2015

assuncao.cristovao@gmail.com


i
i

i
i

i
i

i
i

452 Assunção Aparecida Laia Cristóvã

ação múltiplo e heterogêneo para outros sistemas”. Vale lembrar que a estabilidade dos gêneros
jornalísticos sempre foi uma preocupação de pesquisadores da área de comunicação, uma vez
que é matéria de formação dos profissionais a técnica de elaboração, muitas vezes rígida, da
produção e divulgação de notícias.

Pergunta-se, então: com o advento da internet, com que conteúdo temático, com que estilo,
a partir de qual configuração formal esses gêneros estão aparecendo? Há uma mera transposição
do que já se realiza hoje em outros meios ou nota-se a emergência de novos modelos, uma vez
que o webjornalismo apresenta recursos e possibilidades jamais vistos nessa prática profissional?

É nesse contexto que se insere o presente artigo que, nessa perspectiva adotada, analisará
exemplar de jornais impressos e on-line a partir de córpus 1 coletado nos dias 6 e 7 de junho de
2015, data escolhida aleatoriamente. Um dos objetivos da análise é avaliar, à luz da perspectiva
discursiva, em especial, sob influência do círculo de Bakhtin, como se comportam os gêneros
jornalísticos no ambiente web. Nesse sentido, pretende-se contribuir com a análise dos gêneros
de discurso midiáticos e, ao mesmo tempo, ainda que sob um ponto de vista linguístico, para os
trabalhos na área de comunicação, especialmente os que se referem às novas mídias.

Ainda que este artigo limite-se à questão dos gêneros do discurso, é bom esclarecer que esse
conceito não pode também ser dissociado de conceitos como autoria e recepção dos discursos,
sempre na perspectiva bakhtiniana, utilizando-se, para isso, noções tais como a de arquitetô-
nica, esfera de atividade, autoria, alteridade e interação social, todas, sem dúvida, relacionadas
ao aporte teórico do dialogismo que perpassa o pensamento bakhtiniano e que não pode ser
dissociado da noção de gênero discursivo.

Aporte teórico

Diz Bakhtin que os gêneros são tipos relativamente estáveis de enunciados, elaborados em
determinadas esferas da atividade humana. São essas esferas que determinam sua estruturação e
que promovem sua renovação constante. Nessa perspectiva, os gêneros estão imersos na história
e possuem uma memória de seu passado. Também se definem pelo diálogo entre os outros
diversos gêneros da mesma e de outras esferas. Têm uma função específica e interlocutores
pressupostos ou definidos que também interferem na estrutura do gênero.

Apesar de cada gênero ter seu estilo, sua configuração formal e seu conteúdo temático pró-
prio, de modo geral os indivíduos sabem transitar entre variados gêneros desde a mais tenra
idade. Sabem, por exemplo, de forma intuitiva, a estrutura, o estilo e os temas de gêneros diver-
sos como missas, bilhetes, cartas, conversas informais, avisos e mais uma infinidade deles.

No que se refere à questão da autoria, os gêneros são produzidos por um autor de carne e
osso, chamado por Bakhtin de autor pessoa, e por um autor criador, que não se confunde com o
primeiro e é aquele responsável pela organização formal e estética do enunciado a partir de uma
situação imediata que reflete valores ideológicos mais amplos. Ainda que a técnica de redação

1. Usa-se, aqui, a grafia aportuguesada córpus, conforme prevêem Prado (Prado, J. B. T. Por uma normatização
ortográfica de palavras latinas incorporadas ao português. In: Caderno de Letras da UFF, n° 35 – “Patrimônio
cultural e latinidade” (ISSN 1413-053X. Niterói (RJ) UFF-Instituto de Letras, 1º. sem. de 2008, p. 37-48) e Neves,
M. H. M. O campus da discórdia. Língua Portuguesa, v. 31, p. 56-59.
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jornalística objetive reduzir essa marca pessoal e ideológica, uma vez que princípios caros à
profissão como a objetividade e a imparcialidade estejam implícitos, não há enunciados isentos
de marcas de subjetividade e/ou ideológicas e todos estão impregnados da presença do outro.

Considerando-se então a esfera de atividade do jornalismo, temos que a notícia é o gênero
mais comum, ponto de partida dos outros gêneros jornalísticos, porque tem em seu âmago a
característica de transmitir uma informação ainda desconhecida do público. Sua estrutura é
bastante definida, sendo que dela derivam outros gêneros, como a reportagem.

A notícia, considerada o gênero padrão, ensinado nas escolas de jornalismo e nos manuais
de redação e estilo dos grandes jornais, estrutura-se numa pirâmide invertida com as seguintes
características: o primeiro parágrafo é representado pelo lead, que deve responder, preferencial-
mente, às seguintes perguntas: o que, quem, quando, onde, por que e como?

Segundo Canavilhas (p. 6):

Esta arquitectura noticiosa nasceu durante a Guerra da Secessão, nos Estados Unidos
da América. O telégrafo, a grande inovação técnica daquela época, possibilitava
aos jornalistas o envio diário das suas crónicas de guerra. Porém, esta tecnologia
ainda não tinha uma grande fiabilidade técnica e, pior do que isso, os postes que
suportavam os fios do telégrafo eram um alvo muito apetecido para as tropas, pelo que
o sistema estava muitas vezes inoperante. Para assegurar iguais condições de envio,
jornalistas e operadores de telégrafo estabeleceram uma regra de funcionamento que
não prejudicasse o trabalho dos profissionais da informação: cada jornalista enviaria
o primeiro parágrafo do seu texto e, após uma primeira ronda, iniciava-se uma outra
volta para que todos enviassem o segundo parágrafo do texto. (Fontcuberta, 1999, 58
e ss).
Esta regra de funcionamento obrigou os jornalistas a alterarem a técnica de redacção
mais utilizada até então. Em lugar do habitual relato cronológico dos acontecimentos,
os jornalistas passaram a organizar os factos por valor noticioso, colocando os dados
mais importantes no início do texto e garantindo assim a chegada dos dados essenciais
aos seus jornais.

Essa técnica viria a se mostrar útil também em relação a outros fatores dentro de uma re-
dação. Para selecionar o material realmente importante advindo de assessorias de comunicação
e imprensa, o jornalista poderia ler apenas o primeiro parágrafo da notícia e investir na sua
produção apenas se a julgasse importante.

Além disso, com o tempo cada vez menor dedicado pelos leitores dos veículos de comuni-
cação, uma notícia não precisaria ser lida na sua totalidade para que se soubesse dos seus dados
principais. Qualquer que fosse o motivo, a técnica se expandiu, virou rotina nas redações e se
mantém até os dias de hoje.

Uma das questões que se discute entre pesquisadores de comunicação atualmente é: por que
esse gênero é mantido num meio tão peculiar e cheio de possibilidades quanto a internet, que
oferece recursos tão variados e revolucionários?

Entre as características da internet que interferem diretamente no fazer jornalístico, pode-
mos citar sete delas (Canavilhas et al., 2014): a instantaneidade, a hipertextualidade, a multi-
medialidade, a memória, a ubiquidade, a personalização e a interatividade. Em relação a essas
características, afirma Palacios (2003):
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[...] as características do Jornalismo na Web aparecem, majoritariamente, como Con-
tinuidades e Potencializações e não, necessariamente, como Rupturas com relação ao
jornalismo praticado em suportes anteriores. Com efeito, é possível argumentar-se
que as características (Palacios 1999; Bardoel & Deuze 2000) elencadas como cons-
tituintes do Jornalismo na Web (Interatividade, Multimidialidade, Hipertextualidade,
Instantaneidade e Atualização Contínua, Memória, Personalização) podem, de uma
forma ou de outra, ser encontradas em suportes jornalísticos anteriores, como o im-
presso, o rádio, a TV, o CD- Rom.

Em relação à instantaneidade, sabemos que cada veículo, entre eles tv, rádio e jornal im-
presso, tem um ritmo de atualização diferente. Entre estes, o rádio é o que oferece possibilidade
de maior rapidez na divulgação das informações, mas a internet se aproxima muito dele no que
se refere à instantaneidade. O jornal é limitado pela tiragem diária e a tv, ainda que teoricamente
se equipare ao rádio, muitas vezes está presa à sua grade de programação, limitando-se a divul-
gar notícias fora desse esquema fechado apenas quando são consideradas de importância vital
para a comunidade que abrange. A internet possibilita que a notícia seja publicada a qualquer
momento, ainda que nem sempre completa, uma vez que o veículo permite a complementação
do noticiário durante a apuração dos seus detalhes. Para isso, o custo financeiro é mínimo, mas
a credibilidade da notícia pode deixar a desejar em função da pressa, assim como a qualidade de
texto, fotos, etc.

Quanto à interatividade, geralmente ela é qualificada pela existência da mediação tecno-
lógica. Quando essa mediação é feita pelos próprios seres humanos, ela é preferencialmente
chamada de interação. Ainda que os jornais, rádios e emissoras de tv sempre tenham tido essa
característica, por meio de cartas de leitores ou telefonemas à emissora, foi com o advento da
web que a interatividade ganhou dimensões antes nunca verificadas. Seja na seção de comen-
tários, que pode instantaneamente ser lido por outros internautas, seja respondendo a enquetes,
sugerindo pautas ou até mesmo participando com notícias como no jornalismo colaborativo que
vários jornais já passaram a adotar, a interatividade hoje é uma rotina da web.

A memória, também chamada perenidade, é outro recurso possibilitado pela web que re-
dunda num custo mínimo para o veículo de informação. Essa informação pode ser resgatada
a qualquer momento por meio de buscas com palavras chaves ou no recurso que muitos sites
informativos oferecem de notícias relacionadas, um sistema de programação que busca automa-
ticamente assuntos que tenham relação direta ou indireta com o que se está tratando.

A multimidiação, também chamada de convergência, é a possibilidade de utilização dos for-
matos tradicionais no material jornalístico disponível na internet, seja ele som, imagem estática,
imagem em movimento e desenhos e infográficos, sem contar a possibilidade de imprimir esse
material ou acessá-lo em celulares e smartphones.

A hipertextualidade se dá a partir dos hiperlinks, ou seja, uma referência em um documento
hipertextual para outro documento ou recurso. O uso de hiperlinks em conteúdo multimídia
(áudio, vídeo, fotos, animações) é chamado de hipermídia.

Em termos de personalização de conteúdo, temos os conhecidos RSS, um sistema que filtra
as informações que o sistema, a partir dos hábitos do usuário, supõe serem de seu interesse. Esse
tipo de personalização é bastante usado em mídias sociais como o facebook, na demonstração
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de anúncios nas páginas dos usuários, que geralmente estão relacionados com os seus hábitos na
internet.

Por fim, a ubiquidade é a característica da web, um recurso fundamental para o cyberjorna-
lismo, de estar presente em qualquer lugar do mundo, possibilidade que a cada dia que passa se
torna mais exequível.

O córpus

Para a análise do gênero jornalístico padrão num meio tão singular quanto o da web, optou-
se por analisar a prática jornalística, inicialmente o texto jornalístico padrão, a partir da análise
de sítios informativos criados especificamente para essa finalidade ou de outros surgidos como
extensão das atividades de grupos de comunicação já em atividade no Brasil em dois jornais
impressos de grande alcance, o Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo, suas versões on-line, e
os sites de notícias R7, ligado à Rede Record de Televisão, UOL, da Agência Folhas, e Último
Segundo, que não tem ligações com outras mídias.

O córpus analisado neste artigo faz parte de uma amostragem mais ampla coletada durante
oito dias da semana, sendo que cada um desses dias corresponde a uma editoria específica com
o objetivo de estudar a evolução de gêneros jornalísticos a partir da consolidação da prática jor-
nalística na internet. Seus primeiros resultados mostram o que alguns pesquisadores começam a
constatar: que, apesar de toda a revolução tecnológica, há poucas alterações nos gêneros discur-
sivos dessa esfera, no que se refere, que fique claro, aos textos escritos considerados padrão do
jornalismo, como a notícia e outros dela derivados, incluindo reportagens, entrevistas, artigos de
opinião, etc.

Para Canavilhas, por exemplo:

[...] com o aparecimento da internet verificou-se uma rápida migração do mass media
existentes para o novo meio sem que, no entanto, se tenha verificado qualquer alte-
ração na linguagem. O chamado ‘jornalismo online’ não é mais do que uma simples
transposição dos velhos jornalismos escrito, radiofônico e televisivo para um novo
meio. (Canavilhas, 1999).

Em relação ao texto considerado de forma ampla, incluindo-se aí seus elementos verbo-
voco-visuais, levanta-se a hipótese de que o gênero na web está se sofisticando com a absorção
de todas as características elencadas anteriormente.

Análise do córpus

Para a finalidade desta comunicação foi escolhida a notícia sobre a nota divulgada pelo
senador Aécio Neves em resposta à afirmação da presidente Dilma Rousseff que, em entrevista
exclusiva ao jornal Folha de S. Paulo do dia 6 de julho de 2015, afirmou que as tentativas para
tirá-la do cargo partem “do ponto de vista de uma oposição um tanto quanto golpista”. A escolha
da notícia para análise se deu em função de a declaração do senador ter sido manchete em todos
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os veículos pesquisados no dia seguinte à declaração da presidente (7 de julho de 2015), sendo
que, como já dito, as datas foram escolhidas aleatoriamente.

O que se percebe, numa análise preliminar do córpus, é a semelhança da estrutura notici-
osa não somente em relação aos veículos impressos mas também aos vários sites se comparados
entre si, no que se refere à técnica de redação jornalística. Apesar disso, é evidente que, se obser-
varmos o conceito de gênero do discurso a partir das teorias de Mikhail Bakhtin, há importantes
modificações na avaliação do gênero, modificações essas relacionadas, certamente, ao suporte
utilizado. Se o suporte não permitisse, a web não teria tantas características específicas do novo
meio como as elencadas acima, e é justamente a possibilidade de integrar, num único suporte,
tantas linguagem e especificidades que tornarão o webjornalismo um gênero diferenciado.

Essa constatação – a de que se pode diferenciar os gêneros jornalísticos nos meios web e
impresso – deriva de toda uma evolução histórica, social, tecnológica e cultural, entre outras
ainda, na qual se situam as atividades de produção e recepção do material jornalístico em ambi-
ente on-line, o que mostra não a estabilidade do gênero, mas a sua caminhada em busca dessa
estabilidade relativa.

Assim, embora alguns sites ou algumas coberturas noticiosas se limitem a relatar um fato
na estrutura do gênero notícia nos moldes do jornal impresso, é cada vez maior a presença das
modificações geradas na cobertura pela instantaneidade, hipertextualidade, multimedialidade,
memória, ubiquidade, personalização e interatividade, o que vem a modificar substancialmente
o estilo, a configuração formal e o conteúdo temático desses gêneros discursivos.

É notável, justamente, esses efeitos de estabilidade/mudança na transposição da prática jor-
nalística para o ambiente web, uma vez que os recursos oferecidos pelos meios digitais repre-
sentaram uma revolução nessa prática profissional e uma notável dificuldade de adequação aos
novos meios.

Ainda assim, pode-se considerar que num espaço de apenas duas dezenas de anos o jorna-
lismo evoluiu três gerações, sendo que esta última pode ser considerada como:

[...] uma etapa em que os sites jornalísticos já extrapolaram a idéia de uma versão
para a web de um jornal impresso previamente existente; passaram a incorporar o uso
de blogs em seus produtos; apresentam recursos multimídia, como sons, animações,
infográficos interativos, entre outros, para a construção das peças informativas e para
o enriquecimento da narrativa jornalística. Ademais, exibem maior dinamismo, e uma
oferta informativa com possibilidade de maior contextualização e aprofundamento,
principalmente pelo uso mais ampliado das bases de dados, que também passam a
desempenhar importante função para a estruturação e a organização das informações
de natureza jornalística. (Barbosa, 2007)

Assim, nota-se que, por exemplo, ao contrário das capas dos veículos impressos, a maioria
das páginas iniciais dos sites não apresentam um resumo da notícia. As páginas iniciais desses
sites, logo abaixo da manchete, trazem links para outras notícias relacionadas ao assunto. Parece
evidente que as especificidades do suporte direcionam para essa especificidade. No impresso,
podemos ter um resumo dos acontecimentos sem ter que manusear todo o jornal. Na web, basta
um clique para aprofundarmos determinado assunto e um novo clique para voltarmos à página
inicial.
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Mas essa é apenas uma entre outras especificidades. A instantaneidade, também caracterís-
tica da web, contribuiu para a acentuação dessas diferenças. O caderno Política do jornal Folha
de S. Paulo, por exemplo, do dia seguinte à manifestação do senador Aécio Neves trazia não ape-
nas a sua opinião isolada, como ocorreu com os sites pesquisados, mas de vários membros da
oposição a respeito da fala da presidente, enquanto que na web essas opiniões eram publicadas
ininterruptamente desde a primeira manifestação do senador.

O que se verificou, em suma, no fato analisado, é que os jornais impressos trouxeram, como
é feito tradicionalmente, a manifestação do senador como repercussão ao fato principal – a en-
trevista da presidente -, além de manifestações de outros personagens importantes da política
brasileira. A cobertura na web, entretanto, foi bem diferenciada entre os vários veículos anali-
sados, sendo que o jornal O Estado de S. Paulo, além dos textos escritos na estrutura padrão da
notícia, disponibilizou vídeos completos das manifestações sobre o tema no Senado, em especial
a do próprio senador Aécio Neves.

Por fim, vale ressaltar que, de acordo com o pensamento bakhtiniano, o gênero, apesar de ser
definido por sua estabilidade, tem também como pressuposto a palavra “relativamente”, ou seja,
como já dissemos, gêneros são tipos “relativamente estáveis de enunciados. A internet nos vem
mostrando que a estabilidade, pelo menos neste momento de transição do jornalismo impresso
para o on-line, está mais representada pela mudança, pela possibilidade de inovação e integração
de novas linguagens e recursos do que pelo estabilidade conquistada pelos gêneros jornalísticos
em especial no último século. Disso se conclui que o webjornalismo ainda está em processo de
mutação e que esta “imagem estática” que fizemos aqui será alterada em pouco tempo. O que
nos parece claro, neste momento, entretanto, é que não se pode mais definir o gênero notícia,
reportagem, artigo, ou qualquer outro de que se fale, no veículo web, sem levar em considera-
ção as características próprias desse ambiente, relatadas acima e já objeto de estudos de vários
pesquisadores, como a instantaneidade, a hipertextualidade, a multimedialidade, a memória, a
ubiquidade, a personalização e a interatividade.
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Resumo

Em 2015, os portugueses foram às urnas para elegerem seus representantes no Par-
lamento da República. Nesse momento, a narrativa jornalística toma fôlego maior,
não apenas pelos critérios de noticiabilidade que faz da política um valor notícia de
interesse público, mas também pelo debate público que se acirra nas redes sociais.
É interesse deste trabalho focar o olhar para o uso que os meios de comunicação fa-
zem desse debate que se instala nas redes. Nesse sentido, o objetivo deste artigo é
analisar como o Jornal Expresso constrói a narrativa das eleições da Assembleia da
República, a partir da interação com seus leitores no Facebook do jornal. Para isso,
foram analisadas 66 postagens feitas pelo jornal na fanpage. A metodologia utilizada
foi a Análise de Conteúdo. Uma das considerações do estudo é que o Jornal Expresso
não aproveita o potencial da rede social Facebook e desperdiça este espaço rico de
interação com o seu público e de construção de narrativas colaborativas.
Palavras-chave: redes sociais; narrativas jornalísticas; interação; política; Jornal
Expresso.

1. Introdução

Portugal vivencia em 2015 mais uma eleição legislativa para a Assembleia da República e,
consequentemente para escolher o seu primeiro ministro, que governará entre 2016 e 2020. As
eleições legislativas para o Parlamento Nacional Português devem representar a manifestação
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material mais ampla e legítima do sufrágio, em que a opinião individual a respeito dos preten-
sos representantes se soma aos interesses coletivos num processo de deliberação e participação
política.

Segundo o site oficial www.parlamento.pt, o Parlamento de Portugal é constituído por uma
única Câmara, denominada Assembleia da República e sendo um dos órgãos de soberania con-
sagrados na Constituição, além do Presidente da República, do Governo e dos Tribunais. Nesse
sentido, segundo Lei nº 14/79, de 16 de maio, Capítulo II, Artigo 14, os 230 deputados eleitos à
Assembleia da República em Portugal, recebem votos específicos de seus respectivos círculos,
os quais coincidem com as áreas dos distritos administrativos, mas devem, em seus mandatos,
representarem o interesse de todo o país.

Assim considerado, em uma percepção mais específica, no dia 04 de outubro, concorrem
ao Parlamento 16 coligações / partidos, tendo como os principais (ou com mais representantes
proporcionais na Câmara): Portugal à Frente (PSD / CDS) 1, PS 2, CDU 3 e BE 4. Entretanto, se
enfrentam com maiores chances de vencer as legislativas (segundo algumas sondagens como as
feitas pela Barómetro Aximage para Jornal de Negócios e Correio da Manhã 5 ou pelo Grupo
Marktest 6, ambas certificadas pela ERC - Entidade Reguladora para a Comunicação Social de
Portugal) e então indicar o Primeiro Ministro: o PS, representado por Antônio Costa, e o PSD
/ CDS, representado pelo atual primeiro-ministro Passos Coelho. Estes também se enfrentaram
no único debate televisivo ao vivo e transmitido simultaneamente pelas três empresas de TVs
abertas portuguesas RTP, SIC e TVI, assistido por mais de 1/3 da população portuguesa, no dia
09 de setembro de 2015.

Tratar dessas eleições, portanto, sob a perspectiva narrada pelo Expresso, a partir da inte-
ração com seus leitores no Site de Redes Sociais (SRS) Facebook, constitui-se nosso principal
objetivo de análise. Para tanto, buscamos responder algumas questões que norteiam a pesquisa,
como: os canais de interação estão disponíveis, mas a interação se efetiva? Como acontece? E
de que maneira os jornalistas interagem com os leitores? Os leitores participam da construção
da narrativa?

A escolha do jornal Expresso se justifica por ser o impresso semanal do maior grupo de
comunicação social de Portugal – o Grupo Impresa, que possui uma estação de televisão, canais
por cabo, um extenso portfólio de revistas, além de operações na internet e na distribuição de
publicações. Na internet, o site disponibiliza o Semanário (versão impressa), o Diário (versão
só online), o caderno Economia (impressa e online) e a Revista E (impressa e online), além das
últimas notícias.

Construir uma narrativa jornalística das legislativas em Portugal, a partir da interação com
seus leitores, pode tomar uma dimensão complexa. Tendo em vista que a maneira como a

1. Partido Social Democrata (PSD) / Centro Democrático Social (CDS).
2. Partido Socialista (PS)
3. Coligação Democrática Unitária (CDU – PCP / PEV): Partido Comunista Português (PCP) e Partido Ecolo-

gista "Os Verdes"(PEV), incluindo normalmente nas suas listas membros da Associação de Intervenção Democrática
(ID).

4. Bloco de Esquerda (BE).
5. www.legislativas2015.pt/2015/09/09/barometro-aximage-setembro-2015-coligacao-ultrapassa-ps/
6. www.marktest.com/wap/a/p/id112.aspx

http://www.parlamento.pt
http://www.legislativas2015.pt/2015/09/09/barometro-aximage-setembro-2015-coligacao-ultrapassa-ps/
http://www.marktest.com/wap/a/p/id~112.aspx
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narrativa jornalística sobre política é construída a partir de suas interações com os leitores do
jornal podem sim representar um espaço de apelo ao voto e ter influências significativas não
apenas no rumo que estas legislativas, agora inseridas em um contexto muito mais digital, podem
tomar; mas também na própria participação política e/ou no engajamento civil que os eleitores
podem adotar, a partir do momento que transformam e são transformados por tais interações.

2. Redes Sociais, Política e Engajamento

Não é recente a ligação que existe entre internet e política. Segundo Paulo Serra (2007),
desde o antepassado do que se convencionou denominar de internet, desde a Arpanet, portanto,
que a relação entre elas se tornou bem estreita, uma vez que a primeira foi concebida para ins-
trumentalizar a segunda, ou seja, com fins políticos e também militares durante a Guerra Fria.
Entretanto, a internet logo se expandiu e se formou como meio de comunicação a serviço do
compartilhamento de informações e como ferramenta da comunicação interpessoal, tendo como
paradigmas intrínsecos ideias como as do meta-medium, da interatividade e do desintermedia-
dor. Serra desenvolve tais paradigmas:

“A Internet como meta-medium ou uni-medium: a Internet é um meio em que con-
fluem, de forma digital, todos os outros meios. (...) Decorre, daqui, o fato de se en-
contrarem na Internet as múltiplas categorias de comunicação (pelo menos de acordo
com as classificações habituais), próprias dos mais diversos média: a difusão (da
informação) massiva e unidirecional, mas também a comunicação interpessoal e bi-
direcional; a comunicação escrita, mas também a visual, a áudio e a audiovisual; a
comunicação sincrônica, mas também assíncrona; etc. A Internet como meio inte-
rativo: (...) é possível considerar na Internet, três diferentes tipos de interatividade:
utilizador-sistema – a interatividade do utilizador com o computador e os respecti-
vos programas; utilizador-documentos – a interatividade entre o utilizador e os do-
cumentos possibilitada pela organização hipertextual e a navegação intra- e inter-
documentos; utilizador-utilizador – a interatividade entre utilizadores possibilitada
por meios como correio eletrônicos, chat ou a vídeo-conferência. (...) A Internet
como meio desintermediador: (...) na Internet, a “desintermediação” não se dá ape-
nas no nível da “emissão”, da produção e difusão da informação, mas também a nível
de recepção.” (Serra, 2007: 175 - 177).

Embora as Redes Sociais Digitais não tenham sido exemplificadas por Serra, quando do
desenvolvimento dos paradigmas que constituem a internet em seu Manual de Teoria da Co-
municação, a interatividade que mais importa neste trabalho é a usuário-usuário, possibilitada
através das Redes, nomeadamente do Facebook, durante a cobertura jornalística do Jornal Ex-
presso nas eleições legislativas do ano 2015, sem se distanciar, portanto, da apreciação do fim
político e comunicacional, os quais se acreditam estar imbricados idiossincraticamente com a
internet.

Profundas mudanças foram ocasionadas não apenas nos processos de interação, mas nas
próprias redes sociais digitais, desde que foram criadas em 2003. Dessa forma, Recuero (2012:
603) assegura que tais processos de transformações estão relacionados às influências que as redes
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sociais sofrem pelos Sites de Redes Sociais (SRSs), na medida em que, ao representarem-nas,
também interferem nelas.

Nesse sentido, Lelo & Maia (2013: 259 - 260) asseveram que, como um campo de possi-
bilidades de interação, as redes sociais se constituem, ao menos em potência, “um espaço que
viabiliza a eclosão de sujeitos políticos reivindicando um espaço no âmbito do que é apreendido
como pertencente ao comum”.

Especificamente, abordando o SRS Facebook, para Boyd & Ellison (2007), este teve início
em 2004, como uma rede social interna da Universidade de Havard. Para participar, o usuário
tinha que ter um endereço de e-mail harvard.edu. Como o Facebook começou a dar suporte a
outras instituições de ensino, esses usuários também foram requisitados a ter endereços de e-mail
universitários associados a tais instituições. A gênese, portanto, do Facebook, diz respeito a uma
exigência de que o SRS deveria ser mantido relativamente fechado às instituições de ensino, o
que contribuiu para a percepção do local dos usuários como, uma comunidade privada íntima.

Atualmente o Facebook constitui-se um dos maiores Sites de Redes Sociais, que, ao se am-
pliar, se consolidou não apenas porque mantém ou solidifica relações de amizades já existentes,
mas porque se tornou entre outros aspectos, uma fonte de negócios, uma possibilidade con-
creta para propagação político-ideológica e uma forte rede de compartilhamento de informação,
inclusive, jornalística.

Em se tratando de Política e engajamento na Internet, foi a partir de 2008, durante a cam-
panha de Barack Obama nas eleições presidenciais dos Estados Unidos da América, potencia-
lizada, inclusive pelos SRSs que os olhos se voltaram com mais relevância para o potencial da
Web diante dos fenômenos eleitorais das atuais democracias (Gomes et al., 2009). Conforme
Wilson Gomes et al. (2009), as campanhas contemporâneas (inclusive as campanhas políticas)
vêm tomando três tipos de caminhos para a produção de informação, imagem e persuasão:

“Primeiro, as redes de comunicação de massa, principalmente a TV, como rota prin-
cipal; depois, as redes sociais (que também são redes de comunicação, interpessoal),
como rota secundária e complementar; por último, as redes sociais digitais, as redes
de comunicação e relacionamento baseadas no universo digital, grande parte on-line,
empregadas em geral como rotas acessórias. A campanha de Obama estabelece (por-
tanto) um novo padrão quando dedica considerável quantidade de energia, perícia e
recursos à terceira rede, ao par com sua crescente importância social. Com isso, con-
segue gerar uma sofisticada alternativa de comunicação e relacionamento às outras
duas rotas tradicionais, alcançar e comprometer um considerável universo de eleito-
res engajados na cultura da conexão digital e, por fim, transformar duas dúzias de
ferramentas e recursos das redes digitais e os seus muitos milhares de usuários em
participantes da sua campanha.” (Gomes et al., 2009: online).

Com isso, os autores tentam estabelecer que o uso das redes sociais digitais na comunicação
política de uma campanha eleitoral tem causado desde então grandes impactos tanto na forma
de proceder com a informação política, quanto na geração de engajamento civil, a partir da
participação e interação na rede que, por vezes, tende a empoderar o cidadão diante do debate
público.

De acordo com João Carlos Correia (2005), em democracias, as fronteiras entre a comuni-
cação formal dos jornalistas, a comunicação informal do cidadão comum na vida cotidiana e o
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próprio espaço público não são tão rígidas. A opinião aparentemente periférica do senso comum
pode às vezes assumir influências sobre a percepção que os media têm sobre determinados fatos.

E é a partir deste sentido, de empoderar o cidadão comum enquanto parte ativa de uma in-
teração numa rede social digital, que se pretende verificar até que ponto essa interação, essa
participação e engajamento se fazem importantes na construção da narrativa jornalística do Ex-
presso.

3. A interação do público na construção de narrativas jornalísticas

As redes sociais digitais abrem espaço para que o público participe mais ativamente da dis-
seminação de informações e exponha ideias sobre a cobertura jornalística. Antes os canais de
interação disponíveis aos cidadãos comuns que queriam fazer contato com o jornal ou com o
jornalista ou até mesmo com os demais leitores do veículo, eram restritos, limitando a partici-
pação de boa parte da audiência. De acordo com Mielniczuk (2013: 123), hoje, “cada cidadão
em potencial é produtor de informação, não importando se com intenções ou com ambições
jornalísticas, mas atuando de alguma forma no campo do jornalismo ou muito próximo dele”.

O processo de construção das notícias é tensionado, a partir das redes sociais digitais que
ampliam a interação do público na construção das narrativas jornalísticas e fazem surgir a emer-
gência de uma cultura da participação (Jenkins, 2009), Esse processo promove “autoria partici-
pativa, um processo mais inclusivo, e fazendo com que a informação flua em diversos canais e
em múltiplas direções” (Baccin, 2013: online).

Essa nova forma de produção traz também outra maneira de ver e entender a construção
das narrativas participativas. Os usuários das SRSs têm a possibilidade, além de selecionar as
informações dos acontecimentos que desejam receber, também de produzir a sua versão desses
acontecimentos e ainda construir seus acontecimentos na rede. Segundo Mark Deuze (2006),
estaria emergindo uma nova ecologia dos meios, “onde cada vez mais consumir meios de comu-
nicação inclui algum tipo de produção de meios e onde o nosso comportamento face aos media
parece envolver algum tipo de participação, co-criação e colaboração, dependendo do grau de
abertura ou clausura dos meios envolvidos” (Deuze, 2006: 24).

Essa clausura, a qual Deuze refere-se, tem limitado a interação dos meios com o público e
a abertura para a participação da audiência tem sido um dos grandes desafios das organizações
noticiosas nos SRSs, que ainda não sabem muito bem como lidar com essa interação do público.
A cultura da participação “desafia as mídias a se adaptarem e os jornalistas a adequarem as prá-
ticas jornalísticas e a aceitarem a colaboração do público em todo o processo comunicacional”
(Baccin, 2012: 125).

É importante destacar que essa nova ecologia dos meios e a cultura participativa não dizem
respeito apenas às novas tecnologias, é muito mais que isso, envolve uma mudança na forma
de produzir, com o aproveitamento das características do jornalismo nos meios digitais, como
hipertextualidade, interatividade, multimidialidade, personalização, atualização contínua, me-
mória (Canavilhas, 2014), e na forma de consumir as informações, permitindo que o público
arquive, comente, ajuste e circule os conteúdos.
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O ambiente interativo proporcionado pelos SRSs pode ser percebido num processo multi-
interacional, reunindo interações mútuas e reativas. De acordo com Primo (2011), nas interações
mútuas, os interagentes reúnem-se em torno de contínuas problematizações. Para ele, “a intera-
ção mútua é aquela caracterizada por relações interdependentes e processos de negociação, em
que cada interagente participa da construção inventiva e cooperada do relacionamento” (Primo,
2011: 57). O relacionamento construído durante a dinâmica do processo também influencia o
comportamento dos envolvidos, dependendo da negociação relacional que se estabelece entre as
partes da interação. Já a interação reativa está alicerçada na previsibilidade e na automatização
das trocas, ela “é limitada por relações determinísticas de estímulo e resposta” (Primo, 2011:
57).

O ambiente multi-interacional possibilita o engajamento e a criação de trocas discursivas,
que podem contribuir para a construção das narrativas jornalísticas. Segundo Dalmonte (2010:
225), por meio dos comentários tanto nos SRSs quanto nos sites oficiais das organizações jor-
nalísticas acontece o enriquecimento dos dados que compõem a notícia. Para o autor, isso quer
dizer que “um texto jornalístico disponibilizado na web pode representar uma base de dados sim-
ples, ao passo que o texto original acrescido de comentários pode representar a complexificação
ou enriquecimento dos dados”.

Os jornais que reconhecem a importância da interação com o público têm ampliado os espa-
ços para participação da audiência, convocando-a ao envio de fotos, vídeos e sugestão de pautas.
A narrativa jornalística, quando enriquecida com as várias narrativas sociais (Dalmonte, 2010),
dá visibilidade às vozes sociais, que tornam o acontecimento social, configurado em narrativa
jornalística, mais próximo ao “real”. Esse adensamento da narrativa jornalística também revela
o comprometimento do meio com a aproximação do jornalismo à realidade social e, principal-
mente, com seu público.

A herança que o webjornalismo mantém do modelo jornalístico convencional segundo Lima
(2014: 123), é de “textos que informam, mas não empolgam, muito menos motivam. Não mobi-
lizam a adesão e participação dos leitores ou conseguem resultados pífios”. Essa herança ainda
está enraizada em muitas organizações jornalísticas que utilizam a web apenas para divulgar
informações.

Embora o jornalismo disponha de ambientes interativos para comunicar com o público ainda
preserva o modelo comunicacional convencional (emissor – mensagem – receptor), renegando
o público como mero receptor e não acolhendo as várias narrativas sociais que pedem passa-
gem nos SRSs e nas páginas web do próprio veículo. Por essa razão que o sociólogo francês
Erik Neveu (2014) credita a crise atual do jornalismo ao amplo processo de racionalização da
informação, de empobrecimento da narrativa e de desconexão do jornalismo com uma parte
significativa das expectativas e habilidades dos leitores.

4. Metodologia

Nossa análise foi feita por meio da Análise de Conteúdo, proposta por Laurence Bardin
(1977), e pela análise de conteúdo jornalístico, segundo estudo de Heloiza Herscovitz (2007),
que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo de matérias, bem
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como faz uso de indicadores que permitem ao pesquisador fazer deduções lógicas e justificadas
relacionadas ao objeto de estudo. A coleta de dados para esta pesquisa foi feita das 0 horas
do dia 09 às 20 horas e 30 minutos do dia 10 de setembro de 2015 no facebook do Jornal
Expresso. As datas foram escolhidas porque no dia 09 de setembro, às 20h30 ocorreu o único
debate televisionado pelos três canais abertos de TV (RTP, SIC e TVI), entre os dois principais
candidatos ao cargo de Primeiro-Ministro de Portugal. A repercussão no país foi grande, sendo
o debate mais visto na história política de Portugal, tendo atingido uma audiência de 3,5 milhões
de telespectadores 7.

Iniciamos a coleta às 0 horas do dia 9, porque julgamos importante as postagens e comentá-
rios feitos no dia do debate, quando o Expresso intensifica as chamadas, e encerramos a coleta
exatamente 24 horas depois do debate ter iniciado, totalizando 44h30 de coleta. Foram coleta-
das 66 postagens, classificadas em quatro categorias: Opinião, Temática, Ganhar ou Perder e
Audiência.

Também foi realizada, via Skype, uma entrevista pré-estruturada com o gestor de mídias
sociais do Expresso, Pedro Monteiro. As perguntas foram: Há interação com o público do
jornal com o Facebook do Jornal Expresso? Se há, como ela é feita e quais são os critérios para
essa interação? Todos os comentários são respondidos? Se não há interação, por que o jornal
não a realiza? Essa interação ocorre em alguma outra plataforma? Há preferência por algum
canal específico? De quais maneiras os jornalistas interagem com os leitores? O Jornal leva em
consideração a participação do público no Facebook para contextualizar, ampliar, atualizar ou
produzir novas notícias?

No capítulo seguinte, realizaremos a análise empírica do nosso objeto de estudo, por meio da
definição do que contempla cada categoria, do estudo das postagens e comentários, bem como
da relação das respostas do gestor de mídias sociais com os resultados da análise.

5. Análise: O Facebook do Jornal Expresso no debate entre Passos e
Costa

Tendo como base a análise dos dados coletados nas 66 postagens feitas pelo jornal, sobre o
debate e/ou sobre as legislativas, nos dias 09 e 10 de setembro. Foram coletadas 66 postagens
feitas pelo jornal sobre o debate e/ou sobre as legislativas, por meio do software Netvizz. Com
esse programa foi possível quantificar as interações em cada categoria e no total das postagens.

A classificação das postagens seguiu a seguinte definição das categorias: foram enquadradas
na categoria Opinião todas as postagens do Jornal que expressam nitidamente uma opinião, seja
do próprio Jornal, de colunistas ou de alguma personalidade pública; na categoria Temática
estão os posts que fazem referência às temáticas abordadas no debate televisivo (tais como:
o caso Sócrates, a crise da Síria, a previdência e outros); na categoria Ganhar e Perder estão
classificadas as postagens que referem-se ao “duelo” no debate, quem foi melhor nas respostas e
quem “ganhou ou perdeu” o debate; já na categoria Audiência foram classificados as postagens

7. http://sicnoticias.sapo.pt/especiais/legislativas-2015/2015-09-10-Cerca-de-35-milhoes-viram-debate-de-
Passos-e-Costa

http://sicnoticias.sapo.pt/especiais/legislativas-2015/2015-09-10-Cerca-de-35-milhoes-viram-debate-de-Passos-e-Costa
http://sicnoticias.sapo.pt/especiais/legislativas-2015/2015-09-10-Cerca-de-35-milhoes-viram-debate-de-Passos-e-Costa
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que referem-se diretamente ao público, sejam chamadas para o debate, para o acompanhamento
nas plataformas que o Jornal mantém para a veiculação das informações e quanto ao número de
telespectadores que assistiu ao debate.

É importante ressaltar que algumas postagens foram classificadas em mais de uma catego-
ria, devido à natureza do conteúdo. Logo, se somarmos o total de cada interação (curtidas,
comentários, compartilhamentos, curtidas em comentários e engajamentos) em todas as cate-
gorias haverá duplicidade, por isso nossa opção em mostrar no quadro somente o número de
interação por categoria e não totalizar.

Quadro 1. Categorias X interação

Nº Curtidas em
CATEGORIAS Posts Curtidas Comentários Compartilham compartilham Engajamento

OPINIÃO* 27 3.844 2.387 922 3.745 10.831
TEMÁTICA 23 2.577 1.361 539 1.791 6.215

GANHAR OU

PERDER* 10 1.619 808 307 1.750 4.465
AUDIÊNCIA* 10 359 326 74 230 965

*Categorias que tiveram postagens classificadas em mais de uma
Fonte: organização dos autores

A partir dessa classificação, foi possível a análise do conteúdo das interações em cada uma
das categorias. Na sequência, serão destacados pontos importantes de cada categoria que nos
ajudarão nas considerações sobre a interação que ocorreu no Facebook do Jornal Expresso.

5.1 Opinião

A categoria que engloba o maior número de postagens e de interações é a de Opinião, onde
estão reunidas as postagens que expressam opinião do jornal ou de algum colunista ou perso-
nalidade. A postagem que contou com o maior número de comentários foi “Relvas observou
objetividade em Passos e demagogia em Costa”, com um total de 489, contrastando com as
272 curtidas. Na maioria dos posts, o número de curtidas é maior que o de comentários. Mas
neste, percebe-se que a postagem mobilizou as trocas discursivas entre o público sobre a opinião
expressa (ver Figura X). Embora muitos comentários critiquem o jornal por veicular a opinião
do ex-ministro Miguel Relvas, que esteve envolvido em escândalos relacionado com a suposta
obtenção irregular de créditos, com base em experiência profissional, para a conclusão de licen-
ciatura em Ciência Política e Relações Internacionais, na Universidade Lusófona.
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Figura 1. Postagem mais comentada pelos leitores
Fonte: www.facebook.com/jornalexpresso/posts/10153370283407949

Outra postagem que destacamos na fanpage do Jornal Expresso, dentro da categoria Opinião,
é “De Paulo Rangel a Passos, a burrice de evocar Sócrates”, que traz o ponto de vista do diretor
do Jornal, Ricardo Costa, irmão de António Costa (candidato a primeiro-ministro pelo PS). O
post, embora não seja um dos mais comentados (80 comentários), traz à tona a discussão da
parcialidade do jornalismo neste caso. Alguns leitores até cogitam a possibilidade de o diretor
se afastar neste período de campanha (ver Figura 2). Porém, os leitores ficam sem resposta do
Jornal e do próprio diretor que poderia ter aproveitado o espaço para interagir com seus leitores
e justificar seu papel na diretoria do Jornal. Tanto neste post, como no anterior e em todos os
demais desta categoria, o jornal em nenhum momento responde aos comentários dos leitores,
ignorando a característica do Facebook de SRS multi-interacional (Primo, 2011).

https://www.facebook.com/jornalexpresso/posts/10153370283407949
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Figura 2. Postagem traz discussão da parcialidade do jornalismo
Fonte: www.facebook.com/jornalexpresso/posts/10153371538792949

https://www.facebook.com/jornalexpresso/posts/10153371538792949


i
i

i
i

i
i

i
i

A narrativa no Facebook do Jornal Expresso sobre a eleição da Assembleia da República 469

5.2. Temática

Na categoria Temática foram analisadas 23 postagens, que obtiveram 2577 curtidas, 1361
comentários, 1791 curtidas distribuídas pelos comentários das publicações e 539 compartilha-
mentos. O engajamento que essas publicações somaram na fanpage do Expresso foi de 6215.
Nesta categoria, a postagem com mais curtidas (624), mais comentários (198) e também mais
compartilhamentos (125), foi uma publicação que remete a “Frase do dia”, escolhida pelos jor-
nalistas do Expresso como um dos pontos altos do debate, onde o candidato António Costa, ao
rebater tantas perguntas sobre Sócrates, falou: “Porque é que não vai lá a casa debater com ele?
Tem tantas saudades...”

Os comentários nesta postagem são diversificados. Alguns geram respostas e algumas dis-
cussões, porém, a grande parte, preferiu emitir a sua opinião em relação a frase. E a diversidade
de pontos de vista nesta categoria (ver Figura 3) é facilmente observada.

Figura 3. Leitores manifestam diferentes opiniões sobre os temas
Fonte: www.facebook.com/jornalexpresso/posts/10153370724652949

Ainda na categoria de temática, outra publicação de destaque é uma que traz o Fact checking,
ou uma verificação de fatos. Essa publicação não teve tantas curtidas e comentários como outras
apresentadas neste estudo, mas teve um engajamento de destaque (694) e um número elevado de
curtidas em comentários de outros usuários (323). Segundo Pedro Monteiro, responsável pelas
mídias sociais do Expresso, um grupo de jornalistas do jornal fazia uma averiguação de todos os
dados apresentados pelos candidatos que, ainda durante o debate, gerou uma publicação no site
do expresso com essa análise.

Assim como em outras categorias já observadas neste estudo, embora os usuários até evo-
quem uma resposta do Jornal e de seus jornalistas nos comentários do facebook, nenhuma inte-
ração Expresso-usuário é observada. Apenas usuários-usuários (ver Figura 4) geram discussões
e respostas em cima de cada comentário na publicação.

https://www.facebook.com/jornalexpresso/posts/10153370724652949
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Figura 4. Interação usuários-usuários
Fonte: www.facebook.com/jornalexpresso/posts/10153369051252949

5.3. Ganhar ou Perder

Ganhar ou Perder, eleita uma das categorias identificadas a posteriore da coleta de dados,
diz respeito ao lugar de confronto dos discursos sobre a possibilidade de ganhar ou perder as
eleições de cada um dos candidatos, segundo as informações noticiosas do Jornal Expresso. Em
um dos posts publicados pelo Jornal, a chamada “Eles gostaram mais de António Costa do que
de Passos. E elas também. É uma das conclusões do estudo da Eurosondagem feito para SIC
sobre quem ganhou o debate desta quarta-feira”, chama atenção não só o número elevado de
engajamento, 127, mas, sobretudo, pelo diálogo interativo que se estabelece entre os leitores,
como pode ser visualizado nas Figuras 5 e 6.

https://www.facebook.com/jornalexpresso/posts/10153369051252949
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Figura 5. O que o povo ganha objetivamente?
Fonte: http://migre.me/rEpii

Figura 6. E o que ganharam os portugueses?
Fonte: http://migre.me/rEppD

Neste caso, os leitores, para além do partidarismo e favoritismo por um ou outro candidato,
tratam também sobre o próprio país ganhar ou perder com as gestões que se pretendem implantar,
caso um dos candidatos ganhe.

Outras matérias enquadradas nesta categoria como “PS festeja como se fosse 4 de Outubro”
e “Costa ganhou depois de perder sempre”, chamam atenção, porque a resposta e interação
dos leitores pretenderam também chamar para o confronto, não apenas os candidatos, mas o
posicionamento editorial do próprio Jornal, da imprensa e da organização do debate, como é
evidenciado nos relatos das Figuras 7 e 8.

Figura 7. Debate constantemente interrompido pelos jornalistas
Fonte: http://migre.me/rEpU4

http://migre.me/rEpii
http://migre.me/rEppD
http://migre.me/rEpU4
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Figura 8. Uma vergonha de jornalismo
Fonte: http://migre.me/rEpHk

Aqui, a dimensão de que a imprensa pode sim significar uma parte importante de poder no
direcionamento das eleições sai das opiniões privadas para se tornarem públicas e se constituir
tema de debate entre os cidadãos comuns, mostrando que o processo de interação nos SRSs
não se fundamenta Jornal-Público, mas numa contínua reunião de interações e interesses que
acabam, de certa forma, empoderando o leitor, o qual assume ao mesmo tempo a identidade de
eleitor e produtor de conteúdo.

Apesar disso, observa-se que tanto o engajamento civil quanto a interação ainda estão muito
aquém do que os conceitos destes termos sugerem, quando pesquisados na formatação jorna-
lística do Expresso. Os comentários dos leitores se voltaram ao polarismo Passos X Costa, em
defesa das ideias de um ou do outro, o jornal sequer aproveitou isso para incitar o debate de
ideias ou a construção de novas notícias ou pautas que sugerissem a continuação do esclareci-
mento a cerca da campanha e dos posicionamentos políticos dos candidatos.

5.4. Audiência

Fazem parte da categoria Audiência 10 postagens publicadas na fanpage do Jornal Expresso
durante os dias nove e dez de setembro, cujos conteúdos fazem referência ao público, sejam
no número de telespectadores que assistiu ao debate, seja na estratégia adotada pelo jornal para
atrair esse público para o conteúdo produzido no site e para o próprio debate em si. A postagem
que teve o maior número de comentários foi a de título “Em direto: Costa e Passos, o debate dos
debates” com um total de 177 comentários, tendo em consideração que essa postagem foi publi-
cada três vezes no dia 9 de setembro. Foi publicada pela primeira vez às 17 horas e 11 minutos,
onde já destaca a cobertura que será feita pelo jornal em seu site através do live blogging, canal
de comunicação com os leitores de opção do jornal, no qual os jornalistas que acompanharam
o debate postavam informações em tempo real e interagiam com os leitores e acabava gerando
mais acesso no site, já que o live blog é uma ferramenta hospedada no site. Destaque para o fato
de essa ser a única postagem em que o jornal Expresso interage com um leitor, conforme Figura
9.

http://migre.me/rEpHk
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Figura 9. Interação entre jornal e público só ocorre quando há chamada para o site
Fonte: www.facebook.com/jornalexpresso/posts/10153368715417949

Já segunda vez em que a postagem aparece na timeline ocorre às 19 horas e 44 minutos,
também com destaque para a chamada do live blog e a postagem que mais comentários teve
entre as três, 130 no total, e a última vez em que aparece a postagem na timeline o debate já
ocorre, às 20 horas e 25 minutos. Outro destaque nos comentários da postagem é a insatisfação
do público com o fato do debate ocorrer somente com os dois principais candidatos e não com
todos. Alguns leitores apontam esse fato como um ato de manipulação da mídia, incluindo o
jornal Expresso conforme as figuras 10 e 11.

Figura 10. Leitores criticam jornal em busca de interação
Fonte: www.facebook.com/jornalexpresso/posts/10153368921482949

https://www.facebook.com/jornalexpresso/posts/10153368715417949
https://www.facebook.com/jornalexpresso/posts/10153368921482949
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Figura 11. Jornal não responde críticas, somente as monitora
Fonte: www.facebook.com/jornalexpresso/posts/10153368921482949

Quanto às reportagens que aparecem na fanpage do jornal no Facebook, as quais analisamos
nesta pesquisa, cabe ressaltar que, de acordo com o gestor de redes sociais do jornal Expresso,
Pedro Monteiro, as postagens aparecem, de fato, mais de uma vez na timeline da fanpage do
jornal, mas isso não ocorre nas timelines das mais de 275 mil pessoas que curtem a fanpage do
jornal. Pedro Monteiro explica que isso ocorre por causa do algoritmo utilizado pelo Facebook
no compartilhamento das postagens, esse algoritmo faz com que nem todas as pessoas que cur-
tiram a página tenha acesso às postagens, por isso se faz necessário postar novamente o mesmo
conteúdo.

6. Considerações Finais

A partir das análises feitas das postagens e interações na fanpage do Facebook do Jornal
Expresso e pela entrevista realizada com o gestor de mídias sociais do jornal, Pedro Monteiro,
podemos considerar que o veículo, embora possua uma equipe com três jornalistas que acom-
panham diariamente o movimento e as interações dos leitores nas redes sociais do jornal, não
faz uso destes conteúdos para criar novas publicações. Porém mesmo que o veículo acompanhe
os comentários comentados feitos pelo leitores-usuários em suas redes sociais, eles não apro-
veitam esse material para gerar novos conteúdos e ampliar as notícias sobre o debate da eleição
legislativa, com uma visão plural e pública de quem consome essas postagens.

O não aproveitamento por parte do jornal é intencional e uma opção do Jornal Expresso, que
prefere, nesta situação, usar um live blogging, onde existe um espaço aberto para debate entre
jornalistas (pessoas físicas) e público que acompanhou as publicações que ocorreram durante o
frente-a-frente. A fanpage do jornal serviu como espaço para um debate público da sociedade
portuguesa, que viu, nas postagens políticas do Expresso, uma porta aberta para exposição de
ideias e interação, de certo modo, com pessoas desconhecidas. Dessa forma, a interatividade nas
postagens sobre o debate ocorre, quase em sua totalidade, entre público-público.

Em todas as postagens analisadas, observamos apenas uma interação Expresso-público,
quando o leitor questiona o Jornal acerca do horário em que começaria a transmissão online
dos comentários do Jornal. Ao todo, foram 66 postagens feitas na fanpage do jornal durante o
período escolhido para observação e análise e, em muitas, o público apela para uma interação
do jornal quanto a posição do veículo e de seus jornalistas.

Os conteúdos das interações público-público são variados e vão desde tópicos sobre as ações
positivas e negativas de cada candidato – envolvido no debate – quando esteve no governo, até
o embate polarizado entre ganhar ou perder, no sentido de qual candidato venceu o debate. Por

https://www.facebook.com/jornalexpresso/posts/10153368921482949
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fim, as análises elucidam que o Jornal Expresso não aproveita a interação de seus leitores no
Facebook para construção de novas narrativas. Os jornalistas que interagem com o público o
fazem de modo sucinto e apenas via live blogging e a única interação que realmente se efetiva é
a do público-público.

Neste sentido, podemos inferir que o Jornal Expresso não aproveita o potencial da rede so-
cial Facebook e desperdiça este espaço rico de interação com o seu público e de construção de
narrativas colaborativas. O presente estudo aponta para a necessidade de ampliar a investiga-
ção nesta área, pois surge-nos a pergunta: será que os medias portugueses, de um modo geral,
aproveitam as potencialidades das redes sociais para interagirem com os usuários e ampliarem o
debate público e a geração de conteúdos colaborativos? Esperamos que a partir desta, novas pes-
quisas abordem a questão da interação dos medias com o público para a construção de narrativas
jornalística.
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