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In a Pandemic, Journalism Research is more 
than Essential

Bruce Mutsvairo
Auburn University, EUA

Journalism has survived many crises in the past. And as it faces 
one of its imperious challenges to date, it’s important to reflect on what 
the COVID-19 pandemic means to journalism. Without any doubt, 
Hebe Gonçalves de Oliveira, Sergio Gadini and Denis Reno deserve 
more than just praises for coming up with this timely book Journalism 
in Times of the New Coronavirus Pandemic. The book not only help us 
appreciate currently perspectives on the role of journalism in mediating 
the pandemic but also reflect on our own professional responsibilities 
as journalism researchers.

Not only are countries of the Global North and South equally 
affected, but thanks to globalization as we witnessed with the COVID-19 
pandemic, what happens in one region will impact other regions as 
well. The dynamics of interdependence, which have become part and 
parcel of our global societies need a comprehensive approach because 
issues such as “fake news” or populist messages are not restricted to 
one country. More research is needed to help reimagine the future of 
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journalism, which as we all know is an important ingredient that helps 
us live and thrive equitably in our societies.

In equal measure, myself and colleagues Saba Bebawi and 
Eddy Borges-Rey have launched what we believe is an important book 
series Palgrave Studies in Journalism and the Global South. We want to 
give voice to journalism researchers working in non-Western societies 
so that they can have a say on global journalism research. We are simply 
rethinking journalism from a perspective that is internationally inclusive. 
Gone are the days where important journalism books published in the 
West intentionally excluded empirically-driven notions from the Global 
South. In an era, where pandemics are dominating news, it is important 
to understand what constitutes journalism for different constituencies 
of the world.

Journalists covering the COVID-19 pandemic have faced various 
challenges and restrictions. The most imperative challenge to date is 
the lack of financial sustainability to guarantee the longevity of news 
production. In many countries, journalists have been laid off as advertis-
ing revenues, already struggling before the crisis began, have tumbled. 
BuzzFeed’s decision to discontinue its UK and Australian operations 
is a case in point. Canadian Jewish News, which had operated for over 
50 years also closed shop. Besides, it should not be forgotten that jour-
nalists have also died from this catastrophic pandemic.

Censorship has also risen with many journalists being either arrested 
or threatened with arrest as authorities in many countries have launched 
a crackdown on journalists. New laws aimed at combating misinfor-
mation have been crafted across the world. For example, authorities in 
Romania, a member of the European Union, introduced an emergency 
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decree, giving them power to close websites spreading «fake news» 
about the COVID-19 pandemic. A Madagascan journalist who criticized 
the president’s handling of the pandemic was arrested and thrown into 
a jail cell. In an attempt to control information about the coronavirus, 
a crackdown was also witnessed in China and indeed in many other 
countries across the world.

But it’s not all doom and gloom though as journalists are turning 
to technologies to deliver first rate reporting initiatives that are data-
driven and innovative in nature. Journalism relies on human contact so 
when you tell journalists to “socially distance” you are asking them to 
jump off the peak of the mountain. But some journalists are flourish-
ing. Gianna-Carina Gruen and her team at Germany’s Deutsche Welle 
news are using data to champion fact-based reporting that is essential 
in a global pandemic that knows no boarders. The Financial Times’ 
‘Coronavirus tracked: the latest figures as countries fight Covid-19 
resurgence’ is perhaps a good example of data-inspired story-telling 
exploits that shows us it is still possible to do good journalism in an 
era of global pandemic.

Journalism certainly has a future but we need to engage in excellent 
research initiatives to be able to tell what kind of future that is. It’s 
for this reason that plenty of research is being undertaken to support 
empirical studies such as the one by this book. For example, I recently 
joined the Global Risk Journalism Hub, which brings together respected 
journalism scholars from all parts of the world to explore ways through 
which journalists across all societies cover various crises, including the 
Coronavirus pandemic, in their day-to-day practice. While research has 
only just began, it goes without saying that initiatives such as these are 
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important given journalism has for many years only been conceptualized 
from Western lens. The Global Risk Journalism Hub offers opportunities 
to journalism academics based in Latin America, the Middle East, Africa, 
Asia and the rest of the Global South to explore risk journalism from 
their own perspectives and contexts. That all-encompassing, inclusive 
approach has long been missing and it’s important to see Western and 
non-Western journalism scholars coming together, seeking answers to 
pertinent questions that affect all of us.
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Em uma Pandemia, a Pesquisa em Jornalismo é 
mais do que Essencial

Bruce Mutsvairo
Auburn University, EUA

(Tradutor Denis Renó)

O jornalismo sobreviveu a muitas crises no passado. E como ele 
enfrenta um de seus desafios imperiosos até o momento, é importante 
refletir sobre o que a pandemia COVID-19 significa para o jornalismo. 
Sem dúvida, Hebe Gonçalves de Oliveira, Sergio Gadini e Denis Renó 
merecem mais do que apenas elogios por ter articulado este livro opor-
tuno, intitulado “Jornalismo em tempos da pandemia do novo corona-
vírus”. O livro não apenas nos ajuda a avaliar as perspectivas atuais 
sobre o papel do jornalismo na mediação da pandemia, mas também 
a refletir sobre nossas próprias responsabilidades profissionais como 
pesquisadores de jornalismo.

Não apenas os países do norte e do sul globais são igualmente afeta-
dos, mas graças à globalização, como testemunhamos com a pandemia 
de COVID-19, o que acontece em uma região impactará outras regiões 
também. A dinâmica da interdependência, que se tornou parte integrante 
de nossas sociedades globais, precisa de uma abordagem abrangente 
porque questões como “notícias falsas” ou mensagens populistas não 
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se restringem a um país. Mais pesquisas são necessárias para ajudar 
a reimaginar o futuro do jornalismo, que, como todos sabemos, é um 
ingrediente importante que nos ajuda a viver e prosperar com igualdade 
em nossas sociedades.

Na mesma medida, eu e os colegas Saba Bebawi e Eddy Borges-Rey 
lançamos o que acreditamos ser uma importante série de livros 
Palgrave Studies in Journalism and the Global South. Queremos dar 
voz aos pesquisadores de jornalismo que trabalham em sociedades não 
ocidentais para que possam ter uma palavra a dizer sobre a pesquisa 
em jornalismo global. Estamos simplesmente repensando o jornalismo 
de uma perspectiva internacionalmente inclusiva. Já se foi o tempo em 
que importantes livros de jornalismo publicados no Ocidente excluíam 
intencionalmente as noções empiricamente orientadas do sul global. 
Em uma época em que as pandemias dominam as notícias, é impor-
tante entender o que constitui jornalismo para diferentes constituintes 
do mundo.

Os jornalistas que cobrem a pandemia COVID-19 enfrentaram vários 
desafios e restrições. O desafio mais imperioso até o momento é a falta 
de sustentabilidade financeira para garantir a longevidade da produção de 
notícias. Em muitos países, jornalistas foram demitidos porque as receitas 
de publicidade, que já minguavam antes do início da crise, despencaram. 
A decisão do BuzzFeed de descontinuar suas operações no Reino Unido 
e na Austrália é um bom exemplo. O Canadian Jewish News, que operou 
por mais de 50 anos, também fechou as portas. Além disso, não se deve 
esquecer que jornalistas também morreram desta catastrófica pandemia.

A censura também aumentou, com muitos jornalistas sendo presos ou 
ameaçados de prisão, já que as autoridades em muitos países lançaram 
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uma repressão aos jornalistas. Novas leis destinadas a combater a desin-
formação foram elaboradas em todo o mundo. Por exemplo, as autori-
dades da Romênia, um membro da União Europeia, introduziram um 
decreto de emergência, dando-lhes poder para fechar sites que espalham 
“notícias falsas” sobre a pandemia COVID-19. Um jornalista malgaxe 
que criticou a forma como o presidente lidou com a pandemia foi preso 
e jogado em uma cela. Em uma tentativa de controlar as informações 
sobre o coronavírus, uma repressão também foi testemunhada na China 
e, na verdade, em muitos outros países em todo o mundo.

Mas nem tudo é desgraça e tristeza, pois os jornalistas estão se 
voltando às tecnologias para entregar iniciativas de reportagem de 
primeira linha que são orientadas por dados e de natureza inovadora. 
O jornalismo depende do contato humano. Portanto, quando você diz 
aos jornalistas para “se distanciarem socialmente”, você está pedindo a 
eles que pulem do topo da montanha. Mas alguns jornalistas estão pros-
perando. Gianna-Carina Gruen e sua equipe do jornal Deutsche Welle, 
da Alemanha, estão usando dados para defender a reportagem baseada 
em fatos, o que é essencial em uma pandemia global que não conhece 
fronteiras. “Coronavírus monitorado: os números mais recentes conforme 
os países lutam contra o ressurgimento da Covid-19”, do Financial Times, 
é talvez um bom exemplo de façanhas de contar histórias inspiradas 
em dados que nos mostram que ainda é possível fazer bom jornalismo 
em uma era de pandemia global.

O jornalismo certamente tem um futuro, mas precisamos nos 
engajar em excelentes iniciativas de pesquisa para sermos capazes de 
dizer que futuro é esse. É por esta razão que muitas pesquisas estão 
sendo realizadas para apoiar estudos empíricos como os dessa obra. 
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Por exemplo, recentemente entrei para o Global Risk Journalism Hub, 
que reúne acadêmicos de jornalismo respeitados de todas as partes do 
mundo para explorar maneiras pelas quais jornalistas de todas as socie-
dades cobrem várias crises, incluindo a pandemia de Coronavírus, em 
sua prática diária. Embora a pesquisa apenas tenha começado, nem é 
preciso dizer que iniciativas como essas são importantes, uma vez que 
o jornalismo foi, por muitos anos, apenas concebido a partir de lentes 
ocidentais. O Global Risk Journalism Hub oferece oportunidades para 
acadêmicos de jornalismo baseados na América Latina, Oriente Médio, 
África, Ásia e no resto do Global South para explorar o jornalismo de 
risco de suas próprias pessoas.



Apresentação
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Reflexão Introdutória sobre Jornalismo em 
Tempos de Pandemia

“O X da questão talvez seja amar por isso não seja tão indiferente. 
Se números frios não tocam a gente. Espero que nomes consigam 
tocar”. (“Inumeráveis” - cordelista cearense Bráulio Bessa)

A crise global da Covid-19 que assolou o mundo em três meses no 
início de 2020 gerou impactos incalculáveis para a humanidade, os quais 
sinalaram para grandes mudanças a partir desta segunda década do século 
XXI. De início, analistas apontaram como marco para agora o começo 
desse século. As mudanças afetam todas as áreas, das ciências médicas, 
no enfrentamento diário aos números de contágios e de mortes na casa 
de milhões em todo planeta e na falta de tratamento contra a doença, à 
economia, pela necessidade imediata do isolamento social da população, 
única forma de prevenção contra o contágio nessa crise sanitária.

A pandemia do novo coronavírus impactou todas as formas de tra-
balho. O jornalismo também, além de se encontrar entre as atividades 
profissionais que não param. Nesse sentido, propusemos uma publi-
cação que reunisse diferentes olhares sobre a atuação do jornalismo 
nos tempos da pandemia do novo coronavírus. Esse momento de crise 
global nos convocou ainda a contantes reflexões sobre modos de vida 
e trabalho no sistema global. Preocupad@s com essa temática, e em 
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conjunto com a Ria Editorial, publicamos esse e-book “Jornalismo em 
tempos da pandemia do novo coronavírus”.

A ideia desse livro surgiu logo aos primeiros impactos da pandemia 
do novo coronavírus sobre nossas atividades de trabalho, como jornalistas 
e professores/pesquisadores de jornalismo. Primeiramente, o isolamento 
social, com a suspensão das aulas na maioria das universidades públicas 
do Brasil, logo após o alerta da Organização Mundial de Saúde (OMS), 
em 11 de março de 2020, que a Covid-19 se tratava de uma pandemia 
mundial, e não apenas um caso isolado da China, país que se despontou 
como epicentro da doença.

O primeiro caso da Covid-19 no Brasil foi notificado em 26 de 
fevereiro de 2020. Em 17 de março, quando registrado o primeiro 
óbito em São Paulo, o País contava com 349 casos confirmados da 
doença, conforme dados da plataforma Monitoramento da Covid-19 
Brasil, que reúne pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), 
e 291 casos notificados pelo Ministério da Saúde. Nessa mesma data, 
a China registrava 81.058 casos confirmados e 3.023 mortos, segundo 
dados da University Johns Hopkins, em Maryland, nos Estados Unidos. 
Na Europa, Itália, Espanha, Alemanha e França já se destacavam na 
expansão da pandemia, com 31.506, 11.748, 9.257 e 7.699 casos con-
firmados da doença respectivamente, e 2.503, 533, 24 e 127 mortos 
respectivamente.

Enquanto China dava sinais de controle da doença e os países 
da Europa avançavam para a redução da pandemia, em 3 de abril os 
Estados Unidos se despontaram como novo epicentro da Covid-19 no 
mundo, com 276.547 casos confirmados e 9.936 mortes. Na mesma 
data, a China contava 82.511 casos da doença e 3.326 óbitos.
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Com uma população de 210 milhões de habitantes, o Brasil não 
demorou muito para se tornar uma ameaça à América Latina e ocu-
par a segunda posição no ranking dos maiores casos da doença no 
mundo, depois dos Estados Unidos. Em 19 de maio, o Brasil ultra-
passou a marca dos mais de 1 mil mortes por dia (com 1.013 óbitos) e 
17.983 acumulados e 271.885 casos confirmados da Covid-19. Na mesma 
data, Estados Unidos contabilizavam 94.798 mortes e mais de 1,5 milhão 
de casos confirmados, distante dos países da Europa em números de mor-
tos, como Reino Unido (35.467 óbitos), Itália (32.169), França (28.025), 
Espanha (27.778), Alemanha (8.081) e Rússia (2.837), conforme dados 
da University Johns Hopkins. Em casos confirmados da Covid-19, 
Estados Unidos mantinha nessa mesma data o recorde em relação a esses 
países: Rússia (com 299.941), Reino Unido (236.867), Espanha (232.037), 
Itália (226.699), França (180.933) e Alemanha (177.778).

Em 28 de abril, o Brasil ultrapassou a casa a marca dos 5 mil mortos 
(5.550 óbitos) e 72.149 casos confirmados da Covid-19, segundo dados 
no site do Ministério da Saúde (Tabela abaixo). Em 9 de maio, conta-
bilizava 10.627 mortos, cerca de 730 óbitos por dia, e 155.939 casos 
confirmados da doença. Em 2 de junho, o País superou a marca de 
30 mil mortos (31.199 óbitos, com 1.662 por dia) e 555.383 casos con-
firmados da doença. Em 1º de julho, 60.632 mil mortos (1.038 óbitos 
por dia vítimas da pandemia) e 1.448.753 casos confirmados. Em 29 de 
julho, 90.134 mortos (1.595 óbitos por dia) e 2.552.265 casos confirma-
dos da doença. Em 9 de agosto, 101.049 mortos (572 óbitos por dia) e 
3.035.422 casos confirmados da doença. A partir da 1ª morte registrada, 
o Brasil levou 43 dias (1 mês e 13 dias) para atingir 5.550 óbitos; 52 dias 
(1 mês e 22 dias) para ultrapassar a marca dos 10 mil mortos, o que 
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demonstra a progressão da mortalidade causada pelo novo coronavírus 
em 11 dias; e 146 dias (4 meses e 26 dias) para atingir mais de 100 mil 
mortos.

Tabela 1
Mortes por Covid-19 no Brasil - 2020

17/março 28/abril 9/maio 2/junho 1º de 
julho 29/julho 9/agosto

Mortes 1ª morte 5.550 10.627 31.199 60.632 90.134 101.049
Casos 
conf. 291* 72.149 155.939 555.383 1.448.753 2.552.265 3.035.422

A partir 
da 

1ª morte
43 dias 52 dias 78 dias 107 dias 135 dias 146 dias

Ministério da Saúde. * 349 (USP)

Entre os números, outro dado perverso: os registros se revelam mais 
cruéis entre as populações mais pobres no Brasil, conforme mostrou o 
Boletim Socioepidemiológico da Covid-19 nas Favelas, pela Fundação 
Oswaldo Cruz, em 13 de julho, com maior incidência entre a população 
negra. O descaso com os povos indígenas na pandemia leva aos riscos 
da dizimação. Dados da Coordenação das Organizações Indígenas da 
Amazônia Brasileira (COIAB) registraram 575 mortes em 90 povos 
indígenas nos Estados da Amazônia até 14 de agosto. Até esta data, 
foram 46 óbitos registrados na região Nordeste, Minas Gerais e Espírito 
Santo, conforme dados da Articulação dos Povos e Organizações Indí-
genas no NE, MG e ES. Rio Grande do Sul, Santa Catarina registraram 
seis mortes em cada Estado e Paraná, uma morte, conforme dados da 
plataforma emergenciaindigena.apib.info (lançamento até 17/09).

Recorrer aos números da Covid-19 nesta apresentação torna-se 
relevante pela dimensão da tragédia. Da chamada para esta publicação, 
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em 20 de abril, ao encerramento do prazo para entrega dos artigos, em 
30 de junho, várias possibilidades de análises foram suscitadas nesse 
período de objetos férteis para pesquisas sob diferentes perspectivas teó-
rico-metodológicas, pela própria força da questão com afetação a todos. 
De forma mais agressiva no Brasil – como demonstram os números –, 
sob o comando do presidente Jair Messias Bolsonaro (sem partido), que 
publicamente minimizou a gravidade da Covid-19. E não uma única vez. 
Da negação da doença ao incentivo ao uso de cloroquina, contrariando 
sistematicamente orientações da Organização mundial da Saúde.

Logo após o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, 
ter anunciado as primeiras recomendações para o isolamento social e 
quarenta, em 13 de março, e o Congresso Nacional aprovar o pedido 
do presidente da República de reconhecimento da pandemia como cala-
midade pública, em 20 de março, Bolsonaro, em coletiva de imprensa 
com transmissão ao vivo, se referiu à Covid-19 a uma “gripezinha” ou 
“resfriadinho”. “Depois de uma facada, não vai ser uma gripezinha que 
vai me derrubar”, disse o presidente diante as câmeras. Em 24 de março, 
voltou a dizer em cadeia nacional de televisão: “Pelo meu histórico de 
atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocu-
par, nada sentiria ou seria cometido, quando muito de uma gripezinha 
ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico, daquela 
conhecida televisão”.

Em 29 de março, Bolsonaro fez um passeio em vários locais do 
Distrito Federal, com contato com pessoas em uma padaria e conversas 
com um vendedor ambulante, sem o uso de máscaras, conforme vídeo 
circulado em redes socais e divulgado pela imprensa. Questionado por 
jornalistas, o presidente respondeu: “Essa é a realidade. O vírus tá aí. 
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Vamos ter que enfrentá-lo. Mas enfrentar como homem. Não como um 
moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade. É a vida. Todos nós 
iremos morrer um dia”.

O presidente também minimizou os números de mortos da Covid-19. 
Em 28 de abril, respondeu ao jornalista que o questionou o fato do Brasil 
ter ultrapassado a marca de 5.000 mortos, assim como os números da 
China, que naquela data registrava 4.643 mortos. “E daí? Quer que eu 
faça o quê? Sou Messias, mas não faço milagres”, disse, conforme os 
vídeos divulgados pela imprensa e redes sociais. Em 10 de junho, o 
presidente respondeu a uma mulher, que o questionou sobre os números 
da Covid-19: “Pergunte ao seu governador”.

Da indiferença às medidas sanitárias contra a Covid-19 à minimi-
zação da crise gerada pela pandemia, manifestadas publicamente em 
várias ocasiões pela principal liderança política do País –pela premissa 
do cargo –, contrariando totalmente o que se requer a um Presidente da 
República, pairou no País o sentimento de certo desprezo ao número de 
mortos. As mortes na casa de mil por dia já não nos tocavam mais da 
forma que nos chegaram pela TV ou internet os números que, no início 
da tragédia meses antes, assolaram a Europa e Nova York. A impossi-
bilidade de velar nossos mortos e do direito de, ao menos, acompanhar 
e cuidar dos familiares nos hospitais, por medidas de proteção contra a 
maneira rápida e exponencial de contágio do Sars-Cov-2, privou-nos de 
manifestarmos fisicamente nossas empatias e compaixões, essências de 
nossa natureza humana. Os povos indígenas, assolados pela Covid-19, 
se queixam por serem obrigados ao sepultamento de seus mortos, uma 
prática não própria da cultura.



28

“Mas o X da questão talvez seja amar”, como bem dito pelo corde-
lista cearense Bráulio Bessa, no poema Inumeráveis, em homenagem 
às vítimas do novo coronavírus. Em meio ao caos, as diversas manifes-
tações de empatia, compaixão e solidariedade, vindas das artes, como 
também da iniciativa da plataforma digital inumeraveis.com.br, um 
memorial dedicado à história de cada uma das vítimas do novo coro-
navírus no Brasil. De forma colaborativa, poetas e jornalistas se unem 
para registrar a biografia de pessoas conhecidas ou desconhecidas que 
tiveram suas vidas interrompidas pela Covid-10. “Não há quem goste 
de ser número. Gente gosta de existir em prosa”.

E o que Discutem os Textos da Coletânea Editorial?

Qual é a tarefa do Jornalismo diante da pandemia do novo coro-
navírus? Publicar informação plural e didaticamente contextualizada, 
cobrando respeito ao uso do dinheiro público, coisa que, quando não 
fez, esqueceu-se do compromisso básico da profissão. A proposta ori-
ginal para este livro pretendeu contemplar reflexões sobre os seguintes 
eixos: 1 – coberturas jornalísticas internacionais e nacionais nos dife-
rentes meios; 2 – formatos jornalísticos no impresso, rádio, TV, internet 
e assessoria de imprensa; 3 – cobertura jornalística e comportamentos 
do público nas redes sociais; e 4 – cobertura jornalística alternativa e/
ou popular.

O resultado final está apresentado em três capítulos: 1) Análises 
jornalísticas além fronteiras ao Covid-19; 2) Contradições e limites em 
coberturas editoriais (segmentadas); e 3) Leituras pontuais do Jornalismo 
brasileiro em tempos de pandemia.
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A estrutura do livro em três partes, como se vê, não atende a uma 
lógica quantitativa (com distribuição de um mesmo número de textos), 
mas segue uma orientação que visa facilitar a apresentação e, de certo 
modo, pode servir com um modesto roteiro de leitura, na medida em que 
busca integrar diferentes reflexões autorais por aproximação temática. 

A primeira parte da coletânea reúne textos que apresentam análises 
da produção ou coberturas jornalísticas comparativas entre veículos 
brasileiros e de outros países, como é o caso do primeiro texto que veri-
fica informação falsa em portais mais acessados (no Brasil e Portugal), 
estudos com foco em experiências editoriais em outras nações, como 
o portal periodístico Salud con Lupa (do Peru), a configuração da crise 
pandêmica a partir de uma agência de notícias alemã, bem como o 
monitoramento noticioso da situação de brasileiros em Portugal durante 
a pandemia do coronavírus. O texto que encerra a primeira parte do 
livro analisa projetos editoriais de dois diários (The New York Times e 
Folha de S. Paulo) sobre as imagens de cidades (quase) vazias, devido 
à pandemia do coronavírus, onde se destaca a representação de uma 
“privação da liberdade na medida em que pressupõe que as pessoas 
estão obrigadas a uma clausura involuntária”, explica Kati Caetano, 
autora do estudo. Daí a amarração em torno de análises jornalísticas 
além fronteiras à Covid-19.

Na segunda parte do livro, estão textos que revelam, discutem ou 
problematizam situações que marcam limites, contradições ou mesmo 
desafios na cobertura editorial, em alguns casos segmentada, por ocasião 
da pandemia do coronavírus. No eixo norteador, contudo, encontra-se 
uma variedade temática no que diz respeito a suporte técnico de produção, 
pois se discute a abordagem noticiosa em portal legislativo (Câmara 
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Municipal e Assembleia Estadual). Na sequência, o texto apresenta a 
ousadia de projetos de mídia radical na luta pela preservação das vidas, 
seguido de uma análise do jornalismo alternativo digital a partir da 
Amazônia Amapaense. O quarto estudo da segunda parte discute os 
desafios profissionais da cobertura no Vale do Paraíba (SP), seguido de 
um debate em torno da representação da morte por Covid-19 na narrativa 
de um diário popular carioca (Extra). E o fechamento dessa parte conta 
com uma necessária reflexão sobre o desafio humano e profissional 
de “jornalistas negras e negros na cobertura do coronavírus em um 
contexto de exercício da necropolítica brasileira”. Como se vê, mesmo 
na pluralidade de temas, a preocupação com vida humana atravessa 
os trabalhos e questionamentos de autores ao longo das reflexões aqui 
publicadas.

A terceira parte da coletânea conta com estudos que se caracterizam 
como leituras, análises e estudos variados que igualmente dizem respeito 
à cobertura, desdobramentos e preocupações editoriais jornalísticas 
por ocasião da pandemia do novo coronavírus. Na abertura do bloco, 
coordenadora do projeto para esse livro (Hebe Gonçalves) analisa o 
enfrentamento (ou seria silenciamento, em certos casos?) dos veículos 
brasileiros ao governo federal no que diz respeito aos modos de 
condução das políticas de prevenção e combate ao novo coronavírus. 
O segundo ensaio discute “as mudanças no dispositivo de legibilidade 
do telejornalismo durante a pandemia do novo coronavírus”, seguido 
pelo estudo que tematiza os formatos editoriais multimídia na cobertura 
da pandemia no Brasil. Na sequência, o texto avalia o espaço e o desafio 
do jornalismo como referência social confiável durante a pandemia do 
coronavírus. Outro coorganizador do livro (Sérgio Gadini) verifica o 
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espaço que três agências de checagem de notícias falsas (Lupa, Aos Fatos 
e Boatos) dedicaram para apuração e análise de informações sobre 
coronavírus durante um determinado período da pandemia. O sexto texto 
aborda o fotojornalismo como ato testemunhal por ocasião da crise da 
pandemia do novo coronavírus. E, por fim, o sétimo ensaio da terceira 
parte aponta a possibilidade de incluir notícias positivas na cobertura 
editorial durante a pandemia.

Como se vê, a escolha do eixo norteador do último bloco de estudos 
mantém a mesma lógica da proposta editorial lançada, quando da 
formulação inicial, que ganhou forma e alguma especificidade pelos 
textos autores que integram o presente livro.

Agradecimentos individualmente a tod@s autor@s/pesquisador@s 
que colaboraram para a concretização desta proposta. E, da mesma forma, 
agradecer pela disposição da equipe RIA Editorial que, tão logo teve 
acesso à proposta, aceitou encaminhar e dar o formato editorial que, 
agora, com os devidos cuidados profissionais, adquire versão pública e 
amplo conhecimento de profissionais, estudantes e pesquisadores dos 
estudos em mídia e demais áreas afins. Agradecemos ainda a contribui-
ção do professor Bruce Mutsvairo, da Auburn University nos Estados 
Unidos, que gentilmente aceitou o convite para o prefácio internacional. 

Como organizador@s, é uma satisfação apresentar uma coletânea 
que contou com 18 trabalhos, envolvendo a autoria e coautoria de 
30 pesquisador@s que, gentilmente, submeteram resumos e, em seguida, 
o texto completo de sistematizações reflexivas inéditas, uma vez que a 
temática surgiu em função da pertinência e necessidade de se discutir 
os processos de produção jornalística a partir e por ocasião da pandemia 
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do novo coronavírus, a partir dos primeiros meses de 2020. Gratidão 
pela parceria e confiança de Tod@s. Uma ótima leitura!

Campus Gerais do Paraná, Sul do Brasil, Inverno/Primavera de 2020.
Hebe Maria Gonçalves de Oliveira

Sérgio Luiz Gadini
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As Fake News e o Coronavírus: uma Análise dos 
Portais mais Acessados de Brasil e Portugal

Caroline Patatt
Fernando Rocha

Em tempos de instabilidade, medo e tensão, onde o vírus SARS-CoV-2 
atingiu todos os continentes, a desinformação e as Fake News mostra-
ram-se uma pandemia paralela a ser combatida. As orientações equivo-
cadas – quer sobre hábitos de saúde, vacinas e composições químicas, ou 
mesmo as falsas informações de viés político-ideológico – apresentaram 
capacidade de agravar o risco ao qual a população passou a ficar exposta 
desde os primeiros casos da COVID-19.

Diante dessa perspectiva, torna-se premente à área da comunicação 
um maior esforço teórico no sentido de analisar os instrumentos utili-
zados pelo jornalismo a fim de contribuir com o desenvolvimento de 
ferramentas de fact-checking mais assertivas, que possam abrandar a 
disseminação de Fake News.

Este estudo estabeleceu um corpus de análise que contempla as che-
cagens feitas pelos portais mais acessados de Brasil e Portugal relativa-
mente às Fake News disseminadas via Internet logo no início do surto da 
COVID-19, quando a incerteza do enfrentamento com o desconhecido 
mostrou-se capaz de gerar um conflito de percepções, a ponto de acentuar 
a circulação de informações falsas e desencontradas de modo muito rápido.
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Buscamos compreender os métodos de trabalho, gestão de conteúdo 
e capacidade de verificação das páginas tidas como credíveis e concei-
tuadas nos dois países de continentes distintos, ambos com o português 
como língua oficial, atingidos por semelhante enxurrada de notícias 
relacionadas aos efeitos de uma pandemia que impactou diretamente à 
vida de grande parte da população mundial.

Estabelecemos como tópicos relevantes da fundamentação teórica 
a contextualização histórica e definição de Fake News inseridas na 
Rede Mundial de Computadores. A metodologia aplicada ao estudo 
conjuga elementos qualitativos e quantitativos – Análise de Conteúdo 
quali-quantitativa – para a obtenção de resultados mais fidedignos e 
complexos que culminam com a consecução dos objetivos do trabalho.

Para dar robustez ao estudo, dividiu-se a pesquisa em duas etapas 
de avaliação. A primeira delas estendeu-se de nove de janeiro a nove de 
fevereiro de 2020. Neste período buscamos compreender as caracterís-
ticas gerais das duas páginas, especialmente em termos de quantidade 
de publicações, periodicidade, fontes e detalhes referentes ao conteúdo 
textual – sem fixarmo-nos apenas nas publicações envolvendo a temática 
Coronavírus. Posteriormente, de nove de janeiro a nove de março de 
2020, analisamos os mesmos componentes, porém, aplicados especi-
ficamente à checagem dos fatos associados à COVID-19, fazendo um 
comparativo posterior entre os dois intervalos.

Fake News – Evolução e Definições

Fake News: eis um termo cada vez mais popular. A tradução literal 
do inglês para esta expressão é “notícias falsas”, mas, as interpretações 
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quanto a este fenômeno são cada vez mais amplas, com efeitos sociais 
bastante profundos, bem além da possível obviedade das palavras. 
Primeiro porque o princípio da verdade “está presente nos códigos 
deontológicos da profissão no mundo todo e, não raro, confunde-se com 
o próprio conceito do que é notícia” (Seibt, 2019, p. 107). Ou seja, a 
verdade – independentemente de questões interpretativas – deve estar na 
essência da notícia (Gomes, 2009) para que esta assim possa ser chamada.

É possível fazer com que um fato diga muitas coisas, é possível 
interpretá-lo de várias maneiras e, em alguns casos, num número 
potencialmente infinito de modos; o que não é possível e, sobretudo, 
não se pode fazer com legitimidade, é fazê-lo dizer o que efetivamente 
não diz. (Gomes, 2009, p. 61)

Talvez esta aparente incongruência presente na palavra Fake News 
seja um dos motivos para que os conceitos ainda não estejam totalmente 
estabelecidos e não haja, segundo Amaral, Brites e Catarino (2018), 
consenso sobre as definições exatas deste termo.

Salientamos também a existência de divergências quanto a essas defini-
ções relacionadas aos meios de propagação. Por exemplo, Bounegru, Gray, 
Venturini e Mauri (2017, p. 8), consideram que não é possível compreender 
o significado das Fake News fora do ambiente online e digital: “As notícias 
falsas podem ser consideradas não apenas em termos da forma ou conte-
údo da mensagem, mas também em termos de infraestruturas mediadoras, 
plataformas e culturas participativas que facilitam a sua circulação”.

Apesar das muitas particularidades, neste trabalho não nos atere-
mos a elas e partiremos do entendimento de Alcott e Gentzkow (2017, 
p. 213), para quem Fake News são “artigos de notícias intencional e 
verificadamente falsas e que podem enganar os leitores”. Em paralelo 
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a isso, levamos em consideração também as definições específicas de 
cada um dos portais analisados, apresentadas na sequência deste estudo.

Ainda que o assunto seja extremamente atual, é indispensável lembrar 
que a divulgação de informações falsas sempre existiu, com diferentes 
formas e carregando os mais diversos interesses. É possível resgatar 
um exemplo do período do Brasil Colonial: a ideia de que manga com 
leite fazia mal foi difundida de tal forma que, até hoje, há quem acredite 
nela. O que nem todos sabem é que a intenção por trás disso era evitar 
que os escravos (acostumados a alimentar-se com o fruto abundante nas 
propriedades rurais) roubassem o leite – um alimento caro, exclusivo 
dos patrões, os senhores de engenho (Cândido et al., 2011).

Darnton (2017) também apresenta uma linha do tempo que remonta 
ao século VI, no Império Bizantino, passando pela Itália no século XVI, 
até os canards, gazetas cheias de boatos e falsas notícias que circularam 
em Paris entre os séculos XVII e XIX. O autor ressalta que o anonimato 
na divulgação das Fake News também não é algo exclusivo da atualidade.

Mas, então, por que agora parece haver mais preocupação com 
essa temática? Porque nunca antes tivemos tanto acesso ao consumo 
e à difusão de informação, nem com tanta velocidade. De acordo com 
a União Internacional de Telecomunicações (UIT), 51% da população 
mundial estava conectada à rede mundial de computadores em 2019, o 
equivalente a 4,1 bilhões de pessoas (Global ICT developments, 2019). 
Em termos probabilísticos estamos mais suscetíveis às Fake News e 
estas são capazes de grandes feitos – um negócio milionário, conforme 
destaca Azevedo (2018). O autor trata, por exemplo, de sites que ganham 
com publicidade e para atingir o alto tráfego necessário atraem o público 
com sensacionalismo e mentiras.
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Não é diferente quando se trata das empresas de marketing digital 
que trabalham com políticos, criando contas para difundir inverdades 
acerca de adversários. Inclusive, estudos atribuem às Fake News a 
vitória de Donald Trump na corrida presidencial norte-americana em 
2016, indicando a divulgação de 115 histórias falsas favoráveis à cam-
panha dele, estas compartilhadas mais de 30 milhões de vezes (Allcot 
& Gentzkow, 2017).

Em termos de combate às Fake News, Frias Filho (2018) considera 
que a melhor barreira de proteção da veracidade é a educação básica 
de qualidade, apta a estimular o discernimento na escolha das leituras 
e um saudável ceticismo na forma de absorvê-las. Além disso, acredita 
que a imprensa profissional tenha uma grande responsabilidade neste 
aspecto, devendo utilizar critérios cada vez mais rigorosos para apurar 
e publicar notícias.

A esta questão específica da imprensa é possível acrescentar uma 
medida que ganha espaço nos portais de notícias: as áreas destinadas 
à checagem de fatos – fact-checking, outra expressão em inglês que se 
popularizou no meio jornalístico.

O Combate às Fake News nos Portais Globo.com e Sapo.pt

Um portal é um espaço online que centraliza e disponibiliza infor-
mação variada a um público também variado, fazendo uma espécie de 
gerenciamento de conteúdo. Segundo Seccon (2009), os portais, de 
um modo geral, surgiram na internet na década de 1990 como páginas 
da web que tinham ferramentas de busca, para facilitar a descoberta 
de informações, uma espécie hub de conteúdo com curadoria humana. 
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Posteriormente, os meios de comunicação viram aí uma plataforma 
para convergir mídias, que acabou sendo explorada durante as primeiras 
gerações do jornalismo na web.

No início o jornalismo na Internet consistia apenas em uma reprodução 
simples da versão impressa de um jornal, o que Cabrera Gonzalez (2006) 
definiu como fac-smile. Já na atualidade encontramos os portais em 
formato multimidiático, exibindo conteúdos selecionados para fornecer 
uma experiência personalizada aos usuários e abrigando diversas outras 
páginas relacionadas a conteúdos específicos e serviços.

Neste trabalho, optou-se por analisar um portal português e outro 
brasileiro quanto às áreas destinadas ao fact-checking, e, mais especifi-
camente, em relação ao Coronavírus. Eles foram escolhidos a partir de 
uma pesquisa1 utilizando a ferramenta Alexa, da empresa norte-americana 
Amazon. Fundada em 1996, a plataforma oferece recursos relacionados 
à inteligência artificial e é pioneira global em percepção analítica, com 
diversas ferramentas para análise da web, dentre as quais, o ranking de 
sites mais acessados do mundo2.

Desta forma, foi possível constatar que o portal mais acessado do 
Brasil, dentre os que oferecem conteúdos próprios de notícias e focam 
nesta produção, é o Globo.com (https://www.globo.com/). Já em Portugal, 
é o Sapo.pt (https://www.sapo.pt/). Ambos abrigam áreas específicas 
para a checagem de informações: Fato ou Fake (“O que é #FATO ou 
#FAKE sobre o coronavírus”, s.d.) e Polígrafo (https://poligrafo.sapo.pt).

1. As informações obtidas na plataforma Alexa e nos portais de notícias, foram 
coletadas em 04/03/2020.

2. A lista de sites mais acessados está disponível em: “The top 500 sites on the 
web” (s.d.). Já a metodologia utilizada para tal rankeamento pode ser consultada 
em: “How are Alexa’s traffic rankings determined?” (s.d.).
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O serviço de verificação ao que se propõe a Fato ou Fake foi lan-
çado em 30 de julho de 2018 com foco nas eleições brasileiras e reúne 
jornalistas de oito veículos do grupo Globo, o maior conglomerado de 
mídia e comunicação do Brasil e da América Latina, um dos maiores 
do mundo, fundado em 1925 no Rio de Janeiro.

Já o site Polígrafo define-se como o primeiro jornal português de 
fact-checking – com selo da Rede Internacional (Internacional Fact-
-Checking Netwotk – IFCN). Atua em parceria com o Facebook e pas-
sou a operar em seis de novembro de 2018. Conta com oito jornalistas 
– além da equipe editorial – dedicados exclusivamente à checagem de 
informações. Faz parte do SAPO, um portal português fundado em 1995 
e que fornece produtos e serviços para a Internet também em Angola, 
Cabo Verde, Moçambique e Timor-Leste. Com mais de 200 parceiros 
de conteúdos, o SAPO é um concentrador de informação dos mais 
variados tipos.

O trabalho de fact-checking, como o que se propõem ambas as 
páginas, consiste, segundo Prado e Morais (2018, p. 3), em “selecionar 
uma frase exatamente como ela foi dita por alguém que tenha algum 
impacto ou relevância na sociedade e atestar seu grau de veracidade, 
normalmente com dados de bancos de dados oficias e especialistas”. 
Polígrafo e Fato ou Fake também se dedicam a outras especificidades 
em termos de checagem, ainda que isso não esteja explícito nas defi-
nições de cada portal:

• Debunking (desmistificação): analisar o grau de veracidade 
de um conteúdo que foi fabricado por fontes anônimas ou 
não oficiais. Por exemplo, um boato que surge em redes 
sociais ou no WhatsApp;



41

• Verification (verificação): examinar um conteúdo digital 
(foto ou vídeo) que pode ter sido adulterado. Por exem-
plo, uma suposta foto de um acidente de avião. (Prado & 
Morais, 2018, p. 3)

A história desta atividade é relativamente recente: o primeiro site do 
tipo chama-se FactCheck.Org (https://www.factcheck.org/), foi criado em 
2003 nos Estados Unidos e segue em atividade. Consiste no aprofunda-
mento de um trabalho iniciado em 1991, com a checagem dos anúncios 
de TV dos então candidatos à presidência, Bill Clinton e George Bush. 
Com o aumento na demanda, novos veículos apareceram e, atualmente, 
existem mais de 200 plataformas de checagem dos fatos trabalhando 
em 68 países, quase cinco vezes mais do que no primeiro relatório do 
Duke Reporter’s Lab, realizado em 2014 (Stencel & Luther, 2019).

A situação vai ao encontro do que apresenta Seibt (2019): a hipótese 
de um novo paradigma, desviante do “jornalismo de comunicação”, 
apresentado por Charron e Bonville (2016), a qual possui “uma forma 
específica de texto jornalístico, constituída pelo próprio processo de 
apuração. ... Se diferencia, como já se destacou, por deixar transparecer 
processos de apuração jornalística que restavam ausentes na notícia” 
(Seibt, 2019, pp. 17-19).

A autora descreve o jornalismo de verificação como algo típico da 
sociedade em rede (Castells, 2005), sendo a verificação de fatos um 
movimento capaz de resgatar a ideologia do jornalismo profissional, 
conforme acredita Graves (2016).
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O SARS-CoV-2 e a COVID-19

Os primeiros casos da doença, que viria a ser chamada de COVID-193, 
foram registrados oficialmente na China no fim de 2019, na cidade de 
Wuhan. O alerta da OMS foi dado em 31 de dezembro e 10 dias depois 
era anunciada a descoberta do novo tipo de Coronavírus – denominado 
SARS-CoV-2. A partir da segunda semana de janeiro, diagnósticos 
passaram a ser feitos em outros países – seguidos das primeiras mortes 
fora do território chinês. No final de fevereiro, a COVID-19 já havia 
se espalhado por todos os continentes, à exceção da Antártida e a 
caracterização passou a ser de pandemia no dia 11 de março de 2020 
(Ghebreyesus, 2020). Esta é a mais grave definição possível em termos 
de doenças e contágio, pois compreende o fato da epidemia estar esten-
dida a níveis mundiais, sendo assim um dos maiores desafios sanitários 
deste século.

O insuficiente conhecimento científico sobre o novo coronavírus, sua 
alta velocidade de disseminação e capacidade de provocar mortes 
em populações vulneráveis, geram incertezas sobre quais seriam 
as melhores estratégias a serem utilizadas para o enfrentamento da 
epidemia em diferentes partes do mundo. (Werneck & Carvalho, 
2020, p. 1)

A falta de respostas para a maioria das perguntas provoca diversas 
reações, entre as quais, o medo – primitivamente um mecanismo de 
defesa relacionado a preservação da vida (Delumeau, 1989). A questão 
é que a percepção exagerada do risco costuma levar a um sentimento de 
falta de controle e, para que haja uma retomada deste, verifica-se uma 

3. A nomeação aconteceu em 11/02/2020.
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tendência a construir e propagar teorias explicativas que se adaptem 
melhor às suas visões do mundo (Palma-Oliveira, 2020).

Esta linha é capaz de explicar a maior busca das pessoas por infor-
mações, tendo como consequência uma maior produção de conteúdo 
para atender a demanda – mas este nem sempre é verdadeiro e confiável. 
Assim, é possível compreender como a temática coronavírus passou 
de secundária a principal em veículos de comunicação do mundo todo 
(incluindo as páginas Fato ou Fake e Polígrafo), mesmo que num curto 
período de tempo.

Metodologia e Definições

Para atingir o objetivo proposto, de compreender o modo de atuação 
das páginas Fato ou Fake e Polígrafo especialmente quanto à checagem 
de fatos relacionada à COVID-19, optamos por realizar um levanta-
mento das publicações feitas entre os dias nove de janeiro e nove de 
março de 2020. O intervalo de dois meses foi determinado a partir da 
data em que a OMS declarou ter sido identificado o novo Coronavírus 
(SARS-CoV-2).

A metodologia utilizada neste trabalho envolve a Análise de Conteúdo 
de maneira quali-quantitativa. Conforme Dal-Farra e Lopes (2013), a 
conjugação de elementos qualitativos e quantitativos possibilita ampliar 
a obtenção de resultados em abordagens investigativas, proporcionando 
ganhos relevantes para as pesquisas complexas – de modo a contem-
plar todas as possibilidades – incluindo análises estatísticas e análises 
textuais, garantindo um entendimento melhor do problema pesquisado.
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A partir desta visão, a pesquisa foi dividida da seguinte forma: no 
primeiro mês (de nove de janeiro a nove de fevereiro de 2020), foi 
analisada a quantidade de publicações de uma maneira geral – não 
apenas relacionadas ao vírus – bem como a apresentação das mesmas 
no que diz respeito a estilo de material (áudio, vídeo, foto, etc.), origem 
(especificada ou não), número e tipo de fontes jornalísticas, classificação 
do fato atribuída pelo site (se era ou não Fake News), e também se o 
conteúdo havia sido modificado posteriormente à publicação original. 
Optou-se por analisar a periodicidade das publicações, o tipo de assunto 
e as possibilidades de interação com o público.

A intenção desta análise foi poder compreender como as páginas 
gerem o conteúdo, quais as principais pautas, os locais de interesse e 
o foco principal das checagens, para então visualizar a proposta como 
um todo – em que se parecem e em que se diferem. Para chegar a isso, 
foram acessadas todas as checagens feitas no período e disponíveis em 
ambas as páginas analisadas.

Em um segundo momento, realizamos um levantamento relacionado 
especificamente à COVID-19 e, aí sim, envolvendo o período estimado 
como um todo para perceber as mesmas características observadas ini-
cialmente de maneira genérica. Para efeitos de comparação, em ambas 
as situações foram feitas tabelas e não apenas para cruzar dados dos 
diferentes veículos, mas também para proporcionar um entendimento 
uniforme em relação às distintas abordagens e diferentes períodos.

No que diz respeito à caracterização das fontes seguimos as defini-
ções de Lage (2001), para quem as fontes primárias estão relacionadas 
à origem da informação – fornecem fatos, versões e números essenciais 
a uma matéria – e as secundárias, são aquelas envolvidas indiretamente 
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com os fatos, mas, capazes de contextualizar, interpretar ou complementar 
a matéria jornalística (com quem o repórter “repercute” uma notícia).

Em termos de enquadramentos de tais fontes utilizamos a ideia de 
grupos: o oficial (Lage, 2001) diz respeito a alguém em função ou cargo 
público que se pronuncia por órgãos mantidos pelo Estado e preserva 
os poderes constituídos, bem como organizações agregadas. O grupo 
especializado (Sponholz, 2008) é a pessoa de notório saber específico 
(especialista, perito, intelectual) ou organização detentora de um conhe-
cimento reconhecido. Há também a utilização da própria imprensa como 
fonte – o que Schmitz (2011) define como fonte de referência – e a fonte 
testemunhal, apresentada pelo mesmo autor em consonância ao fato da 
própria pessoa envolvida no caso servir de referência.

A Análise da Página Fato ou Fake

Entre nove de janeiro e nove de fevereiro de 2020 foram encontradas 
19 publicações – aproximadamente uma a cada 1,63 dias. Nenhum dos 
fatos teve origem especificada, o site só informa que a informação che-
cada estaria circulando nas redes sociais digitais. O foco foi exclusivo 
em Fake News compartilhadas de maneira online. O site não apresentou 
imagens ou textos originais da informação a ser verificada, apenas uma 
captura de tela do conteúdo quase que inteiramente coberta por um selo 
contendo a palavra Fake. Inclusive, neste aspecto, a hashtag #FAKE, 
em letras maiúsculas, aparece no título de todas as matérias da página.

Os assuntos referem-se ao Brasil (12), Estados Unidos (2), Irã (1), 
China (1), e três postagens não possuem identificação de local de 
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ocorrência dos fatos. Eles dividem-se em pautas de saúde e ciência (10), 
política e legislação (7) e transporte (2).

Foram consultadas, em média, duas fontes para esclarecer a notícia 
falsa. Estas foram caracterizadas majoritariamente como secundárias. 
40,54% delas podem ser enquadradas no grupo oficial, seguido pelo grupo 
especializado (21,62%). Dentre todas as publicações, só uma (5,26%) 
consultou quatro fontes distintas. Em outras seis (31,58%), apenas uma 
fonte de informação foi consultada. Ainda em relação às fontes, é inte-
ressante destacar que em três postagens (15,79%), a própria imprensa 
foi utilizada como referência, a partir de reportagens antigas e em outras 
quatro (21,05%), o próprio envolvido na informação checada serviu 
para desmentir os fatos. Neste último caso, as Fake News envolviam 
foto e/ou vídeo.

Interessante salientar que, durante o período analisado, 57,89% das 
verificações feitas tinham fotos e/ou vídeos como material de origem, já 
36,84% eram baseadas em textos e 5,27% eram originárias em arquivos 
de áudio.

O maior intervalo sem publicações foi de quatro dias e o mesmo se 
repetiu em três ocasiões. A maior quantidade de publicações aconteceu 
no dia nove de janeiro de 2020 (3). Nos 31 dias inicialmente analisados, 
todas as publicações da página Fato ou Fake tiveram algum tipo de 
atualização posterior.

Especificamente em relação à COVID-19, entre os dias nove de 
janeiro e nove de março de 2020 foram feitas 12 publicações, o equi-
valente a 35,29% do total no período. A primeira postagem referente 
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ao tema aconteceu no dia 28 de janeiro: uma grande reportagem trans-
formada em capa da página, atualizada diariamente4.

Já na área comumente voltada às publicações diárias encontramos a 
primeira checagem no dia três de fevereiro com o título É #FAKE texto 
que manda beber água quente para evitar coronavírus (2020). A partir 
deste momento, 60% do conteúdo passou a ser relacionado à doença, 
sendo que entre os dias 26 de fevereiro e dois de março de 2020 todas 
as publicações foram voltadas ao tema, em um total de oito postagens, 
quatro delas só no dia 28 de fevereiro.

Curioso analisar que no segundo mês, a contar do momento em que 
a OMS falou pela primeira vez em novo Coronavírus, ou seja, a partir de 
nove de fevereiro de 2020, o site Fato ou Fake ficou 18 dias sem tocar 
especificamente no assunto na área central de notícias. Só com o registro 
do primeiro caso no Brasil, em 26 de fevereiro de 2020, é que o tema 
passou a primeiro plano, tendo assim uma periodicidade quase diária.

Todas as matérias passaram por alterações e atualizações, já que 
alguns aspectos – especialmente sobre disseminação, tratamentos e con-
tágio – foram se modificando no decorrer dos dias. A hashtag #FAKE, 
em letras maiúsculas, presente no título da página, também permanece 
no título de 100% das matérias.

Todas as postagens envolvendo o SARS-Cov-2 tem origem em 
material online e apenas uma das Fake News relacionadas ao Corona-
vírus no período teve origem especificada, o que corresponde a 8,33%. 
Nos demais casos, assim como já constatado anteriormente, o site apenas 
detalha que o fato estaria “circulando nas redes sociais”. A metade das 

4. Última constatação feita em 18/06/2020 (“Fato ou Fake: Coronavírus”, s.d.).
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publicações foi feita com base em mensagens de foto e/ou vídeo e as 
outras 50% a partir de texto. O site não apresentou o material origi-
nal da informação falsa, apenas uma captura de tela do conteúdo em 
determinada rede social quase que inteiramente coberta pelo selo Fake. 
Os assuntos referem-se à China (5), Brasil (4), EUA (2) e uma postagem 
não possui identificação de local de ocorrência dos fatos.

Tratando-se de fontes, foram consultadas em média duas para a 
checagem de cada fato. Mais uma vez, estas foram caracterizadas 
majoritariamente como secundárias. Em termos de grupos, 50% delas 
se enquadram no grupo oficial (sendo a principal delas o Ministério da 
Saúde do Brasil), seguido pelo grupo especializado (25%), fontes de 
referência (17,86%) e testemunhais (7,14%).

Dentre todas as publicações, só uma (8,33%) consultou cinco fontes 
distintas. Em outras três (25%), apenas uma fonte de informação foi 
consultada.

A página Fato ou Fake apresenta canais para interatividade através 
do Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp e o chamado banco de 
boatos, onde o público pode navegar em um infográfico que permite o 
envio material. Também oferece um manual com dicas para não dei-
xar-se enganar por Fake News.

A Análise do Polígrafo

Em relação ao Polígrafo é fundamental informar que o site não 
procura apenas por informações falsas a circular de maneira online, 
mas também em outros meios, como, por exemplo, falas de pessoas 
públicas em discursos. Por isso, neste trabalho, para que houvesse uma 
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similaridade no material de comparação entre as duas páginas aqui 
apresentadas, o foco foi estabelecido nas análises baseadas na Internet. 
Levantamentos acerca de questões não relacionadas a notícias também 
foram excluídos.

O site português também não categoriza o conteúdo apenas como 
verdadeiro ou falso, mas divide as publicações em Verdadeiro (quando 
a declaração analisada é totalmente verdadeira), Verdadeiro, mas…
(a declaração analisada é estruturalmente verdadeira, mas carece de 
enquadramento e contextualização), Impreciso (a informação contém 
elementos que distorcem a realidade), Falso (a afirmação é comprova-
damente errada) e Pimenta na Língua (classificação atribuída apenas 
quando a informação avaliada é escandalosamente falsa ou é uma sátira).

Levando em consideração estes parâmetros é possível perceber de 
melhor forma os números iniciais encontrados no levantamento referente 
ao intervalo de nove de janeiro a nove de fevereiro de 2020. O total foi 
de 79 publicações, o que corresponde a aproximadamente 2,55 a cada 
dia, e destas, apenas 43 foram consideradas completamente falsas, o 
equivalente a 54,43% (no portal brasileiro o número corresponde a 100%). 

O Polígrafo mostrou no período que, raras exceções (5,06% não 
identificados), detalha a origem dos conteúdos: 16,45% foram encon-
trados em sites cujo endereço foi apresentado na reportagem e 11,39% 
em páginas específicas do Facebook, Twitter ou YouTube, também com 
hiperlink divulgado. Mesmo assim, a ampla maioria ainda é originária 
nas redes sociais (67,1%), de maneira genérica.

O site apresentou imagens e textos originais das informações postas 
em xeque, fossem elas verdadeiras ou falsas. Para defini-las graficamente 
e, de certa forma, orientar o leitor quanto a avaliação final do conteúdo, 
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a imagem junto à manchete conta com o selo de um polígrafo (detector 
de mentiras) desenhado, tendo este a seta apontada para um determinado 
lado conforme o teor da informação – direita, com a cor vermelha, sendo 
falso, esquerda, com a cor verde, sendo verdadeiro e para o meio, em 
amarelo, no caso de fato impreciso (“Funcionamento do instrumento do 
polígrafo ǀ Como funciona um teste, exame pericial”, s.d.). Ainda em 
relação às manchetes, todas levam o ponto de interrogação ao fim, ou 
seja, são feitas em tom de pergunta para apresentar a resposta no texto.

Os assuntos referem-se a Portugal (44), Estados Unidos (11), 
Brasil (6), China (4), Suécia (1), Suíça (1), Irã (1), Alemanha (1), 
Espanha (1) e Inglaterra (1). Em oito publicações o lugar não é definido. 
Estes assuntos dividem-se em pautas de política e legislação (43), saúde 
e ciência (15), esporte (6), segurança (6), cultura (5), meio ambiente (2), 
educação (2).

A média é de 1,72 fontes consultadas para cada checagem, levando 
em consideração o todo das 79 publicações. Três delas consultaram 
a cinco fontes distintas (3,8%). Quatro assuntos tiveram a conclusão 
quanto a veracidade ou não sem qualquer fonte especificada5.

As quatro foram consideradas Fake News com base em cruzamento 
de informações – como, por exemplo, comparativo de fotos – e levan-
tamento de indícios prévios.

A maioria das fontes se enquadra no grupo oficial (39,5%) e, na 
sequência, aparecem as fontes de referência: 36% das informações 
utilizadas para checagem vieram da própria imprensa, sendo, em um 
total de 49 fontes, 19 sites especializados em checagem de fatos. Ainda 

5. As matérias podem ser consultadas em: Gaspar (2020a), Gaspar (2020b), 
Monteiro (2020a) e Sampaio (2020).
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neste viés, cabe aqui informarmos que 15,3% das fontes se referiam 
ao próprio envolvido na informação a ser checada e outros 5,7% à 
utilização de ferramentas digitais. As fontes do grupo especializado 
correspondem a apenas 3,5%.

Durante o período analisado foi possível constatar que a maioria 
das informações checadas pelo Polígrafo tinha como origem principal 
algum material de texto (40%), seguido por imagens (29%), notícias de 
sites especificados (22,5%), capturas de tela de redes sociais especifica-
das (7,2%) e apenas uma publicação reunia texto, foto e vídeo (1,3%). 
Ao menos uma checagem foi publicada por dia e a maior quantidade de 
publicações aconteceu nos dias 27 e 30 de janeiro, bem como dois e três 
de fevereiro, tendo sido feitas quatro em cada um desses dias. Nos 31 dias 
apenas duas publicações tiveram algum tipo de atualização posterior.

Especificamente quanto ao coronavírus, entre os dias nove de janeiro 
e nove de março de 2020, foram feitas 25 publicações, o equivalente 
a 24,75% do total no período. Destas, 22 foram apresentadas como 
inverídicas (88%) e três como verídicas (uma inteiramente verdadeira 
e outras duas enquadradas na categoria “verdadeira, mas...”, contabi-
lizando 12%).

Curioso destacar que algumas publicações se repetem. Algumas com 
pequenas alterações na manchete: no dia 27 de fevereiro o site publicou 
China pretende executar ‘mais de 20 mil infetados’ com Coronavírus 
para evitar maior propagação? (Gaspar, 2020d), e em cinco de março 
divulgou novamente China prepara-se para matar 20 mil pessoas infe-
tadas com Coronavírus? (Monteiro, 2020b). Em outro caso a manchete é 
diferente, mas o conteúdo repete-se: nos dias 26 de fevereiro (A epidemia 
do novo Coronavírus foi prevista num livro de Dean Koontz publicado 
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em 1981?) (Gaspar, 2020c) e sete de março (Os Simpsons previram o 
Coronavírus há quase 30 anos?) (Traqueia, 2020b), as manipulações 
com episódios de Os Simpsons são abordadas.

A primeira postagem referente ao coronavírus aconteceu no dia 27 de 
janeiro, com o seguinte título: Epidemia do coronavírus: é verdade que 
já existe uma vacina (Traqueia, 2020a). Dois dias depois, publicou uma 
grande reportagem com várias checagens acerca da COVID-19, bem 
como a abertura de uma aba específica, fixa e bem visível no topo da 
página para tratar do assunto. O site também informa que firmou uma 
parceria com a Direção-Geral de Saúde de Portugal para esclarecimentos 
referentes à contaminação.

Diferente do portal brasileiro, não houve considerável alteração no 
número de publicações referentes à doença a partir da confirmação do 
primeiro caso em Portugal, em dois de março de 2020. A periodicidade 
passou de uma a cada dois dias para a média de uma checagem por dia. 
O maior intervalo sem qualquer referência ao assunto desde a primeira 
publicação sobre o tema foi entre os dias 13 e 20 de fevereiro de 2020.

A página portuguesa também se difere em outro quesito: o Polí-
grafo não atualizou nenhum dos materiais publicados anteriormente. 
Por exemplo, em dezoito de junho de 2020, quando Portugal já con-
tava com 38.089 casos e 1524 óbitos provocados pelo novo Corona-
vírus (DGS, 2020), a página mantinha em destaque no setor dedicado 
exclusivamente à COVID-19 a seguinte manchete: Foi confirmado 
o primeiro caso de coronavírus em Portugal? (2020). Ao clicar na 
mesma, o apontamento seguia sendo o de uma notícia falsa – mesmo 
que, naquele momento, tivesse passado a ser verdadeira.



53

Interessante destacar que quase a metade das postagens 
analisadas (48%) teve a origem especificada, incluindo, em diversos 
casos, o apontamento para o link da página de onde foi retirada a 
informação falsa a ser checada. Paralelamente, 40% das publicações 
baseiam-se em capturas de tela dessas páginas identificadas. O restante 
divide-se entre texto (32%), foto/vídeo (24%) e em apenas um caso 
houve a utilização de áudio, vídeo e foto na divulgação da Fake News, 
o equivalente a 4%. Os assuntos referem-se à China (11), EUA (4), 
Brasil (2), Portugal (1), Índia (1), Taiwan (1) e cinco postagens não 
possuem identificação específica de local relacionado aos fatos.

Tratando-se de fontes, foram consultadas, em média, duas para o 
trabalho de fact-checking, sendo na maioria das vezes utilizada apenas 
uma (36%). Em duas publicações foram consultadas cinco fontes (8%). 
Em um caso não houve fonte especificada e sim um levantamento de 
dados históricos sem origem mencionada. Em termos de grupos, as fon-
tes de referência são as mais utilizadas – majoritariamente a imprensa, 
seguida de outros sites de fact-checking – resultando em 51,86%. 
As fontes especializadas representam 24,07%, as pertencentes ao grupo 
oficial correspondem a 20,37%, e uma fonte foi testemunhal (1,85%). 
Em um caso (1,85%), a fonte não foi especificada.

O Polígrafo oferece canais para interatividade com o público através 
do Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp e Telegram, bem como 
um e-mail geral para contato e os correios eletrônicos de cada um dos 
jornalistas. Também proporciona acesso a um manual com dicas para 
não deixar-se enganar pelas falsas notícias.
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Conclusão

As páginas Fato ou Fake e Polígrafo visam desmascarar Fake News 
e tem, por óbvio, uma proposta semelhante de abordagem. Ainda assim, 
há diversas particularidades que levam a representativas diferenças 
entre elas, seja em termos de estruturação, periodicidade, escolha das 
fontes ou maneira de divulgação dos conteúdos, entre outras. A começar 
pelo seguinte fato: mesmo que as duas estejam abrigadas em portais, 
o Polígrafo define-se como um jornal independente, com dedicação 
exclusiva à checagem dos fatos e, como membro da Rede Internacional 
de Fact-Checking (IFCN, em inglês), segue o processo de verificação 
e também um código de princípios da atividade.

Já a página Fato ou Fake caracteriza-se muito mais como uma aba 
do G1, não o foco principal do veículo – tanto que não possui uma 
equipe exclusiva. Parece seguir mais uma tendência de mercado que 
atende uma demanda do público: uma pesquisa realizada no Brasil pelo 
DataSenado revela que 55% dos entrevistados estão muito preocupados 
com notícias falsas e 84% concordam com a criação da lei de combate 
às Fake News (Pinheiro, 2020).

Talvez essa diferença básica possa explicar duas questões: 
1) O Polígrafo publica bem mais: no primeiro mês de análise, quando 
o objetivo era perceber as características gerais de cada site, ficou evi-
dente isso, com um número de publicações mais de quatro vezes superior 
ao apresentado no portal brasileiro. 2) Pode ser esta também a razão 
para que o veículo brasileiro foque nos assuntos de interesse nacional, 
enquanto o português aborda também questões bastante localizadas e 
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de pequenas comunidades. Ao mesmo tempo, encontramos cinco veri-
ficações que se repetem quase que literalmente em ambas as páginas.

A partir da análise feita neste trabalho foi possível perceber algumas 
questões deficitárias em ambas, que poderiam ser revistas, como o Fato 
ou Fake deixar a desejar em termos de regularidade e raramente expor a 
origem do fato a ser checado. Tendo em vista a proposta do Congresso 
Brasileiro para criminalizar a divulgação de falsas informações na 
Internet (Projeto de Lei n° 2630, 2020) considera-se importante rever 
esta questão. Já o Polígrafo, em comparação, considera um compro-
misso, sempre que possível, divulgar a origem da informação (“O nosso 
método”, s.d.) – algo realmente perceptível em nossa análise.

O site português também apresentou muito mais verificações, mas 
cometeu deslizes quanto a atualização dos fatos e, em muitos casos, 
as categorizações tornam confuso o entendimento principal acerca 
da informação: é verdadeira ou não? Entendemos que esta é a mais 
importante questão a ser respondida, com fontes fidedignas, sérias e 
confiáveis, sem entrar em pormenores de assuntos duvidosos, os quais 
não há como provar. Além disso, considera-se aqui fundamental desen-
volver um protocolo de atualizações para informações antes falsas e que 
passaram a ser verdadeiras após determinado período de tempo (como 
em relação ao primeiro caso de coronavírus em Portugal, apresentado 
neste trabalho).

O processo de checagem mostra-se alinhado aos princípios do 
jornalismo, que “não se compromete apenas, em outras palavras, a 
ser honesto e sincero, mas a trabalhar objetiva e metodicamente para 
afastar o risco do engano ou do erro” (Gomes, 2009, p. 11). É um dever 
informar os cidadãos de maneira que possam agir como tais.
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Periodismo Digital Especializado en 
América Latina: un Análisis de la Cobertura del 
Coronavirus en el Medio Digital Salud con lupa

Fátima Martínez
Juliana Colussi

El profesor y economista Gaviria (2019), actual Rector de la 
Universidad de los Andes en Bogotá, publicó en su obra Siquiera 
tenemos las palabras este fragmento que preconiza el annus horribilis 
vivido a lo largo del año 2020:

No vale la pena intentar una taxonomía distópica. ¿Para qué? 
No obstante, conviene señalar que las distopías de estos años de 
incertidumbre extrapolan los dos grandes problemas del siglo XXI: 
la segregación social y el cambio climático. Plantean, además, dos 
posibles escenarios: el control por parte de instituciones y agentes 
despiadados, o el caos definitivo. La humanidad parece obsesionada 
con inventar finales e imaginar un apocalipsis inevitable. En esas 
estamos. Es el espíritu de los tiempos. (Gaviria, 2019, p. 100)

El “espíritu de los tiempos” sobrevino en una epidemia nacida en la 
ciudad de Wuhan (China), no esperada, ni mucho menos pronosticada 
previamente, pero anunciada desde el mes de enero del año bisiesto 2020. 
Esta epidemia puso de manifiesto, posteriormente, todas las debilidades 
de las sociedades más ricas, de las sociedades más pobres, de la falta 
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de coordinación política internacional ante los escenarios de crisis con 
características epidemiológicas, más allá de las conocidas por series 
apocalípticas, publicadas y promocionadas en plataformas digitales 
como sucede en series como Contagio de Netflix. El “espíritu de 
estos tiempos”, por denominarlo del mismo modo que hace Gaviria, 
puso de relieve la enorme debilidad de la información en los medios 
de comunicación generalistas en tiempos de emergencias sanitarias, 
concretamente, durante esta pandemia vivida, afectando a más de 200 
países. En el mes de julio del año en curso, seguimos sin las vacunas 
definitivas, sin soluciones aparentes a corto y medio plazo, además de 
las cuarentenas implantadas en numerosos países, del distanciamiento 
social, del exceso de higiene y del uso generalizado de las mascarillas, 
que muchos usan a su antojo. Por ejemplo, Trump usó públicamente, 
por primera vez, la mascarilla el 11 de julio del año 2020, después de 
más de 137 mil muertes por coronavirus en Estados Unidos, siendo el 
país con mayor número de muertes en el mundo durante la pandemia, 
desde que se convirtiera la ciudad de New York en el epicentro.

El primer semestre del año 2020 se ha transformado en la gran 
pesadilla distópica que convirtió una pandemia, como así lo advirtió la 
Organización Mundial de la Salud (OMS en adelante) el 11 de marzo 
del 20201, en una infodemia2, que es “la pandemia de la información” 
vivida a raíz de la pandemia, provocada por el veloz número de con-
tagios y fallecimientos del coronavirus en cientos de países en tiempo 

1. La OMS dedica en su web un enlace titulado ‘COVID-19: cronología de la 
actuación de la OMS’(“COVID-19: cronología de la actuación de la OMS”, 2020)

2. Infodemia es un neologismo válido, según publica la fundeu.es en España el día 
24 de marzo de 2020: “El término infodemia, que se emplea para referirse a la 
sobreabundancia de información (alguna rigurosa y otra falsa) sobre un tema, 
está bien formado y, por tanto, se considera válido” (Fundeu, 2020).
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récord y en cuestión de muy pocos meses. Como no sabíamos nada de 
coronavirus, por tratarse de un nuevo virus, tuvimos que aprender todos 
al tiempo sobre cómo prevenirlo y actuar en medio de esta sumatoria de 
crisis. No obstante, el pánico se apoderó de la sociedad y de la informa-
ción, sin más remedio que la verificación permanente de la información. 

En este escenario de infodemia se hace aún más necesario contar con 
la verificación de la información y la publicación de medios especializa-
dos en salud, con el fin de que el contenido que llegue a los ciudadanos 
sea verídico. Esta es la labor que está llevando a cabo Salud con lupa 
(https://saludconlupa.com/) – un medio nativo digital especializado en 
salud que hace cobertura en diferentes países de América Latina, como 
Perú, Brasil, Colombia, entre otros–. Este estudio analiza la cobertura 
que ha hecho este medio de la pandemia del COVID-19, con el objetivo 
principal de verificar los tipos y enfoques de los contenidos publicados.

Planteamientos Periodísticos y Consideraciones Éticas para 
Cubrir esta Pandemia

Si partimos de la premisa de que la buena información puede salvar 
vidas y de que nos hemos dado cuenta de la tremenda importancia que 
tiene el periodismo en salud en nuestra sociedad y en nuestras vidas, 
lo primero, que como periodistas, investigadores, profesores y/o pro-
fesionales de la información, hemos de plantearnos bien puede ser las 
siguientes preguntas:

1. ¿Cómo y de qué manera se está cubriendo la pandemia desde 
los medios de comunicación generalistas locales, nacionales 
e internacionales? Por ejemplo, cabe tener en cuenta que 
más allá de las cifras, las estadísticas y la diseminación de 
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datos globales, hay muchas historias de vida que merecen ser 
contadas con cierta precisión. Sin embargo, tal vez al público 
no le gusten las macro-estadísticas que los medios de comu-
nicación han estado proporcionando permanentemente, en 
primer lugar, porque no les confieren credibilidad suficiente 
al resultar datos abstractos y, en segundo lugar, porque al no 
ver las muertes explícitamente en los mass media, no termi-
nan de creerse que estamos viviendo en pandemia a pesar de 
todas las advertencias realizadas. De hecho, en países como 
Estados Unidos, Brasil y Colombia, son muchas las personas 
que no están atendiendo a todas las alertas que están siendo 
emitidas por los medios de comunicación.

2. ¿Qué se ha mostrado de la pandemia y qué no se está 
mostrando en términos de imágenes, tanto en vídeos como 
en fotografías publicados en medios de comunicación de 
impacto en la sociedad? Por poner un ejemplo, en España 
no se mostró un fallecido por coronavirus sobre su propia 
cama, en su casa, hasta que no se contabilizaron más de 
18 mil fallecidos por la pandemia en el país. La portada del 
diario El Mundo, de tirada nacional, del 15 de abril del 2020, 
cuya imagen protagonista fue una imagen del fotoperiodista 
Alberto Di Lolli, que resultó duramente criticada por muchos 
periodistas y lectores del diario en redes sociales, por ser 
considerada una portada que atentaba contra la ética del 
periodismo. La portada iba acompañada, además, de un titular 
con un enfoque negativo que decía así: “La crisis se cebará 
con España por su gestión del coronavirus” (Morán, 2020).

3. ¿Faltan medios de comunicación especializados de habla his-
pana y de nicho que aborden el periodismo en salud pública 
con cierta continuidad y de manera entendible para el público 
general? Cierto es que existe la sección denominada Salud en 
muchos medios de comunicación generalistas, sin embargo, 
como tales, medios especializados en periodismo en salud 
se echaban en falta, así como más periodistas especializados 
en salud pública. En España, destaca la plataforma digital 
Maldita.es, que tiene como eslogan “Periodismo para que 
no te la cuelen”. Mientras tanto, en América Latina, nace en 
julio de 2019, saludcomlupa.com, un medio nativo digital, 
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de habla hispana, focalizado en el periodismo en salud, diri-
gido para el público de América Latina general, con el fin de 
hacer entendible el lenguaje científico en temas relevantes 
que atañen a la salud pública, siendo el medio digital que 
estudiamos por resultar pionero en materia de salud pública 
dentro del periodismo digital en América Latina.

4. ¿Hace falta formación entre los periodistas de periodismo 
especializado, concretamente, de periodismo en salud? 
Se ha tenido la impresión de que los periodistas se han ido 
formando sobre la marcha, a medida que iban ocurriendo 
los acontecimientos, siguiendo las informaciones oficiales, 
tanto de la OMS como de los propios Ministerios de Salud 
de los países correspondientes, con el fin de no generar más 
alarma social de la que ya había. Del mismo modo que la 
OMS da advertencias de salud sobre el coronavirus, desde 
que se iniciara la epidemia, la ignorancia se ha puesto de 
manifiesto con frecuencia entre los periodistas, que trataban de 
buscar epidemiólogos y médicos para entrevistar. De hecho, 
la Fundación Gabo, en alianza con la Universidad del Norte 
y la Fundación Santo Domingo, el 2 de julio de 2020, distri-
buye gratuitamente un libro titulado Epidemiología urgente 
para periodistas, una guía para informar de manera precisa 
sobre el coronavirus3.

5. ¿Por qué se han difundido tantas noticias falsas a lo largo de 
esta pandemia? La desinformación y la falta de información 
adecuada sobre periodismo en salud ha sido una de las gran-
des protagonistas durante todos estos meses de cuarentena, 
en todos los países del mundo afectados por el coronavirus. 
La diseminación de bulos o de noticias no verificadas ha 
sido una característica este año, a lo que conviene prestarle 
una especial atención. Las redes sociales han ayudado a la 
constatación de las noticias falsas con el uso de redes socia-
les como WhatsApp y Facebook. Ha sido tal la avalancha 
de infodemia, que la OMS ha trabajado junto a Facebook y 

3. Informan en el email enviado desde la Fundación Gabo que la finalidad de 
este libro es ser útil para reporteros en tiempos de pandemia, cuando abunda 
la información no verificada y la incertidumbre de cómo comunicar de forma 
correcta para prestar un buen servicio a la comunidad (Fundación Gabo, 2020).
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Google para ayudar a la población a informarse. Por ejemplo, 
Google crea SOS Alert para facilitar a los usuarios acceder 
rápidamente a fuentes oficiales cuando realicen búsquedas 
sobre coronavirus (Isfer, 2020).

El Uso de las Redes Sociales para Difundir la 
Información en Salud

A primeros del año 2019, justo un año antes del inicio de la pande-
mia de coronavirus, el grupo de la Universidad Nebrija que tiene como 
nombre Periodismo de Análisis y Anticipación, dirigido y coordinado por 
el profesor Carlos Cachán, publica dentro de la colección Aula Nebrija 
una obra colectiva titulada Cómo las tecnologías digitales están influ-
yendo en la información en Salud. Acontecimientos, fuentes y rutinas 
de los profesionales de comunicación. Subrayamos esta obra porque la 
investigadora Martínez (2019), una de las autoras, tuvo la oportunidad 
de colaborar con el capítulo de libro titulado La salud en la era digital. 
En ese capítulo, se señala que las redes sociales se han convertido en 
una de las principales fuentes de información científica, atendiendo a 
la IX encuesta de percepción social de la Ciencia en España, emitida 
por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

La encuesta, que se realizó entre el 14 de mayo y el 2 de julio de 
2018, señala que la medicina y la salud resultaban los temas que más 
interés suscitaban con un 57% respondiendo que “está bastante o 
muy interesado”. Estos datos, del año 2018, llaman la atención sobre 
el incremento del uso de redes sociales como fuentes de información 
científica, siendo la prensa digital, las redes sociales y las webs las que 
obtienen un 63%, junto a la televisión que tiene un 75% como fuente 
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de información científica. Dentro de Internet, son las redes sociales las 
que más información están diseminando de ciencia y tecnología, como 
proporciona la encuesta del FECYT 2016, donde se pone de relieve 
el uso de las redes sociales desde 2010 hasta el año 2016, pasando 
del 9% de consulta en redes sociales en 2010 y llegando a superar el 
40% en 2016. El capítulo sobre Martínez (2019) reseña que la web 
Clinic Cloud, en 2017, hace referencia a los tres usos más comunes 
entre los pacientes a la hora de utilizar las redes sociales para buscar 
información en salud:

1. Consulta: son muchos los profesionales que han decidido 
‘abrir consulta’ en plataformas como Twitter y Facebook.

2. Información: Si en Google, los usuarios realizan búsquedas 
aisladas, los pacientes suelen hacerse seguidores de perfiles 
que hablen sobre temas de salud que interesen a los usuarios.

3. Apoyo: Una de las ventajas de las redes sociales más explo-
tadas por los pacientes es la posibilidad de crear grupos con 
intereses comunes. Muchos pacientes con enfermedades han 
creado grupos de Facebook para compartir con otras personas 
material de interés sobre su enfermedad.

Martínez (2019) recoge, además del blog Top Doctors España, que 
la profesión médica hace cada vez más esfuerzos por digitalizarse y 
tener presencia en las redes sociales. Según un análisis realizado por 
Top Doctors, hasta un 56% de sus más de 6 mil doctores en España 
utiliza ya las redes sociales para potenciar un acercamiento con los 
pacientes, así como para generar una información de calidad relativa 
a su especialidad. Sin embargo, lo que nos interesa en este punto es 
cómo se encargan de dar los periodistas información sobre salud pública 
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procurando evitar toda la desinformación en un momento dado como 
la actual crisis epidemiológica. De hecho, en gran medida, los bulos se 
difunden por Internet sin discriminación de ningún tipo, como ha pasado 
con una enorme cantidad de informaciones este año sobre coronavirus. 

En una investigación que ahonda en la desinformación diseminada 
por redes sociales como WhatsApp, Canavilhas, Colussi y Moura (2019) 
mencionan que la palabra fake news fue la palabra del año 2017, defi-
nida como la información falsa, a menudo sensacionalista, difundida 
bajo el disfraz de noticia. Recuero (“Redes sociais são grupos de atores. 
Entrevista com Raquel Recuero”, 2009), por su parte, se refiere a las 
redes sociales como una extensión de la esfera pública como un espacio 
social reconfigurado con nuevas reglas de interacción y nuevos moldes 
de socialización donde logran medrar los procesos desinformativos, un 
ambiente propicio para la difusión de desinformación en el escenario 
de la pandemia.

Algunos datos proporcionados por la encuesta realizada en abril del 
2020 por el Digital News Report (DNR en adelante) del Reuters Institute 
en seis países (Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, España, Corea 
del Sur y Argentina), son que el 35% de los encuestados usó Facebook 
para encontrar, discutir y compartir información sobre el virus, el 
30% usó YouTube, el 23% utilizó WhatsApp y un 10% accedió a Zoom 
para discutir información sobre el COVID-19. Sin embargo, las redes 
sociales son vistas como el gran problema en términos de distribución 
de información falsa, obteniendo un 28% de desconfianza Facebook, 
un 18% WhatsApp, un 10% Google, un 6% YouTube y otro 6% Twitter 
(Reuters Institute, 2020).
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Metodología

En primer lugar, para la realización del presente estudio, que busca 
analizar la cobertura de la pandemia en América Latina llevada a cabo 
por el medio nativo digital Salud con lupa, se llevó a cabo un análisis 
general del medio digital, con el fin de conocer las diferentes secciones 
y las publicaciones relacionadas con la pandemia coronavirus. Luego de 
conocer la estructura del medio, optamos por analizar las publicaciones 
de la sección Coronavirus durante el primer mes de la cuarentena en 
muchos países latinoamericanos, como sucedió en Colombia, que fue 
el período que corresponde del 20 de marzo al 19 de abril del año 2020. 
Para ello, se han seleccionado 43 contenidos publicados en esta sección 
durante ese mes concretamente. El análisis de contenido se desarrolló 
atendiendo a las siguientes variables:

1. Género periodístico: informativo (noticia y nota informativa); 
interpretativo (entrevista, reportaje, crónica, testimonio); y 
de opinión (análisis, columna, entre otros).

2. Temas tratados dentro de las publicaciones.

3. Fuentes de información consultadas para las informaciones 
publicadas.

4. Países desde donde se publican las noticias.

Además del análisis de contenido, también se ha realizado una 
entrevista en profundidad con la principal impulsora y fundadora de 
este medio nativo digital, la periodista peruana Fabiola Torres, con el 
fin de complementar el análisis y conocer las pautas adoptadas para la 
cobertura de la pandemia. La entrevista tuvo lugar el día 24 de junio 
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de 2020 en horas de la tarde mediante la aplicación Jitsi Meet y tuvo 
en total una hora de duración.

¿Qué es Salud con lupa como Medio Nativo Digital en 
América Latina?

Salud con lupa es un medio digital nativo nacido el 8 de julio de 
2019, fundado por la periodista peruana Fabiola Torres, que había 
sido previamente cofundadora del medio digital de periodismo de 
investigación Ojo Público en Perú, después de haberse formado en el 
diario nacional El Comercio de Perú durante 10 años. Fabiola Torres, 
en 2017, obtiene una beca del centro internacional para periodistas en 
América Latina (ICJ), en el que tuvo la oportunidad de diseñar una 
plataforma latinoamericana que se enfocara, desde la investigación, en 
salud pública, una de sus obsesiones porque, por motivos familiares, 
había tenido que convivir por mucho tiempo en salas de emergencias 
por su madre y por su hermana.

El objetivo de Torres (entrevista personal, 24 de junio de 2020), como 
explica en entrevista, era cambiar el concepto que tienen los periodistas 
latinoamericanos sobre lo que significa salud, que no es periodismo 
médico, que no es sólo divulgación científica, sino que hay que entender 
el fenómeno desde otro ámbito. En palabras de su fundadora, de ahí nace 
el concepto de hacer periodismo de investigación de salud pública en 
Salud con lupa. Para ella, esta web es un sitio digital dedicado a la salud 
pública, que intenta cambiar el concepto que todo el mundo entiende 
como salud pública y que lucha para que la gente entienda que la salud 
no es un tema sólo de médicos, una idea que está muy arraigada en 
América Latina. En la sección Nosotros de la web de Salud con lupa se 
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puede observar en un diagrama todas las líneas de investigación que se 
consideran importante para la salud pública dentro del medio digital. Los 
temas que se investigan van desde hacer más transparentes las decisiones 
de los estados, desde la industria de la salud, e incluso desde el medio 
ambiente y el cambio climático, al estar relacionada la salud ambiental 
con la calidad de vida de las personas en una sociedad.

Figura 1

Gráfico de la sección Nosotros de Salud con lupa

(Torres, s.f. -a).

Para Torres (entrevista personal, 24 de junio de 2020), la pandemia 
del coronavirus en América Latina es la gran oportunidad para hacer 
las reformas que no se han hecho en décadas en los sistemas de salud, 
teniendo en cuenta que los tiempos de la ciencia no son los tiempos 
periodísticos. “Nosotros lo que elegimos siempre es ir más allá, dar un 
contexto. Nos hemos dado cuenta de que las personas, muchas veces, 
se quedan con el dato, pero no comprenden el contexto. Como todo lo 



74

estamos recibiendo en tiempo real, tenemos una avalancha de datos, 
lo que Salud con lupa hace es explicar eso, atender noticias de agenda 
propia novedosas para que podamos dar noticias distintas”, explica en 
la entrevista realizada. De este modo, el medio nativo digital termina 
convirtiéndose en el medio digital pionero en América Latina que atienda 
a cuestiones de salud pública desde el periodismo de investigación desde 
Perú, pero contando con colaboraciones de varios países de América 
Latina como El Salvador, Venezuela, Chile, Colombia y Ecuador, tal y 
como puede verse en el plantel de colaboradores del medio dentro de 
la sección Nosotros.

Con el fin de evitar la desinformación y las fake news, Salud con lupa 
dispone de una sección denominada Comprueba, que es una sección de 
fact-checking, donde se trata de responder a las inquietudes que circulan 
en las conversaciones de redes sociales. Según Torres (entrevista personal, 
24 de junio de 2020), “si hay un nivel de incertidumbre, nosotros tratamos 
de reducir el nivel de incertidumbre con la información más cercana y la 
más certera que tenemos para el público”. La fundadora del medio es clara 
en este sentido al afirmar que “aprender a informarse sobre salud no es 
una tarea sencilla y el periodismo no le ha dado una oferta informativa que 
realmente sea de valor, con un enfoque de servicio, que verdaderamente 
explique” (Torres, entrevista personal, 24 de junio de 2020).

De hecho, mientras era entrevistada insistía en la idea de que hay 
formas de informar que resultan incompletas y frustrantes para el público. 
Torres pone como ejemplo, la información que llega por cable sobre 
la vacuna contra el coronavirus, que se encarga de anunciar que llega 
en unos meses o que ha sido fabricada en China. Aunque la noticia sea 
importante, si no se explica cuándo llega a nuestro país o cuánto va a 



75

costar, de lo contrario, lo que se está haciendo es una promoción de 
un laboratorio que ya dice tener la vacuna tan esperada. La periodista 
concluye su argumentación de esta manera en clara referencia a la 
propia filosofía del medio: ‘Nosotros no queremos decirte ‘no sabes’, 
sino ‘aprendamos a informarnos mejor’’.

Torres especifica que el público de Salud con lupa no es un público 
especializado, es decir, que no está dirigido a médicos, ni a enfermeros, 
sino a un público que está interesado en temas de salud pero que no está 
entrenado en leer divulgación científica, puesto que los enfoques y las 
explicaciones del medio no se quedan en la mera divulgación científica. 
De tal manera, que son los primeros que tienen una arquitectura digital 
en el año 2019 para, después, sin tenerlo programado, intentar cubrir la 
pandemia. De hecho, en opinión de Torres, uno de los motivos por los 
que había que realizar investigaciones en temas de salud con una agenda 
propia era porque estaba ausente en el periodismo latinoamericano.

Concretamente, como cuenta la directora y fundadora del medio, 
el concepto de diseñar una plataforma digital pasa por crear un equipo. 
En Lima, se constituye Salud con lupa como una asociación sin fines de 
lucro (non-profit), que ya tiene asociados. Por tanto, Salud con lupa es 
una asociación que tiene asociados y que está desarrollando proyectos 
colaborativos transnacionales para realizar la cobertura de esta pandemia. 
Como medio digital crece en medio de la crisis del coronavirus. Mientras 
muchos medios de comunicación han ido cerrando o despidiendo a 
periodistas, Salud con lupa ha ganado un público, aunque todavía sea 
pequeño, ha tenido investigaciones de impacto y ha ganado visitas al 
sitio por tener la arquitectura digital adecuado para realizar la cobertura 
en un tema como el de la pandemia.
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Salud con lupa: una Cobertura Diferenciada de los 
Medios Generalistas

Durante el primer mes de la cuarentena en algunos países latinoame-
ricanos, que corresponde del 20 de marzo al 19 de abril de 2020, Salud 
con lupa ha publicado 43 contenidos en la sección titulada Coronavirus, 
con un promedio de 1,4 publicaciones diarias. De acuerdo con la 
tabla 1, el género periodístico que predomina en estas publicaciones 
es la noticia (58%), seguido de la verificación de datos e información 
divulgados en redes sociales (14%) y de especiales multimedia y gráfi-
cos (9,3%) y del género la entrevista (7%). En menor proporción, también 
se publicaron testimonios (4,7%), análisis (4,7%) y crónicas (2,3%).

Tabla 1

Géneros periodísticos de las publicaciones de la sección titulada 
Coronavirus

Tabla de elaboración propia

Aunque el género informativo por excelencia, la noticia, haya pre-
dominado entre las publicaciones en la sección Coronavirus de Salud 

Géneros periodísticos Porcentaje
Noticia 58%
Comprueba 14%
Especiales 9,3%
Entrevista 7%
Testimonio 4,7%
Análisis 4,7%
Crónica 2,3%
Total 100%
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con lupa, se destaca el hecho de que esas notas abordan temas variados 
y de forma problematizada. En otras palabras, las noticias van más 
allá del enfoque simplista de lo que otros muchos medios han hecho, 
tratando de informar sobre el número de infectados y de muertos en 
cada país o en el trabajo duro del personal de salud. Por ejemplo, tanto 
la noticia del 20 de marzo “Perú: Debilidades de plataforma del Minis-
terio de Salud exponen información de pacientes COVID-19” (2020), 
como la del 24 de marzo “Desde Brasil: el coronavirus profundiza las 
desigualdades” (Dominguez, 2020), abordan problemas relativos a la 
pandemia en Perú y Brasil, respectivamente, sin enfocarse en las cifras. 
Algo similar también podemos ver en “Desde Nicaragua: un viaje al 
país del ‘aquí no pasa nada’” (Enriquez, 2020), del 21 de marzo.

También encontramos otro tipo de noticias que están relaciona-
das con la industria farmacéutica, como es “Monopolio: 3 medicinas 
prometedoras contra COVID-19 tienen derechos exclusivos” (2020), 
del 6 de abril, que alerta sobre medicamentos que están en proceso de 
ensayo para descubrir la cura o la vacuna para la enfermedad y que 
tienen derechos de exclusividad. Las publicaciones bajo la sección 
“Comprueba” verifican informaciones o datos que circulan en redes 
sociales. En “Uso incorrecto de mascarillas genera falsa seguridad y 
aumenta riesgo de COVID-19” (2020), del 2 de abril, se busca aclarar 
que se está haciendo una interpretación incompleta de estadísticas e 
informaciones, así como las contradicciones que hay respecto al tema. 
Este tipo de nota muestra la preocupación del medio en averiguar con-
tenidos que pueden generar desinformación.

Los especiales, por su parte, se dividen en especial y en especial 
gráfico. El primero, se refiere a reportajes y el segundo, a un tipo de 
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guía ilustrada. Por una parte, los reportajes cuentan con fotografías y 
análisis de datos –con infografías en algunas informaciones–, como es 
el caso de “Operarios de limpieza de los hospitales: sin protección y 
rodeados de material contaminado” (2020), del 16 abril, que contrasta 
las fuentes oficiales con una base de datos de 65 empresas que tienen 
permiso para manejar residuos sólidos hospitalarios en Perú. Por otra 
parte, los especiales gráficos tienen como objetivo orientar e informar 
los usuarios sobre un tema específico. En “El ataque del coronavirus” 
(Torres, s.f. -b), del 6 de abril, se desarrolla una guía con ilustraciones 
para explicar los síntomas y los efectos que el virus causa en el cuerpo 
humano (figura 1). A continuación, se muestra un ejemplo de las imáge-
nes que se usan en este tipo de informaciones y que sirven para ilustrar 
parte del trabajo que se está haciendo en Salud con lupa. Esta noticia 
tiene como título ‘El ataque del coronavirus. Una guía visual de la 
infección, los síntomas del COVID-19 y sus efectos en nuestro cuerpo’.

Figura 2

Especial gráfico sobre síntomas y efectos del COVID-19

(Torres, s.f. -b)
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Otro producto periodístico que encontramos en el medio nativo digital 
que se estudia son las entrevistas a expertos, que ayudan a comprender 
temas relacionados con la pandemia. En la entrevista “Las familias 
tienen que pensar en cuidarse sin la angustia de perder el año escolar” 
(Rosel, 2020), del 18 de abril, una historiadora e investigadora analiza 
el programa del gobierno de peruano para que los niños sigan estudiante 
desde sus casas. Tanto los reportajes, como las entrevistas realizadas y 
los análisis publicados, permiten al público tener acceso a un contenido 
de mayor profundidad, con más investigación, que propicia la interpre-
tación y la reflexión sobre los temas abordados. Nos llama la atención 
la publicación de testimonios, que se asemejan a crónicas que cuentan 
la experiencia de profesionales durante la pandemia. Se trata de un 
relato personal, como el que vemos en “Desde Francia: ni seguridades 
absolutas ni sistemas infalibles” (Persico, 2020), del 24 de marzo, que 
cuenta la experiencia del psicólogo clínico peruano Angelo Pérsico en 
París. Es un tipo de crónica contada en primera persona por el profe-
sional, un espacio para dar voz a historias de personas que han vivido 
la pandemia desde diferentes perspectivas. Además, Salud con lupa 
tiene, desde el mes de abril y mayo, dos secciones para contar historias 
de vida de personas:

• En primera línea: son los testimonios de todas las personas 
que en la pandemia cumple un oficio importante para man-
tener las actividades en la localidad de su país.

• In Memoriam: son las memorias colectivas de la pandemia, 
creado a través de perfiles de las personas que nos hacen 
entender quiénes eran esas personas.
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Consideraciones Finales

El presente estudio, a pesar de tener una muestra relativamente 
pequeña, revela que la cobertura de la pandemia realizada por Salud 
con lupa se caracteriza por contenidos informativos que priorizan una 
variedad de temas relacionados con COVID-19 y que los periodistas 
colaboradores buscan problematizarlos. Aunque la mayoría del contenido 
analizado se refiera a noticias, las notas no quedan en la superficialidad. 
Puede que esto tenga relación con uno de los propósitos del medio espe-
cializado, conforme Torres (entrevista personal, 24 de junio de 2020), 
que es cambiar el concepto que los periodistas latinoamericanos tienen 
de cubrir temas de salud.

Específicamente en el caso de la pandemia, la profundización y 
problematización llevada a cabo por los periodistas especializados en 
salud se convierte en una acción aun más relevante, sobre todo para 
combatir la desinformación que circula en redes sociales (Canavilhas, 
Colussi, & Moura, 2019) –el medio verificar las fake news y publica los 
resultados en la sección Comprueba–. Además, hay una preocupación 
de informar con más calidad. Según confirma su fundadora, la idea es 
contextualizar los temas y problemas abordados en las publicaciones con 
el objetivo de ayudar a que los ciudadanos comprendan qué está pasando.

En este sentido, la pandemia enfatiza la necesidad de generar buena 
información en salud en los medios de comunicación, donde se observa 
que faltan medios hispanos de nicho sobre la investigación en salud 
pública para el lector medio. Sin embargo, en América Latina, hace ahora 
justo un año, nació Salud con lupa, que trata de cubrir esta ausencia de 
información especializada en salud pública destinada para el público en 
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general. Salud con lupa se adelanta como plataforma digital unos meses 
para cubrir de la manera más adecuada la pandemia en América Latina 
durante 2020, que lejos de perjudicar al medio, lo da a conocer, con el 
impulso y la determinación de su directora y fundadora, Fabiola Torres, 
que decide humanizar los contenidos con historias de vida, dentro de 
los contextos que se están dando para informar con sentido y desde un 
periodismo de investigación que sirva de referencia.
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Covid e Imigração: a Narrativa Jornalística 
sobre a Situação de Brasileiros em Portugal

Elaine Javorski

A pandemia resultante do novo coronavírus (Covid-19) impactou 
diretamente a vida dos migrantes. O vírus, que teve os primeiros casos 
registrados na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China, colo-
cou em alerta a Organização Mundial da Saúde (OMS) em dezembro 
de 2019. Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou que o surto da 
doença causada pelo novo coronavírus (Covid-19), até então nunca 
identificada em seres humanos, constituía uma Emergência de Saúde 
Pública de Importância Internacional, que é o mais alto nível de alerta 
da Organização. Em 11 de março de 2020 a Covid-19 foi caracterizada 
pela OMS como uma pandemia.

Em Portugal, os primeiros casos confirmados surgiram no dia 2 de 
março de 2020. Com o surgimento de outros casos, foi declarado Estado 
de Emergência no dia 19 de março, e as fronteiras europeias foram 
fechadas. De forma autônoma, Portugal fechou também as fronteiras 
com a Espanha e os brasileiros que tinham voos saindo do país vizinho 
não puderam chegar ao aeroporto. Como medida de exceção, os voos 
para países de língua portuguesa, dentre eles o Brasil, e outros que 
têm comunidade lusitana expressiva como Estados Unidos, Canadá e 
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África do Sul, continuaram, ainda que de forma restrita e em número 
reduzido. As rotas disponíveis para o Brasil eram apenas São Paulo 
e Rio de Janeiro. A suspensão de rotas, cancelamentos e sucessivas 
remarcações fizeram com que alguns brasileiros tivessem que recor-
rer à ajuda dos consulados brasileiros para conseguir voltar ao país. 
O Ministério das Relações Exteriores afirma ter repatriado até o dia 
3 de junho 23.565 brasileiros que estavam retidos em outros países 
em voos humanitários fretados pelo Governo Federal. Até aquela data 
ainda esperavam pela repatriação cerca de 2.600 pessoas com passagens 
aéreas canceladas e/ou desvalidos. O maior número de repatriados foi 
de Portugal, com oito mil brasileiros, dentre eles residentes no Brasil 
que tiveram passagens de retorno canceladas e migrantes que queriam 
voltar em decorrência da crise econômica.

Os brasileiros formam em Portugal a maior comunidade de estrangei-
ros, com 151.304 cidadãos, segundo dados do Relatório de Imigração, 
Fronteiras e Asilo (RIFA), de 2019, do Serviço de Estrangeiros e Fron-
teiras (SEF) português. Muitos foram atingidos pelo desemprego e pela 
retração da economia. Isso ocorre justamente em um momento no qual 
o país europeu era tido como uma saída para os brasileiros que queriam 
fugir da crise econômica e política que acometeu o Brasil a partir de 
2016. O número cada vez maior de brasileiros chegando em Portugal 
foi retratado pela mídia de ambos os países com discursos muito seme-
lhantes em 2017, conforme Javorski e Iorio (2018). Portugal aparecia 
como um destino de sonho com narrativas que privilegiavam o contexto 
da expansão econômica no país europeu e a crise no Brasil. Agora, com 
uma mudança brusca no cenário mundial, a imagem que se mostra desses 
imigrantes também foi modificada. Com o objetivo de perceber de que 



87

maneira a mídia brasileira e portuguesa têm retratado essa problemática 
foram analisadas as reportagens publicadas nos portais de notícia de 
referência, Diário de Notícias (Portugal) e Folha de S. Paulo (Brasil), 
entre março e maio de 2020. O período abrange a declaração do Estado 
de Emergência, em 19 de março, e a modificação do status para Estado 
de Calamidade, em 2 de maio. Foram encontradas 15 matérias jorna-
lísticas selecionadas por meio dos mecanismos de busca dos próprios 
portais a partir da palavra-chave “brasileiros em Portugal”. Como a 
maioria das peças não continha fontes e baseavam-se em notas oficiais, 
foram selecionadas quatro reportagens para a análise devido à presença 
de pluralidade de fontes e contextualização das histórias relatadas. 
A base teórico-metodológica situa-se no contexto da Análise Crítica 
do Discurso, formulada por Van Dijk.

A partir da literatura que trata das alterações nos fluxos migratórios 
e as narrativas midiáticas da imigração brasileira em Portugal, apre-
sentam-se duas hipóteses: (1) os discursos relacionados aos brasileiros 
têm, em especial na mídia portuguesa, buscado um tom apaziguador e 
de referências positivas, diferente do que acontecia em outros períodos 
(Cunha, 2005; Machado, 2003; Póvoa Neto, 2006), mesmo na situação 
de crise provocada pela pandemia; (2) a narrativa feita pelos dois jornais, 
português e brasileiro, traz elementos diferenciados devido ao “lugar” 
de observação onde se encontram os jornalistas (Van Dijk, 1990).

O artigo está dividido em três partes. Os dois primeiros tópicos apre-
sentam discussões conceituais e teóricos acerca das narrativas midiáticas 
sobre os fluxos migratórios e a aplicação da Análise Crítica do Discurso 
no âmbito do jornalismo. O terceiro tópico apresenta a metodologia e 
discute a pesquisa empírica para, a seguir, apontar as conclusões.
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Os Fluxos Migratórios e as Representações Midiáticas

As relações entre Brasil e Portugal se iniciam com a colonização 
e têm se perpetuado ao longo da história. A mobilidade entre os dois 
países inicia com a chegada dos portugueses mas se intensifica com 
sua imigração em grande número durante o império colonial, quando 
viajaram ao Brasil 700 mil portugueses entre os anos de 1500 e 1700 
(Venâncio, 2000). No período de transição, entre os anos de 1701 e 
1850, houve ainda um incremento nestes números. Somente entre 1701 
e 1760, teriam emigrado para o Brasil cerca de 600 mil portugueses. 
Nas décadas seguintes esse fluxo sofre declínio e volta a elevar-se com a 
extinção do tráfico negreiro em 1850, quando foi necessário substituir a 
mão de obra escrava no Brasil. Entre 1880 e 1967 cerca de um milhão e 
meio de portugueses chegaram ao país. A partir disso, até 1990, o Brasil 
deixou de ser um local atrativo e o fluxo inverteu-se. A crise econômica 
brasileira, que culminou com o impeachment do presidente Fernando 
Collor (em 1992), instaurou a primeira vaga de emigração brasileira 
para Portugal. Eram cerca de 10 mil pessoas com perfil constituído por 
empresários, dentistas, publicitários e outras categorias profissionais 
com nível sócio-econômico elevado (Cunha, 2005).

A segunda vaga migratória de brasileiros para Portugal se estendeu 
de 1998 e até 2004, com maior intensidade e formada por um perfil 
diferente, caracterizado pelos imigrantes laborais (Malheiros, 2007). 
Estima-se que havia mais de 100 mil brasileiros em Portugal (em situação 
regular e irregular), de acordo com o Instituto Nacional de Estatística 
(INE) de 2004.
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Ainda nos anos 2000, o fluxo de brasileiros chegando em Portugal 
começou a decrescer, e a partir de 2010 houve uma retomada da 
emigração portuguesa para o Brasil. Em 2008, a crise econômica e 
financeira norte-americana, que havia iniciado anos antes no mercado 
imobiliário, levou o país a uma recessão que “contaminou” o resto 
do mundo (Siqueira, 2009). A volta do fluxo do Brasil para Portugal 
ocorreu a partir de 2016, enquanto o sentido oposto perdia forças. 
De acordo com o Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo (RIFA), de 
2017, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) português, houve 
um aumento significativo no fluxo de entrada. Com 85.426 cidadãos, 
mantinha-se como a principal comunidade estrangeira residente, com 
aumento de 5,1% em relação a 2016. Em 2019, o relatório traz a marca 
de 151.304 cidadãos brasileiros no país, valor mais elevado desde 2012, 
e que representa 25% do total de estrangeiros no país.

Destaca-se, nesse cenário, a concessão da Autorização de Residên-
cia para Investimento (ARI), chamados “vistos gold”, para nacionais 
de países terceiros que exercerem uma atividade de investimento em 
Portugal, como aquisição de um imóvel no valor de 500 mil euros. 
Os requerentes deste tipo de visto de nacionalidade brasileira crescem a 
cada ano. Depois da China, os brasileiros são os que mais adquirem esse 
visto. Entre 2012 e 2019, 860 brasileiros já receberam a autorização de 
residência em troca do investimento imobiliário ou instalação de uma 
empresa, 210 só em 2019. Outro título que teve uma evolução ainda 
mais positiva foi o de residência para atividade profissional indepen-
dente. De acordo com dados do Ministério dos Negócios Estrangeiros 
(MNE) de Portugal, a procura cresceu dez vezes mais entre 2015 e 2018, 
passando de 95 para 974 vistos emitidos. Ao abrigo da Lei de imigração 
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de 2007, os brasileiros aparecem em primeiro lugar e dominam os títulos 
emitidos para empresários.

Durante todo esse percurso migratório, várias imagens sobre os 
brasileiros foram criadas na mídia portuguesa. Quando sentiu-se a 
chegada em grande número de brasileiros, os portugueses já tinham 
uma percepção formada sobre o Brasil e seus habitantes devido à influ-
ência da mídia brasileira, principalmente nas duas últimas décadas do 
século XX. Na época, as telenovelas lideravam a audiência na televi-
são portuguesa e a música brasileira também fazia sucesso nas rádios. 
“Uma parte da elite intelectual portuguesa demonstrou, durante este 
período, um grande ressentimento em relação a ex-colônia, devido a 
essa colonização contrária” (Machado, 2004, pp. 129-130). As imagens 
do Brasil ligadas à violência, carnaval, futebol e praia eram inseridas 
no imaginário dos portugueses. A exposição massiva da violência no 
noticiário português criou, ademais, uma noção de que o país consistia 
em um celeiro de criminosos (Machado, 2003). Aos poucos, a imagem 
do Brasil era associada aos cidadãos brasileiros ao mesmo tempo que 
se construíam imagens sobre os imigrantes pela imprensa portuguesa, 
especialmente às mulheres, as quais atribuíram-se conotações negati-
vas. De acordo com Cunha (2005), entre 2003 e 2004, mais da metade 
das reportagens sobre as mulheres migrantes em Portugal se referiam 
às prostituídas. As emissoras de televisão de sinal aberto, na cobertura 
desse tema, dedicaram mais tempo às mulheres brasileiras do que de 
outras nacionalidades. Dois fatos importantes neste período deram ainda 
mais destaque ao assunto: o manifesto das “Mães de Bragança1” contra 

1. Bragança é uma cidade que fica na Região de Trás-os-Montes, em Portugal.
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a permanência de prostitutas brasileiras nesta cidade, e a publicação 
da Revista Time sobre Bragança e as redes de tráfico sexual no país.

Na análise realizada por Carvalho (2007) acerca das notícias sobre os 
imigrantes na imprensa portuguesa em 2006, especialmente nos jornais 
Correio da Manhã e Público, os brasileiros aparecem como naciona-
lidade mais importante no que diz respeito à presença nas reportagens 
encontradas. Das notícias encontradas, 85% de todas as referências 
a brasileiros no Correio da Manhã referem-se a crimes, enquanto no 
Público, são 58%. No que diz respeito às notícias sobre prostituição, 
62% estão ligadas às brasileiras. Na pesquisa de Silva (2011), que 
analisa as reportagens do Correio da Manhã e do Jornal de Notícias 
entre os anos de 2007 e 2010, o perfil dos brasileiros aparece baseado 
na característica do imigrante pobre e de baixo nível de escolaridade 
que busca na migração a esperança de obter melhores condições de 
vida. Nesse período analisado não foi encontrada nenhuma notícia sobre 
brasileiros de alta renda econômica em Portugal.

Outros estudos, como de Póvoa Neto (2006), entre 2001 e 2005, 
mostram as imagens criadas sobre a comunidade brasileira, condições 
de vida e trabalho, principalmente com menções às redes clandestinas 
de migração, ligadas ou não à prostituição, que se mostravam crescentes 
nas notícias da imprensa brasileira sobre os brasileiros em Portugal. Já a 
pesquisa de Viana (2014), que analisa as notícias sobre brasileiros nos 
jornais portugueses Público e Diário de Notícias em alguns períodos 
de 2012 e 2013, verificou que a imagem do Brasil como um país cul-
turalmente rico predominava nas narrativas da época, assim como as 
temáticas políticas, tratadas em grande parte das reportagens, inserindo 
a imagem de um país que se organizava e buscava maior sobriedade 
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política. Segundo o autor, o país não era representado a partir de uma 
imagem predominantemente negativa, como costumava acontecer, com 
pouca ênfase em temas como violência urbana, corrupção e desigual-
dade social.

A partir da retomada da imigração brasileira a partir de 2016, a 
narrativa midiática passa a enfatizar a mudança no perfil do imigrante 
que, nesta nova fase, pertence à classe média, já viajou ao país a 
passeio e, muitas vezes, possui cidadania portuguesa. São estudantes 
de pós-graduação, funcionários públicos aposentados, empresários e 
descendentes de portugueses (Javorski & Iorio, 2018). Os imigrantes 
que chegam sem documentação para se legalizar saem dos noticiários 
para dar vez aos “qualificados”. Essa situação, além de não condizer 
com os dados disponibilizados pelo SEF, que verificaram um aumento 
na imigração brasileira sem permissão legal a partir de 2016, parece 
pretender encobrir a existência desse tipo de perfil.

O que se percebe, na breve comparação com discursos midiáticos 
anteriores sobre a imigração brasileira, é a busca por um discurso 
pró-ativo, diferente do que ocorria em outros períodos, como na 
primeira década do século XXI. Se em outros momentos dedica-
va-se pouco espaço para os próprios imigrantes, que eram pouco 
utilizados como fonte, o que se percebe na atualidade é a sua super 
valorização. Ouve-se a classe média, da qual tratam os textos, em 
quase todas as reportagens (Javorski & Iorio, 2018, p. 336).

No momento de pandemia, em 2020, as narrativas se modificam 
devido ao cenário econômico, político e sanitário que se instaura por 
todo o mundo. É o que passamos a analisar a seguir.
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Análise Crítica do Discurso aplicada ao Tema da Imigração

A análise proposta tem como base teórica e metodológica os Estu-
dos Críticos do Discurso, de Teun van Dijk, que busca identificar e 
compreender, por meio da interpretação das narrativas midiáticas 
selecionadas, a construção de sentidos sobre a nova dinâmica intro-
duzida no cotidiano dos imigrantes brasileiros em Portugal a partir do 
início da pandemia do Covid-19. A situação sanitária, e consequente 
mudança no mercado laboral, fez com que muitos brasileiros tivessem 
sua perspectiva migratória alterada. Neste cenário, a Análise Crítica 
do Discurso é uma ferramenta apropriada para analisar as relações de 
dominação, discriminação, poder e controle, e a forma como elas se 
manifestam através da linguagem (Wodak, 2005), especialmente nos 
veículos de comunicação. O enfoque que Van Dijk (1988) propõe está 
centrado na língua, na sociedade e nas relações sociais interconectadas 
por diferentes concepções. O objetivo é compreender o funcionamento 
semântico da língua de acordo com o comportamento pragmático do 
texto e, a partir disso, como se dão as relações sociais.

A ACD não está limitada a uma explicação da estrutura do texto mas 
sim ao ato comunicativo complexo que traz consigo um contexto social 
construído a partir de processos de produção e percepção. Como as 
estruturas textuais carregam significados, opiniões e ideologias, é 
importante uma análise do contexto cognitivo, cultural, político e social. 
O significado do texto é atribuído pelos usuários da linguagem e, por 
isso, no caso da mídia, é necessário atentar-se para as representações 
cognitivas e estratégias utilizadas na produção da notícia. É possível, a 
partir disso, deduzir os processos mentais que permeiam as construções 
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léxicas, as ideologias que sustentam o discurso. Fazem parte deste pro-
cesso o conhecimento do jornalista sobre o assunto, as fontes utilizadas, 
a postura editorial do veículo e outros elementos da rotina produtiva. 
Na percepção geral do assunto em um determinado veículo é possível 
encontrar discursos consonantes ou até mesmo contraditórios.

Para Van Dijk (2004, 2010), a ACD está focada em grupos e insti-
tuições dominantes e observa como eles criam e mantêm a desigualdade 
social por meio da comunicação e do uso da língua. Enquadram-se nesses 
grupos as empresas midiáticas. É necessário focar a atenção nas estraté-
gias argumentativas desses meios mas também nos efeitos ideológicos 
que esta realidade midiatizada produz. Como observa Bañón (2003), 
os meios de comunicação atuam como “atores comprometidos” a 
favor ou contra os imigrantes, dependendo da situação e contexto. São 
comuns, em diferentes contextos, discursos que mostram por um lado 
o temor, mostrando-os como invasores e uma ameaça para a sociedade 
local; e por outro lado, o drama lamentável da sua situação, pobreza, 
dificuldades, induzindo o receptor à compaixão e piedade. Esse é um 
ponto fundamental para analisar como a mídia delimita as identidades 
coletivas dos imigrantes por meio de imagens ou outros dispositivos 
simbólicos que evidenciam as diferenças mas também as confirmam 
quando induzem a determinadas práticas políticas e sociais.

O conhecimento social e político e as imagens formadas sobre o 
mundo são construídas a partir de informações que recebemos de variadas 
fontes todos os dias, uma delas a mídia. Para Van Dijk (1997) é provável 
que nenhuma outra prática discursiva, exceto as conversas cotidianas, 
se pratique com tanta frequência e por tantas pessoas como o acesso às 
informações da mídia. Neste contexto, os imigrantes são muitas vezes 
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conhecidos e reconhecidos mais pela sua presença nos meios de comu-
nicação do que pelo convívio pessoal. Também as narrativas ajudam a 
construir as relações formais e simbólicas entre a sociedade receptora 
e os imigrantes. Além de própria realidade dos imigrantes, é a partir do 
que se diz e se pensa sobre eles que a comunidade receptora cria suas 
imagens. Essas imagens estão em constante conflito com os valores da 
sociedade local, comparativos que ora tem perfil acolhedor, ora de distan-
ciamento. Esses “mal entendidos interculturais” (Rodrigo Alsina, 1999) 
que influenciam as imagens sobre outras culturas estão presentes na 
construção jornalística que, em geral, constrói narrativas de forma 
superficial, com apelo a estereótipos simplificados e até mesmo estig-
matizantes. O contato com “o outro” é feito de forma mediada e os 
jornalistas acabam por desenvolver a função de intérpretes. Diferentes 
de antropólogos e sociólogos, os jornalistas não dispõe de condições 
para analisar problemas epistemológicos e metodológicos acerca do seu 
trabalho. O jornalista é o profissional que corre contra o tempo e tem 
como obrigação produzir um discurso com as limitações do sistema 
produtivo em que está inserido (Rodrigo Alsina, 1999). Além disso, 
existe uma audiência que precisa compreender o que acontece, ainda que 
a partir dos seus padrões de conhecimento. Os meios de comunicação 
se adaptam aos padrões culturais da audiência para aproximar-se de 
uma interpretação hegemônica ou de fácil consenso, mesmo tendo em 
conta as diferentes comunidades interpretativas. Os meios ajudam no 
processo de construção identitária ao estabelecer um horizonte cognitivo 
e emotivo através do qual se criam as fronteiras que marcam os limites 
entre “nós” e os “outros” (Rodrigo Alsina & Gaya, 2003). Essa cons-
trução é feita a partir das escolhas editoriais que vão desde a pauta, a 
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busca pelas fontes, a escrita e edição do texto, além da importância, 
inserção, localização e destaque da reportagem no produto noticioso, 
seja ele veículo impresso, telejornal, portal de notícia ou radiojornal. 
A marca deixada pelo produtor da notícia, o jornalista, remete à ideia 
de Traquina (2005) de que o jornalista não é somente um observador 
à distância dos fatos.

Imaginar-se-ia que, guardados numa posição estratégica, pudessem 
contemplar a “colina dos acontecimentos”, com a devida isenção, e 
em um espaço que os poupasse da temperatura inerente ao próprio 
ambiente de produção da realidade. Porém, como se sabe, mesmo 
à distância, mobilizam seus dotes de ubiqüidade e de onisciência, 
fazendo uso de fórmulas narrativas que os proporcionem ser coloca-
dos no seio das cenas, e também fazendo-os viajar para a condição 
de atores privilegiados. (Traquina, 2005, p. 11)

Inseridos nas cenas do acontecimento, os jornalistas interpretam e 
relatam os fatos com base na suas experiências, tendo em conta suas 
condições laborais e editoriais e as disposições interpretativas de sua 
audiência.

As Notícias sobre os Brasileiros em Portugal durante a 
Pandemia do Covid-19

Para compreender quais narrativas midiáticas foram construídas 
sobre os imigrantes brasileiros em Portugal no início da pandemia do 
Covid-19, esta pesquisa se desenvolve a partir das reportagens jorna-
lísticas selecionadas por meio de mecanismo de buscas dos portais do 
jornal brasileiro Folha de S. Paulo e do português Diário de Notícias, a 
partir da palavra-chave “brasileiros em Portugal”, nos meses de março 
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e maio de 2020, período que compreende a declaração do Estado de 
Emergência, em 19 de março, e a modificação do status para Estado 
de Calamidade, em 2 de maio. A escolha dos veículos se deu pela 
importância em termos de audiência e também de repercussão nos dois 
países. Embora o foco da análise seja a narrativa sobre os imigrantes, 
foi necessário considerar as reportagens que tratavam de brasileiros de 
forma geral, uma vez que a dificuldade em voltar para o Brasil, que 
ocupou diversas manchetes, atingiu também os turistas que passavam por 
Portugal. Das 15 peças encontradas (Quadro 1), a maioria não continha 
fontes e baseava-se em notas oficiais ou não falava especificamente 
de imigrantes. Por isso, foram selecionadas quatro reportagens para a 
análise que contavam com a presença de brasileiros que efetivamente 
residiam no país, além da pluralidade de fontes e contextualização das 
histórias relatadas. São elas “Brasileiros em Portugal e o vírus que lhes 
trouxe o desemprego” e “O vírus tirou-lhes o teto e o Pavilhão do Casal 
Vistoso é agora o seu amparo”, do Diário de Notícias; e “Brasileiros 
em situação irregular em Portugal se desesperam com impactos do 
coronavírus” e “Sem dinheiro, imigrantes brasileiros pedem ajuda para 
voltar de Portugal”, da Folha de S. Paulo.

Quadro 1
Diário de Notícias
Brasileiros de passagem em Portugal esperam por ajuda 19/03/2020
Brasileiros em Portugal e o vírus que lhes trouxe o desemprego 23/03/2020
Embaixada do Brasil apoia repatriamento de 8800 turistas mas 
faltam mais de 1500 23/03/2020

SEF regulariza todos os imigrantes com situações pendentes 28/03/2020
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Brasil fretou seis voos da TAP por 1,4 milhões para repatriar 
mais de 1300 cidadãos 16/04/2020

Retidos em Portugal ou com aulas de madrugada, alunos 
estrangeiros pedem suspensão das propinas 22/04/2020 

Consulado do Brasil esclarece regras para os voos de 
repatriamento 27/04/2020 

O vírus tirou-lhes o teto e o Pavilhão do Casal Vistoso é agora 
o seu amparo 06/05/2020

Folha de S. Paulo
Brasileiros em situação irregular em Portugal se desesperam 
com impactos do coronavírus 18/03/2020

Com fronteiras fechadas e voos cancelados, brasileiros se 
aglomeram no aeroporto de Lisboa 18/03/2020

Veja orientações de consulados para brasileiros retidos no 
exterior devido ao coronavírus 18/03/2020

Quase 11 mil brasileiros no exterior não conseguem voltar 
para casa em meio à pandemia 23/03/2020

Quase 7.000 brasileiros ainda aguardam repatriação no exterior 30/03/2020
Sem dinheiro, imigrantes brasileiros pedem ajuda para voltar 
de Portugal 25/04/2020

Portugal vai facilitar concessão de nacionalidade a bebês de 
imigrantes e a estrangeiros 13/05/2020

A partir da observação dos títulos da matérias, elemento de grande 
importância nas notícias e que tem um papel decisivo na compreensão 
e aceitação do fato noticioso e do que é narrado, constata-se, de forma 
geral, o apelo ao drama causado pelo vírus que “trouxe o desemprego”, 
“tirou-lhes o teto”, “causou desespero” e “fez acabar o dinheiro”. 
Para Van Dijk (1988) os leitores entendem o conteúdo informado a partir 
das estruturas semânticas e pragmáticas dos títulos. Eles proporcionam 
aos leitores uma imagem cognitiva sobre os fatos narrados e sobre as 
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pessoas envolvidas que se fixa de forma mais imediata que os próprios 
fatos. Além disso, estimulam o processo cognitivo de consumo das 
notícias e promovem uma criação simultânea de alianças afetivas entre 
o leitor, o texto jornalístico e as mensagens discursivas por meio das 
quais se formam opiniões e se emitem valores.

As quatro peças selecionadas, como as demais, tratam de brasileiros 
que chegaram a Portugal em busca de trabalho como empregados ou 
microempreendedores. Os imigrantes de classe média que chegavam em 
grande número nos anos anteriores, repercutidos nas matérias analisadas 
em 2017 por Javorski e Iorio (2018), quando Portugal aparecia como o 
“novo eldorado”, a “Nova Miami”, ou uma “opção para fugir da crise”, 
com vistos gold e investidores, não são acessados como fontes diante 
da pandemia. Neste momento de crise sanitária reaparecem os cidadãos 
sem documentos que os habilitam a trabalhar e viver no país, e também 
os que se submetem ao trabalho precário. A concepção mercantilista 
da imigração reaparece, desta vez ao compreender os imigrantes como 
um ônus e não mais um bônus como faziam acreditar as reportagens 
de anos anteriores.

Casos de racismo e xenofobia, pouco reconhecidos pela mídia, apa-
recem como resultado das transformações sociais e de comportamento 
trazidas pela pandemia. A reportagem do jornal português, “Brasileiros 
em Portugal e o vírus que lhes trouxe o desemprego”, tem início com 
uma denúncia de preconceito contra imigrantes brasileiros atribuída ao 
Estado de Alerta que entrou em vigor no país em março. O personagem 
da matéria, um entregador de comida de aplicativo, conta que recebeu 
um cuspe e um grito de “Volta para tua terra!” ao se recusar a subir 
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para fazer entrega em um prédio - medida de segurança imposta pelo 
aplicativo.

“Estes tempos” não têm sido fáceis para os brasileiros como Glenilson, 
trabalhadores acostumados a raramente dizerem “não” a uma proposta 
de trabalho. (Filho, 2020, par. 3)

A reportagem atribui a atitude xenófoba a “esses tempos” e não 
como algo recorrente no país em relação aos brasileiros. Mas segundo 
relatório da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial 
(CICDR), órgão de prevenção e combate às práticas discriminatórias 
em Portugal, os registros de xenofobia contra brasileiros mostram um 
aumento de 400% entre 2017 e 2019. A peça reflete também a situa-
ção dos imigrantes ao deixar claras as condições laborais precárias, 
principalmente no caso de entregadores de aplicativos, um dos poucos 
trabalhos que não exigem visto de permanência.

São utilizados como fontes, além do entregador, uma funcionária de 
uma loja de centro comercial, uma motorista de aplicativo, uma proprie-
tária de salão de beleza e um músico. Como analisa Van Dijk (1990), 
as informações das “testemunhas” dos fatos podem ser utilizadas como 
substitutas necessárias das observações do próprio jornalista, além de 
levar a sensação ao leitor de ver e viver o fato. Neste caso, é reforçada a 
situação de precariedade laboral em diversos áreas, mas principalmente 
trabalhos comumente atribuídos aos imigrantes, com menor necessidade 
de “qualificação”. Não são entrevistados, por exemplo, engenheiros, 
médicos ou dentistas, a quem a crise também atinge. Ressalta-se também 
o velho estereótipo do brasileiro como um povo alegre, acostumado 
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às adversidades, que nesse caso estão ligadas à falta de trabalho e às 
condições de moradia.

O músico ainda não se arriscou, entretanto, a cantar na varanda - outra 
tendência do momento - até porque mora nas águas furtadas de um 
prédio de quatro andares na Travessa do Zagalo. “Não o fiz porque 
a minha varanda é uma chaminé”, explica, sem desafinar na alegria. 
“Mas tem uma janelinha pequena, com vista para o Panteão. Quem 
sabe, um dia posso cantar algo para a Amália”, promete, usando uma 
das principais armas dos brasileiros, especialmente em situações 
adversas: o bom-humor. Que ao lado da prevenção e da esperança 
podem ser um bom remédio “nestes tempos” de pandemia. (Filho, 
2020, par. 17)

Esperança como remédio também aparece na outra reportagem 
do jornal português analisada, “O vírus tirou-lhes o teto e o Pavilhão 
do Casal Vistoso é agora o seu amparo”. Embora trate de pessoas 
em situação de rua em geral, traz uma personagem brasileira que diz 
encontrar no abrigo em Lisboa um teto para não ter que dormir na rua. 
Segundo a reportagem, ela espera “convicta” que possa sair do abrigo 
com documentação necessária para pedir uma autorização de residên-
cia temporária, já que ali técnicos estão auxiliando os imigrantes que 
precisam regularizar sua estadia em Portugal.

“Se não tivesse essa ajuda aqui, eu estaria a dormir debaixo de uma 
arcada como muitos aí que não conseguiram lugar. Muitos brasilei-
ros amigos meus foram dormir no aeroporto, para tentar ir embora. 
30 dias abandonados no aeroporto”, conta Valéria, em declarações 
à agência Lusa. (“O vírus tirou-lhes o teto e o Pavilhão do Casal 
Vistoso é agora o seu amparo”, 2020)
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Os imigrantes sem permissão de trabalho em Portugal também 
aparecem nas reportagens do jornal brasileiro Folha de S. Paulo. 
“Brasileiros em situação irregular em Portugal se desesperam com 
impactos do coronavírus” aborda os setores que empregam “imigrantes 
sem documentos” e as consequências da informalidade no momento 
de pandemia. Diferente do jornal português, faz referência à apreen-
são dos brasileiros no que diz respeito ao acesso aos “direitos sociais” 
como o pacote de auxílios que favorecem os trabalhadores autônomos. 
Já em relação ao imigrantes sem visto de trabalho, a peça evidencia o 
temor ao risco de ficar sem atendimento médico do setor público, por 
exemplo. Além disso, comenta o aumento dos casos de xenofobia e a 
possibilidade de que, em caso de demissão, os estrangeiros sejam os 
primeiros a serem despedidos. Como “solução” traz a informação sobre 
as plataformas on-line criadas para ajudar imigrantes. Além de uma 
diarista, a peça utiliza como fonte a ONG Casa do Brasil, que presta 
auxílio aos imigrantes brasileiros, e a plataforma digital Geni, que apoia 
mulheres imigrantes. Sua abordagem pela questão de gênero também 
é um diferencial.

Ana Paula destaca que as mulheres migrantes têm manifestado muitas 
questões em relação à saúde mental diante da crise provocada pela 
Covid-19. “Esta é uma situação que gera muito desespero e impre-
visibilidade em relação ao futuro. Tem mulheres que chegaram há 
pouquíssimo tempo aqui e que não está em situação regular, muitas 
têm filhos e não têm contrato de trabalho”. (“Brasileiros em situação 
irregular em Portugal se desesperam com impactos do coronavírus”, 
2020, par. 21)

O ponto de vista das mulheres também aparece na peça “Sem dinheiro, 
imigrantes brasileiros pedem ajuda para voltar de Portugal”, da Folha 
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de S. Paulo, com uma fonte brasileira anônima que fala sobre o caso 
dos que tentam pedir ajuda ao consulado e à Organização Internacional 
das Migrações. Segundo a reportagem, 60% dos que buscam auxílio 
para regressar têm problemas relacionados à pandemia.

Em Portugal há pouco menos de um ano, uma brasileira de Goiás, 
que pediu para não se identificar, conta que atualmente só tem o 
que comer graças a doações da igreja evangélica que frequenta. 
Ela, que trabalha como diarista, ficou sem fonte de renda desde a 
implementação das medidas de distanciamento social. (Miranda, 
2020a, par. 11)

Esse tipo de preocupação, em relação aos auxílios econômicos e 
questões de gênero, aparece mais no portal brasileiro do que no português. 
Enquanto a Folha de S. Paulo, por meio da correspondente brasileira 
em Portugal, Giuliana Miranda, apresenta suas reportagens voltadas ao 
público brasileiro com um tom mais objetivo e um esforço de prestar 
serviço aos imigrantes por meio de fontes como as organizações de 
apoio, o Diário de Notícias, tendo em vista seu público local, utiliza a 
adjetivação para “humanizar” a questão migratória com um viés mais 
emocional. Se por um lado, para o jornal português o “outro” é o imi-
grante, para o jornal brasileiro ele é parte do “nós”. Agrega-se a isso o 
fato da audiência também pertencer a esse contexto. São estabelecidas, 
assim, fronteiras que marcam os limites entre o “nós” e os “ outros” e 
que ajudam no processo de construção identitária (Rodrigo Alsina, 2000). 
Apesar do discurso jornalístico ser interpretado a partir de da experiência 
do jornalista, pode ser considerado impessoal já que não é produzido 
por um único indivíduo mas por organizações institucionalizadas. 
Para Van Dijk (1990), não é somente o “você” que está ausente mas 
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também um “eu” realmente individual. Embora considere-se, como o 
autor, que os discursos jornalísticos não sejam relatos de experiência 
pessoal, neste caso, pode-se dizer que, em alguma medida, a posição 
do jornalista como imigrante também tenha influência no texto.

Conclusão

Este artigo teve o objetivo de analisar de que forma a situação dos 
imigrantes brasileiros em Portugal diante da pandemia do Covid-19 foi 
retratada pelos portais de notícia, Diário de Notícias e Folha de S. Paulo. 
A partir da escolha das reportagens publicadas entre março e maio de 
2020, período que abrangia a declaração do Estado de Emergência e a 
modificação do status para Estado de Calamidade, foi possível chegar a 
algumas conclusões a partir das hipóteses apresentadas. A primeira está 
relacionada ao tom apaziguador buscado pelos meios de comunicação 
da relação Brasil-Portugal. Confirma-se, tanto no veículo brasileiro 
quanto no português, a supressão de conflitos. Embora evidenciem a 
xenofobia, recorre ao estereótipo de cordialidade e alegria dos brasileiros, 
especialmente dominante nos textos do jornal português. É como uma 
necessidade de reafirmar o conhecimento por parte dos portugueses das 
dificuldades que os brasileiros passam e a tentativa de evitar a represen-
tação midiática das décadas de 1990 e 2000 que mostrava o imigrante 
por um viés negativo. As peças analisadas do jornal brasileiro fazem 
um tratamento mais objetivo, sem adjetivação do texto e sem recorrer a 
estereótipos de imigrantes ou da sociedade acolhedora. Porém, a escolha 
das fontes, semelhantes nos dois veículos, dá visibilidade ao recor-
rente perfil do brasileiro que ocupa trabalhos de menor “qualificação”. 



105

Diferente do que aconteceu recentemente quando a classe média e alta 
brasileira se tornou fonte dos jornais pela busca de qualidade de vida 
em Portugal, neste momento não foi procurada.

A segunda hipótese também se confirma pela perspectiva diferenciada 
dos dois jornais em relação à crise que atinge os imigrantes quando 
questões mais práticas, como os auxílios econômicos às população 
vulneráveis, são abordadas apenas pelo jornal brasileiro. Isso pode 
ser explicado pelo fato do jornal ter uma correspondente no país que 
compreende a realidade a partir da sua experiência como estrangeira. 
Já o jornal português conduz os textos voltados para a questão humana, 
com exemplos das dificuldades acentuadas pela crise sanitária e com 
tom de esperança, parte do processo de reconhecimento do “outro”. 
Se intensifica, assim, a posição positiva de um “nós portugueses” que 
reconhecem a dor alheia, inclusive denunciando precárias condições 
de trabalho. Tanto no jornal brasileiro como no português, apontam-se 
condições de contratação sem documentos legais de alguns imigrantes 
mas sem reconhecer quem são os empresários que os contratam de 
forma fraudulenta.

As análises mostram um potencial para novos enfoques na pesquisa 
sobre as narrativas midiáticas dos imigrantes brasileiros em Portugal. Ao 
acompanhar os estudos sobre essa problemática ao longo das décadas, 
é possível perceber diferenças no tratamento em decorrência da situa-
ção política, econômica e social dos dois países. Mas este momento se 
diferencia de todos os anteriores por se tratar de uma crise sanitária sem 
precedentes e que atinge de forma global os deslocamentos. A mídia 
continua ocupando um papel de importância na construção das imagens 
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dos migrantes e, portanto, deve continuar suscitando pesquisas sobre 
as circunstância atuais.
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Entrar e Sair da Pandemia da Covid-19: a 
Policrise Mundial e Jornalística em Notícia e 
Agência Alemã

Simão Farias Almeida

Crise, Policrise e Saídas Solidárias

As crises contemporâneas exigem uma compreensão complexa, 
plural e contextual dos fatores e efeitos dos problemas por elas instau-
rados. Elas cobram pressupostos capazes de gerar perspectivas enga-
jadas nas implicações internas e externas de seus motivadores, além 
de engendrar soluções por meio de saídas que possam ser igualmente 
problematizadas. Muitas vezes, crises de diferentes tipos se confrontam 
e até se retroalimentam, tornando difícil fazer uso de melhorias progra-
madas. Diante desse cenário, a humanidade precisa articular formas de 
não estar submetida passivamente aos seus processos prolongados no 
tempo. Nos termos de Morin (2003), o pensamento complexo possibilita 
modos de “entrar” e “sair” do que ele chama de conjuntos policrísicos 
configurados no mundo atual.

Segundo Morin, pensar uma crise ajuda a evitar sua ampliação em 
novas dimensões e em panoramas supranacionais e globais, pois
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quanto mais os problemas se tornam multidimensionais, maior é a 
incapacidade de pensar sua multidimensionalidade; quanto mais a 
crise progride, mais progride a incapacidade de pensar a crise; mais 
os problemas se tornam planetários, mais eles se tornam impensáveis. 
Incapaz de considerar o contexto e o complexo planetário, a inteligên-
cia cega torna-se inconsciente e irresponsável. (Morin, 2003, p. 43)

Nestes termos, “entrar” num cenário (poli)crísico enquanto ele é 
recente e estreito interpela o pensador contemporâneo a fazer a socie-
dade sair dele através de problemáticas e suas soluções. O pensamento 
complexo deve confrontar causas e consequências de inúmeras naturezas 
em distintos contextos locais, regionais e nacionais. A multidimensio-
nalidade seria típica de uma crise num estágio no qual os problemas 
e as tentativas de sua resolução extrapolaram o cenário onde apare-
ceram e se desenvolveram, fora de controle de suas origens. Assim, 
uma policrise global exige dos pensadores instrumentos de análise dos 
quais provavelmente estão desprovidos porque ela ganha dimensões de 
outros contextos amplos demais. No caso de uma pandemia, analistas 
precisam tratar de aspectos nacionais e mundiais, todavia, têm que se 
ater aos panoramas atuais e às perspectivas futuras do espaço ocupado 
por eles com a intenção de apontar projeções às saídas comuns a seus 
conterrâneos e nativos. Agravos planetários cobram programações e 
planejamentos diante de multidimensões locais.

Crise até poderia ser considerado um estado normal se não dependesse 
da generalização ao mesmo tempo de incertezas e oportunidades (Kern 
& Morin, 2003, p. 93). Nem sempre se tem oportunidade, apesar de 
situações e contextos incertos tentar gerá-la como escape, pois ela conta 
com a unidade e a solidariedade de diferentes frentes. Na iminência de 
um futuro incerto e limitado, conforme indica Pedro Otoni (em Tostes 
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& Melo Filho, 2020, p. 180), as mudanças dependem do panorama de 
ações políticas e de forças sociais capazes de explorar as oportunidades 
de transformações profundas. Boaventura de Sousa Santos (em Tostes & 
Melo Filho, 2020, p. 45), prefere a expressão normalidade de exceção 
ao referenciar a atual pandemia, porque ela cria as condições de sua 
superação e a origem a um “melhor estado de coisas”, mas cobra sua 
explicação pelos fatores de sua atualidade. Santos (em Tostes & Melo 
Filho, 2020, p. 46) também fala em crise permanente, cujas causas 
não são passíveis de resolução no presente e no futuro ao se associar 
a outros panoramas crísicos. As ameaças se remetem umas as outras, 
inter-retro-ações se desenvolvem a partir de processos cujos ritmos e 
motivos são distintos:

Muitas dessas crises podem ser consideradas como um conjunto 
policrísico em que se entrelaçam e se sobrepõem crise do desenvol-
vimento, crise da modernidade, crise de todas as sociedades, umas 
arrancadas de sua letargia, de sua autarquia, do estado estacionário, 
outras acelerando vertiginosamente seu movimento, arrebatadas 
num devir cego, movidas por uma dialética dos desenvolvimentos 
da tecno-ciência [sic] e dos desencadeamentos dos delírios humanos. 
(Kern & Morin, 2003, p. 94)

Muitas vezes, não há possibilidade de formatar entradas e saídas 
das crises se seus movimentos divergem e dependem de instrumentos 
diferenciados. Kern e Morin (2003, p. 98) decretam a incapacidade da 
humanidade diante de problemas sem solução, muitas vezes alimentados 
por ingredientes conflituosos. Neste sentido, alguns processos policrísicos 
persistem enquanto outros convergem naturalmente para soluções ou 
tentam acelerá-las. O acesso, a contextualização, a articulação e a orga-
nização das informações exigem a reforma do pensamento em favor de 
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sua complexidade e contra crises de representação da sociedade (Kern 
& Morin, 2003, p. 152). Desta forma, elas próprias definem se ficamos 
ou partimos da leitura complexa da realidade. Não é feita a mesma 
interpretação de cada uma delas tendo em vista suas particularidades, 
predisposições e provisões futuras. Em entrevista ao jornal Le Monde, 
traduzida para o português pelo portal Carta Maior (23/04/2020), 
Edgar Morin analisa que o coronavírus gerou novas incertezas cuja 
integração entre elas depende do desafio da complexidade em con-
frontar, selecionar e organizar conhecimentos a respeito de catástrofes 
em cadeia. “Essa policrise ou megacrise se estende do existencial ao 
político, passando pela economia, do indivíduo ao planetário, passando 
pelas famílias, regiões, Estados”, nos conduzindo a perceber as defi-
ciências de solidariedade (Truong, 2020). A análise de seus diversos 
fatores aqui proposta, portanto, contempla as compreensões complexas 
por parte de Morin.

Kern e Morin (2003, p. 178) apontam a solidariedade humana “não 
mais numa ilusória salvação terrestre, mas na consciência de nossa 
perdição, na consciência de nossa pertença ao complexo comum tecido 
pela era planetária, na consciência de nossos problemas comuns”. 
Os autores parecem chamar atenção ao processo policrísico em si, tendo 
a impressão da impossibilidade de suas resoluções no novo milênio, 
restando ao caráter solidário um paliativo. No entanto, acreditamos ser 
possível avaliar caso a caso a fim de indicar quando e como podemos 
“entrar” e “sair” dos problemas contemporâneos, inclusive para servir 
de modelo em tentativas de resolver crises futuras. Uma epidemia se 
alastrando por todos os continentes do planeta será uma armadilha se 
todos os países buscarem a mesma solução e configura uma soma de 
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experiências comuns e típicas ao ser encarada enquanto uma proble-
mática de saúde suscetível a sofrer alterações em cada cultura e região.

Kern e Morin sugerem a incapacidade humana atestada pelo apare-
cimento de novos vírus difíceis de serem controlados:

Dominar a natureza? O homem é ainda incapaz de controlar sua 
própria natureza, cuja loucura o impele a dominar a natureza 
perdendo o domínio de si mesmo. Dominar o mundo? Mas ele é 
apenas um micróbio no gigantesco e enigmático cosmos. Dominar 
a vida? Mas mesmo se pudesse um dia fabricar uma bactéria, seria 
como copista que reproduz uma organização que jamais foi capaz 
de imaginar. E acaso ele saberia criar uma andorinha, um búfalo, 
uma otária, uma orquídea? O homem pode massacrar bactérias aos 
milhares, mas isso não impede que bactérias resistentes se multi-
pliquem. Pode aniquilar vírus, mas está desarmado diante de vírus 
novos que zombam dele, que se transformam, se renovam ... Mesmo 
no que concerne às bactérias e aos vírus, ele deve e deverá negociar 
com a vida e com a natureza. (Kern & Morin, 2003, p. 176)

Essa ilustração acerca da força do mundo biológico, mesmo frente 
às interferências humanas, “forja” a característica do estado de “sempre 
comum” dos quadros policrísicos, pois o homem luta frequentemente 
para alterar os espaços sociais e naturais do seu entorno, muitas vezes, 
sem sucesso. E a permanência desses quadros persiste apesar das tenta-
tivas, demonstrando as dificuldades na busca de soluções programadas 
ou não. O cenário da Covid-19 é mais um a interpelar as alternativas 
de sua superação, à qual tentam convergir os problemas desenvolvidos 
e propostos pelas pesquisas científicas, por economistas e cientistas 
sociais numa normalidade de exceção e não num permanente normal. 

Interessa-nos discutir aqui as crises contemporâneas observadas 
e registradas pelas produções jornalísticas, ou seja, fora e dentro de 
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seus rotineiros processos de enquadramento da realidade, através do 
jornalismo interpretativo, considerado por nós análogo ao pensamento 
complexo. Ele se mobiliza na busca da ligação entre os fatos e sua 
explicação, conforme destaca Beltrão (1976, p. 54), evitando angular 
acontecimentos complexos de forma similar a eventos simples, de acordo 
com as discussões de Schudson (2010, p. 174). Segundo Beltrão (1976), 
esta categoria jornalística depende de etapas de identificação do objeto 
e de documentação das suas ocorrências. Este objeto implica no recorte 
da atualidade de interesse abrangente (Beltrão, 1976, p. 11), amplitude 
necessária à avaliação de qualquer policrise. Quase 45 anos após as 
discussões de Beltrão (1976) a respeito do jornalismo interpretativo, 
podemos confrontar suas assertivas com os modos de problematizar 
uma crise do século XXI por parte de Kern e Morin (2003). Em outro 
livro seu, o crítico brasileiro valoriza uma análise dos fatos longe de 
ser simplista ou simplificada:

Ora, se o jornalismo abrange o que ocorreu e o que poderá ocorrer, 
o que se pensou e o que se poderá pensar, nem sempre constitui um 
relato puro e simples, mas se reveste, igualmente, do aspecto de uma 
exposição interpretada. (Beltrão, 1992, p. 79)

Mesmo a atividade jornalística sendo considerada eminentemente 
interpretativa, o maior ou menor grau de profundidade de apreciação do 
real depende das suas funções ou de seus setores explorados (Beltrão, 
1992, p. 79). Diante de um conjunto policrísico, cabe ao profissional dos 
meios de comunicação expor suas problemáticas, seus graus de comple-
xidade, seus aspectos contextuais, seus fatores, efeitos e suas soluções. 
Mas, se por um lado, o jornalista toma pra si o papel de intérprete da 
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realidade, por outro lado, precisa reconhecer o espaço ou o tempo que 
lhe é oferecido nos quais discute um tema ou um acontecimento. Faz a 
exposição interpretada e seletiva possível, todavia, demarca lacunas 
jornalísticas no processo de representação das crises contemporâneas, 
atuais e futuras.

Steinberger (2005) não discute de modo extensivo essa lacuna, no 
entanto, sinaliza questões necessárias à sua compreensão. Para ela, 
um acontecimento nunca é apreendido de maneira completa porque 
o uso de filtros políticos, econômicos, sociais, culturais, entre outros, 
“acaba levando a uma reconstituição parcial de um estado embrionário 
de discursividade” (Steinberger, 2005, p. 88). Fazendo analogia com 
a interpretação de policrises, contudo, não se deve recusar nenhuma 
dimensão de um fato contornado por problemas distintos. A crise de 
saúde, por exemplo, é também ambiental, além disso, carrega consigo 
configurações próprias de um determinado contexto. Nos termos críticos 
de Steinberger (2005, p. 89), o leitor pode ter uma compreensão precária 
da sociedade ou do mundo se faltar contextualização em uma notícia. 
O caráter interpretativo por parte do repórter constitui o processo de 
cobertura factual, não deveria, mas não implica em ter acesso a todas 
as informações:

Um texto jornalístico não trata apenas de um assunto, mas do que 
pudemos saber [ênfase adicionada] sobre ele. Na compreensão do 
texto, estão embutidos os processos da produção discursiva, as 
decisões que o jornalista tomou ao escrevê-lo, as informações que 
ele não conseguiu obter, o cuidado ao relatar certos fatos, os links 
[ênfase adicionada] causais que seu autor fez e deixou de fazer. 
(Steinberger, 2005, p. 89)
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Todo relato jornalístico é marcado por lacunas, decisões seletivas 
sobre o material ao qual o profissional teve acesso e as causas dos 
fatos reportados. O jornalismo interpretativo é lembrado por meio das 
relações causais das informações persistentes até a edição do texto e 
elas dividem espaço com os sentidos em falta. A lacuna no jornalismo 
também leva em consideração uma média entre o conteúdo apreendido 
e de interesse por parte do jornalista, a importância dada a ele pelo 
editor e a projeção de interesse do público (Steinberger, 2005, p. 89). 
O tratamento de uma policrise não deve descartar que o conteúdo 
excluído ou inexistente também determina os sentidos da versão final 
editada. A interpretação da pandemia de Covid-19, por exemplo, pode 
desconfiar de suas origens, enumerar soluções ainda sob investigação, 
casos de mutação do vírus sem generalizar contextos, abrir espaço a 
perspectivas imprecisas de cura. Uma narrativa jornalística contém várias 
marcas lacunares, tendo em vista a falta de respostas oferecidas pelos 
fatos, no entanto, é importante atentar como seu autor e editor articulam 
estas lacunas a causas, consequências, problemas de naturezas plurais 
e contextos. Analisaremos na próxima seção, o construto policrísico da 
pandemia do novo coronavírus apreendido da realidade, confrontado 
por sua representação jornalística e analisado por nós em suas lacunas 
e em seus propósitos interpretativos.

Policrise e Saídas via Isolamento Intermitente em 
Notícia Jornalística

A Covid-19 é a mais recente epidemia de coronavírus cujo surgimento 
provavelmente ocorreu entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020 na 
cidade de Wuhan, província de Hubei, na China, alastrando-se por quase 
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todos os continentes até ser declarada pandêmica pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) em 11 de março de 2020. A notícia “Períodos 
alternados de quarentena podem ser necessários até 2022”, publicada 
pela agência alemã Deutsche Welle e republicada em português pelo 
site Bol, em 14/04/2020, referencia estudo da Harvard publicado na 
revista Science em favor do distanciamento social intermitente diante 
da falta de previsão de tratamento e vacina. Discutiremos os fatores 
(políticos, econômicos, sociais, de saúde etc) e os efeitos relacionados, 
as soluções e as possíveis lacunas envolvidas na representação jornalís-
tica da proposta de liberação alternada do isolamento domiciliar com 
a finalidade de não sobrecarregar os hospitais e garantir a imunidade 
populacional, partindo da realidade americana referencial da notícia 
para o contexto brasileiro, onde as amplas demandas sociais têm mais 
apelos frente aos poderes públicos e no qual podemos pensar melhor 
as formas de solucionar as dimensões comuns e nativas.

A matéria inicia apontando que o referido estudo da universidade 
estadunidense simula possíveis cenários para a pandemia, legitimando 
a preponderância da crise de saúde (Crise preponderante - Cp) na atu-
alidade. As simulações criadas em computador indicam as possíveis 
trajetórias da doença, inclusive sua sazonalidade, principalmente, 
caracterizada por “taxas de transmissão mais altas em meses mais 
frios” (“Períodos alternados de quarentena podem ser necessários até 
2022”, 2020). Deste modo, o fator ambiental (Crise correlata - Cc4) é 
interpelado na previsão de lidar com a nova Covid, no entanto, a notícia 
destaca muitas particularidades ainda desconhecidas a seu respeito, 
caso da imunidade adquirida ou não pelas pessoas infectadas. Ao con-
frontar as causas climáticas e de enfermidade, podemos apontar uma 
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lacuna demarcada em relação à permanência da crise da pandemia: ela 
vai persistir em tempos de frio e calor ou ampliar-se primordialmente 
em épocas de chuvas? A garantia da imunidade ainda não pode ser 
medida devido à doença não ter atingido ainda o fim de seu primeiro 
ciclo de contaminação. Essas causas são suscetíveis de acontecer em 
vários países, todavia fatores políticos (Crise correlata - Cc1) operam 
sobre a proteção sanitária de uma sociedade. A matéria jornalística, 
porém, não discute decisões estatais até esse trecho no qual relaciona 
tempo climático e imunidade populacional. Assim, a lacuna jornalística 
também é delimitada na carência de fatores planejados para lidar com 
outros naturais, os quais são difíceis de prever a exemplo das estações 
chuvosas. Nos termos de Kern e Morin (2003), a notícia não transforma 
até aqui incertezas em oportunidades de se preparar ao cenário através 
de indicações de gestão pública. O conjunto policrísico já se desenvolve 
no cenário mundial, mas ainda está por ser devidamente representado 
na narrativa da agência de notícias alemã.

Em seguida, a matéria contextualiza o sistema de saúde dos Estados 
Unidos limitado à capacidade de cuidados intensivos, denunciando nas 
palavras do pesquisador da Universidade de Harvard a opção única 
pelo distanciamento social enquanto solução do fim da pandemia. 
Gera expectativa, portanto, de fator de outra natureza, provavelmente 
política, capaz de propor ou exigir modelo de profilaxia que não des-
mereça aspectos econômicos (Crise correlata - Cc2). Na falta de um 
tratamento necessário na manutenção de atividades financeiras, da 
indústria e do comércio, o pesquisador sugere períodos intermitentes 
de distanciamento em domicílio. Ele não evidencia o caráter econômico 
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prejudicado pelo cenário do coronavírus, entretanto este fator está pre-
sente mesmo demarcado como lacuna.

O trecho posterior aposta na realização generalizada de testes virais 
com o intuito de decretar o desuso do isolamento social. Medidas de 
seu afrouxamento podem ser adotadas diante da disponibilidade de 
tratamentos e vacinas, contudo eles são imprevisíveis, daí “períodos 
alternados de quarentena e não quarentena dariam aos hospitais tempo 
para ampliarem sua capacidade de tratar pacientes em estado crítico, 
podendo lidar assim com o aumento de casos causado pelo relaxa-
mento das medidas restritivas” (“Períodos alternados de quarentena 
podem ser necessários até 2022”, 2020). Nesta passagem da notícia, o 
apelo econômico volta a aparecer de forma velada enquanto efeito da 
crise do sistema político desprovido de recursos necessários à amplia-
ção da oferta de leitos hospitalares, por isso a quarentena controlada 
agrega capacidade pública de saúde e abertura das atividades sociais 
(Crise correlata - Cc3). Segundo cientista coautor do estudo, a proli-
feração de infecções nas “janelas” do isolamento tornaria as pessoas 
resistentes ao vírus, ou seja, na falta de oportunidade de saídas da 
crise global e nacional, os atores políticos hierarquizam determinados 
fatores em detrimento de políticas de cobertura de ajuda financeira e 
humanitária. Valem-se da capacidade de pensar rapidamente resoluções, 
mesmo que bruscamente, evitando a instrumentalização de provisões 
de expectativas de um futuro a médio ou longo prazo. Muitas vezes, a 
recusa de um estado de letargia e de crise de autarquia não deve servir 
de motivo de adensar um cenário policrísico. Lembrando ainda Kern 
e Morin (2003), a incapacidade de pensar problemas aparentemente 
sem soluções precariza o pensamento complexo e instaura uma crise 
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de representação da atualidade vista sem um futuro almejado. Neste 
caso, a solidariedade com os outros é subjugada, restando à exposição 
interpretada da realidade denunciar os descasos políticos, econômicos 
e sociais, mas por enquanto a matéria jornalística aqui analisada foge 
deste compromisso. Ela reproduz trecho de declaração da fonte espe-
cializada no qual o distanciamento social é ironicamente apresentado 
“tão eficaz que praticamente nenhuma imunidade populacional foi 
adquirida” (“Períodos alternados de quarentena podem ser necessários 
até 2022”, 2020) para justificar a estratégia intermitente.

A desvantagem da pesquisa fora das áreas médicas não está na insis-
tência de um modelo que não contribui no controle de mortes, mas em 
não usar conhecimentos matemáticos aplicados na previsão do tempo 
e da intensidade da imunidade à Covid-19 nos pacientes infectados. 
A suposição baseada na contaminação de coronavírus semelhantes 
prevê um ano imune, todavia, não descarta novos surtos e novas con-
taminações. Os pesquisadores projetam o uso de testes de anticorpos 
na verificação de infecção e imunidade, porém, ele é incapaz de se 
antecipar às tentativas de resolver crises futuras, pois a descoberta de 
vacina continua sendo a melhor opção contra novas variações e favo-
rável às provisões das mutações e dos ciclos do vírus. Desta forma, a 
notícia termina atrelando decisões políticas (uso ou não de quarentena) e 
econômicas (gastos com pesquisas, testes, tratamentos paliativos, apoio 
da rede hospitalar) como meios de planejar e controlar uma policrise, 
cujos efeitos na saúde e na sociedade podem se ampliar ao ponto de 
se distanciar das melhorias programadas e da capacidade de pensar o 
conjunto de problemas no contexto onde se desenvolvem.
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A matéria da Deutsche Welle problematiza a policrise da Covid, 
convergindo e confrontando perspectivas e panoramas atuais gerados 
pela pandemia. A assertiva sobre o distanciamento social único e prolon-
gado não é solução suficiente, projeta fatores políticos (Cc1), econômi-
cos (Cc2), sociais (Cc3) e de saúde (Cp) desde o presente até o futuro. 
O argumento em favor dos períodos intermitentes de distanciamento 
diante da ausência de tratamentos parece forjar uma saída enquanto a 
contaminação continue, porém, ele esbarra na certeza científica a respeito 
de novos ciclos da Covid-19 e na incerteza de imunidade adquirida pelos 
infectados, daí a intermitência depender de testes de anticorpos como 
paliativo atual contra falta de oportunidades de seu controle na popula-
ção. A representação de um futuro incerto segue marcando expectativas 
de sazonalidade com altas taxas de transmissão, de medidas de reativar 
períodos de quarentena, de sistematização de tratamentos e de desco-
berta de vacinas, de capacidade hospitalar para atender pacientes em 
estado crítico e aumento de casos devido ao relaxamento das restrições 
sociais e de tempo de imunidade e resistência ao vírus consequentes 
da proliferação de infecções. O panorama de isolamento social em 
fases alternadas capaz de evitar sobrecarga nos hospitais é sugerido 
pelos cientistas enquanto maneira de lidar com uma problemática sem 
prazo de validade. Diante deste conjunto policrísico, a notícia denuncia 
o alargamento e o prolongamento do quadro de distintas dimensões 
submetidas às incertezas de medidas sociais e médicas, enquanto as 
oportunidades políticas e econômicas não se delineiam. A policrise da 
pandemia, assim, depende da convergência de políticas públicas e do 
confronto de medidas de curto, médio e longo tempo. As lacunas nestes 
processos são inevitáveis porque panoramas e perspectivas devem ser 



123

constantemente pensados nas séries de fatores (F) e efeitos (E) das cri-
ses, a partir das quais os quadros crônicos costumam surgir, continuar 
ou se dissipar.

Marcas lacunares mobilizadas por fatores de campos em crise 
(política, mercado, sociedade etc) geram problemas suscetíveis a serem 
solucionados rumo às saídas deste construto. Se o distanciamento social 
único e prolongado não é suficiente para frear, recuar e reduzir a pan-
demia, quem administra as crises precisa planejar soluções partindo 
das causas políticas (F/Cc1) e de saúde (F/Cp), todavia, se a lacuna 
persistir vai esbarrar nas janelas temporais de imunidade da doença 
ainda desconhecidas de acordo com a matéria jornalística. A opção pelo 
isolamento intermitente reforça a criação de calendário de imunidade 
populacional, mas vai provocar uma problemática político-econômica 
se não houver um estudo acerca da média de tempo e intensidade imu-
nitária por faixas populacionais. Nestes termos, a notícia da agência 
alemã centraliza os esforços dos pesquisadores de Harvard em causas 
políticas e médicas do fim da Covid, sugerindo falta de tratamento do 
controle econômico da pandemia. Sair de uma policrise a exemplo dessa 
depende do atendimento das demandas advindas de todos os seus fatores 
determinantes, algo imprevisto por parte da pesquisa da universidade 
norte-americana. Desta forma, cabe à produção jornalística o papel de 
preencher lacunas por meio de uma exposição interpretada de relações 
causais e problemas. A identificação do conjunto crísico passa por isso 
a fim de garantir o recorte da atualidade de interesse abrangente nos 
termos de Beltrão (1976), resolvendo as diversas crises nos próprios 
planos do contexto dos fatos de modo que não haja a precarização da 
sua abrangência em panoramas e perspectivas planetárias. A matéria 
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da Deutsche Welle, porém, se limita à reprodução dos discursos das 
fontes pesquisadoras, configurando-se enquanto jornalismo declaratório 
e mantendo as lacunas no tratamento da policrise do novo coronavírus. 
Se não multidimensiona o conjunto de causas (F), consequências (E) 
e soluções, demarca uma reconstituição parcial comum às lacunas jor-
nalísticas a partir das discussões de Steinberger (2005). Apesar de não 
servir de caso de pensamento complexo amplificado e de documentação 
de ocorrências de diversas crises no jornalismo, o tratamento contextual 
por parte da notícia pressupõe a sugestão de um modelo de análise de 
policrise dos fatos e jornalística.

Um Modelo de Análise de Policrise Contextual e Jornalística

A matéria aqui analisada sinaliza a exposição interpretada de dis-
tintas crises, seus fatores (F) e efeitos (E), suas lacunas (L1, L2, L3, 
L4, L5) e soluções como uma maneira de jornalisticamente “entrar” 
e “sair” de um conjunto policrísico na atualidade (panoramas) e no 
futuro (perspectivas) do mundo contemporâneo. As causas (F) e con-
sequências (E) que emperram em pontos lacunares entre um tipo de 
crise e outro geram problemas à espera de soluções. A quantidade e a 
descriminação de crises vão variar de policrise a policrise, e uma delas 
será preponderante (Cp) e determinará as demais (Cc1, Cc2, Cc3, Cc4). 
Esta explanação pode ser assim ilustrada:
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Figura 1

Exposição interpretada de policrise

Fonte pessoal do autor

A “crise preponderante” (Cp) está integrada a “correlatas” (Cc1, 
Cc2, Cc3, Cc4), cada uma caracterizada por “fatores” (F) e “efeitos” (E) 
a partir dos quais afeta a crise de outra natureza, com a qual gera um 
problema caso “lacunas” (L1, L2, L3, L4, L5) afetem a relação entre si. 
O analista da policrise “entra” nesse conjunto ao considerar os “pano-
ramas” atuais e as “perspectivas” futuras de cada crise isoladamente 
e nas suas correlações, e “sai” se apontar as lacunas e as projeções de 
suas resoluções com a intenção de pensar e indicar essas “soluções”. 
Mesmo que a narrativa jornalística não as apresente, o pesquisador pode 
enumerá-las. O conjunto policrísico da pandemia do coronavírus na 
matéria jornalística do Deutsche Welle envolve a crise preponderante 
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de saúde (Cp) e as correlatas política (Cc1), social (Cc3) e ambiental 
(Cc4), além da correlata velada econômica (Cc2):

Figura 2

Policrise de isolamento intermitente no contexto da COVID-19

Fonte pessoal do autor com base na matéria de “Períodos alternados de quarentena 
podem ser necessários até 2022” (2020)

A crise da pandemia é tratada decorrente de alta taxa de contami-
nação (F/Cp) e exige, deste modo, o isolamento social, o controle da 
sobrecarga nos hospitais e a disponibilidade de testes virais (E/Cp) 
devido à ausência de tratamentos e vacinas, se correlacionando com o 
fator político do estado de emergência pública (F/Cc1) que demanda 
ações de períodos intermitentes de distanciamento, realização generali-
zada de testes e alternância entre quarentena e não quarentena (E/Cc1). 
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O confronto dessas duas crises provoca marcas lacunares nas decisões, 
além do distanciamento social e dos exames médicos (L1) não contem-
pladas na notícia, pois a agência alemã se limitou, principalmente, à 
informação a respeito da divulgação das demandas políticas e de saúde 
na pesquisa da universidade estadunidense. A narrativa jornalística, 
por exemplo, deixou de tratar de medidas governamentais capazes de 
garantir a permanência dos habitantes em casa, por isso parte dos efeitos 
econômicos são velados no conjunto policrísico acima exposto.

A crise econômica é motivada pela causa da recessão (F/Cc2), cujas 
consequências são forjadas no controle dos leitos hospitalares, nos 
gastos dirigidos à saúde pública e na duração e intensidade de medidas 
(E/Cc2) de acordo com a dimensão de contágio e os ciclos da doença 
em contrapartida das tréguas na quarentena, períodos nos quais os 
governos estimulam a mobilização e o reaquecimento de determinados 
setores econômicos (L2) como saída para a falta de recursos. A lacuna 
demarcada pelas rotinas de projeções e planos diante do confronto 
entre isolamento domiciliar e políticas econômicas cobra de analistas 
de policrise soluções relacionadas a um contexto e um período a médio 
e longo prazo sem tratamento e vacina de Covid-19. Em decorrência 
disso, o atrelamento de crise socioeconômica deve superar os limites 
do distanciamento intermitente enquanto única saída para salvar vidas 
e estancar problemas financeiros, pois as políticas públicas dependem 
de recursos (L2).

As medidas sociais (Cc3) sugeridas na matéria jornalística não dão 
conta de lidar com essa lacuna policrísica social, econômica, política e de 
saúde. Os fatores de distanciamento prolongado ou alternado (F/Cc3) e 
suas formas de controle de transmissão podem até provocar os efeitos de 
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redução na procura de atendimento hospitalar e provisão de imunidade 
(E/Cc3), mas não são suficientes. Cabe ao analista das representações 
da policrise no jornalismo fazer uso de métodos de pesquisa a exemplo 
da pragmática do discurso jornalístico a fim de comparar produções 
noticiosas, as quais o instrumentaliza posteriormente, a avaliar fato-
res e efeitos econômicos e sociais em qualquer uma delas. Segundo 
Rodrigues (2001, p. 20), os relatos são ininterruptos e combinatórios 
de múltiplas perspectivas. Rodrigues (2001, p. 20) destaca a natureza 
serial e transitiva da combinatória dos discursos. “É transitiva, na medida 
em que a posição do próprio sujeito é reflexo de uma palavra outra que 
o constitui como instância legítima de enunciação”. Partindo disso, 
poderemos comparar os construtos discursivos de distintos jornalistas 
e distintas fontes, inclusive contraditórios e complementares entre si, 
em narrativas diferentes. A sua compreensão de acontecimento é similar 
ao construto do conjunto policrísico aqui discutido:

É precisamente o campo de uma multiplicidade indefinida de possí-
veis, aberto a um mundo de eventos aleatórios, de que se recortam 
não os mais económicos [sic] e óbvios, mas os mais interessantes 
para as jogadas que o presente abre. O seu interesse depende não 
só dos posicionamentos gerados pelos lances passados e a previsão 
dos lances futuros como também das expectativas em relação às 
estratégias escolhidas nos outros campos em presença. (Rodrigues, 
2001, p. 19)

O relato jornalístico de determinada policrise, nestes termos, envolve 
crises variadas, panoramas e perspectivas, estratégias análogas a solu-
ções capazes de não engessar fatores e efeitos nas lacunas transtornadas 
em problemas irreparáveis. Considerando as manifestações lacunares, 
podemos dizer o seguinte: se o profissional responsável pela produção 
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de uma notícia não reflete em seu texto os discursos de outros entre-
vistados em matérias anteriores, o pesquisador do campo jornalístico 
pode fazê-lo. Nosso propósito é utilizar esses pressupostos do método 
da pragmática do discurso jornalístico para sinalizar na matéria “FMI 
preocupado com países mais pobres. Recessão será pior do que a de 
2008”, do site de notícias português Observador, de 23/03/2020, o 
apoio do Fundo Mundial a “medidas já adotadas em vários países para 
proteger os seus sistemas de saúde e os seus trabalhadores” (Simões, 
2020) durante a pandemia, servindo de referência na identificação da 
lacuna no texto da Deutsche Welle sobre a solução social de aplicar 
políticas públicas no apoio aos mais pobres (L3) e, assim, minimizar a 
policrise de amplitude também econômica. Nestes termos, decisões em 
torno do distanciamento intermitente devem estar associadas a medidas 
de renda social temporária (L3), da qual dependem as comunidades 
pobres brasileiras, legitimando modos de sair da crise, apesar da carência 
de fatores e efeitos de campos distintos. Baseado no princípio de que 
a lacuna jornalística não pode se configurar em problema incapaz de 
lidar, nesse caso, com apelos crísicos da economia e da sociedade, as 
políticas de renda forjam sentidos do necessário excedente ao isolamento 
domiciliar, contribuindo na resolução da causa da redução no consumo 
e do efeito de carência de capitalização da faixa populacional de baixa 
renda (L3) típico da realidade crônica brasileira.

Políticas sociais como essas afetam diretamente o fator da imunidade 
na crise de saúde, além de convergirem na solução da sua reduzida 
incidência em meses mais frios. As causas do tempo climático das 
frentes frias (F/Cc4) geram problemas respiratórios não referenciados 
pela notícia da agência alemã, mas eles incidem nas opções de modelos 
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de quarentena (E/Cc4), cobrando o reconhecimento da diversidade de 
efeitos da doença nas pessoas acometidas. Para pacientes de doenças 
respiratórias, o distanciamento social prolongado e sem trégua é o meio 
mais seguro de sobrevivência na pandemia. Caso o gancho lacunar 
entre sazonalidade de tempo climático (L4) e diagnóstico comparado 
de diferentes tipos de paciente (L5) seja considerado na análise do 
conjunto policrísico, ele também vai servir na correlação de problemas 
ambientais e de saúde relativos à janela de imunidade desconhecida da 
nova Covid. Assim, fatores de frentes climáticas (F/Cc4) e alta taxa de 
contaminação (F/Cp) são atrelados e provocados num pensamento com-
plexo a evitar o engessamento do isolamento intermitente, interpelando 
soluções advindas das crises sociais, econômicas e políticas correlatas e 
anteriores. As políticas públicas de renda (L3) contribuem para pessoas 
vítimas de doenças respiratórias permanecerem em isolamento domi-
ciliar independente de tempos climáticos, enquanto pessoas sem este 
diagnóstico possam adotar o modelo intermitente (L5).

Confrontando as correlações das lacunas de saúde, política, econô-
mica, social e ambiental engendradas de forma evidente ou velada na 
matéria jornalística analisada, num contexto atual de carência de desco-
bertas científicas e diante de perspectivas de adoção de distanciamento 
intermitente em meio a ciclos de contaminação do coronavírus, chegamos 
a soluções que independem do tipo de quarentena selecionada (F/Cc3), 
reforçando medidas de investimento público nas pesquisas científicas 
(L2), nas redes de saúde (L2) e nos programas de renda social (L3) no 
cenário brasileiro. A partir disso, problemas de falta de tratamento e 
de vacina, de tempo e intensidade da imunidade à Covid-19 (E/Cc2) 
“entram” nas projeções de resolução da policrise em questão, evitando, 
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nos termos de Kern e Morin (2003), a incapacidade de pensar sua mul-
tidimensionalidade e construindo oportunidades solidárias.

Considerações Finais

As crises precisam ser pensadas e confrontadas antes de se retroali-
mentarem e expandirem a contextos mais amplos. A policrise do novo 
coronavírus requer análise de panoramas, perspectivas e projeções 
necessárias às saídas de seus problemas; exige a busca de oportunida-
des apesar da persistência das incertezas num movimento solidário de 
consciência por soluções comuns. O jornalismo interpretativo e o pensa-
mento complexo adotado por pesquisadores do campo comunicacional 
e jornalístico podem contrariar uma crise de representação de qualquer 
conjunto policrísico ao pensar as ocorrências, a ligação e explicação 
dos fatos, seus graus de complexidade, as lacunas de contextualização, 
fatores e efeitos.

Sem reduzir a importância do jornalismo declaratório de sua notícia, 
a agência Deutsche Welle, todavia, demarca grau parcial de interpretação 
jornalística dependente de outros referenciais interpretativos, devido 
à lacuna de saúde em relação ao tempo e à intensidade da imunidade, 
determinante das marcas lacunares econômicas a respeito de oferta de 
leitos hospitalares e ajuda financeira da qual depende a adoção de janelas 
de isolamento domiciliar no Brasil. Deste modo, sinaliza que as crises 
de saúde e social só podem ser resolvidas se as problemáticas políticas 
e econômicas não se cristalizarem. Daí o jornalista e o pesquisador 
terem a responsabilidade de confrontar as incertezas dos períodos inter-
mitentes na garantia de imunidade à doença, das opções de quarentena 
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em contraponto à sazonalidade dos tempos frios, do distanciamento 
social único prolongado, do tempo e da intensidade da imunidade e as 
respectivas oportunidades de observação de novos ciclos da pandemia, 
do isolamento intermitente, das soluções das políticas públicas de saúde 
e da multidimensionalidade dessa intermitência.

Só há soluções possíveis caso o alto índice de contaminação, o 
estado de emergência pública, a recessão econômica, o tipo de dis-
tanciamento e a sazonalidade climática forem analisados juntamente 
com o controle de sobrecarga nos hospitais aliado à aplicação de testes 
virais, sua realização generalizada nas faixas populacionais, duração 
e intensidade de medidas conforme os níveis e os ciclos de contágio, 
ao estudo de redução de renda e consumo das pessoas e à análise dos 
efeitos variados em pacientes com ou sem doenças respiratórias crônicas. 
A matéria jornalística aqui analisada sinaliza de forma evidente e velada 
que a adoção do isolamento intermitente e da trégua na quarentena para 
reaquecer a economia só é viável se medidas governamentais de renda 
social e diagnóstico comparado das vítimas em diferentes ciclos, tem-
pos climáticos e de históricos de saúde não similares forem aplicadas 
sob permanente avaliação em nosso país. Num panorama exigente de 
pesquisas científicas e diante de perspectivas de opção pelo isolamento 
intermitente contra ciclos da policrise de Covid-19, as políticas públicas 
de legitimidade das ciências médicas, das redes de atendimento hospi-
talar e de complemento de rendas sociais principalmente dos brasileiros 
mais necessitados são indispensáveis.

O presente artigo só chegou a estes resultados por meio de diagramas 
de análise de policrise, do método de pragmática do discurso jornalístico 
e sua compreensão da operação ininterrupta e transitiva do jornalismo, 
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da identificação de lacunas impeditivas do pensamento complexo acerca 
dos problemas crísicos e de soluções a partir das evidências e das for-
mas veladas das diversas crises referenciadas. Outras saídas contra as 
pandemias de coronavírus podem ser apontadas através da análise da 
notícia da Deutsche Welle e de outras produções jornalísticas, inclusive 
confrontadas entre si. As fontes entrevistadas na matéria em questão 
sugerem, por exemplo, a realização generalizada de testes virais e o 
controle da capacidade hospitalar em períodos alternados de quaren-
tena, a partir dos quais propostas de redes de “corredores urbanos” de 
vigilância pública de saúde são sinalizadas, mas elas dependem dos 
sentidos mobilizados por outras narrativas a respeito da pandemia. 
O indispensável é interpretar qualquer conjunto nacional de policrise 
de modo complexo. Assim, seremos solidários conosco, com nossos 
desafios atuais e do futuro comum.
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A Presença de uma Ausência: 
Projetos Cidades Vazias (Empty Cities)

Kati Caetano

Acompanhar o projeto de fotos das cidades vazias em várias mani-
festações na Folha de S. Paulo e no The New York Times (com títulos 
como Empty Cities, Empty Museums, Empty Airports, The Great Empty, 
World of Emptiness, The Magic of Empty Streets, entre outros títulos) no 
pico da pandemia em grandes centros como São Paulo, Nova York, Paris 
induz obrigatoriamente à associação com as fotos de Eugène Atget no 
início do século XX, em seus percursos por Paris captada visualmente 
sem a presença humana. O contexto histórico e cultural era outro, mas 
a similaridade do procedimento estético é convocada pelo efeito do que 
Merleau-Ponty (2006) e semioticistas europeus de base fenomenoló-
gica designam como a presença de uma ausência. Essa noção carrega 
o pressuposto de que a ausência de figuração (assim como o silêncio) 
também tem existência semiótica, isto é significam. Ainda que não 
realizada discursivamente, a contingência de uma manifestação figu-
rativa está sempre implicada naquilo que está representado no visual, 
por diversos tipos de associações que a inscrevem como virtualmente 
presente, na condição de potência.
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Nas fotos de Atget, o homem existia in absentia pressuposto pelos 
artefatos que criava e usava (sapatos, bicicletas, metrô), portanto a 
ambiência se preenchia de sua figuralidade virtual. No contexto atual, a 
cidade vazia traz outra percepção, a de privação da liberdade na medida 
em que pressupõe que as pessoas estão obrigadas a uma clausura invo-
luntária. Elas não estão efetivamente na cena, e sim fora do campo, 
físico e imagético. Essa situação requer do fotógrafo uma gestão da 
visualidade que, nos exemplos que traremos, consegue aliar os conteúdos 
das fotos, aquilo a que se reportam figurativamente, a formas expressi-
vas de composição fotográfica. Com esse procedimento, formalizam o 
valor afetivo de um conteúdo representado, o que confere à leitura da 
notícia uma apreensão de ordem experiencial. Para evidenciar nosso 
raciocínio, e com base no conjunto de empíricos reunidos de jornais 
nacionais e estrangeiros a partir do início da pandemia1, estabelecemos 
três categorias analíticas em distintos níveis de mediação simbólica: a 
configuração espacial demarcada na relação dentro/fora, a homologação 
dessa dinâmica expressiva na ideia ambivalente de liberdade e clausura, 
proteção e risco; e uma manifestação lógico-semântica que daí se depre-
ende, natureza/cultura, como ativação, já cultural per se, do imaginário 
de que somos ciclicamente confrontados à nossa impotência perante o 
acaso de certas tragédias. Todas essas instâncias são sobredeterminadas 
pelo agenciamento de composições que remetem à percepção de uma 
categoria transversal expressa nas noções de presença e ausência.

1. Vários jornais foram rastreados nesse período: The New York Times, The Guardian, 
El País (espanhol e nacional), Le monde, Extra, Folha de S. Paulo, Público 
(Portugal), mas os empíricos selecionados para este artigo concentram-se no 
NYT e na Folha de S. Paulo, onde fotografias expressando efeitos de sentido 
do vazio das cidades foram fartamente exploradas.
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Os Contornos Limitados da Experiência Espacial de 
Dentro e Fora

Essa primeira articulação compreende a relação como vivemos as 
experiências de espacialidade quando o ambiente exterior se nos apa-
rece demarcado, fora da circunscrição do devir corporal de um sujeito. 
Na descrição que faz das figuras de que se reveste um corpo-actante 
enquanto manifestação de sentidos, Fontanille (2016) cita a posição do 
que designa como corpo-ponto, na contingência de deslocamentos e 
suscetível de compor itinerários dêiticos no horizonte de suas estratégias 
enunciativas com outros corpos, subjetais ou objetais. O confinamento 
reduz essa possibilidade, em certos casos chega mesmo a eliminá-la, 
pois a relação costumeira que estabelecemos com o entorno, dentro e 
fora de casa, é de um espaço contíguo interposto por limiares de passa-
gem, como portas e janelas a partir das quais não observamos apenas o 
mundo, mas a ele nos integramos pela transitividade do corpo, tanto em 
sua mobilidade física quanto em suas apreensões estésicas, pelo olhar, 
tato, cheiro e pelos seus ruídos. Os deslocamentos por certos espaços da 
nossa cotidianidade, à força da repetição, criam hábitos que não devem 
ser encarados apenas em sua automaticidade, como bem evidenciam 
Gumbrecht (2010) e Greimas (1987), cada um em uma episteme refle-
xiva própria. Para o primeiro, há um tipo de experiência estética que 
se ancora no efeito positivo da repetição e o segundo ressalta o papel 
ativo do sujeito para a vida em modo estético-estésico, na qual o prazer 
do hábito, como escapatória do gesto automatizado na rotina, não está 
descartado.
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A quebra da contiguidade espacial, no presente caso, promove o 
efeito de sentido de impotência (quando a contingência de poder sim ou 
poder não estão banidas) e faz imaginar a elevação de um obstáculo à 
livre ação humana. Fica assim esfacelada a dinamicidade do dentro/fora 
na medida em que divisórias impõem a retenção dos movimentos do 
corpo próprio. As fotos dão forma visual a essa exterioridade distante: 
são elaboradas em camadas de profundidade que se orientam para um 
horizonte de fundo em que o vazio humano, ou a sua escassez, transpa-
rece. O jornal The New York Times reproduziu, em diferentes matérias, 
fotos de espaços públicos de grandes capitais e localidades de várias 
partes do mundo, que exploram em tomadas horizontais ou verticais, 
às vezes mesmo com capturas aéreas, o estranhamento desses cenários 
em confronto com a evocação de um perigo “no ar” (Figuras 1 e 2).

Figura 1

As ruas perto do Arco do Triunfo estavam quase vazias este mês

Foto de Andrea Mantovani em Nossiter (2020b)
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Figura 2

Café fechados há mais de um mês

Foto de Andrea Mantovani em Nossiter (2020b)

Em alguns casos, essa vacuidade estimula a percepção de encantos 
que a multidão de pessoas e carros antes embaçavam, mas o efeito é 
melancólico pela ancoragem do texto verbal que direciona a leitura do 
“belo” da paisagem para a sensação de presença de um organismo invi-
sível que parece se estender pela superfície da imagem acompanhando 
o percurso do olhar que perscruta cada recanto. Em um empírico, em 
especial, a atmosfera é tomada por esse vestígio do invisível como se a 
lente da câmera representasse sua disseminação por todos os lados ou 
o olhar testemunhal de quem presencia a falta do humano. A produção 
foi feita com tomadas de drone que vão capturando, em vistas aéreas 
ou paralelo ao chão, a extensão das ruas, a longa trajetória sobre uma 
ponte (Figura 3), orientando o olhar em consonância com a perspectiva 
progressiva do aparato que atravessa o espaço urbano.
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Figura 3
Imagens de drone monstram Wuhan sob lockdown

“Drone Footage Shows Wuhan Under Lockdown” (2020)

Figura 4
Céu visto da Santa Cecília, no centro da cidade de São Paulo

Cabral (2020, Foto 12)

Diversas fotos, porém, assim como textos, ressaltam o caráter insó-
lito de uma integração quase nunca percebida entre o arquitetônico e a 
natureza. Fotos de Gabriel Cabral (Figura 4), na FSP, destacam o azul 
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do céu de São Paulo, sob o qual a harmonia eidética da linha geométrica 
dos edifícios, das manchas cromáticas dos galhos de árvores e da rede 
estruturada das ruas emerge como uma surpresa para o olhar do próprio 
habitante da cidade.

Figura 5

Praça principal de Bogotá no dia em que o bloqueio começou. Os pombos 
eram os únicos sinais de vida

Foto de Federico Rios em Turkewitz (2020)

Não é só no grande centro e nas regiões populosas da cidade que essa 
poeticidade aparece, em artigo da FSP sobre a pandemia em pequena 
cidade do sertão da Paraíba, as cenas de pessoas nos espaços de fazendas 
portando máscaras (Caldas, 2020) e, em bairros de São Paulo, o distan-
ciamento social em pequenos bares (Santos, 2020) carrega a iminência 
de uma interação bastante arriscada. Em contraponto à tragédia que 
aflige a humanidade, os animais aparecem como parte dessa natureza 
poupada da invasão do vírus: artigo do NYT explora esteticamente as 
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ambiências do vazio (Figura 5), como (entre muitos exemplos) a ima-
gem de praça central de Bogotá onde, diz o texto, os “únicos sinais de 
vida” são as pombas.

Figura 6

Um complexo residencial refletido na janela de um posto avançado de 
doação de alimentos

Foto de Maruício Lima em Nossiter (2020a)

Uma das tomadas do efeito metafórico dado pelo tensionamento fora/
dentro é a foto produzida por Mauricio Lima (Figura 6) para o jornal 
NYT, publicada no artigo de Adam Nossiter, “‘Like a Prison’: Paris 
Suburbs Simmer Under Coronavirus Lockdown” no dia 10 de abril. 
O reflexo de um conjunto residencial na janela de um edifício exprime 
a contiguidade dos dois ambientes, aquém e além dos vidros da janela, 
sentidos nessa composição apenas em sua interação dêitica. O título 
inicia pela fala de uma das moradoras que discursiviza a sensação de 
aprisionamento discutida acima - Like a prison (Nossiter, 2020a).
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Por meio da combinação entre a imagem do prédio e o desenho 
de um rosto, supostamente identificado a feições de imigrantes, dois 
estilos e dois tipos de percepções se entrelaçam: o linear da edificação 
projetada na janela e o pictórico (Wölflin, 2006) da pintura de sua 
fachada (em termos fotográficos, poderíamos nos reportar ao caráter 
referencial e subjetivo) como traço compositivo, e a exterioridade 
realista e interioridade passional, como efeitos de sentido ambíguos 
da situação social, agora agudizada em tempos de pandemia. Convém 
ressaltar que a matéria discute esse problema na cotidianidade de um 
dos bairros mais pobres e com maior densidade de imigrantes de Paris, 
em Seine-Saint-Denis (Clichy-Sous-Bois), onde o perigo do vírus anda 
de mãos dadas com a violência doméstica, a falta de condições físicas 
adequadas e o abuso da autoridade policial. Se a grande pintura já 
condensava em dias normais, pela expressão do rosto e topicalização 
geográfica, a configuração de um drama, em tempos de pandemia a foto 
consegue captar os sentidos ambivalentes que esse acaso traz à lente do 
fotógrafo na mostração de nossos isolamentos em espaços domésticos e 
a presença do entorno que invade nossas expectativas de poder ir para 
fora. Aqui política e estética são articuladas de maneira clara porque dão 
voz, ainda que indiretamente, a atores sociais que sofrem o problema 
atual em consonância com outros que são históricos e permanentes.

Entre Edificações e Natureza, a Clausura Humana

As imagens em geral dividem-se entre conjuntos de efeitos realistas, 
corroborando fotos de estilo referencial da estética fotojornalística ou 
do cartaz publicitário e outras que exploram tons nuançados, contrastes 
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de luz e sombra (Figura 7), formas insólitas dadas pelo efeito escuro de 
certos ambientes as quais se aproximam de uma estética que remete ao 
padrão documental de cunho autoral, ou mesmo a certas visões pictóricas 
de natureza surreal (Figura 8).

Figura 7

Hora do rush em Londres

Foto de Andrew Testa em Kimmelman (2020)

Aliás, o caráter surreal das atuais circunstâncias permeia tanto as 
imagens quanto os textos verbais que remetem invariavelmente, a fortiori, 
a um estado distópico. Mesmo quando as fotos revelam o olhar poético 
de extração do belo no medonho, os textos trazem os informes nefastos 
da pandemia. E mesmo em certas imagens, exacerba-se o aspecto fan-
tasmagórico de presença do vírus no vazio urbano, obtido pelo contraste 
entre o escuro (o apagamento imagético da cidade) e o luminoso dado 
pelos avisos brilhantes que alertam sobre a necessidade de atenção 
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(Figura 9). Não por acaso, estas imagens inserem-se em uma matéria 
da FSP intitulada “Estética da Pandemia”.

Figura 8
Bedford-Stuyvesant em Brooklyn

Foto de Marian Carrasquero em Knoll (2020)

Figura 9
Painel alerta sobre o Covid-19 em prédio na Avenida Eusébio Matoso 
(São Paulo)

Santos (2020, Foto 5)
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No artigo de introdução à matéria “The Great Empty Photographs by 
The New York Times” (de 23/03/2020), Michael Kimmelman refere-se 
a fotos dos vazios urbanos como imagens “assombradas e assustadoras” 
[“haunted and hauting”], mas em certo sentido também são esperançosas, 
pois “nos fazem lembrar que a beleza requer interação humana” [“remind 
us that beauty requires human interaction”]. Nessa perspectiva, pode-se 
afirmar que nas criações humanas estão as marcas de suas interações, 
sem as quais as obras se assemelham a ruínas [“They evoke the romance 
of ruins”]. Há, portanto, uma espécie de atonicidade do valor positivo 
desses novos cenários tranquilos em prol de uma forte tonicidade da 
vida cotidiana que se faz ausente: tanto pela falta de pessoas nas ruas, 
quanto da sensação de perigo que as espreita e se anuncia em sua pos-
sibilidade ceifadora. O que se obtém é a presentificação da ausência 
manifestada em efeitos de sentido complementares: o protagonista 
vírus está virtualmente presente nas imagens embora não realizado 
em suas manifestações figurativas; o actante ser humano está ausente 
da imagem, mas afirma sua (frágil) presença, naquilo que o representa 
como seu espaço próprio, invadido pelo vírus. Trata-se, assim, de tentar 
formalizar a falta no discurso mobilizando valores afetivos e emotivos 
na interpretação do que está concretamente representado, para os quais 
contribuem a relação verbovisual e a vivência do momento.

Nas fotos de Atget mencionadas no início deste artigo, tanto a presença 
humana é afirmada, paradoxalmente, pelos artefatos que cria, quanto a 
cidade é elevada a sua “essência”, a uma espécie de “cidadedade”, como 
se o fotógrafo quisesse mostrar que Paris é “ser Paris”. De certo modo, 
o fenômeno de figurativização da atmosfera mágica, quase suspensa, 
dessa cidade se materializa nas inúmeras fotos e cartões postais que a 
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publicizam, a ponto de tomadas similares serem repetidas pela apreensão 
fotográfica do turista que a visita. Como dizia Benjamin (2012), uma 
vez reproduzida, as imagens cristalizam um modo de olhar o mundo 
baseado nas formas técnicas que o representam no inconsciente ótico. 

A combinatória da presença e da ausência também emerge com 
força no cenário contemporâneo, mas a figura humana está separada 
e não articulada com a cultura expressa pelas suas formas de vida 
(Fontanille, 2015). Em contraposição, a cidade aparece como acon-
tecimento e não ter acesso a essa manifestação do acontecimental 
como afeto atribui à proteção da casa um novo valor, axiologicamente 
negativo, de clausura. Esse é o paradoxo a ser compreendido e dis-
cursivizado, uma vez que implica o movimento tenso e tensivo entre 
a falta e a presença, entre ficar dentro (ideal almejado por muitos nos 
finais de semana em períodos anteriores à Covid, ou mesmo na rotina 
do trabalho) e sair para fora, nas ruas ou adentrando outros espaços, 
entre o desejo de que o tempo passe rápido e a necessidade de ampliar 
a duração de certos momentos ou contemplações a serem fixadas em 
imagens. As matérias jornalísticas oscilam igualmente entre mostrar a 
negatividade da privação (de vida, de informação, de vacinas, de pers-
pectivas, de dados) e a intensidade patêmica de criar pequenas crises 
estéticas na vida confinada, tentando manter assim o elo perdido entre 
a vivência anterior e a atual.

Para Zilberberg (2008), o acontecimento se inscreve no apareci-
mento do inesperado, situa-se no eixo da intensidade afetiva e tem uma 
lógica concessiva suscetível de ser expressa na fórmula gramatical dada 
pelo “embora”. Esse é justamente o modo de convocação que a saída 
para fora de casa nos incita, a de que apesar de tudo a interação com 
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a cidade mobiliza paixões inquietantes, modalizadas pelo desejo (em 
vista de seus atrativos), pela necessidade (como lugar do trabalho e da 
busca de recursos) e mesmo como manifestação da liberdade de ir e 
vir. Coloca-se como algo em que me integro, a que pertenço e que me 
pertence, mas que me foi inesperadamente tomado.

A Contra-Investida da Natureza

Como se viu, uma oposição entre o que pertence ao mundo da 
natureza e o que constitui obra do ser humano aflora no conjunto das 
fotos examinadas. Não se apregoa essa distinção, constata-se apenas 
que ela está presente em nossos imaginários, como componente da 
própria cultura, e se mostra como evidência em face do afastamento do 
ser humano de seu espaço de convivência. Contra as programações e 
derivas possíveis de sua costumeira mobilidade espacial, o sujeito sen-
te-se repentinamente bloqueado. Encontra um oponente cuja identidade 
desconhece e que é atribuída à ação daquilo que na natureza é visto 
como selvagem, passível de ser encarada talvez pelo conceito do sublime 
Kantiano (Kant, 2009). Não é o belo, mas o sublime em seu significado 
de advento impactante, cuja força excede a capacidade da imaginação 
e, por isso mesmo, impede ou torna difícil a sua comunicabilidade. 
Nessa acepção, o sublime revela a impotência da compreensibilidade 
humana frente as intempéries da natureza, coloca-a à deriva no rumo 
das experiências vividas em ato.

Todos os esforços empreendidos pelas múltiplas ocorrências sim-
bólicas, midiáticas ou não, se empenham para explicar o absurdo da 
situação atual, que as faz resvalar em contradições, apelos e paixões aos 
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quais visam a dar conformação expressiva. Assim também procede o 
jornalismo por meio de suas imagens, arranjos verbovisuais e recursos 
tecno-estéticos.

Figura 10

São Paulo, “Victor Morayama for The New York Times”

Kimmelman (2020)

Nessa foto (Figura 10), de inversão do olhar através dos vidros das 
janelas (de dentro para fora), a cena registra a perspectiva da câmera 
(de fora para dentro) capturando os ambientes internos e as pessoas 
em seus apartamentos. A contiguidade dada pela sequência das janelas 
suscita a ideia do confinamento, cada um em seu apartamento, sem ver 
o outro que, no entanto, está ao lado. No diagrama do conjunto, não se 
pode evitar que as linhas paralelas verticais e horizontais traçadas na 
fachada do prédio remetam ao desenho de uma grade. Ao fundo, algumas 
luminárias acesas, em filtro amarelo, conferem anonimato de algumas 
pessoas tomadas em contraluz. Com essa composição, destaca-se a per-
tinência do enquadramento formatado em mise-en-abîme, inscrevendo 
um quadro dentro do outro: o prédio fixado como um enunciado nos 
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limites da quadratura da foto e as janelas projetando-se como células 
no interior das quais os seres humanos se aprisionam (“Como uma 
prisão”, diz uma das entrevistas na matéria sobre Seine-Saint-Denis 
comentada acima!). Ou seja, o efeito enunciativo é o do distanciamento 
dado pela circunscrição hermética da superfície imagética que se fecha 
em dupla camada. Mesmo nos ambientes internos, prevalece o recuo 
humano promovido por um agente invisível que se manifesta apenas 
pelos efeitos que provoca.

Do ponto de vista de um imaginário tradicional da nossa sociedade, 
a natureza se impõe mais uma vez à cultura erigida pelo homem, deses-
tabilizando suas formas de vida.

Merece ainda destaque no conjunto das fotos analisadas no período, 
mesmo as de conteúdos outros relativos à pandemia, o fato de que raras 
são as opções em preto e branco. Sabe-se que, em face de tragédias, 
o recurso a fotos desprovidas de cores são criadas visando a suscitar 
emoções distintas e transformadoras (Didi-Huberman, 2016) pelo toque 
de subjetividade evidente que exprimem. Essa escolha deriva, portanto, 
de modos de figurar e enunciar que são reveladores de modos de pre-
sença no mundo Basso e Dondero (2015). Tanto no grande conjunto 
de imagens sobre as cidades vazias, quanto no contingente de outras 
matérias arroladas nos nossos corpora de pesquisa, observa-se o pre-
domínio da cor e da grande dimensionalidade da foto long form como 
tentativa de agregação de valor-experiência (Longhi & Caetano, 2019), 
já discutido por nós em outros textos, e que atendem à dupla demanda 
da atenção comercial e da dimensão sensível dos atos comunicativos. 
Na contramão de um mero exacerbamento das sensações (Haroche, 2008; 
Türcke, 2010), muitas vezes artificial de boa parte da produção visual 
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jornalística, as fotos por nós selecionadas destacam-se pela marca da 
presença - de um sujeito (fotógrafo) diante do fato e de um fato a ser 
apreendido afetivamente pelo leitor/usuário. Parece curioso, assim, que 
o apelo estético do p&b, bastante presente no documentarismo em geral, 
não tenha sido (ou tenha sido minimamente) mobilizado.

No corpus específico de análise para este artigo, apenas um conjunto 
de tomadas da Folha de S. Paulo aparece, em meio a tantas visualidades. 
Trata-se de 13 fotos de Lalo de Almeida (“Coronavírus mata mais de 
uma pessoa por minuto no Brasil”, 2020) figurativizando cenas mais 
comuns na midiatização da pandemia: enterros, ambientes hospitala-
res, túmulos e covas, máscaras à venda em lugares insólitos para o seu 
comércio. Os enterros acontecem no Cemitério da Vila Formosa, zona 
leste de São Paulo, e a atmosfera das fotos, com efeitos esfumaçados 
pela poeira levantada com o revolver da terra nos sepultamentos, pelo 
contraste entre claro/escuro, luz/sombra, outorgam ao cenário ares de 
espectralidade e (novamente) presença oculta do vírus. Na totalidade 
da matéria, o acervo das fotos aparece como uma pequena galeria de 
imagens a serem vistas conforme o movimento de interação do leitor, 
mediante a rolagem horizontal da tela na orientação de setas laterais. 
Trata-se, portanto, de um adicional do artigo que pode ou não vir a ser 
desdobrado no processo de leitura. Diante desse quadro, fica a pergunta 
do que significa e implica em termos interacionais a fotografia em preto 
e branco no jornalismo contemporâneo contraposta às grandes e colo-
ridas imagens do jornalismo online, quando se visa a sobredeterminar 
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componentes estésicos e afetivos a fatos acontecimentais do cotidiano. 
Este não é porém o propósito deste texto2.

Retomando as Formalizações Discursivas das Cidades no 
Jornalismo em Tempos de Pandemia

Ao trazer os processos de midiatização da pandemia pelo viés de pro-
jetos relacionados ao vazio das cidades, mostramos os efeitos de sentido 
da presença imagética do vírus, apesar de sua invisibilidade figurativa.

A questão refere-se aos modos de tornar visível o invisível, que não 
passa apenas por processos imediatos de reconhecimento visual (a figura 
do vírus), mas sobretudo pelos valores afetivos e passionais agregados 
aos conteúdos concretamente materializados.

Pela interação do homem com a cidade, em seus diversos compo-
nentes (edificações, ruas, natureza animal e vegetal) realizam-se os 
sentidos idealizados de existência. É pela ruptura desse contínuo da 
experiência cotidiana que será evidenciado o impacto sobre a vida social. 
As tragédias do número crescente de mortes são mostradas normalmente 
em cifras e estatísticas, motivo porque gráficos e infográficos ocupam 
boa parte das páginas e telas de jornais no mundo inteiro. Como dar 
forma, no entanto, às nossas percepções para aqueles que se sentem 
potencialmente atingidos tanto pelos efeitos do vírus quanto pela sua 
potencial eventualidade em nossas vidas?

A sobredeterminação da categoria ausência e presença, concebida 
em sua articulação dinâmica, foi a chave de leitura concebida para 

2. Marcia Boroski, doutoranda do PPGCom da Universidade Tuiuti do Paraná 
(UTP), e membro do grupo de pesquisa INCOM/UTP, vem desenvolvendo 
pesquisa específica nesse sentido.
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investigar as imagens. Não é apenas o vazio que se expressa, é ele em 
sua relação lógica com a pregnância, como bem nos mostra Deleuze 
na obra sobre a lógica das sensações (2007). Desse enlace ambíguo 
surgem os desdobramentos de sentidos, que se manifestam em imagens 
de cidades, de animais, de plantas, de ruas, de carros e pessoas (ou da 
falta delas). Quando terminamos este artigo, o cenário tinha se inver-
tido. A despeito do incremento de casos e óbitos, da falta de leitos nos 
hospitais e de extensão exponencial da pandemia por todas as regiões 
do país, as ruas voltam a ficar cheias. Feiras livres, zonas de comércio 
popular de ruas, shoppings de grandes centros, lojas de mercadorias 
e serviços não essenciais, entre outros lugares de lotação da presença 
humana. Os jornais começam então a fotografar esse efeito de massa, 
em tomadas aéreas ou horizontais, no meio da multidão, de gente e 
de vírus, como disse antes o NYT a respeito das tomadas da rua de 
Paris (na Figura 1: “a cidade pertence aos parisienses, e, of course, aos 
micróbios”), ou em plano aberto para dar conta do espalhamento da 
pessoas. O texto verbal não mostra mais a magia ou a surrealidade do 
vazio; a cidade como um ator social é preterida em favor de um sujeito 
antes recuado e que se apressa irracionalmente para retomar os seus 
antigos espaços. O sentido implícito dado é o da irracionalidade de uma 
imperiosa e não atenciosa interação.
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Notícias e Pandemia nos Portais de Vereadores 
de Salvador e Deputados da Bahia

Mary Weinstein

Existem portais criados no universo digital para veicular informações 
unicamente originárias da prática política. O presente estudo investiga 
aspectos dessa modalidade de utilização da mídia surgida graças à 
viabilização tecnológica garantida pelo acesso à internet a partir dos 
anos 1990, também como alternativa para a publicização voluntária e 
com autonomia, e sem as restrições, edições ou direcionamentos normal-
mente praticados pelos meios de comunicação de massa convencionais 
em suas atividades jornalísticas, ao tempo em que também funciona 
como um sistema de produção de press release. O momento focalizado 
é este em que se multiplicam propostas, sugestões e ações, na forma 
de indicações e projetos, de parlamentares, relacionadas ao combate à 
pandemia do Covid-19, que se instalou no mundo, e, mais fortemente, 
no Brasil, a partir de março de 2020. Nos atemos à análise de publica-
ções encontradas nos sites da Câmara de Vereadores de Salvador e da 
Assembleia Legislativa da Bahia, em abril de 2020.

De início, identificamos o modelo híbrido que surge com a exposi-
ção midiática pretendida por agentes da política a partir basicamente da 
intersecção desses dispositivos criados especialmente para noticiar as 
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intenções formuladas na rotina dos parlamentares e do que se reconhece 
comumente como o modo de fazer jornalismo em veículos tradicionais 
tendo os acontecimentos do dia a dia como uma das principais matérias 
primas. Como se verificam nestes ambientes, as notícias estão invariavel-
mente associadas a intuitos próprios de um grupo que, ao mesmo tempo 
em que as motiva, as produz e as sustenta. Percebe-se, então, uma ambi-
valência na constituição desse modelo, como um simulacro instalado e 
acolhido no meio digital, que contraria fundamentos comuns aos meios de 
comunicação formais, mesmo que o entendimento de “profissional” e do 
“jornalismo” possam sofrer adequações ao longo do tempo, como mostra 
Groth (2011), em função das alterações socioculturais que se processam.

Com base nessas congruências, problematizamos um tipo de veicu-
lação de notícias geradas por - e para - agentes políticos, sua logística 
e suas motivações, que estão no limiar do que se considera jornalismo. 
Obviamente, essa composição se destina a um público. A categoria 
notícias nos dispositivos que trataremos neste trabalho é destacada 
no menu do site que tem como objetivo principal oferecer informa-
ções sobre o Poder Legislativo em uma determinada instância e local. 
Esta pesquisa teve início como parte de uma investigação coletiva no 
âmbito do Grupo Lugar Comum, integrante do Programa de Pós-Gra-
duação em Arquitetura e Urbanismo, da Faculdade de Arquitetura, da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Diferenciações do Veículo

Os sites de casas legislativas com acesso livre proliferaram-se como 
meio de divulgação de atividades e como prestação de serviço, para 
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que a população tivesse informações sobre como seus representantes 
exercem seus mandatos. A presença desses portais se disseminou nas 
democracias mais consolidadas do mundo, assim como em outras em 
estágios não tão avançados. Nos estados brasileiros e em municípios 
há um número significativo de casas legislativas que mantêm o próprio 
site, seguindo o padrão da distribuição de assuntos e serviços em abas 
que se ramificam e se expandem pela esfera do hipertexto. Assim, tanto 
a Câmara Municipal de Alagoinhas (BA) (http://camaradealagoinhas.
ba.gov.br/) com 18 vereadores, quanto a de Vassouras (RJ) (https://
www.vassouras.rj.leg.br/) com 14, quanto a do Rio de Janeiro (RJ) 
(http://www.camara.rj.gov.br/) com 50, e a de São Paulo (SP) (http://
www.saopaulo.sp.leg.br/) com 55, possuem meios de estarem inseridas 
na plataforma digital, tendo uma mídia específica para representá-las. 
Os parlamentares publicizam suas ações por meio desses veículos 
de comunicação criados para essas e outras divulgações associadas. 
Na maioria deles, há o que chamam de notícias que eles consideram 
importantes e que acreditam que deveriam ser socializadas. Os custos 
para fazer os sites funcionarem são assumidos por cada casa legislativa.

Há variações nos modelos de comunicação digital, seja no design, seja 
no conteúdo. No site da House of Commons, do Parlamento do Reino 
Unido (“House of Commons”, s.d.), as notícias são produzidas pelas 
comissões e são identificadas como press release dirigidos, claramente, 
aos meios de comunicação convencionais. No Brasil, em geral, não é 
feita essa distinção, mas há sites em que as notícias são encontradas sob 
o guarda-chuva do setor chamado comunicação. A Assembleia Legisla-
tiva de São Paulo (Alesp) publica o que chama de “últimas notícias” na 
aba “comunicação” onde também estão as opções das TVs e do Diário 
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Oficial, que compõem o Portal da Assembleia, no ar desde 2005. Na parte 
superior da página, cujo link é https://www.al.sp.gov.br/, há um aviso em 
vermelho informando que “as matérias da seção Atividade Parlamentar 
são de inteira responsabilidade dos parlamentares e de suas assessorias de 
imprensa. São devidamente assinadas e não refletem, necessariamente, a 
opinião institucional da Assembleia Legislativa de São Paulo”. Há também 
referência à origem da informação, citando a assessoria do deputado que 
produziu o texto, como responsável. O Portal da Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro (Alerj), cujo link de acesso é http://www.alerj.rj.gov.br/, 
também traz sob a aba “comunicação” as opções de “sala de imprensa”, 
com notícias, imagens, TV Alerj e Rádio Alerj, e “publicações”, com 
capas do Diário Oficial e jornais da instituição. Geralmente, no menu 
dos portais, há a aba das notícias para a qual abre-se um leque de pos-
sibilidades de informações. Desde moções, homenagens, marcações de 
audiências e de entrevistas até providências, que poderão representar uma 
alteração importante na vida da comunidade. Na Assembleia Legislativa 
da Bahia (Alba) (http://www.al.ba.gov.br/), as matérias são feitas por 
uma equipe de jornalistas que trabalha para a instituição diretamente, ou 
seja, os conteúdos produzidos não são de autoria direta dos assessores 
dos parlamentares.

Tanto o “profissional” quanto o “jornalismo”, sobre os quais Groth 
se referiu e nós citamos acima, lidam preferencialmente com acon-
tecimentos singulares e que mereçam ser transpostos para os jornais 
pelo interesse que possam despertar. Diversamente, no universo que 
analisamos, o acontecimento está circunscrito a uma rotina, a uma pro-
dução prevista e voluntária de intenções. Como ações, têm o intuito de 
provocar possivelmente dois tipos de impacto: o primeiro, na vida da 
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comunidade potencialmente beneficiária da ação, aqui revista estritamente 
como proposta, intenção, indicação, projeto; e o segundo como notícia 
reproduzida para ser lida, interpretada e processada como informação 
dirigida a um público, na maioria das vezes sobre um determinado 
personagem, no caso, o parlamentar, que está inserido no panorama 
político local e que tem como objetivo obter resultados que venham, 
necessariamente, enaltecer a sua imagem, com base em sua atuação e 
a partir daquela publicação que ele mesmo produziu. Para serem con-
siderados no universo jornalístico, esses acontecimentos geradores de 
impacto teriam que ser provocados por “uma ação que interrompe um 
estado qualquer, mas que só existe quando há sujeitos afetados e que 
lhe dão sentidos” (Berger & Tavares, 2010, p. 123).

Esses acontecimentos que motivam os registros, sobretudo em 
favor dos parlamentares, não são selecionados da mesma forma dos 
que ocorrem em contextos e locais diversificados e nem fazem parte 
de uma agenda planejada, como os que são publicados em periódicos 
comuns ou tradicionais. Também, não se tratam de fatos que ocupam 
quaisquer espaços da cidade para além dos plenários, e que pela rele-
vância, singularidade, abrangência ou quaisquer outros valores-notícia 
(Galtung & Ruge, 1965), são transformados em jornalísticos. O tipo 
de acontecimento considerado e transformado em notícia nestes sites é 
formulado sabendo-se que deverá ser divulgado. Essas ações são noti-
ciadas e poderão de fato ocorrer, posteriormente, como acontecimentos, 
uma vez que, ao serem noticiadas, ainda são dados e informações que 
somente constam no protocolo, como projetos, indicações ou sugestões, 
que, se aprovados e executados, aí, sim, poderão afetar segmentos sociais 
ou a sociedade, para além dos plenários.
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Ou seja, para que ocorram de fato, para que se realizem como 
acontecimentos, as ações, primeiro, terão que ter sido planejadas, 
formuladas, relacionadas como propostas e aprovadas coletivamente, 
para depois serem executadas e possam causar impacto na vida das 
pessoas. Antes disso, no entanto, já terão sido noticiadas praticamente 
como acontecimento, somente por terem sido planejadas e propostas. 
Apesar de não serem destituídas do status de acontecimento, não são 
como os fatos que interrompem um estado qualquer e que geralmente 
são considerados pelos gatekeepers (Shoemaker, 2011) dos meios de 
comunicação, porque são previstos e planejados dentro de uma confor-
midade, de constrangimentos convencionados para uma determinada 
rotina própria dos parlamentos que são apresentados como sujeitos 
dessas ações. Estes acontecimentos que ocupam o endereço do plenário 
são divulgados nos sites criados para a função específica de publicizar 
as ações dos parlamentares para que possam ser acessados livremente 
pelo público em geral e por profissionais do jornalismo, e, a partir daí, 
possivelmente, serem inseridos, também, como notícia, nas publicações 
jornalísticas tradicionais, como são os fatos regularmente aproveitados, 
que são imprevistos, dispersos, inauditos, etc, dependendo que passem 
pelos portões (Shoemaker, 2011) que compõem o processo de seleção 
de assuntos e possam finalmente serem publicados.

Jornalistas sabem que podem sofrer pressões oriundas do poder 
político e os políticos também sabem que os jornalistas sabem disso 
(Charaudeau, 2009, p. 139). Com os sites das casas legislativas, instau-
ra-se a possibilidade de oferecer uma leitura livre desse tensionamento 
e a partir de ações propostas por parlamentares que já foram planejadas 
com uma motivação relacionada à possibilidade da almejada visibilidade, 
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independentemente da absorção dos meios de comunicação convencio-
nais, cujo espaço à categoria, como dissemos, sofre rigoroso escrutínio, 
assim como outros temas que aspiram entrar em pauta. Jornais constroem 
credibilidade selecionando notícias relevantes e que se efetivem pela 
consistência do conteúdo. Sugestões de pauta não costumam ser trans-
formadas em notícia enquanto puderem ser identificadas como meras 
especulações ou por biased interpretation, interpretação tendenciosa. 
Outro ponto a ser percebido é que, preferencialmente, publicam-se 
notícias relativas a políticos do Poder Legislativo em editorias criadas 
especificamente para isso, e não em editorias de cidade, cotidiano e 
afins, que também evitam conferir protagonismos ao Poder Executivo, 
afastando-se do modo assessoria de imprensa.

Componentes da malha midiática (Sodré, 2002), os portais que 
publicizam as ações dos políticos, nos próprios ambientes digitais das 
instituições sobre as quais tratamos, passam a existir no universo das 
mídias como referência local, inclusive para o meio jornalístico, mesmo 
que restrições sejam levantadas, ou mesmo que não gozem da preferência 
do público acostumado a outras fontes de informação (Gomes, 2004). 
“Quanto maior for a necessidade de orientação que as pessoas têm no 
âmbito dos assuntos públicos, maior é a probabilidade de elas atenta-
ram para a agenda da mídia” (McCombs, 2009, p. 94). E esses meios 
organizados nas instituições oferecem a disponibilidade de acesso para 
obtenção de informação. Portanto, apesar da mídia convencional, esses 
portais não deixam de ser parte do agendamento.

Esses dispositivos criados para atender aos objetivos de deputados e 
de vereadores, compondo a comunicação estratégica de cada um deles, 
definem uma relação que buscam estabelecer com o público, em um diálogo 
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praticamente de mão única, para servir principalmente como subsídio para 
os jornais formais, e se observa que eles existem como para compensar a 
“má vontade” (Gomes, 2004, p. 328) dos meios tradicionais, que, a rigor, 
promovem o agendamento. “O poder político é também parte interessada 
na construção da agenda midiática e, de maneira geral, no jogo de mani-
pulação. Há uma guerra entre políticos e jornalistas, guerra simbólica, 
mas cujo objetivo é influenciar a opinião pública” (Charaudeau, 2009, 
p. 257). Embora, as restrições impostas por gatekeepers no dia a dia dos 
jornais com maior credibilidade não se referirem somente a políticos. 
Lacunas de representação nos meios jornalísticos tradicionais são fre-
quentemente apontadas, por vezes, relacionadas a conjunturas até mais 
complexas que as que limitam a visibilidade pretendida pelos agentes 
da política, especialmente por segmentos sociais distanciados da mídia 
hegemônica. E sabemos que comunicadores profissionais constroem a 
hegemonia (Carah & Louw, 2015, p. 23).

Em grande parte dos meios convencionais, assim como o que acon-
tece no acesso à tecnologia, estreitando as possibilidades de mediação 
(Martín-Barbero, 2009), o público consome a informação gerada pela 
indústria cultural ao tempo em que segmentos sociais encontram obs-
táculos para se colocarem e se fazerem ouvir ou notar, ou para criarem 
suas próprias mídias (Martín-Barbero, 2009). Tanto na comunicação 
jornalística tradicional, quanto na alternativa, construída por meio dos 
sites, sob encomenda, o público ainda não encontrou como aproveitar 
efetivamente a interatividade que chegou junto com a internet, para 
além do domínio da tecnologia que privilegia especialmente o banco 
de dados das empresas. Ignorada, a falta de recursos para um debate 
pleno ainda nos remete à descrição da transformação da esfera pública 
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da “redução da representatividade pública que ocorre com a mediatiza-
ção das autoridades estamentais” para a “esfera do poder público”, no 
sentido moderno (Habermas, 1984, p. 31). A mesma circunstância ocorre 
nos sites dos representantes dos que encontram extremas dificuldades 
em se fazer representar, inclusive, midiaticamente.

“De maneira constante, tem-se observado o crescimento do volume 
informacional, o que envolve sites pessoais, de organizações e blogs” 
(Dalmonte, 2009, p. 172). Os sites das casas parlamentares, portanto, 
estão classificados, pertencem a essa nova categoria que se construiu 
a partir das iniciativas que surgiram depois de anos em que os jornais 
eram empresas que predominantemente compunham o mercado da 
mídia. Por isso, atentarmos para esses veículos que são instrumentos 
exclusivos dessas organizações é uma forma de conhecê-los, uma vez 
que integram o universo midiático. É certo que há limitações por serem 
veículos colocados no ar por unidades do Poder Legislativo e que, neles, 
peculiaridades do webjornalismo não sejam devidamente exploradas, 
como a multimidialidade, se pensarmos somente na aba de notícias, a 
interatividade, e a hipertextualidade (Dalmonte, 2009). A depender do 
impacto que poderia resultar dessa construção midiática, esses meios 
potencialmente preencheriam lacunas.

Conteúdos sobre Ações

Nos inteiramos sobre a performance dos recursos de comunicação 
de que tratamos, os sites, da Assembleia Legislativa da Bahia e da 
Câmara Municipal de Salvador considerando dados quantitativos e 
qualitativos, para verificarmos os padrões de funcionamento e atuação 
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dos dispositivos. Deste modo, pretendemos ter uma compreensão mais 
apurada do modus operandi das propostas que os sustentam como 
mecanismo idealizado para publicização de conteúdos e de providências 
que se criam como produto, durante o exercício do mandato político. 
O estudo se dá a partir da pandemia, com eventuais referências a outros 
períodos, para efeito comparativo.

A análise sobre a atuação desses portais durante as circunstâncias 
de pandemia é feita quando ainda se percebe: 1) a continuidade de uma 
superprodução de fake news 1 no universo digital; 2) o aprofundamento 
da crise econômica2 e de credibilidade dos meios de comunicação tra-
dicionais3; 3) a resistente e crescente necessidade de colocar a própria 
imagem na mídia para se manter como opção na política e em eleições 
subsequentes, já que “existir para as mentes, os corações e a memória 
do público passa pela visibilidade midiática” (Gomes, 2004, p. 116).

Essa notícia oferecida à recepção como uma narrativa jornalística 
legítima é elaborada por profissionais como mais um produto midiático 
capaz de utilizar as características comuns ao campo jornalístico e a 
necessidade de fazer propaganda da atuação política ocorrida nas casas 
legislativas. Sem dilemas em torno da inexistência da imparcialidade 
ou neutralidade, uma vez que os intuitos desde o início do contrato 
de leitura (Charaudeau, 2009) são claros, sem se propor a responder a 

1. Em maio de 2020, finalmente, foi aberto processo no Superior Tribunal Federal 
(STF) para desbaratar produções de fake news contra o próprio STF, por exemplo.

2. O Jornal do Comércio, que começou a circular em 1827 e que pertenceu aos 
Diários Associados de Chateaubriand, fechou suas portas, como impresso e 
como digital, em 2016, quando era o mais antigo da América Latina. Em abril 
de 2020, o impresso Correio da Paraíba encerra atividades.

3. Em grande parte decorrente de alinhamentos ocorridos e mais recentemente por 
uma campanha liderada pelo próprio presidente.
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questionamentos sobre as atribuições e a credibilidade do jornalismo, e 
se utilizando de dispositivos disponíveis às práticas de poder, os portais 
desenvolvem uma logística de publicização para expor, sobretudo, o 
cotidiano dos parlamentares, o que acaba evidenciando ou apresentando 
a um olhar mais crítico, aspectos protocolares do Poder Legislativo, 
incumbido de legislar, em sua funcionalidade fragmentada, de providên-
cias propostas de forma individual e isolada, a partir da compreensão 
de componentes do grupo, dependente de um aval coletivo e de uma 
constante tratativa com o Poder Executivo. Tudo isso em contraposi-
ção ou de forma independente à possibilidade de buscar propiciar uma 
problematização capaz de transformar efetivamente as condições de 
sociabilidade.

Mesmo assim, as ações são investidas de sentido e ganham o status 
de notícia. Assim como os meios de comunicação de massa promovem 
um acontecimento selecionando-o, transformando-o e publicando-o nos 
veículos montados para divulgar sobre a rotina dos parlamentares, as 
narrativas são produzidas como notícias. Embora “as necessidades de 
acontecimentos dos responsáveis pela montagem ajudarem a formar 
acontecimentos públicos” conferindo importância às atividades orga-
nizacionais (Molotch & Lester, 1999, p. 40) nos meios tradicionais, a 
mesma regra se aplica aos relatos que foram surgindo com o layout 
clássico do jornalismo.

Esses meios de comunicação alternativos, sobre os quais tratamos 
aqui, não sofrem a chamada pressão de veículos concorrentes. Como sabe-
mos, “os meios de comunicação de massa, em sua prática, vivem situ-
ação plena de concorrência” e o que realmente importa para eles é a 
audiência e seu consumo que lhes garantem o mercado (Dalmonte, 2009, 
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p. 27). Além de serem exclusivos naquele tipo de mediação, os portais 
aos quais nos referimos se sustentam financeiramente a partir de verba 
empregada pela própria instituição interessada em contribuir com os 
agentes que compõem o seu quadro que, em conjunto, justificam a 
existência dela. Portanto, não é preciso empreender negociações finan-
ceiras para esta sustentabilidade, porque as despesas e investimentos 
são previstos nos orçamentos anuais da casa. Mesmo assim, para obter 
o mínimo de efetividade e justificar o empreendimento, é preciso que 
se dê, em algum nível, o contrato de leitura que busca assegurar audi-
ência a um produto (Dalmonte, 2009, p. 30). Independentemente das 
motivações e pretensões das iniciativas, o diálogo a ser estabelecido 
neste canal midiático se realiza a partir destra troca ou transferência 
de informação, como preveem os princípios e os fins da comunicação. 
O sujeito deve justificar porque tomou a palavra e identificar ao mesmo 
tempo o destinatário para o que fala, precisaria “conquistar seu direito 
de poder comunicar” (Charaudeau, 2009, p. 71). A questão seguinte 
diz respeito ao conteúdo da informação veiculada, de que forma ela se 
torna relevante, útil, justificada e atraente ao seu público consumidor.

Certamente, o jornalismo não poderia prescindir dos valores deon-
tológicos no processo de produção e de uma série de constrangimentos 
discursivos (Dalmonte, 2009, p. 20), sendo isento de intenções que não 
a do interesse público. No entanto, nos portais aos quais nos referimos, 
há propósitos claramente subjacentes, para sustentação de um cená-
rio político local. Apesar disso, as notas publicadas são de interesse 
público porque guardam informações referentes - mesmo que sejam 
formuladas unicamente para relacionar as ações dos parlamentares. 
Para além desta questão, possivelmente o formato da cobertura e as 



171

informações que compõem o conteúdo seriam discutíveis e dificilmente 
poderíamos classificá-los como webjornalismo se relativizássemos com 
o jornalismo praticado na rede, a exemplo dos webjornais advindos das 
versões impressas dos jornalões, como o FolhaOnline, OGloboOnline, 
Estadao,com, dentre tantos, além dos que já nasceram na própria web. 

Cada nota nos dispositivos contribui para a construção de uma 
condição associada ao vereador ou deputado que se coloca como autor 
de uma ação que beneficiaria um determinado público. Repetidamente, 
surgem dúvidas sobre a real perspectiva de execução das propostas que 
aparentemente reforçam, de forma redundante, notícias veiculadas por 
meios de comunicação tradicionais ou pelo próprio portal. Por exemplo: 
deputados protocolam que câmaras de desinfecção sejam instaladas em 
hospitais públicos. Este tema foi objeto de projeto de lei e indicação 
repetidas vezes nos plenários, e também foi publicado em jornais de 
circulação, porém sem conter a informação de que esta teria sido uma 
proposta de um deputado ou vereador (“Três túneis de desinfecção são 
instalados em hospitais de Salvador”, 2020). Outros assuntos recorrentes 
foram o do crescimento da violência doméstica em tempos de pandemia 
e a concessão de auxílio a motoristas de vans escolares e de empresas 
alternativas de transporte intermunicipal, que também apareceram nos 
jornais e como propostas recorrentes de parlamentares, mas de forma 
distanciada entre si.

Site da Câmara e da Assembleia Legislativa

O layout do site da Câmara Municipal de Salvador oferece os tópicos 
Câmara, Vereadores, Atividade Legislativa, Transparência, Ouvidoria, 
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Notícias e Diário Oficial, no alto da página, logo abaixo do brasão 
da instituição e dos itens webmail, portal do servidor e de um espaço 
reservado à busca por conteúdos. A aba de Notícias é a sexta opção da 
esquerda para a direita e é a que oferece a lista das postagens sobre as 
ações dos vereadores ordenadas da mais recente à mais antiga. A listagem 
é preenchida por uma foto e pelo título da notícia, no qual é possível 
clicar para acessar o texto completo que, em média, tem cinco parágrafos. 
São sete notícias por página, contendo a data e o horário da postagem. 
As notícias tratam das ações no plenário e gabinetes, e também incluem 
outras movimentações como entrevistas dos vereadores em meios de 
comunicação. Há também espaço para opiniões dos vereadores.

No portal da Câmara, além das notícias curtas, pensadas para fun-
cionarem na internet, ou seja, criadas conforme os principais pontos 
estipulados para a notícia via internet, há uma TV e uma rádio que são 
produções da própria Câmara, com um elenco de jornalistas que já 
fizeram parte de jornais do mercado soteropolitano e que atendem ou 
são contratados por cada gestão da casa. Pela concisão e objetividade do 
que é noticiado e pela padronização da veiculação, é possível considerar 
que o trabalho de produção de notícias para o site conta com a credibi-
lidade necessária, mesmo que o conteúdo esteja centrado em promover 
os vereadores, já que esta é a função e a razão da existência dessas 
notícias no site. Ele é produzido para dar vazão ao que os vereadores 
fazem na Câmara com a justificativa de representarem a comunidade. 

De modo similar ao site da Câmara de Vereadores da capital do 
Estado, o da Assembleia Legislativa demonstra o intuito de colocar 
em evidência os feitos dos deputados que pedem, solicitam, homena-
geiam, indicam e propõem. As ações relatadas também demonstram 
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claramente o diálogo pretendido com o Poder Executivo ao qual são 
oferecidas contribuições em forma de ideias ou sugestões de soluções 
para tornar efetivo o combate à pandemia. As iniciativas são publici-
zadas por meio da publicação financiada pela Assembleia Legislativa 
e, pelo menos esse registro, para além do chamado “protocolo”, será 
feito, como possibilidade de compartilhamento com o público sobre 
o que cada um propõe ou decide em sessões e votações. Há um con-
junto de profissionais que trabalha regularmente fazendo matérias não 
assinadas que são publicadas no Mídia Center que é uma das sete abas 
do site da Assembleia Legislativa. As demais são denominadas Página 
Inicial, Institucional, Deputados, Atividades Legislativas, Serviços e 
Transparência. Logo acima deste menu, há links e ícones para outras 
mediações - Diário Oficial, TV Alba, Contato dos Deputados e webmail.

O grupo de 21 funcionários – três fotógrafos, um publicitário, um 
editor da galeria de fotos e 16 jornalistas – é responsável também por 
abastecer o carrossel que exibe automaticamente os destaques na página 
inicial do portal. Na aba Mídia Center aparecerão tantas matérias quantas 
forem as moções e indicações formuladas pelos deputados no dia – não 
há número de publicações estipulado. Também são incluídas as movi-
mentações durante as sessões presenciais que durante a pandemia foram 
substituídas por sessões virtuais. Nenhuma das ações protocoladas pelos 
deputados deve ficar de fora e, mesmo assim, há disputa em torno das 
inserções, como acontece em relação ao site da Câmara de Vereadores. 

Como praticamente toda ação relatada é publicizada no site, depre-
ende-se que o que está publicado é a integralidade das atividades dos 
deputados na Assembleia, para além das negociações travadas nos 
bastidores da política. As demais abas não estão à cargo da Assessoria 
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de Imprensa (Ascom), que também produz as matérias publicadas no 
Diário Oficial do Estado (DOE), meio de comunicação em formato de 
jornal, que deixou de ser impresso para ser oferecido exclusivamente via 
internet, no formato flip, em que as páginas são passadas ao comando de 
um clique. O jornal digital é diagramado nos moldes do impresso e estão 
nestes formatos desde 2013, para relacionar todos os atos do Governo. 

A Assessoria de Comunicação (Ascom) também publiciza pelo site 
e distribui notícias sobre a instituição para os meios de comunicação 
convencionais, independentemente do trabalho dos assessores de comu-
nicação que cada um dos 63 deputados possa ter. Esses profissionais 
que trabalham para os deputados enviam releases e propostas tentando 
emplacar as próprias pautas nos meios de comunicação de massa conven-
cionais. A Ascom também mantém interlocução regular com jornalistas 
nas redações que, por sua vez, utilizam o site esporadicamente para 
coletar possíveis notícias a serem dadas, desenvolvidas ou investigadas. 

O Mídia Center assumiu seu mais recente formato, mais próximo 
do jornalismo, em 2014. Funciona conforme preceitos deontológicos da 
profissão mas também na lógica das assessorias de imprensa, ou seja, 
preparando material que fica disponível como um produto que pode ser 
consumido como jornalismo ou como matéria prima para profissionais 
do mercado que podem desdobrá-lo criando pautas com acréscimo de 
aspectos ou atributos. Algumas características estilísticas na produção 
do texto são mesmo respeitadas como o não uso de adjetivos, o que os 
aproxima do estilo jornalístico mais praticado. Também, o chamado 
“o outro lado da notícia” é eventualmente buscado, para justamente 
criar uma atmosfera compatível com a possibilidade de credibilidade. 
No entanto, a maioria das notícias é redigida tendo o deputado já na 
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composição do lead. O principal valor-notícia passa a ser o próprio 
deputado autor da moção ou indicação, cujo nome também costuma 
aparecer de pronto no primeiro parágrafo, o que preferencialmente não 
ocorreria em reportagens ou matérias publicadas em meios de comuni-
cação tradicionais. No site, as matérias têm em torno de quatro a cinco 
parágrafos e aparecem em grupos de 20 em cada página.

O Noticiário e Pandemia

Em abril de 2019, o site da Assembleia Legislativa publicou 
366 notícias, quando a média nos meses em atividade naquele ano ficou 
em torno de 350 unidades. No presente ano, em abril, foram publicadas 
menos da metade desta média. Foram 147 notícias, sendo pelo menos 
110 sobre projetos, indicações e moções voltados para o combate ou 
prevenção à pandemia, assim como relativas a políticas públicas de 
apoio e suporte aos mais prejudicados e ao setor de saúde.

No site da Câmara foram publicadas 125 matérias em abril deste ano, 
sendo pelo menos 104 relacionadas à pandemia com atributos referentes 
a saúde, políticas públicas, trabalho, renda e medidas emergenciais. 
A maioria das notícias está relacionada à prevenção e ao combate 
da doença, assim como a auxílios a diversas categorias profissionais 
e aos mais afetados. Pelo menos, 30 tiveram como atributo a saúde, 
25 a políticas emergenciais e mais de 15 a trabalho e renda. No período, 
as audiências deixaram de ser presenciais para serem semi presenciais 
ou remotas.

Aparentemente, a intencionalidade demonstrada pelos parlamenta-
res, em seus discursos que enfatizaram suas propostas, em contexto de 
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extrema complexidade, que envolve a precisão de providências emer-
genciais assim como situações de precariedade preexistentes, que sempre 
tiveram caráter político, sanitário e social, não mudaram. As condições 
que agravam as novas circunstâncias, percebem-se, eram latentes sem 
que medidas saneadoras efetivamente tivessem sido sugeridas e/ou 
implementadas ao longo dos anos pelo conjunto de parlamentares. 
Ainda assim, as iniciativas que se tornam públicas por meio das notícias 
nos portais seguem pontuais, atacando isoladamente aspectos diversos. 
Buscamos as publicações dos parlamentares no mesmo mês, no ano 
anterior, e constatamos que as propostas também passaram ao largo de 
questões estruturais que eram recorrentemente emergentes. Paralela-
mente, expõe-se o contexto da comunicação na esfera pública, que se 
resume à forma como o recurso informacional é utilizado, refletindo 
uma conduta que contribui para que causas e efeitos sejam legitimados 
e mantidos por tempo que se estende indefinidamente. No momento da 
pandemia, essas características de proposições pontuais para interferir 
em problemas estruturais são mais perceptíveis, se pronunciam mais 
explicitamente devido à singularidade do momento, de extrema gravidade. 

A partir do que é noticiado durante a pandemia, vê-se o intuito dos 
vereadores de cercar o problema com propostas de leis e indicações 
que auxiliem no combate e na minimização do problema, mas, sobre-
tudo, nota-se que eles encontram aí a possibilidade de comprovar a 
sua atuação, dando visibilidade a si, mesmos, com ou sem a existência 
de um acontecimento com o potencial de noticiabilidade que teria em 
outros meios. É possível perceber as composições a partir dos elogios e 
propostas que formulam ao Executivo, que é o Poder que mais atrai os 
holofotes com publicações mais frequentes nos jornais convencionais. 
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Com a pandemia, passaram-se a serem feitas sessões virtuais, e 
todas elas foram acompanhadas pelos repórteres da equipe e suscita-
ram matérias elaboradas para o Mídia Center, no portal da Assembleia 
Legislativa. Para além destas, o noticiário é, normalmente, recheado por 
ações propostas, moções ou indicações dos parlamentares tendo como 
alvo as comunidades que dependem de um cuidado amplo e legitimado 
pelos governos para que realmente se constituam. No período pesquisado, 
não há registros de ações presenciais no lugar das comunidades para as 
quais a iniciativa é proposta, aparentemente, por causa da pandemia, 
embora também desde antes do evento já se percebia um afastamento. 
Deputados já vinham trabalhando de forma distante das comunidades 
que sempre foram mais visitadas pelos políticos durante campanhas 
eleitorais especialmente antes das facilidades oferecidas pelos meios 
de comunicação digitais.

As notícias, em sua maioria, dão conta do que é constatado pelo 
parlamentar, quando se trata de manifestação ou ação direta com mora-
dores e dificilmente relatos e opiniões de outros, inclusive dos afetados, 
são incluídos. As ações nem são repercutidas entre o público para o 
qual foram formuladas. Geralmente as aspas encontradas em qualquer 
dos cinco parágrafos dão voz ao próprio deputado ou a relato sobre ou 
relacionado a atitude dele. A partir desses eventos ou de seus projetos, 
as matérias são elaboradas pelos jornalistas e é natural a disputa entre 
assessores pela postagem no site da instituição. Em geral, os parlamen-
tares buscam enaltecer ou propor ações que atinjam uma determinada 
categoria ou comunidade que venha a resultar em um retorno para a 
sua imagem e, principalmente, na forma de votos em eleições futuras. 
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Em abril, já em plena pandemia, havia deputados remetendo-se ao 
estado de carência em creches e escolas, e doações de cestas básicas 
foram propostas. Foi denunciada a precariedade do ambiente onde 
merendeiras trabalhavam. Entretanto, outras notícias também comuns 
foram as moções ou homenagens, que pouco alteram a realidade das 
comunidades necessitadas de beneficiamentos básicos como saneamento, 
saúde e educação. “Tenham certeza de que me dedicarei cada vez mais 
na busca e luta pelo progresso e desenvolvimento social e econômico 
desse município que tanto tenho apreço”, assegurou Deputado Dal (PP) 
como publicado em 15 de maio, em nota intitulada Dal saúda aniver-
sário de Jaborandi (2020), sobre menção elogiosa ao município que 
comemorava emancipação.

Eventualmente, jornalistas vão ao site buscar notícias que possam 
ser replicadas em suas edições. O portal acaba tendo um considerável 
número de visitas mais valorizadas pelo potencial multiplicador do que 
por uma contagem real de visitantes, que nem é processada frequen-
temente. Sobretudo, importa para os deputados e seus assessores que 
o link da matéria publicada nos portais acabe sendo distribuído entre 
assessores e redes sociais. É, também, interessante perceber a diferença 
das votações em tempo de pandemia, em relação a questões acaloradas, 
como em tempos de aprovação de Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano (PDDU), ou de definição do valor de tarifas de ônibus.

Considerações Finais

A Câmara Municipal de Salvador coloca à disposição um portal com 
o objetivo principal de dar visibilidade aos vereadores, assim como a 
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Assembleia Legislativa da Bahia. Ambas utilizam o formato comum ao 
jornalismo para colocar em evidência um cotidiano de notícias baseadas 
em motivações que nem sempre resultam em realizações, em providên-
cias assumidas, como acontecimentos, que à princípio ou afinal jamais 
sairão da categoria da intenção. E, notadamente, não valorizam a pos-
sibilidade real de estabelecer um canal de comunicação que estabeleça 
uma maior proximidade com eleitores ou comunidade que costumam 
ter acesso a notícias através de outros meios de comunicação, como a 
televisão, jornais e até outros dispositivos das redes virtuais.

As micronarrativas publicadas nos sites em questão produzem sentido, 
e de forma restrita eventualmente aparecem repercutidas como notícia 
em outros meios. O fato, embora em invólucro aparentemente comum 
à prática jornalística, é conduzido por interesses dos proponentes do 
próprio site e daqueles que o compõem. Considerando que a importância 
e a relevância jornalística são consequentes a um acontecimento efetivo 
da vida real, torna-se muitas vezes menos comum que “ações” gestadas 
nos gabinetes dos parlamentares alcancem o impacto desejado a ponto 
de serem noticiadas fora do ambiente desses sites institucionais.

Somente as primeiras intenções, de informar e de estimular o debate, 
podem ser consideradas como motivação para construção das notícias. 
Como deputados e vereadores dependem de propostas e ações para serem 
considerados e mantidos como candidatos preferenciais por eleitores, 
cristaliza-se aí uma incompatibilidade de interesses na caracterização 
do portal como veículo eminentemente jornalístico. Encontra-se, neste 
detalhe, um ponto de tensão que se refere à relação do jornalismo com os 
seus consumidores já que o principal propósito das notícias veiculadas 
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pelos parlamentares é o de publicizar suas ações ou intenções, para que 
se coloquem midiaticamente, para que obtenham visibilidade.

O debate público, a partir da informação, seria a motivação fundante 
para a produção jornalística. Assim como há uma transformação da 
esfera pública a partir da prensa de Gutemberg, a invenção da internet, 
também no campo da comunicação, promoveu rupturas que estão sendo 
rapidamente absorvidas e sedimentadas, sem que decisivamente as formas 
de representação proporcionáveis pela tecnologia sejam aproveitadas 
para promover o debate por meio da comunicação na esfera pública, que 
é aliada da democracia. Existe, portanto, uma ambiguidade na função 
do portal que transita entre colocar em exposição o vereador/deputado 
e comunicar o conteúdo da notícia que poderia servir como subsídio 
de informação sobre o que realmente vem acontecendo ou sendo feito 
acontecer pelos parlamentares. O veículo, apesar do seu potencial comu-
nicativo, acaba se limitando a anúncios de ações de parlamentares, que 
se coloca mais efetivamente como matriz para possíveis replicações e 
agendamentos, em vez de se promover também como legítimo propo-
nente na esfera pública.
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Pandemia, Mídia Radical e a Informação que 
Mobiliza e Preserva Vidas: a Experiência 
de uma Mídia Radical Negra em S. Paulo - 
Agência Alma Preta

Juarez Tadeu de Paula Xavier
Pedro Borges Franco Zimermann do Nascimento

O neoliberalismo se apresenta há anos para o mundo como a única 
saída possível. O filósofo Francis Fukuyama (Fukuyama, 1989) chegou 
a profetizar o modelo econômico e político capitalista como o último 
estágio do desenvolvimento humano.

O mundo, com diversas nações sob a égide do neoliberalismo, 
tem observado o aprofundamento da desigualdade. Dados da Oxfam 
apontam que 8 pessoas acumulam a mesma riqueza que metade da 
população mais pobre do planeta (“Oxfam vai a Davos para alertar que 
apenas 8 homens possuem a mesma riqueza que a metade mais pobre 
do mundo”, 2017).

A globalização, idealizada pela humanidade como uma potência, é 
cada vez mais marcada pela pobreza, fome e miséria. Enquanto a indústria 
alimentícia cresce, relatório das Nações Unidas sinaliza que 265 milhões 
de pessoas podem viver sob a fome em 2020 (“Pandemia pode duplicar 
número de pessoas que enfrentam crises alimentares”, 2020). Enquanto 
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a indústria farmacêutica cresce, em 2016 cerca de 15 mil recém nascidos 
morreram por conta de complicações do nascimento por dia (“Apesar do 
declínio constante na mortalidade entre crianças com menos de cinco 
anos, 7 mil recém-nascidos morrem todos os dias, afirma novo relató-
rio”, 2017).

As desigualdades e as diferenças ganham contornos ainda mais dra-
máticos com a chegada da pandemia da Covid-19, doença que vitimou 
mais de 411 mil pessoas em todo o planeta (“Covid-19. Pandemia já 
matou 411.588 pessoas no mundo”, 2020).

A pandemia apresenta a incompatibilidade entre a preservação da 
vida, uma democracia real e radical, e o neoliberalismo.

O capitalismo concorrencial buscou a unificação do planeta, mas 
apenas obteve uma unificação relativa, aprofundada sob o capita-
lismo monopolista graças aos progressos técnicos alcançados nos 
últimos dois séculos e possibilitando uma transição para a situação 
atual de neoliberalismo. Agora se pode, de alguma forma, falar numa 
vontade de unificação absoluta alicerçada na tirania do dinheiro e 
da informação produzindo em toda parte situações nas quais tudo, 
isto é, coisas, homens, idéias, comportamentos, relações, lugares, 
é atingido. (Santos, 2000, p. 26)

O Brasil, presidido por Jair Messias Bolsonaro (Sem partido), cujo 
Ministério da Economia é administrado por Paulo Roberto Nunes Guedes, 
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que defende as políticas adotadas pelo Consenso de Washington1, é a 
prova mais concreta disso no mundo.

Enquanto países como a África do Sul (Borges, 2020a) e a Nigéria 
(Borges, 2020c) adotaram medidas de isolamento, com o intuito de 
preservar a vida, o presidente da República Jair Messias Bolsonaro pede 
pelo fim do isolamento social (“Bolsonaro vai ao STF e pede fim do iso-
lamento”, 2020) e participa de manifestações com milhares de pessoas, 
para demonstrar descontentamento com o fechamento momentâneo de 
empresas e a diminuição do lucro de empresários. Isso ocorre mesmo 
diante das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
(“Recomendações da PAS/OMS”, s.d.) e do próprio Ministério da Saúde 
(“Sobre a doença”, s.d.) de que o isolamento social é necessário.

Os resultados da política escolhida pelo governo brasileiro, alinhado 
aos desejos do neoliberalismo e de uma política de desmonte do esboço 
de um Estado de bem-estar social no país, evidenciam necroliberalismo 
(Bercito, 2020) e descrito grupos como populações descartáveis para o 
capitalismo global moderno (Mbembe, 2018).

A doença, que primeiro chegou ao Brasil por meio da classe média e 
alta do país, grupo de ampla maioria branca (Souza, 2017), se popularizou 

1. O Consenso de Washington aconteceu em 1989, nos EUA, e é um dos marcos 
para a elaboração do plano neoliberal no âmbito econômico. As dez regras são: 
1 - Disciplina fiscal – o Estado deve limitar os gastos à arrecadação, eliminando 
o déficit público; 2 - Redução dos gastos públicos; 3 - Reforma fiscal e tributária, 
na qual o governo deveria reformular seus sistemas de arrecadação de impostos e 
ampliar a base sobre a qual incide a carga tributária, com maior peso nos impostos 
indiretos; 4 - Abertura comercial e econômica dos países, a fim de reduzir o 
protecionismo e proporcionar um maior investimento estrangeiro; 5 - Taxa 
de câmbio de mercado competitivo; 6 - Liberalização do comércio exterior; 
7 - Investimento estrangeiro direto, eliminando as restrições; 8 - Privatização, 
com a venda das estatais; 9 - Desregulamentação, com o afrouxamento das leis 
de controle do processo econômico e das relações trabalhistas; 10 - Direito à 
propriedade intelectual (Silva, s.d.).
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com o passar do tempo. O perfil dos mortos se alterou, o que logo fez 
cair por terra a determinação de que o “vírus é democrático”.

O desdobramento da infecção é reflexo das desigualdades sociais 
e raciais brasileiras. Ela atinge os grupos que menos podem ficar em 
casa durante o isolamento social por precisarem trabalhar e com pior 
acesso à informação. O impacto sobre os diferentes grupos também é 
distinto, afinal doenças como hipertensão e diabetes, descritas como 
potencializadoras dos efeitos do vírus, são mais frequentes na comu-
nidade negra (Simões, 2020d).

Depois de doente, os efeitos também variam a depender dos mar-
cadores de raça, classe e gênero. Afinal, no Brasil, as possibilidades de 
tratamento de qualidade e o acesso à saúde estão balizados a partir de 
critérios econômicos, sociais e raciais (Borges, 2020d).

Cobertura Subalterna - Mídia Radical

A pandemia tem sido alvo da cobertura da mídia negra. A agência 
de notícias Alma Preta (https://www.almapreta.com/) se debruça sobre 
a cobertura dos impactos da pandemia nas comunidades negras, mora-
dores das periferias, comunidades quilombolas e países africanos - em 
especial os de língua portuguesa.

Reportagem desenvolvida pelo Alma Preta, com base de dados obtidos 
via Secretaria de Saúde de São Paulo, mostra que pessoas autodeclaradas 
pretas têm 62% mais chance de serem vítimas da Covid-19 depois de 
infectadas, quando comparadas às pessoas brancas (Simões, 2020f).

A falta de informações sobre o marcador racial deixa em dúvida 
a real letalidade do vírus sobre a comunidade negra. No estado de 
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São Paulo, o poder público não apresenta as informações das vítimas da 
Covid-19 com o quesito raça/cor, mesmo que obrigatórios em estados 
como São Paulo (Simões, 2020c).

O necroliberalismo também age de maneira a “deixar morrer” grupos 
sociais e raciais quando corta investimentos para a garantia de direitos, 
segundo Mbembe (Bercito, 2020). Em 2016, o Brasil adotou a Emenda 
Constitucional nº 95 (2016), proposta que congelou os investimentos 
sociais no país pelos próximos 20 anos, com impactos diretos sobre a 
educação e saúde. Foi um golpe direto e violento contra o Sistema Único 
de Saúde (SUS), plataforma responsável por receber a maior parte das 
vítimas pela Covid-19 no Brasil (Simões, 2020b).

Dados do próprio Ministério da Saúde apontam que 67% dos usu-
ários do SUS no Brasil são pretos ou pardos, identificações de cor que 
compõem o grupo racial negro (“Eleições: O que estes médicos negros 
têm a dizer sobre Saúde no Brasil?”, 2020).

Imprensa Negra

A imprensa ocupa papel central nas sociedades modernas. É ela quem 
cumpre uma das funções principais da vida humana em sociedade na 
contemporaneidade, que é a de se manter informado. Essa relevância 
se torna ainda maior em momentos de pandemia.

A mídia corporativa, composta pelos grandes veículos de comunicação 
do país e com ampla capilaridade no território nacional, tem focado a 
cobertura no balanço do número de mortes, nas decisões tomadas pelos 
poderes institucionais, e nos impactos da pandemia sobre a vida dos 
brasileiros nas diversas modalidades do cotidiano.
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O formato da cobertura está em acordo com o projeto político das 
grandes corporações de mídia. A linha editorial da Folha de S. Paulo, 
jornal impresso de maior circulação do país, é categórico e reafirma o 
compromisso da companhia.

A Folha é um jornal feito em São Paulo com irradiação nacional, que 
se propõe a realizar um jornalismo crítico, apartidário e pluralista. 
Do ponto de vista político, sustenta a democracia representativa, a 
economia de mercado, os direitos do homem e o debate dos proble-
mas sociais colocados pelo subdesenvolvimento.(Projeto Folha, s.d.)

É fundamental que a população saiba em que fase está a pandemia 
no país, que acompanhe a quantidade de casos de infectados, o número 
de pessoas recuperadas pela doença. É importante que se entenda quais 
são as medidas adotadas pelo poder público, os desdobramentos delas 
acerca do número de vitimados pela doença. É relevante também que 
se acompanhe o que o Estado tem feito para preservar vidas e como 
tem permitido que as pessoas sobrevivam dentro de casa.

Essa cobertura, em pleno acordo com a noção liberal de jornalismo 
neutro, imparcial, de quarto poder da sociedade e de ferramenta para 
acompanhar o funcionamento das instituições (Projeto Folha, s.d.), é 
restritiva e faz o repórter deixar de acompanhar aspectos centrais da 
realidade ao qual a pandemia se insere (Abramo, 2016).

Não existe imparcialidade jornalística diante de uma sociedade repleta 
de desigualdades (Abramo, 2016). Não existe neutralidade para grandes 
empresas, chefiadas por bilionários, cujos interesses estão pautados 
na acumulação capitalista, como é o caso da imprensa (Souza, 2017).

Falta para a cobertura da imprensa a noção da desigualdade, a 
grande questão da pandemia da Covid-19. Perde-se tantas vidas em 
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algumas localidades, e tão pouco em outras, porque se vive sob uma 
brutal desigualdade (Simões, 202c).

Nesse sentido, o jornalismo da grande imprensa, coberto por uma 
roupagem crítica de denúncia da falta de competência do poder público, 
realiza a manutenção da situação atual (Souza, 2017).

No sentido oposto a esse, as mídias radicais negras e de perife-
ria apresentam uma modalidade de cobertura mais ampla e diversa. 
“By radical media, I refer to media, generally small-scale and in many 
different forms, that express an alternative vision to hegemonic policies, 
priorities, and perspectives” (Downing, 2002, p. V)

Se as mídias radicais não têm capacidade para cobrir de maneira 
simultânea as informações acerca da Covid-19, elas apresentam noções 
completas sobre a realidade. “First, radical alternative media expand the 
range of information, reflection, and exchange from the often narrow 
hegemonic limits of mainstream media discourse” (Downing, 2002, p. 44).

Mídia Radical Negra - Agência de Notícia Alma Preta

Em primeiro lugar, as mídias radicais participam de maneira direta 
do tensionamento com o poder público para a obtenção de dados, como 
os raciais, para a Covid-19. De maneira alinhada às organizações do 
movimento social negro, o Alma Preta publicou (Borges, 2020e) no 
dia 20 de abril carta publicada por organizações antirracistas exigindo 
da prefeitura de São Paulo o envio dos dados. A agência de notícias 
também fez o mesmo com o Ministério da Saúde (Simões, 2020c), em 
9 de abril. Em ambos os casos, na sequência, os organismos públicos 
apresentaram as informações.
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Em segundo lugar, as mídias radicais negras focam a cobertura da 
Covid-19 nos impactos da desigualdade social, racial e de gênero e nos 
efeitos dessa realidade nos desdobramentos da pandemia.

A cobertura do Alma Preta está focada em apresentar os dados e os 
impactos da pandemia sobre os grupos sociais e raciais estigmatizados 
e marginalizados socialmente, como as comunidades negras das peri-
ferias e os povos quilombolas. Não seria diferente durante a pandemia.

Nesse sentido, cobre as dificuldades encontradas pela comunidade 
negra diante da pandemia e o isolamento social, ações solidárias dentro 
dos territórios de maioria negra e os dados estatísticos sobre os impactos 
da Covid-19 sobre esses grupos e territórios.

A relevância da cobertura também se amplia para a produção de 
hardnews. O Alma Preta, e os coletivos de comunicação das periferias 
de São Paulo, Desenrola e Não me Enrola (https://www.desenrolae-
naomenrola.com.br/) e Periferia em Movimento (http://periferiaem-
movimento.com.br/), produzem ao menos quatro vezes por semana o 
podcast Pandemia Sem Neurose (Alma Preta, s.d.), com o objetivo de 
informar pessoas das periferias da grande São Paulo, na sua maioria 
negras, sobre a Covid-19 e os seus efeitos.

De todos os 48 episódios publicados até o momento, a maioria foi 
destinada a apresentar novidades e informações sobre o auxílio emergen-
cial (Guimarães, 2020b) e as barreiras colocadas pelo governo federal 
retardando os pagamentos.

A produção de notícias inéditas também se aplica para a cober-
tura dos impactos da Covid-19 no continente africano (Freire, 2020). 
Enquanto a imprensa mantém os olhos focados na Europa e nos EUA 
(Borges 2020b), o Alma Preta produz conteúdos em formato audiovisual 
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(Alma Preta Jornalismo, 2020) e em texto sobre como os países africanos 
têm sentido os impactos da pandemia.

Nesse cenário, a cobertura do Alma Preta e de outros grupos de 
comunicação de mídia negra e de periferia constituem uma esfera 
pública radical (Downing, 2002) e antagônica àquela produzida pela 
mídia corporativa.

As mídias radicais, mesmo com uma infraestrutura menor, acom-
panham as instituições públicas, as ações dos gestores do governo e 
Estado, informam o público das periferias e negro sobre o enfrentamento 
da pandemia e o auxílio emergencial, e trazem para a centralidade do 
debate a questão das desigualdades sociais (Soares, 2020b).

Dessa maneira, apresentam na prática uma outra dimensão sobre 
jornalismo, cujo compromisso está para além do acompanhar das ins-
tituições, mas está baseado no objetivo de mudança social e fim das 
desigualdades históricas do país.

Trata-se de uma cobertura propositiva, que tem um impacto diferente 
sobre o leitor. Ao invés de conformar, de ficar em estado de choque 
diante da notícia, não encontrar saídas diante do que está posto, como 
prega a cobertura da imprensa tradicional, a mídia radical convoca o 
receptor para a ação (Downing, 2002).

Durante a cobertura do Alma Preta, os diálogos com o poder público 

(Simões, 2020c) e a sociedade (Borges, 2020f) foram constantes, seja 
no momento de exigir informações raciais dos dados da Covid-19 
(Soares, 2020a), seja quando o ouvinte do podcast foi incentivado a 
cobrar das autoridades a aprovação e o pagamento do auxílio emergencial.

A ação do Alma Preta também se desdobrou de maneira prática 
durante a pandemia da Covid-19. Durante os momentos mais críticos 
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da pandemia, foram entregues pela equipe do Alma Preta, junto dos 
movimentos sociais Preto Império2 (https://www.pretoimperio.com/), 
Uneafro Brasil3 (https://uneafrobrasil.org/), e das organizações políticas 
e culturais Camisa Verde e Branco (s.d.) e Samba da Melancia (s.d.), 
mais de 220 cestas básicas, que contabilizaram 3,5 toneladas de alimen-
tos. As entregas ocorrem em especial na Brasilândia (2020), zona norte 
da cidade de São Paulo, bairro mais afetado pela pandemia na cidade.

Cobertura do Territórios

A cobertura (Simões, 2020e) do Alma Preta durante a pandemia da 
Covid-19 focou em dois bairros da cidade de São Paulo, a Brasilândia, 
zona norte da cidade, que até o dia 15 de maio registrava 156 mortes 
pela Covid-19, e o Morumbi4, bairro de classe média alta do município 
paulistano, com 8 mortes pelo novo coronavírus.

O Morumbi, contudo, é um dos perfeitos exemplos da desigualdade 
social na cidade de São Paulo. As fotografias do Alma Preta mostram 
o bairro como um dos que mais deixa em evidência a desigualdade 
existente na cidade de São Paulo, na medida em que mansões e casas 
de luxo fazem uma divisa limítrofe com uma das maiores favelas da 
cidade, o Paraisopolis5.

2. Preto Império é um movimento social atuante no bairro da Brasilândia, zona 
norte da cidade de São Paulo.

3. Uneafro Brasil é uma rede de cursinhos populares para prestar assistência a 
jovens negros e de periferia para acessarem a universidade.

4. Morumbi, bairro da zona sul da cidade de São Paulo. Bairro de classe média 
alta, com 32.281 moradores, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatísticas (IBGE).

5. Paraisópolis, segunda maior favela da cidade de São Paulo, com 42.826 habitantes, 
segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).
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Em novembro de 2019, o bairro foi notícia em todo o mundo, quando 
nove jovens foram assassinados (Simões, 2020f) durante a realização 
de um baile funk6, depois de uma ação policial. Antes disso, o Alma 
Preta foi ao Paraisópolis e realizou uma reportagem (Prado, 2020) sobre 
os impactos econômicos e sociais do Baile da DZ7 e do Bega, os dois 
principais da região.

As entrevistas e a cobertura posterior do massacre do Paraisópolis 
(Simões, 2020a) permitiram a criação de um vínculo de confiança 
com lideranças da comunidade, o que facilitou as entrevistas durante 
a pandemia da Covid-19.

Durante a pandemia, o Alma Preta foi ao território do Paraisópolis 
para entrevistas lideranças políticas (Alma Preta, 2020), que contaram 
sobre a autogestão desenvolvida na comunidade para o enfrentamento 
da Covid-19. Nas entrevistas, as lideranças contaram sobre o funcio-
namento dos presidentes de rua, pessoa eleita com o papel de cuidar de 
ao menos 50 famílias para a distribuição de cestas básicas, aviso sobre 
cuidados médicos e entrega de materiais de higiene.

Os entrevistados também relataram a organização dos brigadistas 
criados pela própria comunidade, cerca de 150, para o atendimento de 
primeiros socorros para todos que necessitarem de cuidados urgentes 

(Guimarães, 2020a).

6. Baile funk é uma festa organizada por jovens das periferias das grandes cidades 
como forma de diversão nas ruas, ao som do ritmo musical funk.
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Dados da Rede Nossa São Paulo (s.d.), obtidos junto à Prefeitura 
de São Paulo via SEHAB7, HabitaSampa8, IBGE9, mostram a diferença 
entre o número de favelas dentro de cada bairro da cidade de São Paulo. 
Bairros como Pinheiros e Perdizes registram um número total de 
0% de pessoas em habitações descritas como favelas10. No Morumbi, a 
proporção de pessoas morando em favelas é de 16.59%, o que concede 
ao bairro uma região intermediária dentro dos indicadores da cidade. 
Os números a seguir estão baseados nesta pesquisa.

A existência de favelas no bairro do Morumbi tornou-se balizador 
para o bairro oscilar entre as melhores posições e os postos interme-
diários no ranking dos dados comparativos entre bairros da cidade de 
São Paulo, segundo a pesquisa da Rede Nossa São Paulo.

No que tange aos indicadores de saúde, o Morumbi ocupa um lugar 
positivo para o tempo médio em dias de espera para consultas com clí-
nico geral na rede pública de um morador da região. Enquanto bairros 
como Pinheiros registram um total de zero dias de espera, os moradores 
do Morumbi registram 1,71 dia para o atendimento.

No quesito proporção de leitos hospitalares públicos e privados dis-
poníveis para cada mil habitantes, o Morumbi ocupa uma boa posição, 
a oitava, com 14,54 leitos.

7. SEHAB é a Secretaria Municipal de Habitação da cidade de São Paulo.
8. Habitasampa é um programa da SEHAB para consulta de informações cartográficas 

e alfanuméricas sobre moradia na cidade de São Paulo.
9. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é o órgão federal responsável 

pela criação de dados a nível federal sobre a população brasileira.
10. Formato de habitação humana cujas principais características são a falta de 

infraestrutura urbana, como saneamento básico, pavimentação, iluminação, e 
dificuldade para o acesso à saúde, educação e regiões com moradores com baixa 
renda per capta.



195

Os dados reverberam na diferença da idade média de morte no 
Morumbi, com média de 73,48 anos de vida, no 25° lugar entre os 
96 distritos da cidade.

A Brasilândia, bairro da zona norte da cidade de São Paulo, é 
tomado por periferias e favelas. De acordo com o estudo da Rede Nossa 
São Paulo, é o segundo bairro com o maior número de favelas na cidade, 
com 29,60% dos domicílios da região nessas condições.

Os dois bairros, Brasilândia e Morumbi, também apresentam uma 
diferença importante: a presença de negros. A média da cidade de São 
Paulo é de 32,1% de pessoas autodeclaradas pretas ou pardas. Enquanto 
no Morumbi os números caem para 18,53%, na Brasilândia, sobem 
para 50,60%.

A idade média de vida de uma pessoa residente na Brasilândia é 
de 60,1 anos de vida, na 88° posição entre os 96 distritos da cidade. 
O bairro tem 0,011 leitos hospitalares, públicos e privados, para cada 
mil habitantes, na posição de número 76. O tempo médio de demora 
para o atendimento com um clínico geral é o segundo pior da cidade, 
com 62,46 dias.

A pandemia da Covid-19 tem impactado a vida das pessoas princi-
palmente em dois aspectos da vida, no plano da saúde e na economia. 
Dados da Rede Nossa São Paulo também colaboram para compreensão 
das disparidades entre os dois locais.

A Covid-19 ataca o aparelho respiratório e muitas vítimas chegam 
a óbito por conta de insuficiência respiratória. A proporção de mortes 
por aparelho respiratório para cada 10 mil habitantes é de 5,59 pessoas 
no Morumbi e 6,75 na Brasilândia.
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A formalidade ou informalidade do emprego sinaliza a condição de 
cada sujeito para inclusive lidar com a crise. Nesse sentido, a taxa de 
vínculo formal para a população acima de 15 anos sinaliza uma discre-
pância grande entre o Morumbi, com 13,10, e a Brasilândia, com 0,47.

O resultado desses indicadores sociais e raciais é a diferença no 
resultado da pandemia. Enquanto o Morumbi registrou 297 casos de 
Covid-19 e sete mortes até o dia 17 de abril, a Brasilândia tinha o registro 
de 54 mortes e 89 casos.

A diferença da letalidade do vírus em cada uma das regiões também 
apresenta as desigualdades em cada um desses locais. Enquanto uma 
pessoa infectada pela Covid-19 na Brasilândia tem 60,6% de chances 
de ser vítima fatal da doença, no Morumbi o sujeito infectado tem uma 
chance de 2,3%.

Considerações Finais

A mídia negra e de periferia tem ocupado um papel central para o 
enfrentamento à falta de informação nos territórios negros e mais vul-
neráveis da cidade, e permitido a construção de uma narrativa da vida.

A cobertura acaba por combater o necroliberalismo, a política da 
morte patrocinada pelo estado neoliberal, ideologia no Brasil repre-
sentada pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e pelo 
ministro da Economia, Paulo Guedes.

O Alma Preta, como outras mídias, tem construído uma narrativa 
que apresenta saídas diante da crise, centrada não só no vírus, mas prin-
cipalmente na situação de desigualdade social e racial existente no país.
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Mais do que isso, as mídias radicais permitem a criação de uma 
narrativa de ação, que mobiliza a sociedade para a transformação, e 
não apenas para o recebimento de notícias e a conformação diante 
da realidade.

Os caminhos são diferentes do apresentado pela mídia corporativa, 
que constrói a narrativa da fábula sobre a globalização e ignora a nar-
rativa da morte desenvolvida pelo capital. As mídias negras e radicais 
têm desenvolvido a perspectiva da vida, com a defesa do acesso público 
e gratuito de qualidade para os serviços essenciais da vida humana, 
como é a saúde.

O momento difícil vivido pelo mundo e o Brasil também aponta para 
a necessidade de uma informação pública e de qualidade para todos.

As mortes em sequência sentidas no Brasil, o elevado número de 
casos, e a falta de infraestrutura podem suscitar um debate importante 
na sociedade acerca dos rumos do país. Os cortes públicos gerados pela 
receita neoliberal deixaram os cofres brasileiros e a infraestrutura nacional 
debilitada para enfrentar a pandemia e qualquer cenário mais drástico.

Depois da necessidade do Estado investir, como tem feito nesse 
momento, a receita neoliberal pedirá o encurtamento de gastos públicos, 
o controle da inflação e o pagamento das dívidas públicas e externas 
das nações.

A cobertura das mídias negras e de periferias é fundamental para 
que se construa no Brasil uma esfera pública radical, que enfrente o 
necroliberalismo e o aprofundamento das desigualdades, cujo fim será a 
morte deliberada de pessoas, em especial a dos grupos marginalizados.

Nos territórios e nas periferias do país, a capacidade de articulação 
com as mídias locais e com os movimentos sociais está muito maior 
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e mais potente. Com o Pandemia Sem Neurose, programa de rádio e 
podcast, o Alma Preta conseguiu atingir uma capilaridade como nunca 
antes houve, com os conteúdos sonoros circulando em grupos de what-
sapp e em cerca de quatro rádios comunitárias.

As mudanças sociais e a alteração das dinâmicas da comunicação 
também devem partir de regiões como a Brasilândia, hoje região mais 
afetada pela Covid-19. Esses sujeitos, negros e moradores das perife-
rias, e essas iniciativas de comunicação, que existem aos montes em 
diversas regiões do país, são agentes importantes para se qualificar a 
informação e permitir a construção de uma sociedade mais justa, igua-
litária e democrática.
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Jornalismo Alternativo na Amazônia Amapaense: 
o Empreendedorismo Digital na Pandemia 
da Covid-19

Anézia Maria Brito Lima
Paulo Vitor Giraldi Pires

Mercado de Jornalismo na Covid-19

Em meio à crise mundial do novo Coronavírus, os trabalhadores 
buscam alternativas de sobrevivência diante do cenário caótico que 
impactou o mercado econômico. A pandemia da Covid-19 tem reve-
lado outras faces da crise capitalista e neoliberal enfrentada – outras 
adormecidas, desde o fim dos anos 80, com o crescimento dos modelos 
econômicos de substituição e importações. Não diferente de outros 
setores, o Mercado de Jornalismo passa por profundas transformações, 
sejam elas estruturais, processuais e cognitivas.

No que tange ao cenário profissional da Comunicação, tem crescido 
a atuação de profissionais de mídias alternativas amapaenses, conforme 
constatado em estudos científicos pela Universidade Federal do Amapá 
(UNIFAP), iniciados em 2018 (Melo Castro & Giraldi Pires, 2019). 
O mercado de jornalismo alternativo conta com novas formas de pro-
dução, consumo e relações de comunicação em tempos da pandemia. 
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Com a crise do desemprego, os jornalistas recém-formados no Estado, 
não são absorvidos pelos meios tradicionais (TV, Rádio, Impresso), 
que sofrem com as reestruturações produtivas, refletindo na diminuição 
nos quadros de profissionais, acúmulo de funções, baixos salários e 
redações home office

Uma das saídas tem sido a migração para meios alternativos, que 
aliado à internet, traz características do chamado ‘empreendedorismo 
digital’. Com as mutações no mercado da notícia, a problemática volta-se 
para entender como esses profissionais dos ‘novos arranjos econômicos’ 
lidam com as alterações nas estratégias da atuação do jornalismo ama-
paense, as mudanças no processo de produção, cobertura jornalística e 
as relações de comunicação.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no primeiro 
trimestre de 2020 contabilizou 68 mil desempregados, no estado do 
Amapá. O estado ficou atrás apenas Bahia (18,7%). Com 17, 2% de 
trabalhadores fora do mercado, a situação econômica do Amapá - assim 
como em outros estados e países - teve um agravo com a chegada do 
Coronavírus, em fevereiro de 2020. De acordo com o Painel Coronaví-
rus disponibilizado no site oficial do Governo do Estado do Amapá, no 
dia 22 de junho de 2020, o estado registrou 24.682 casos confirmados, 
5.494 em análise laboratorial, 9.601 pessoas recuperadas e 372 óbitos. 
Nesta data, os leitos hospitalares estão com 100% de ocupação nos 
dois principais hospitais do estado, referência no tratamento da doença. 
Em maio, o Amapá era o estado com a maior taxa de incidência de 
casos do país. Quase um mês depois, em 14 de julho de 2020, o estado 
contabilizou 31.885 casos confirmados, 4.833 em análise laboratorial, 
21.108 pessoas recuperadas e 483 óbitos.
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Diante desse contexto apresentado, o estudo volta-se para a compre-
ensão das possíveis alterações na cobertura jornalística alternativa no 
Amapá na pandemia da Covid-19A metodologia utilizada nesta pesquisa 
é do tipo exploratória (Gil, 2002), que tem com objetivo aproximar-se 
do problema e torná-lo mais explícito ou construir hipóteses, podendo 
envolver levantamento bibliográfico e entrevistas. Para esse estudo 
ainda, aplicamos o método Qualitativo que pode empregar a análise 
semiótica, a análise da narrativa, do conteúdo, do discurso, de arquivos 
e a fonêmica e até mesmo as estatísticas, as tabelas, os gráficos e os 
números” (Denzin & Lincoln, 2006, p. 20).

A investigação é amparada a partir do levantamento histórico e 
bibliográfico à luz dos teóricos sobre os temas como ‘mercado de 
jornalismo’ (Travancas, 2005); ‘mudanças na atividade do jornalista’ 
(Fígaro, 2001, 2013); ‘carreira profissional’ (Bourdieu, 1977), ‘capital da 
notícia’ (Marcondes Filho, 1986), Teorias do jornalismo (Traquina, 2005) 
e ‘narrativa jornalística’ (Motta, 2006).

A hipótese inicial revela que a crise global da Covid-19 torna-se 
oportuna para reflexão sobre atuação e identidade do jornalista nesse 
contexto de mudanças socioprofissionais e estruturais do jornalismo 
diário, resultados parciais alertam para a necessidade do debate acerca 
da formação e atuação dos jornalistas, diante do cenário da nova con-
juntura jornalística pandêmica e ondas de desempregos em massa, 
fomentando a necessidade de empreendedores para a minimização dos 
impactos socioeconômicos no estado do Amapá. O estudo de abre as 
investigações pulsantes para pensar o Jornalismo Alternativo na Amazô-
nia Amapaense, seus desafios, possibilidades e as profundas mudanças 
na profissão pós-Covid-19.
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Produção da Notícia e Relações de Trabalho na Pandemia

As inovações e convergências tecnológicas, além da crise nas 
empresas jornalísticas (econômicas, estruturais e mercadológicas) são os 
principais fatores que reformularam os processos de criação, apresenta-
ção e reprodução da notícia. Modelos de práticas jornalísticas que antes 
eram essenciais para a criação de conteúdo, agora, nesse novo cenário 
são normas secundárias ou dispensáveis. Em decorrência às mudanças 
na produção da notícia, os jornalistas sofreram algumas transformações 
que acabaram gerando novas rotinas produtivas, exigências multipro-
fissionais e a criação de novos formatos de conteúdos, influenciando 
diretamente, nas mudanças do perfil socioprofissional dos jornalistas 
(Fígaro, 2013).

Para Pereira e Adghirni (2011), essas mudanças podem ser atribuídas 
à convergência das mídias, acesso a informações por meio de bases de 
dados e a utilização de ferramentas de autopublicação e mídias insti-
tucionais. Com isso, o aumento do fluxo de produção das informações 
e a adesão às plataformas multimidiáticas foram fatores significativos 
para as alterações nos processos comunicacionais e as mudanças nas 
relações de trabalho.

Segundo McNair (2009), os jornalistas vivem um momento de inde-
finição na carreira. Ao mesmo tempo em que os profissionais buscam 
alternativas para realizar entrevistas, coleta de dados e produção de 
materiais jornalísticos, ainda devem atender às demandas do público 
(espectador/ ouvinte), mais participativo e exigente. Esses fatores 
relacionados à carreira, trabalho e experiências implicam nos valores 
e princípios destes profissionais.
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A produção de notícias com as tecnologias digitais possui fluxo 
contínuo. Os jornalistas sofrem com a pressão do tempo nesse processo, 
em que os consumidores cada vez mais exigem rapidez na entrega do 
conteúdo. Ao mesmo tempo, os leitores esperam uma apuração pro-
fundada, envolvendo um maior número de fontes. O desafio torna-se 
frequente no debate acerca da qualidade do jornalismo produzido hoje. 
Como produzir um jornalismo de qualidade sem tempo hábil para apu-
ração? Como conciliar as demandas por velocidade e conteúdo respon-
sável na produção jornalística no cenário da pandemia da Covid-19? 
(Bourdieu 1997; Moretzsohn, 2002)

A produção jornalística e o perfil socioprofissional dos jornalistas 
têm passado por transformações que marcaram as diversas fases do 
jornalismo. Com a pandemia do novo Coronavírus, tendo como ação 
imediata o isolamento social, houve necessidade da busca de novas 
formas de realizar as atividades jornalísticas, como por meio do traba-
lho remoto ou Teletrabalho. Essas alterações na produção jornalística 
provocadas por esse novo cenário de crise médica e econômica têm 
impactado na readequação das estruturas de trabalho e surgimento dos 
arranjos alternativos, propondo novas formas de coberturas, apuração da 
notícia, com modelos de produção colaborativa. O jornalista da redação, 
agora passa a desempenhar os trabalhos em casa, com atribuições do 
chamado ‘jornalismo home office.

Com as medidas mais rigorosas de isolamento social, e necessidade 
do uso dos recursos tecnológicos, os jornalistas tiveram que se adaptar 
ao de trabalho online – como reuniões, apuração da notícia, contato 
com as fontes, produção de textos etc. As mudanças nas estratégias de 
contato com as fontes, a interação com os profissionais colaboradores, 
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o recebimento de demandas e a necessidade de reportar as informações 
essenciais sobre a Covid-19, atividades do comércio e cuidados para a 
prevenção da doença- em uma cobertura mais abrangente e responsá-
vel - marcaram um novo momento na vida profissional dos jornalistas 
amapaenses que fazem a cobertura jornalística diária nessa pandemia.

Jornalismo Alternativo frente à Crise das Redações

Com o intuito de questionar, contrapor e oferecer uma nova visão 
às informações sobre os acontecimentos sociais, o Jornalismo alter-
nativo foi criado como saída às estruturas fechadas das grandes cor-
porações, focadas em interesses da produção da notícia com o intuito 
mercadológico (Abramo, 1988). Essa prática ganhou resistência frente 
aos retrocessos dos direitos trabalhistas dos profissionais incluídos no 
mercado formal de trabalho. Com a crise no atual modelo de mercado 
jornalístico, a reestruturação dos processos produtivos, a destruição dos 
postos de trabalho e o sucateamento das redações (Fígaro, 2013), os 
jornalistas amapaenses – assim como muitos profissionais pelo Brasil 
estão ocupando esse mercado alternativo, pois o exaustivo exercício 
da profissão e a baixa remuneração colocam em xeque alguns aspectos 
socioprofissionais e econômicos.

Com o enfrentamento de uma crise do capital iniciada em 19901, os 
jornalistas precisaram se adequar a um mercado com mais exigências, 
como o domínio de vários conhecimentos técnicos, maiores cargas 

1. Na década de 1990, o Brasil passou por reestruturação produtiva no mundo do 
trabalho em geral, gerando consequências como a “ausência de regulamentação 
da força de trabalho, a amplíssima flexibilização do mercado de trabalho e a 
consequente precarização dos trabalhadores, particularmente no que concerne 
aos direitos sociais” (Antunes, 2002, pp. 89-90).
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horárias de trabalho e a diminuição do quadro de profissionais. Com isso, 
a alternativa para essa crise profissional, conforme Deuze (2009), estaria 
na capacidade dos jornalistas ocuparem outros espaços no mercado, 
migrando dos meios tradicionais aos alternativos, com a criação de 
blogs e sites e o gerenciamento do próprio trabalho.

De acordo com a pesquisa iniciada em 2018, na Universidade Federal 
do Amapá, acerca do Mapeamento dos blogs/ sites de Jornalistas Alter-
nativos amapaenses; mudanças no Mundo do Trabalho dos Jornalistas 
amapaenses; os desafios da migração para os meios alternativos; e a per-
manência nesses novos arranjos econômicos, nota-se o crescente interesse 
e a necessidade de jovens recém-formados pela prática do jornalismo 
alternativo. Esse público é o que mais sofre com a falta de contratação 
nos meios tradicionais - onde a oferta de emprego não cresce na mesma 
proporção que a oferta de mão de obra - e pela crise de desemprego que 
assola o estado. Sobretudo, os resultados apontam que “são os jovens 
que apostam em novas relações de comunicação mais democráticas, 
humanas e solidárias” (Melo Castro & Giraldi Pires, 2019, p. 14).

Com uma população de 845.731 mil habitantes, distribuídos entre os 
16 municípios, registrados em 2019 pelo IBGE, o estado do Amapá possui 
a 22ª capital mais populosa do Brasil (503.327). Durante a pandemia 
foi um dos primeiros estados a decretar o Lockdown2 e a ter 100% dos 
leitos hospitalares ocupados, sendo considerado em maio, o estado com 
maior taxas de incidência de casos. Além da crise gerada pela pande-
mia, o estado ainda ocupa o 2º lugar no índice de desemprego do Brasil 
(“Índice de desemprego no Amapá é 2º maior do país no 1º trimestre 

2. Medidas de isolamento social mais rígidas, com maior controle no comércio, 
trânsito e outros serviços.
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de 2020”, 2020). Atrás apenas do estado da Bahia (18,7%), o Amapá 
conta com cerca de 68 mil desempregados no primeiro trimestre de 
2020, foram 17,2% de pessoas fora do mercado de trabalho, segundo 
dados do IBGE. Esses números já são expressivos desde 2019, quando 
o estado teve maior taxa de desemprego do país com 17,4%.

Diante desse cenário precário que já era vivido antes da pandemia 
do novo Coronavírus, os jornalistas alternativos tiveram que buscar 
novas formas de trabalho. Sendo o isolamento social a ação imediata 
de prevenção à Covid-19, o papel do jornalismo tornou-se indispen-
sável. As mudanças nas estratégias de trabalho trouxeram as redações 
remotas3, produções colaborativas, mais uso das tecnologias, seja para 
a realização de videoconferências para reuniões editoriais e de pautas 
ou na maior frequência desse uso para entrevistas e contato com as 
fontes. No estudo, de acordo com os profissionais, essas mudanças de 
estratégias causaram desgastes, estresse e maior jornada de trabalho.

Essas práticas jornalísticas recorrentes na pandemia já são utilizadas 
a algum tempo, e se enquadram no conceito ‘jornalismo sentado’, que 
de acordo com Neveu (2006), trata-se da prática jornalística voltada a 
utilização de informações que foram apuradas e repassadas por terceiros 
e não pelo profissional.

Apresentando uma proposta humanizada na cobertura da pandemia, 
os profissionais optam pela transparência dos dados/ informações e a 
produção de conteúdos responsáveis, que não coadunam apenas com 
a circulação comercial, diferente da imprensa capitalista, como cita 

3. A produção é realizada fora das “redações”, individualmente, sem contatos 
físicos e trocas diretas com a equipe de trabalho. Tendência que os entrevistados 
acreditam ser conceito no mundo pós-pandemia. Adoção do home office.
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Marcondes Filho (1986, p. 59), onde o trânsito de notícias é fruto das 
leis de mercado. Para o autor, “o cálculo capitalista necessitava de um 
fluxo de informações controlável, regulável e acessível em geral”, ou 
seja, essa distribuição está mais ligada à lógica comercial do que qual-
quer prática democratizante.

Com mais exploração de dados e estudos, e a realidade de cada 
localidade, a intenção desta prática no Amapá é mostrar os diversos 
ângulos dos acontecimentos, com mais apuração e menos imediatismo. 
Diante dessas configurações, os jornalistas buscam novos rumos para a 
construção dos próprios empreendimentos. Com isso, o desenvolvimento 
de novos negócios já fazem parte dos planos de quem ainda está em 
formação, pois as redações convencionais já não são as únicas opções 
de trabalho. Como o alcance deste meio ainda é baixo no estado, alguns 
profissionais acabam não se dedicando integralmente a estes projetos. 
Segundo Travancas (2005), por isso, há a necessidade de conciliar o 
emprego rentável e o trabalho nos meios alternativos convencionais, 
usando estes como passatempo ou como maneira de desopilar . São essas 
possibilidades que impactam na formação, perfil e mercado.

Por fim, a ideia que ainda está ligada ao empreendedorismo, à 
autonomia, independência, o ‘espírito empreendedor’ sempre ligado à 
inovação, proatividade e criatividade, ainda denotam a utopia de pro-
cessos máximos de realização e reconhecimento, demonstrado segundo 
Roxo e Grohmann (2015, p. 125), uma responsabilidade individual.

Dentro dessa gramática, tudo se passa como se as chances de traba-
lho dependessem de estratégias individualizadas, mobilizadas por 
sujeitos dispostos a aproveitar ou não as ‘janelas de oportunidades’ 
e de desenhar o seu destino de maneira competitiva, inovadora e 
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eficiente, orientados pela aquisição ininterrupta de conhecimentos 
e capacidades que possuem valor econômico.

Essa transformação no Mundo do Trabalho dos Jornalistas já está 
refletindo no ensino dos estudantes da área. E para isso, em 2013, o Minis-
tério da Educação divulgou novas diretrizes curriculares (Resolução no 1, 
2013) para os cursos de graduação em Jornalismo, no qual o Projeto 
Pedagógico do Curso (PPC) deveria envolver os estudantes em ensina-
mentos voltados ao empreendedorismo e a adaptação dos profissionais 
nesse cenário mutante.

Para analisar o trabalho desenvolvido pelos profissionais da comu-
nicação na cobertura da pandemia da Covid-19, no estado do Amapá, 
e as mudanças ocorridas neste cenário foram selecionados dois blogs 
voltados à produção jornalística. O blog alternativo Catraia Digital e 
o blog investigativo Aeka. Ambos, possuem criadores e colaboradores 
amapaenses e são novos no mercado alternativo às grandes corporações. 
O primeiro iniciou as produções com o impulso da pandemia, no mês 
de fevereiro, e o segundo tem um pouco mais de um ano de atividade 
no mercado jornalístico amapaense.

Aeka: Jornalismo ‘Preciso e Inquieto’

O projeto é idealizado pelos jornalistas recém-formados pela UNIFAP, 
Dyepeson Martins e Abinoan Santiago. No momento, os dois amapaenses 
moram no estado do Paraná, onde cursam Mestrado e Doutorado em 
Comunicação, respectivamente. Os dois já trabalham de forma remota 
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com o Aeka4 (https://www.aeka.info/), e contam com a ajuda de dois 
jornalistas que moram em Macapá. Ambos já tiveram uma experiência 
empreendedora com a criação de outro blog, mas em curto prazo.

O blog investigado foi criado em 2019, sendo o primeiro voltado 
exclusivamente a esse modelo editorial jornalístico. Pela base investi-
gativa, não trabalham com a periodicidade factual. Nesse momento de 
pandemia, trabalham com coberturas voltadas às superlotações hospi-
talares, o funcionamento das medidas restritas de isolamento social, 
decisões e estratégias políticas de combate à Covid-19, investigações 
policiais acerca de desvios e superfaturação, atualizações de casos e a 
quebra da responsabilidade civil do Estado.

Esse modelo de trabalho remoto já é vivido pelos dois jornalistas 
que não estão no Amapá. Então, as reuniões de editoria e pautas são 
definidas a distância. Pelo smartphone, grande parte das demandas são 
projetadas, em sua maioria solucionadas com informações obtidas pela 
Lei de Acesso à Informação, pesquisas nos sites governamentais, e pelo 
contato com as fontes. A busca por fontes, entrevistas e outros contatos, 
também são realizadas dessa maneira. Como esses jornalistas estavam 
inseridos no mercado de trabalho amapaense, a troca de contato de 
fontes e personagens entre eles é comum.

O diferencial na cobertura da pandemia, de acordo com os criadores 
do blog, está no foco maior dado à pandemia, o olhar alternativo com 
base em dados mais precisos e oficiais, e as fontes escolhidas em relação 
aos tradicionais, assim como a transformação dos números de vítimas em 
nomes. O jornalista Abinoan Santiago não acredita que o meio alternativo 

4. O nome Aeka é de origem Oiampi, língua dos Waiãpis, povo indígena tradicional 
do Amapá. Esse dialeto significa o ato de procurar coisas.
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amapaense tem se destacado frente à grande imprensa. Pois, segundo 
ele, os indicadores de audiência apontam a preferência pelos veículos 
já consolidados como principal fonte de informação. Por isso, observa 
que a cobertura alternativa não ganhou maior importância.

O aumento da jornada de trabalho também foi um fator determinante 
nessa cobertura. A necessidade da busca de informações que são dadas 
por fontes, e a dificuldade desse contato também afetou a produção. 
Santiago (2020) acredita que esse modelo de trabalho remoto (‘jorna-
lismo sentado’) pode ser tendência no mercado jornalístico.

Creio que o home office pode aumentar, criando uma cultura do 
‘jornalismo sentado’, com cada vez mais o uso de ferramentas de 
comunicação, como videoconferências. Essa pode ser uma grande 
mudança. As demais serão menores, se ocorrerem. (Abinoan Santiago, 
comunicação pessoal, 19 de junho de 2020)

Como princípio, o grupo busca mostrar todos os ângulos sobre os 
acontecimentos, mesmo que isso comprometa mais tempo à publica-
ção. Os idealizadores não têm interesse de tornar o Aeka rentável e 
não pensam em se dedicar integralmente ao site, como única forma de 
sobrevivência. Ainda, estão abertos para jornalistas recém-formados e 
acadêmicos que desejam viver essa experiência.

Abaixo, o quadro traz algumas mudanças na cobertura jornalística 
amapaense na Covid-19. Esse quadro especifica as atividades jornalís-
ticas realizadas pela equipe do Blog Aeka antes e durante a pandemia 
– período de março a junho de 2020.
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Quadro 1

Blog Investigativo Aeka – Cobertura Jornalística

Alterações na cobertura jornalística alternativa no Amapá na 
Covid-19

Aspectos 
analisados Antes da Pandemia Durante a Pandemia

Apuração da 
Notícia

Contato com as fontes por 
ligação, e-mails, mensagens 
e diretamente; busca em 
sites; informações obtidas 
a partir da Lei de Acesso à 
Informação.

Contato com as fontes 
por ligação, mensagens 
e e-mails, buscas em 
sites governamentais e 
informações obtidas a 
partir da Lei de Acesso à 
Informação. 

Rotina de 
Trabalho

Reuniões virtuais para 
definição de pautas; divisão 
das produções; entrega 
do material; correção e 
publicação.

Sem alterações de rotina. 
Reuniões por mensagens 
para sugestão/definição de 
pautas; entrega do material; 
correção e publicação.

Relações de 
Comunicação

Produção independente, 
mais flexível e 
individualizada; contatos 
com as fontes diretamente 
(presencial) e indiretamente.

Continuam com as 
produções independente 
e individualizada e os 
contatos são apenas direto 
se caso muito necessário.

Uso dos 
recursos 

tecnológicos

Utilização de recursos 
para comunicação (com 
os membros e com as 
fontes), organização, 
apuração, publicação e 
compartilhamento dos 
conteúdos.

Utilização dos recursos 
para a comunicação 
entre o grupo, divisão 
de tarefas, publicação e 
compartilhamento.

Angulação 
de pauta

Humanização, pautas 
com teor investigativo 
(ações políticas ou outros 
interesses), assuntos pouco 
debatidos, prestação de 
serviço.

Humanização, investigações 
de ações políticas, teor de 
denúncias, assuntos pouco 
debatidos, prestação de 
serviço.
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Reuniões de 
pauta

Grupos em aplicativos de 
mensagens instantâneas.

Grupos em aplicativos de 
mensagens instantâneas.

Cobertura 
diária no 
Amapá

Pautas de ações ocorridas 
no cotidiano, mas com 
maior investigação e 
apuração (investigações 
policiais sobre 
desvios, repasses e 
superfaturamentos etc.).

Maior cobertura acerca da 
pandemia e as mudanças 
ocorridas durante o 
momento.

Contato com 
as fontes

Ligações, mensagens, e 
contato pessoal (entrevista 
direta).

Ligações, mensagens, 
videoconferências, e 
raramente,contato pessoal 
direto.

Tipos de 
entrevistas

Estruturada e 
semiestruturada.

Estruturada e 
semiestruturada.

Fontes de 
informação

Fontes oficiais e oficiosas, 
primárias e secundárias.

Fontes oficiais e oficiosas, 
primárias e secundárias.

Carga horária 
de trabalho Entre 2h a 4h por dia. Entre 2h a 4h por dia.

Contato com 
os leitores/

público alvo

Pelo acesso ao blog, 
redes sociais e pelos 
compartilhamentos dos 
conteúdos.

Pelo acesso ao blog, 
redes sociais e pelos 
compartilhamentos dos 
conteúdos.

Participação 
do leitor/

público alvo
Ativa, com denúncias e 
sugestões de pautas.

Ativa, com denúncias e 
sugestões de pautas.

Incidências 
de temas/

assuntos de 
pautas

Investigações de desvios de 
recursos públicos, faltas de 
verba, não distribuição de 
repasses públicos.

Realidades em hospitais, 
operações policiais 
de investigações de 
desvios, repasses e 
superfaturamentos, casos de 
mortes, decisões políticas. 

Quantidade 
de acessos 

nas notícias 
(média geral)

Dados internos, não 
disponibilizados.

Dados internos, não 
disponibilizados.
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Busca pelo 
blog em 

ferramentas 
on-line

Facebook, Instagram, 
Twitter, WhatsApp, 
Telegram.

Facebook, Instagram, 
Twitter, WhatsApp, 
Telegram.

Quadro elaborado pelos autores

Com um conteúdo que demanda mais aprofundamento na apuração, 
como por exemplo, as notícias, Em 25 dias, covid-19 no Amapá já matou 
mais que outras 120 doenças em 2019 e Coronavírus: qual a capacidade 
de leitos de UTI no Amapá para tratar a covid-19, o site busca investi-
gar e aprofundar as questões atuais da saúde. Os profissionais orientam 
a produção a partir da atuação do Governo local no enfrentamento a 
doença, buscando conscientizar a população das responsabilidades do 
poder público e o papel dos cidadãos.

Catraia Digital: ‘Uma possibilidade da Notícia Precisa’

Planejado no ano de 2014, por estudantes do curso de Jornalismo 
da Universidade Federal do Amapá e outros colaboradores, o blog 
alternativo Catraia Digital5 (https://www.catraiadigital.com.br/) teve 
as atividades iniciadas na pandemia da Covid-19. Por motivos pesso-
ais, o idealizador do projeto, Gabriel Dias, prestes a concluir o curso 
de Jornalismo, atuante no mercado da comunicação há anos, viu nesse 
cenário de crise a necessidade da comunicação alternativa.

Com a colaboração de colegas do curso, publicitários e fotógrafos 
amapaenses, o idealizador conseguiu dar início ao projeto que ainda 

5. A catraia é uma pequena embarcação muita utilizada no Amapá e em pequenas 
ilhas que ficam ao redor do estado. Esse transporte é um meio comum de 
locomoção de pessoas, mas também serve para levar informações para algumas 
comunidades mais distantes.
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não é rentável. Sozinho, Gabriel, que possui um emprego efetivo, não 
conseguia produzir diariamente, então essa rede de apoio entre seus 
colaboradores foi essencial. Abordando temas do cotidiano, política, 
esporte, variedades e cultura, o blog possui cobertura local, nacional 
e internacional.

Com a pandemia, a atividade de produção mudou bastante. As reu-
niões de pauta e a divisão delas acontecem por meio de grupos criados 
em redes sociais e por videoconferências. O contato com as fontes 
acontece de acordo com as trocas de informações entre os envolvidos, 
validando a experiência que cada um teve no mercado e a relação de 
conhecimento com a fonte. Os conteúdos audiovisuais são utilizados 
das assessoriais e agências de comunicação, pois essa é a melhor saída 
pela segurança da equipe. Para Gabriel Dias, o principal objetivo do 
blog é divulgar a informação segura.

Para manter as pessoas bem informadas. Tem muitas pessoas que estão 
em casa e não conseguem receber uma informação correta. A nossa 
intenção é dar um olhar diferenciado. Um dos maiores problemas 
dessa pandemia no Amapá é a falta de informação. Elas chegam 
muito atrasadas à população (Gabriel Dias, comunicação pessoal, 
4 de junho de 2020).

Tendo a necessidade de buscar informações seguras e apresentá-las 
aos receptores, faz-se necessário uma maior dedicação e um olhar 
diferenciado para os acontecimentos. A humanização das informações, 
abordagens que envolvam as minorias, base de dados científicos e a 
conscientização da população são os principais diferenciais do blog. 
Um dos exemplos é a cobertura das pautas indígenas, que são pouco 
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evidenciadas. O grupo busca repassar o que as minorias estão sofrendo 
com a pandemia, democratizando o acesso à informação.

É abordando o isolamento social, atualizações dos decretos estadu-
ais, impactos da pandemia no comércio, as retomadas das atividades 
e denúncias, que os colaboradores do Catraia Digital trabalham nesse 
período de crise. Para além de estar inserido no mercado, o blog tam-
bém objetiva dar aos jornalistas recém-formados uma oportunidade de 
trabalho que impacte à sociedade.

A produção de conteúdo, devido à pandemia, acontece de maneira 
individual. Cada integrante do blog contribui com o método home office, 
utilizando os próprios equipamentos que possuem. O smartphone segue 
como o principal recurso utilizado pelos membros do blog, nele há 
facilidade de escrever, fotografar, produzir os conteúdos audiovisuais, 
contatar os entrevistados e realizar as reuniões do grupo. A equipe tem 
por objetivo publicar pelo menos um material jornalístico por dia, sendo 
a rotina de produção flexível, organizada de acordo com a agenda de 
cada integrante. Os custos gerados com esse modelo de trabalho, ener-
gia elétrica, internet, alimentação e transporte (caso necessário) são de 
responsabilidade de cada integrante.

A cobertura que destaca as pautas indígenas, por exemplo, nas 
notícias Aldeia Kumarumã recebe ações de combate ao coronavírus e 
Projeto usa redes sociais para mostrar a realidade dos povos indíge-
nas durante a pandemia são pautadas a partir de denúncias feitas pelo 
descaso que o município do Oiapoque vem sofrendo, dando ênfase à 
narrativa humanizada e ao sofrimento vivenciado pela própria população. 
Com esses conteúdos relevantes e pouco abordados, os acadêmicos de 
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Jornalismo a partir das novas formas de produção adotadas na pandemia 
vêm desempenhando a atividade no estado.

Abaixo, o quadro apresenta as mudanças na cobertura jornalística 
amapaense na Covid-19. Esse quadro, diferente do apresentado acima, 
não possui atividades antes da pandemia, pois a atividade desse blog 
iniciou como proposta na pandemia.

Quadro 2

Blog Catraia Digital – Cobertura Jornalística

Alterações na cobertura jornalística alternativa no Amapá na 
Covid-19

Aspectos 
analisados

Antes da 
Pandemia Durante a Pandemia

Apuração da Notícia X
Contato com as fontes oficiais 
(ligações, mensagens), busca em 
sites e entrevistas remotas.

Rotina de Trabalho X

Reuniões virtuais para definição 
de pautas; Divisão de tarefas em 
plataformas/aplicativos;produção 
individual do material; entrega 
do material para aprovação; 
publicação.

Relações de 
Comunicação X Produção mais individualizada, 

contatos e reuniões virtuais.

Uso dos recursos 
tecnológicos X

Maior exploração de canais sociais 
para contatos com as fontes e 
apuração; impulsionamento e 
compartilhamento do conteúdo.

Angulação de pauta X Humanização, pautas pouco 
debatidas, prestação de serviço.
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Reuniões de pauta X
Grupos em aplicativos de 
mensagens instantâneas; 
videoconferências.

Cobertura diária no 
Amapá X

Maior foco a assuntos 
relacionados à pandemia e as 
mudanças ocorridas no Estado.

Contato com as 
fontes X

Ligações, mensagens, 
videoconferências, e 
raramente,contato pessoal direto. 

Tipos de entrevistas X Entrevistas estruturadas e 
semiestruturadas.

Fontes de 
informação X Fontes oficiais e oficiosas, 

primárias e secundárias.
Carga horária de 

trabalho X Em média 6h de trabalho.

Contato com os 
leitores/público alvo X

Próprio blog, redes sociais do 
blog, e compartilhamento em 
redes de mensagens instantâneas.

Participação do 
leitor/público alvo X Ativa, com compartilhamentos e 

sugestões de pautas.
Quantidade de 

acessos nas notícias 
(média geral)

X
Média de 70 acessos (para 11 
notícias analisadas relacionadas à 
pandemia).

Busca pelo blog em 
ferramentas e redes 

on-line
X

WordPress, Twitter, Facebook, 
Instagram, YouTube, Telegram, 
WhatsApp.

Quadro elaborado pelos autores

Aos analisar os tópicos e as tabelas apresentadas acima observa-se as 
mudanças ocorridas nas relações de trabalho dos jornalistas alternativos 
amapaenses durante a pandemia. No primeiro caso, no site investigativo 
Aeka, é possível observar que os jornalistas recém-formados já estavam 
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mais aptos para trabalhar durante a pandemia. É possível observar que 
eles já atuavam de acordo com o novo modelo de trabalho remoto, 
para continuar as atividades durante o período de isolamento social. 
Já no segundo caso, a equipe do Catraia Digital teve que passar por 
algumas adaptações nas relações de comunicação, pois os acadêmicos 
tinham poucas experiências com esse trabalho remoto. Essas situações 
apresentadas evidenciaram as alterações e mutações no trabalho jor-
nalístico com a prática do ‘jornalismo sentado’ em casa (home office), 
com menor contato direto com as fontes, grande apoio informacional 
das assessorias de imprensa (textos prontos), e em alguns casos, a 
dependência de releases para a produção on-line, que é considerada um 
espaço privilegiado, pois transforma determinado ‘fato/acontecimento’ 
em conteúdo noticioso. (Traquina, 2005).

Considerações

O empreendedorismo e a inovação tecnológica são grandes aliados 
para um mercado em crise. Contudo, a criação desses novos negócios 
não são geridas apenas pelo perfil de profissional inovador, criativo e 
resiliente. Um dos maiores fatores para empreender é a necessidade 
(Drucker, 2005). Com isso fica claro que o mercado está ditando as 
formas e possibilidades de trabalho para os jornalistas que se arriscam 
no empreendedorismo.

Mesmo os jornalistas que estão inseridos nesses arranjos econômi-
cos, com as possibilidades de escolher os caminhos que querem trilhas, 
faz-se necessário evidenciar que esse tipo de configuração precariza as 
condições e relações de trabalho, tornam a mão de obra mais barata pela 
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competitividade, retiram todos os direitos trabalhistas previstos em lei, 
como carteira assinada, férias, licença-maternidade etc.

Com base nas pesquisas bibliográficas, entrevistas e trocas de ideias 
para a produção deste trabalho, faz-se necessário o incentivo do estudo 
e debate acerca do empreendedorismo no Jornalismo, como forma de 
análise e criação de estratégias a serem utilizadas em sala de aula e, 
consequentemente, aplicadas no mercado de trabalho em constante 
crises de negócios corporativos. A importância da pesquisa nessa área 
implica em diversos fatores, já que nesse momento de indefinição na 
carreira, aprender novas formas de trabalho é imperativo. A pandemia 
da Covid-19 alerta para a necessidade da inovação no jornalismo.

Essa proposta apresentada busca estabelecer uma reflexão sobre as 
mudanças na carreira dos jornalistas, as mudanças na identidade deste 
profissional que passa por interrogações e incertezas, precarização 
da profissão e o papel do jornalismo, nesse cenário pandêmico e no 
mundo pós-pandemia, sem a perda de um valor essencial ao jornalismo, 
que é a preservação dos interesses públicos e do cidadão, como cita 
Fígaro (2014).

Em um momento como esse de evidências às fragilidades, a reflexão 
sobre o trabalho dos jornalistas e as transformações no modelo de pro-
dução da notícia, traz ideias paralelas de uma profissão que não parou 
as atividades pela necessidade da prestação de serviços e livre exercí-
cio democrático dos cidadãos. Mesmo assim, a imprensa é esmagada 
pelo ‘poder ditatorial’, no qual a notícia continua um produto à venda. 
A pandemia da Covid-19 reforça o papel social do jornalismo, em defesa 
das minorias e na construção de uma sociedade democrática de direitos. 
É preciso vencer a tirania com informação, conhecimento e Ciência.
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A Pandemia de 2020 e seus Impactos na Imprensa: 
Desafios dos Jornalistas no Vale do Paraíba e 
Litoral Norte

Marcio Augusto Martins da Silva
Michael Gomes

Milena Cristina Peres

O início do ano de 2020 ficou marcado pelo desconhecido. Com poucas 
informações a respeito, o que em janeiro foi declarado como Emergência 
de Saúde Pública de Importância Internacional, o maior nível de alerta 
sanitário da Organização Mundial da Saúde, poucas semanas depois foi 
caracterizado como pandemia (“Folha informativa COVID-19 - Escritório 
da OPAS e da OMS no Brasil”, 2020). Entre os impactos crescentes na 
saúde populacional, nas estruturas de atendimento aos pacientes, em diver-
sos setores da economia, na rotina das pessoas, o novo coronavírus, que 
causa a doença COVID-19, ganhou espaço proporcional nas manchetes 
e nas vidas de quem atua na linha de frente da informação. Isso não seria 
diferente na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte1.

No dia 18 de março de 2020, surgiram os dois primeiros casos 
de pacientes confirmados com os sintomas do novo coronavírus, em 

1. A Região Metropolitana do Vale do Paraíba será referida, durante todo o texto, 
como RMVale.
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São José dos Campos e Taubaté (“Após dois meses do primeiro caso, 
região chega a 1,5 mil registros de Covid-19”, 2020). Desde o dia que o 
vírus se manifestou pela RMVale, a pandemia da nova doença se tornou 
cada vez mais destaque na mídia. Atualmente, os municípios da região 
se encontram em período de flexibilização do isolamento social e de 
reabertura do comércio, que foi promovido pelos líderes de poder do 
Governo do Estado de São Paulo e das prefeituras da região. Até o dia 
1º de julho de 2020, o Brasil registrava 60.713 mortes causadas pela 
doença e chegava a mais de 1.453.369 casos confirmados de pessoas 
infectadas (“Brasil tem 1.057 mortes por coronavírus em 24 horas, 
mostra consórcio de veículos de imprensa; são 60.713 no total”, 2020). 
Na RMVale, os casos confirmados chegavam a 8.303, com uma totali-
dade de 290 mortes registradas em 29 cidades (“Casos de coronavírus 
confirmados no Vale e região bragantina em 1º de julho”, 2020, par. 1).

Em meio à crise que se estabeleceu,

falar de saúde na mídia é também falar de uma profunda desigual-
dade nos acessos aos meios de comunicação e, por consequência, de 
iniquidade em saúde. A razão disso é que, por um lado, percebemos 
que os esforços das áreas e atores da comunicação em saúde não 
têm abrangência nem grande repercussão social e, por outro lado, as 
diversas mídias apropriam-se de muitos modos do termo “saúde”. 
(Santos, 2006, pp. 45-46)

Considerando essa ideia de apropriação do conceito de “saúde”, 
buscamos compreender o momento de pandemia com a comunicação 
e o seu destaque na mídia neste artigo, por intermédio dos desafios que 
os jornalistas da RMVale enfrentam em meio à crise sanitária do novo 
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coronavírus, ainda que o cidadão comum não seja entendido como 
protagonista dessa comunicação:

Além disso – é necessário dizer –, comunicação em saúde e saúde 
na mídia têm uma embaraçosa semelhança: em ambos os campos, 
o foco não é o sujeito, ainda que o de alguns discursos o sejam. 
Quer nas instâncias governamentais e institucionais, quer nas 
grandes mídias, o cidadão, o “homem-comum”, jamais é sujeito 
da comunicação, isto é, jamais é incluído como também legítimo 
produtor de conhecimentos e negociador de bens simbólicos nesse 
mercado. (Santos, 2006, p. 46)

Em paralelo e ligado estritamente ao momento que contextualiza essa 
pesquisa, abordaremos também sobre como o processo de comunicação 
da imprensa opera com o fenômeno das fake news, que estão presentes 
nas interações sociais e potencializadas com o micropoder digital:

Graças às novas tecnologias e ao uso da internet, telefones celula-
res e outras fantásticas formas de comunicação, o indivíduo está 
recuperando cotas de poder e de influência que, durante séculos, 
foram subtraídas pelo Estado e pelas instituições. O micropoder, 
precisamente, é apenas o poder individual de manifestar sua opinião 
e decidir como votante, consumidor, acionista, etc., poder que era 
preterido ao poder institucional ao longo da história. Hoje, graças às 
comunicações eletrônicas, o micropoder está mais ativo que nunca. 
(Cremades, 2009, p. 17)

Assim, este artigo propõe um convite para olharmos os desafios dos 
profissionais de comunicação, buscando identificar quais os impactos 
da pandemia que refletem neste processo de legitimação da informação 
na sociedade da era digital. Para isso, faremos uma interlocução de 
depoimentos desses profissionais, colhidos a partir de entrevistas com 
eles, transcritos em trechos e apresentados em quadros no decorrer desse 
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texto como método de identificação dos impactos refletidos em suas 
atuações. Escolhemos o método de entrevistas individuais, realizadas 
por meio de videoconferência e e-mail diretamente com os profissionais, 
para conseguir entender, na prática, quais são as principais dificuldades 
que enfrentam e como lidam com elas no seu cotidiano.

Todas as declarações que colhemos e que utilizaremos neste trabalho 
ficarão anônimas para garantir a preservação da identidade de todos os 
profissionais que entrevistamos. Trabalhamos os dados identificando 
os profissionais por ordem numérica e aleatória. Para esta pesquisa, 
conversamos com sete profissionais, de seis veículos diferentes da 
RMVale, sendo eles: o jornal impresso e online “O Vale”, o veículo 
online “Meon”, a “Rádio Cultural”, a “Rede Vanguarda/G1”, a “Rede 
Record”, a “Band”, além da agência de fact-checking “Aos Fatos”.

Desafios dos Jornalistas da RMVale

Em qualquer situação, os profissionais de imprensa que atuam na 
RMVale têm o desafio de comunicar para uma região integrada por 39 
municípios e 2,5 milhões de habitantes. Já em tempos de uma pandemia 
global, esse desafio se torna exponencial para apurar informações em 
cenário com restrições, trazer orientações de saúde como prestação de 
serviço à comunidade e cumprir o papel social de divulgar fatos com 
integridade e ética profissional - mesmo quando parte da audiência se 
manifesta com hostilidade em ataques aos jornalistas e à imprensa.

O jornalismo é uma forma de comunicação em sociedade. A principal 
função do jornalismo, nos estados democráticos de direito, é a de 
manter um sistema de vigilância e de controle dos poderes. ... Informar 
significa, nesta asserção lata, publicitar os atos dos agentes de poder 
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... Informar, nessa mesma asserção, significa ainda analisar esses atos, 
expor o contexto em que se praticam, explicar as suas consequências 
possíveis, revelar as suas condicionantes. Significa, igualmente, 
trazer para o espaço público os assuntos socialmente relevantes que 
poderiam passar despercebidos, os assuntos que são escondidos, 
os que estão submersos, os que são obscuros. (Sousa, 2001, p. 13)

Com base nesse conceito, percebemos que o jornalismo emergiu 
como uma ferramenta essencial para a sociedade. Ou seja, ele chegou 
para cumprir o seu objetivo de dar sentido a uma informação. Quando 
a crise do novo coronavírus se instalou pelo mundo, notamos que 
a mídia e a cobertura jornalística na área da saúde foi intensificada, 
atendendo as bases que uma pandemia necessita. Como dizem Lener 
e Sacramento (2014), existem duas questões que se relacionam nesse 
contexto:

os fatores de risco e os de promoção da saúde, que, por sua vez 
se desdobram em variáveis de segurança/insegurança envolvendo 
questões epidemiológicas, doenças, formas de tratamento, modos 
de viver, procedimentos de assistência, cura ou métodos comporta-
mentais voltados para uma vida saudável. Partindo desse conjunto de 
questões, a mídia jornalística pauta e ordena suas narrativas em torno 
do que julga ser o imaginário contemporâneo da saúde destacando 
os fatores de riscos e as variáveis que interpreta como problemas e 
ameaças que impedem ou dificultam a saúde individual e coletiva. 
(Lener & Sacramento, 2014, p. 38)

Quando as relações socioeconômicas e sanitárias começaram a 
ser afetadas, o jornalismo se fez necessário para a cobrir a pandemia 
causada pela doença. A mídia jornalística precisou se adequar às novas 
vivências e ao “novo normal”. Essa cobertura,
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em contrapartida oferece, discursivamente, formas de segurança 
mediante um amplo receituário caracterizado pela difusão de 
descobertas científicas, inovações tecnológicas, novos métodos 
de tratamento, orientação e aconselhamento para superar as 
situações negativas relacionadas à saúde e à doença. (Lener & 
Sacramento, 2014, p. 38)

É pertinente ressaltar a importância do Jornalismo Científico neste 
momento que intensificou a relação entre jornalismo e ciência - enten-
dendo que a saúde só avança a partir das descobertas científicas - e que 
qualquer mudança em relação à COVID-19 precisa ser noticiada com 
base na ciência.

Oliveira (2002) defende que um jornalista atuante na ciência precisa 
ter dela uma visão crítica e interpretativa para que este profissional não 
seja, simplesmente, um repetidor de informação. Ter senso crítico e 
avaliativo sobre aquilo que se publica é, então, necessário, para que se 
faça jornalismo científico de qualidade, sendo este, aquele que entende 
a ciência e suas “implicações diretas nas atividades econômicas e polí-
ticas de um país” (Oliveira, 2002).

Levando em consideração a funcionalidade do jornalismo na área 
de saúde, é necessário enfatizar também o processo de produção da 
notícia e os critérios de noticiabilidade que levam o fato a ser divulgado. 
Uma das dependências fundamentais da notícia é a fonte jornalística.

Poucas matérias jornalísticas originam-se integralmente da obser-
vação direta. A maioria contém informações fornecidas por insti-
tuições ou personagens que testemunham ou participam de eventos 
de interesse público. São o que se chama de fontes. É tarefa comum 
dos repórteres selecionar e questionar essas fontes, colher dados e 
depoimentos, situá-los em algum contexto e processá-los segundo 
técnicas jornalísticas. (Lage, 2001, p. 49)
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No que diz respeito à crise do novo coronavírus, muitas fontes se 
tornaram primordiais para levar o assunto para a população.

Tabela 1

Jornalista 1

Quando é relacionado a dados, a gente realmente se concentra 
e só pega dados das prefeituras, do Governo Estadual ou do 
Governo Federal. A gente fala com médicos, enfermeiros, 
cientistas e pacientes ... As fontes dos jornalistas são todas as 
pessoas que ele conhece então, a gente tem que ficar muito 
atento.

Elaborada pelos autores

Em decorrência disso, alguns profissionais de comunicação apon-
tam que a pandemia surgiu com uma necessidade maior na busca por 
informações.

Tabela 2

Jornalista 2

Eu, por exemplo, acompanho as coletivas do Estado de São 
Paulo diariamente, então eu sigo muito de perto as informações 
do Comitê de Contingência do Coronavírus, montado no Estado 
de São Paulo. Esse Comitê é formado por 18 especialistas. 
Começou com 15 e hoje já está em 18. Então são só especialistas 
que têm um reconhecimento internacional; são informações 
de uma chancela científica. A OMS também é uma fonte de 
informação, o Ministério da Saúde também ... Os médicos, as 
universidades têm feito um trabalho incrível de pesquisa. Eu, 
praticamente, toda semana entrevisto dois, três pesquisadores 
de universidades.

Elaborada pelos autores

O Jornalista 1 alega que, com a proporção da pandemia , “começou a 
fazer matérias quase que full sobre coronavírus, como se a gente tivesse 
virado “coronavirus.com.br”. O assunto demandava muito”. Para o 
Jornalista 2, “desde que começou a quarentena, 80% do noticiário, e às 
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vezes até 90%, é sobre o coronavírus ou algo relacionado a ele. Sobre a 
política também ... Eu posso dizer que essas duas coisas, praticamente, 
dominam o noticiário. A COVID-19 e a crise política”. O Jornalista 
apontou que a cobertura jornalística continua também apurando outras 
pautas de munícipes pela região. “A gente procura, sempre que possível, 
falar de outros assuntos como reclamação de moradores de bairro, e 
outros problemas enfrentados que forem pertinentes”.

Além de se tornar um assunto bastante pautado pela mídia e a 
imprensa, a pandemia do coronavírus trouxe consigo alguns novos 
métodos de rotina que foram incorporados no dia a dia do profissional 
de comunicação da RMVale.

Tabela 3

Jornalista 4

A maneira que percebemos não foi tão diferente do que todos 
passaram. A gente soube, em um primeiro momento, através da 
própria imprensa internacional, do movimentar desse vírus, mas 
quando chegou esse ano e a situação foi decretada pandemia 
global, foi o start do nosso ponto de vista operacional. A gente 
já começou a receber algumas orientações por parte da nossa 
rede. ... Então recebemos orientações sobre álcool em gel, 
evitar certas viagens, limpeza, organização das equipes, etc. 
Em um primeiro momento foram esses cuidados mais básicos 
e depois isso foi se intensificando ao ponto de a gente reduzir 
drasticamente as equipes no fim de semana.

Elaborada pelos autores

O Jornalista 5 discorreu que “a rádio vive de anúncio, de apoio cul-
tural e vive da participação das pessoas para suas entrevistas. Primeiro, 
sumiram os clientes todinhos, ninguém quis mais anunciar em rádio, 
até porque o seu comércio foi fechado, o seu trabalho do dia a dia foi 
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suprimido a ficar em casa”. Em paralelo a isso, os profissionais de 
comunicação também tiveram que se adaptar a um novo estilo de vida.

Tabela 4

Jornalista 2

A primeira coisa que aconteceu foi que, praticamente, 90% da 
redação ficou de home office. Primeiro vieram, obviamente, 
os cuidados com a questão da saúde. Só estão trabalhando na 
redação aqueles que realmente precisam estar lá. Um ou outro 
diagramador, ou o editor-chefe que vai lá diariamente, mas os 
repórteres, editores e outras seções do jornal estão em casa.

Elaborada pelos autores

Além dos desafios relacionados a este momento de adaptação ao 
novo cenário mundial, pautado na pandemia, outro grande desafio é a 
questão das fake news, que trataremos com ênfase no próximo tópico. 

Pandemia em Tempos de Redes Sociais e Fake News

O termo em inglês teria ganhado força nos Estados Unidos após 
diversos estudos acadêmicos se voltarem aos fenômenos online ocorridos 
durante o período eleitoral no país em 2016. Em um estudo que engloba 
o cenário de mercado e as mídias sociais como fonte de informação 
política, dois professores de Economia da Harvard definem as fake 
news como “notícias que são intencionalmente e certificadamente falsas, 
capazes de enganar os leitores” (Allcott & Gentzkow, 2017, p. 211).

Ainda segundo os autores, na mesma obra, há três motivos princi-
pais que explicam o porquê das plataformas de mídia social serem um 
ambiente propício para as fake news: (1) o baixo custo necessário para 
produção de conteúdo nas redes, (2) a dificuldade de avaliar a veracidade 
de uma informação fragmentada vista pelo celular ou feed de notícias e 
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(3) a segregação ideológica em grupos de amigos virtuais, o que indica 
que as pessoas nas redes estão mais dispostas a receber uma informação 
em linha com sua posição ideológica e menos dispostas a receber um 
fato contrário. (Allcott & Gentzkow, 2017, p. 221)

É possível entender que os riscos das fake news também estão em 
crescente alta no Brasil. O Relatório de Notícias Digitais do Instituto 
Reuters de 2020 diz que “pela primeira vez desde que a pesquisa come-
çou, as mídias sociais ultrapassaram a televisão em termos de consumo 
de mídia para notícias” (Andi et al., 2020, p. 90). A pesquisa também 
mostra que os celulares lideram com 76% entre em os dispositivos em 
que as notícias online são mostradas, contra 43% de computadores e 
10% de tablets.

Em tempos de pandemia, as fake news mantiveram a presença nas 
telas e redes. Durante as entrevistas exclusivas para compor a visão dos 
profissionais da RMVale, o sentimento dos jornalistas só reforça as teses 
científicas. A respeito de fake news foram observadas algumas definições 
como “maior problema da cobertura jornalística” e “uma droga que o 
ser humano costuma utilizar quando lhe convém” (Jornalistas 1 e 6, 
respectivamente)

Ainda que não seja algo trazido unicamente pela pandemia, as 
notícias falsas fizeram com que a imprensa regional intensificasse 
seus mecanismos de combate contra a desinformação. Para um dos 
jornalistas entrevistados nesta pesquisa, a apuração dos fatos deve ter 
atenção redobrada.



240

Tabela 5

Jornalista 4

A gente trabalha muito com a interação com os telespectadores, 
via mensagem de WhatsApp, por exemplo. ... Outro dia, a gente 
recebeu uma imagem forte de acidente que veio com muita 
informação, poderia ter colocado direto no jornal. Mas a gente 
foi atrás de outras versões do mesmo fato, e checando com as 
fontes oficiais descobrimos que era um acidente antigo, numa 
rodovia muito parecida com uma aqui perto. Era real, um vídeo 
de verdade, mas era outra notícia e o telespectador mandou 
como se ele tivesse lá filmando em tempo real. Não sei se foi 
má fé ou ingenuidade, mas não teve esse cuidado. Então a 
gente precisa ficar atento a esse tipo de coisa.

Elaborada pelos autores

Em complemento, outro jornalista ressalta a autenticidade de uma 
fonte oficial como um método eficaz para combater uma fake news em 
circulação.

Tabela 6

Jornalista 6

Em meados de março, surgiu uma conversa na qual a pessoa 
não deveria usar máscara, e quem deveria usar era quem estava 
infectado. Isso foi uma fake news que chegou a ser desmentida 
pelo Mandetta [Ministro da Saúde em exercício no Brasil em 
março de 2020]. Todos têm que usar máscara em lugar de 
aglomeração. É uma forma de prevenção.

Elaborada pelos autores

A emergência das fake news no contexto de mídias sociais fortaleceu 
também o serviço de checagem de notícias. Outro jornalista entrevis-
tado, trabalha com fact-checking e explica um pouco como funciona o 
método sistêmico de checagem em parceria com o Facebook, rede que 
concentra grande público brasileiro:
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Tabela 7

Jornalista 7

Tem uma parceria com o Facebook para a checagem de 
notícias falsas. Todas as publicações nas redes brasileiras que 
são marcadas como “Conteúdo falso” por usuários aparecem 
em uma ferramenta que nós temos acesso. Entramos todos 
os dias, várias vezes ao dia, na ferramenta, e escolhemos 
as publicações de acordo com critérios como viralização 
(quanto mais compartilhamento, maior a necessidade de ser 
desmentido) e ligação com a pauta da semana (desinformação 
sobre coronavírus é mais urgente do que, sei lá, alienígenas).

Elaborada pelos autores

A parceria com a rede social é, na verdade, uma forma inicial de 
receber notificações sobre fake news para então direcionar para o ser-
viço de checagem:

Tabela 8

Jornalista 7

Logo, há uma separação por meio do repórter, que seleciona 
as desinformações passíveis de checagem nessa ferramenta. É 
feita, então, uma lista de prioridades por parte dos editores, que 
determinam quais desinformações devem ser desmentidas mais 
rapidamente. Só depois as desinformações são desmentidas 
pelos repórteres, que pesquisam, realizam entrevistas, procuram 
a autoria da informação, etc. Feito o texto, ele ainda passa pela 
edição e revisão de dois editores antes de ser publicado. Além 
da ferramenta do Facebook, também recebemos solicitações 
de checagem no WhatsApp, no e-mail e no Twitter. Mas esses 
pedidos seguem a mesma lógica e critérios apontados acima.

Elaborada pelos autores

É possível perceber também que o serviço de checagem de notícias 
foi incorporado nas redações de alguns veículos locais, com ferramentas 
baseadas na apuração de fatos:
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Tabela 9

Jornalista 2

O jornal criou um serviço de validação da notícia. A gente 
publica sempre quando identifica uma fake news ... e explica o 
que é a verdade do fato. ... A gente também desconfia de todo 
esse tipo de material que vem sem uma chancela científica ou 
profissional ... recebe muito vídeo, muita coisa dando opinião 
e a gente procura checar quem é aquela pessoa, se realmente 
a pessoa tem conhecimento do que ela está falando. A gente 
procura, às vezes, a pessoa para saber se ela realmente opinou 
aquilo daquela forma. Então, a gente tem sim ferramentas.

Elaborada pelos autores

Tabela 10

Jornalista 2
O jornal criou ferramentas tanto para desmistificar as fake news 
para o leitor, como internamente a gente também tem um maior 
controle das informações que a gente recebe para checar se 
elas são corretas ou não.

Elaborada pelos autores

Em alguns casos, o método de combate às fake news dentro do jor-
nal acaba servindo também como fator de organização interna dentro 
das redações.

Essa estratégia de notícia também se apoia no próprio mecanismo de 
funcionamento das mídias sociais: o algoritmo que classifica conteúdos 
e os exibe para as pessoas de acordo com a relevância percebida por 
envolvimento e compartilhamentos virtuais.

Do ponto de vista sobre aspectos psicológicos do ser humano, um 
artigo da Associação Americana de Psicologia afirma que “as pessoas 
aceitam as fake news como verdade para confirmar suas crenças pessoais 
existentes” (Sliwa, 2018, par. 3), o que também explica um fenômeno 
oposto: o negacionismo aos fatos que se contrapõem às mesmas crenças.
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Tabela 11
Jornalista 1 A gente tem que divulgar a informação correta, para informar. 

Não só isso: tem que desmentir. Quando a gente cita a fake news, 
o algoritmo das redes pega aquela parte que é falsa, aquele 
título, aquela informação que estava com grande circulação. 
Quando algo tem muita relevância, começa a ser mais oferecido 
nas timelines. ... Então, a gente tem que citar para que a nossa 
matéria também apareça na timeline da pessoa que viu aquela 
fake news ... deixando claro “fake news sobre tal coisa” ou 
“prefeitura esclarece fake news”.

Elaborada pelos autores

Na opinião de um dos entrevistados, o negacionismo relacionado às 
questões de saúde decorrentes da pandemia está diretamente associado 
com as questões ideológicas no atual cenário político brasileiro.

Tabela 12

Jornalista 6

Você vê muitos vídeos na internet, muita gente que tem canais 
no YouTube, por exemplo, dizendo que a pandemia é uma 
invenção chinesa, de que Olavo de Carvalho, por exemplo, 
guru do clã do Bolsonaro e dos bolsonaristas, chegou a dizer 
que não existe a pandemia, que é uma invenção, que ninguém 
morre de coronavírus, que não há nenhuma morte do mundo 
por coronavírus. Então, a gente percebe nos comentários, por 
exemplo, nas matérias que a gente faz, que umas pessoas ali 
questionam: ‘invenção’, ‘praga chinesa’. E há toda essa parte 
de preconceito também com os chineses... A gente percebe isso.

Elaborada pelos autores

Para outro jornalista local, esse negacionismo em relação aos fatos 
sobre o coronavírus foi maior no início da pandemia, quando o vírus estava 
mais distante das realidades locais e ainda se concentrava nos epicentros 
fora do Brasil. Ainda na percepção do jornalista, o negacionismo continua, 
porém diminuiu depois dos impactos regionais trazidos pela pandemia.
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Tabela13

Jornalista 3

Acho que no começo tinha mais. Como foi uma coisa que surgiu 
em outros países e veio para cá, quando tinha os casos suspeitos 
e começaram os confirmados, as pessoas achavam mais que 
não era algo tão grave. Hoje, ainda tem [o negacionismo], 
mas acredito que muita gente já está percebendo a gravidade 
da doença, tanto que já passaram de trinta mil mortes [no 
Brasil em maio de 2020]. O assunto é inevitável. As pessoas 
acabam ficando mais cansadas do assunto, mas, infelizmente, 
é difícil não falar de uma pandemia mundial. Provavelmente, 
a maior crise do século.

Elaborada pelos autores

Além do negacionismo aos fatos, os ataques à imprensa também 
podem estar relacionados às crenças ideológicas. O Relatório Anual 2019 
sobre Violações à Liberdade de Expressão da Associação Brasileira 
de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) trouxe um capítulo 
exclusivo sobre ataques virtuais contra a imprensa, dizendo que dos 
39,2 milhões de posts no Twitter combinados com as palavras “mídia”, 
“imprensa”, “jornalista” e “jornalismo”, um número de “3,2 milhões de 
posts trouxeram críticas com palavras de baixo calão contra a mídia, 
ou com expressões que tentam desacreditar o trabalho da imprensa, e 
foram produzidos por perfis e sites mais conservadores” (Associação 
Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão [ABERT], 2019, p. 36).

Regionalmente, os ataques são sofridos e percebidos de formas dife-
rentes de acordo com cada indivíduo jornalista. “O que deixa a gente 
mais triste são as pessoas nos atacando sem a gente ter feito nada”, 
conta o Jornalista 6. Já o Jornalista 2 relata não ter sofrido ataques, mas 
também diz que não é muito ativo nas redes sociais.

Para o Jornalista 5, é importante filtrar o que as pessoas comentam 
a respeito da imprensa nas redes sociais. “Eu procuro filtrar em relação 
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a essas coisas. Eu procuro evitar dar ideia para que a pessoa venha falar 
mal do meu trabalho”. O profissional em questão diz também que não 
sofreu ataques diretos à sua pessoa, mas que percebe o fato alheio: 
“eu não tenho sofrido ataque, mas tenho notado os ataques”.

Em outro caso, é possível perceber o ataque materializado contra 
o profissional, mas nada que tenha sido potencializado por conta da 
pandemia do coronavírus. “O que vem acontecendo direto é a tentativa 
de invadirem minhas redes sociais. Obviamente já recebi ameaças, fui 
alvo de montagens, mas nada que tenha aumentado muito durante a 
pandemia” (Jornalista 4).

Assim como estiveram em alta nas eleições americanas, as fake news 
também se fazem presentes no cenário político brasileiro e estão impul-
sionadas pelo negacionismo de apoiadores do governo frente à pandemia 
dos últimos tempos. A seguir, abordaremos os embates entre imprensa 
e poderes políticos.

O Jornalismo Profissional e os Embates Políticos

A problemática das fake news é reconhecida e escancarada nas falas 
dos profissionais entrevistados. Na contrapartida deste fenômeno, a 
imprensa também conta com uma garantida credibilidade conquistada 
pelo jornalismo profissional durante o processo da pandemia. É o que 
aponta uma pesquisa realizada pelo Datafolha em março deste ano (2020), 
que mostrou que 56% dos entrevistados confiam nas informações 
divulgadas por jornais impressos e 61% confiam no jornalismo televi-
sivo, contra 58% que garantem não confiar em notícias repassadas via 
WhatsApp. Os jornalistas da RMVale entrevistados para esta pesquisa 
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mostram compreender esta credibilidade e demonstram preocupação 
e senso de responsabilidade perante este contexto, conforme relatam 
alguns trechos abaixo:

Tabela 14

Jornalista 1

Na minha opinião, a imprensa não argumenta, a imprensa 
só expõe o fato. Vi um comentário numa publicação recente 
dizendo que a imprensa quer sempre ter razão. A imprensa 
não quer ter razão de nada. Eu, como repórter, não quero 
ter razão. Meu papel é divulgar os fatos, garantir que eles 
estejam corretos, garantir que todos os lados foram ouvidos, 
e a população tira sua própria opinião.

Jornalista 4

Nós, imprensa, somos considerados serviço essencial. Então, 
se estamos trabalhando na quarentena é para um serviço 
essencial; falar de coisas não essenciais não faz muito sentido 
nesse momento, por isso evitamos para não correr esse risco 
de parecer um contra senso da realidade global.

Jornalista 3

Então, a nossa forma de combater tudo isso é levar informação. 
A gente pega os médicos e especialistas para reforçar essa 
importância de não sair de casa, de lavar bem as mãos, de 
usar máscara. E é claro também, noticiando todos os dias o 
aumento dos casos, mostrando em gráficos.

Elaborada pelos autores

O reconhecimento desta credibilidade intensifica, de acordo com os 
relatos, os desdobramentos políticos em suas relações na atuação jor-
nalística em dois pontos diferentes: o primeiro vem dos ataques vindos 
dos espectadores sobre as linhas editoriais dos jornais e da defesa de 
determinados posicionamentos políticos feita com agressividade para 
com os profissionais da imprensa, como podemos observar nos dados:
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Tabela 15

Jornalista 2

Eu percebo que há essa briga ideológica no Brasil, que se 
acentuou com a chegada do presidente Bolsonaro no poder, 
e também trouxe uma questão de negacionismo. Infelizmente 
tem uma grande parcela daqueles que acompanha, apoia o 
presidente, que concorda com essa onda negacionista da 
ciência. ... A rede social mais atuante mesmo é do jornal e por 
lá sim. Por lá, nós já recebemos ataques em matérias que a 
gente faz, as matérias são atacadas, com comentário negativo, 
com comentário, às vezes, questionando quem faz a matéria, 
xingando. Acho que isso faz parte. Não é legal.

Jornalista 6

Eu fiz uma matéria com um pai de família que falou pra mim 
“eu não tenho dinheiro para o mês que vem. Para a escola das 
minhas filhas, do aluguel, do financiamento do carro. Eu sou 
dono de restaurante e eu decidi não mandar ninguém embora 
e cortar do meu lucro”. Quando eu trago essa informação no 
jornal as pessoas me chamam de fascista, de nazista! Muito 
disso acontece pela radicalização, tanto do Governo Federal 
que incita as pessoas a fazerem isso, quanto pelo ex-governo 
federal, que também incita. É muito louco isso porque você 
vê um presidente que ontem saiu a cavalo sem máscara 
segurando na mão das pessoas e achando tudo normal. E em 
outra esfera política vem um outro ser e fala que o corona 
foi a melhor coisa que aconteceu. Qual é o tipo de país que a 
gente vive? Que tipo de política o Brasil tem e a gente quer 
deixar para o país?

Jornalista 1

Parece que o poder público é contra os jornais. Então a gente 
toma essa postura: simplesmente fala o que eles estão falando. 
Se o Bolsonaro critica, é argumento dele contra ele mesmo. 
... Acompanho também outros veículos aqui da região e vejo 
que todos nós somos bombardeados. O pessoal comenta 
que a nossa matéria é fake news. “Jornaleco lixo”. Chamam 
meu veículo de “vale da série D”. E o pessoal ataca mesmo, 
falando que a nossa matéria é fake, o pessoal arregaça. Parte 
da população que apoia o governo atual, apoia cegamente em 
todos aspectos. Não entra na minha matéria para ver o que está 
escrito. Simplesmente, quando posto alguma matéria sobre 
coronavírus ou sobre o governo atual, eles ofendem mesmo.

Elaborada pelos autores
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Os jornalistas enfatizam muito a importância do trabalho que rea-
lizam e a responsabilidade que carregam neste momento de pandemia, 
em que a população precisa contar com uma dinâmica séria de apura-
ção de informações para que as fake news não sobressaiam à verdade 
sobre a doença e seus impactos e desdobramentos. Este embate político 
estabelecido no Brasil se reflete na RMVale, como pudemos observar 
nas falas acima, diretamente na atuação destes profissionais, sendo, 
portanto, mais um desafio enfrentado por eles na cobertura da pandemia. 

Tabela 16

Jornalista 4

Do ponto de vista editorial, a nossa linha é de não provocar 
um alarmismo editorial, recebemos essa orientação, a gente 
trabalha com ética e verdade o tempo inteiro mas a gente 
precisa ter um certo equilíbrio para não passar ou não provocar 
um alarmismo maior do que a situação exige. Então temos 
tido um ponto de vista mais positivo da coisa do que negativo 
para não passar para o nosso telespectador uma sensação de 
terror. ... tem decisões que a gente não concorda no âmbito 
político também, que estão conectadas com a nossa vida tanto 
enquanto cidadãos quanto como profissionais de imprensa. ... 
a pandemia, desde que começou oficialmente como pandemia, 
é como se a gente estivesse numa cobertura de um factual sem 
fim. Eu chego em casa, tenho minha família me esperando, 
que faz parte da minha quarentena. Então existe um medo. Se 
alguém aparece doente, a sensação de culpa vem também, a 
gente tem vivido um período tenso, difícil, que não tem hora 
para descansar.

Elaborada pelos autores

Outro ponto voltado para os embates políticos que inundam toda a 
crise sanitária do coronavírus tem relação com as discordâncias entre 
os profissionais de imprensa para com as próprias linhas editoriais dos 
veículos que trabalham. Embora este não seja um argumento levantado 
pela maioria dos entrevistados para esta pesquisa, foi um apontamento 
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que consideramos relevante trazer para a discussão para mostrar que 
alguns desafios enfrentados pelos jornalistas aparecem também inter-
namente nas redações. Como exemplo, trazemos o relato de um dos 
participantes que nos revelou ser orientado pela linha editorial do veí-
culo a trabalhar as informações sobre a pandemia de uma perspectiva 
mais positiva, mas que também relatou que essa dinâmica abraça uma 
ideologia política com a qual não concorda completamente.

Para falar deste embate, despertamos aqui um resgate teórico a 
partir de Bourdieu (1996), que em sua obra “Sobre a televisão” apre-
senta diversos pontos sobre a atuação dos jornalistas e no quanto ela 
está pautada nos interesses comerciais que regem toda a dinâmica da 
televisão - e como estes profissionais são levados a entrar no mesmo 
funcionamento, aceitando a necessidade de quase não questionar o tipo 
de informação que entra no espelho dos jornais e os acontecimentos e 
pontos de vista que são estrategicamente deixados de fora.

Essa busca interessada, encarniçada, do extra-ordinário pode ter, 
tanto quanto as instruções diretamente políticas ou as autocensu-
ras inspiradas pelo temor da exclusão, efeitos políticos. Dispondo 
dessa força excepcional é que a da imagem televisiva, os jornalistas 
podem produzir efeitos sem equivalentes. A visão cotidiana de um 
subúrbio, em sua monotonia e seus tons cinzentos, não diz nada a 
ninguém, não interessa a ninguém, e aos jornalistas menos ainda. 
Mas caso se interessassem pelo que ocorre realmente nos subúrbios 
e desejassem realmente mostrá-lo, isso seria extremamente difícil, 
em todo caso. Nada mais difícil do que fazer sentir a realidade em 
sua banalidade. (Bourdieu, 1996, p. 27)

O autor ainda pontua que as relações internas dos jornais são orga-
nizadas hierarquicamente e que a informação passa por uma espécie de 
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seleção, em que os que estão na ponta superior desse sistema carregam o 
privilégio de decidir o que fica ou não de fora do campo da divulgação. 

Caso se pergunte, questão que pode parecer um pouquinho ingênua, 
como são informadas essas pessoas encarregadas de nos informar, fica 
claro que, em linhas gerais, são informadas por outros informantes. 
Evidentemente, há a AFP, as agências, as fontes oficiais (ministério, 
polícia etc.) com as quais os jornalistas são obrigados a manter rela-
ções de troca muito complexas etc. Mas a parte mais determinante da 
informação, isto é, essa informação sobre a informação que permite 
decidir o que é importante, o que merece ser transmitido, vem em 
grande parte dos outros informantes. E isso leva a uma espécie de 
nivelamento, de homogeneização das hierarquias de importância. 
(Bourdieu, 1996, p. 35-36)

Retomando o relato do jornalista , colhido para esta pesquisa, con-
seguimos enxergar na prática este cenário estabelecido por Bourdieu. 
Quando o jornalista diz que precisa trabalhar as informações sobre o 
coronavírus a partir de uma perspectiva positiva, sem criar alarmismo, 
mas na sequência relata o medo e a tensão que está vivendo por conta 
da pandemia, existe uma contradição que ressalta a discordância que 
existe entre o profissional e a linha editorial da emissora que atua. 
Mesmo existindo essa contradição, a visão individual do jornalista fica 
de fora do trabalho.

Conclusão

Ao observar o cenário apresentado a nós por meio dos depoimentos 
dos jornalistas da RMVale, é possível dizer que o enfrentamento dos 
desafios emergentes da pandemia é tomado por subjetividades que se 
constroem na relação dos profissionais com a informação. Ao mesmo 
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tempo em que temos, por um lado, o jornalismo profissional colocado 
num lugar de linha de frente essencial, sendo este um lugar reconhe-
cido pelos próprios jornalistas atuantes na região, por outro temos o 
envolvimento de cada pessoa, individualmente, com as dificuldades da 
apuração e divulgação das notícias relacionadas ao coronavírus.

Em meio às dificuldades do atual cenário que se estabelecem interna 
e externamente nas redações e refletem em cada profissional, a pandemia 
ressalta a essencialidade do jornalismo em seu papel social de levar a 
informação apurada e verídica não somente a um grupo específico e 
determinado por particularidades, mas a todos os indivíduos e grupos 
sociais que podem, por meio do conhecimento, compreender os fatos 
a partir de uma perspectiva realista e, através de seu micropoder, coo-
perar no processo de disseminar informações em rede. Ressalta, ainda, 
a importância e a necessidade da classe jornalística atuar pautada na 
ciência, que por sua vez é, no momento, a única capaz de trazer respostas 
sobre a doença. No contexto de uma pandemia global, a informação 
também pode ser caracterizada como ferramenta de proteção, na qual 
o “cidadão-comum” consegue compreender a gravidade da situação os 
impactos de suas atitudes na sociedade.

Concluímos que os desafios dos jornalistas da RMVale durante a 
pandemia do coronavírus se estabelecem, com força, pelo combate 
às fake news, que, muitas vezes, se refletem em ataques à imprensa 
e se estendem a 1) questões práticas, como o processo de adequação 
ao home office e entrevistas via conferência por vídeo, a 2) questões 
emocionais, como o evidente medo da doença e preocupação com as 
pessoas próximas de cada jornalista e, ainda, a 3) questões políticas, 
que apareceram notoriamente nas entrevistas.
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A pandemia do novo coronavírus evidenciou, portanto, o jornalismo 
profissional como a principal ferramenta de combate à desinformação 
e às fake news. Se o ano de 2020 ainda é marcado pelo desconhecido, 
a credibilidade da informação será reconhecida no futuro.
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A Morte por Covid-19 Narrada pelo Jornalismo 
Popular: Estudo de Caso do Jornal Extra

Rodrigo Daniel Levoti Portari
Jociene Carla Bianchini Ferreira Pedrini

Igor Aparecido Dallaqua Pedrini

Panorama Atual

Se há algo que entrará para a História Mundial neste ano de 2020 
é a pandemia da doença Covid-19, provocada por uma espécie de 
coronavírus que teve seus primeiros casos registrados em dezembro 
de 2019 na China, mais especificamente na região da cidade de Whuan. 
Desde os primeiros casos, noticiados inicialmente como uma “pneumo-
nia misteriosa” à caracterização de uma Pandemia Mundial por parte 
da Organização Mundial da Saúde (OMS) passaram-se poucos meses.

Lentamente o mundo Ocidental começou a ver o vírus iniciado em 
território chinês começar a se espalhar. Considerada uma das gran-
des potências econômicas mundiais nas duas primeiras décadas do 
Século XXI, a grande circulação de pessoas entre aquele território e 
vários outros países do mundo fez com que o vírus rapidamente che-
gasse a vários outros países.

Na América do Sul, e no Brasil, especificamente, as notícias iam 
fazendo uma trajetória dia a dia da presença da Sars-Cov-2 rumo ao país. 
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China, Japão, Itália, Alemanha, Espanha, Inglaterra, França, Portugal 
e, assim por diante, a cada nova edição percebia-se a chegada do novo 
vírus mais perto do país.

Não se sabe, no momento, qual foi exatamente o epicentro da chegada 
do vírus no Brasil. Alguns fatos noticiados midiaticamente apontam 
que um casamento de luxo realizado na Bahia pode ter sido um dos 
primeiros focos de disseminação do vírus pela presença de europeus e, 
posteriormente, pelo grande número de convidados que foram testados 
de forma positiva para o novo vírus.

Investigações dos órgãos de saúde, posteriormente, apontaram que 
o primeiro caso de óbito teria sido registrado em 23 de janeiro no muni-
cípio mineiro de Belo Horizonte. Inicialmente considerado como uma 
síndrome gripal desconhecida, ao realizarem novos exames daquela 
paciente, constatou-se que já se tratava da presença da COVID-19 no 
país, o que nos dá menos de 30 dias entre os primeiros casos efetivamente 
registrados na China e a chegada da doença em território brasileiro.

Diante deste contexto histórico – que ainda carece de preenchimento 
de lacunas e melhor compreensão sobre o que efetivamente ocorre(u) 
no Brasil – a cobertura jornalística começou a se destacar ao colocar 
a COVID-19 como principal pauta de sua cobertura. Inicialmente, na 
editoria internacional, dando conta do grande número de infectados e 
mortos na Chinas e na Itália – esta última, em determinado momento, 
ocupou o status de maior país com problemas, sendo um dos primeiros 
a decretar “Lock Down” completo para tentar controlar a disseminação 
em larga escala da doença.

Posteriormente, com os primeiros casos confirmados no Brasil, 
o foco da narrativa jornalística passa a ser o país, os brasileiros e a 
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estrutura de saúde necessária para garantir o tratamento de infectados: 
leitos hospitalares, respiradores, máscaras e outros equipamentos de 
proteção individual para pacientes e profissionais de saúde. No entanto, 
desde o início, havia um horizonte narrativo, uma força de sentido que 
permeava toda a cobertura da Covid-19 em território nacional: a morte.

A cada nova edição, a cada novo boletim epidemiológico, sempre 
havia a expectativa de quando, onde e quem seria a primeira vítima fatal 
da doença. O que só veio efetivamente acontecer em São Paulo no dia 
17 de março de 2020, sendo o paciente homem, de 62 anos, com dia-
betes e hipertensão, morto seis dias após o aparecimento dos sintomas 
e que, até naquele momento, não estava na lista de casos confirmados.

Bastou esse gatilho para que o assunto morte se instalasse em toda 
a cobertura midiática, da política – que envolve desde a negativa de 
revelar exames da doença e declarações polêmicas do presidente da 
República, a editoria de saúde, bem estar, lazer, entre outras.

A oposição vida x morte passou a ter mais força ainda na narrativa 
jornalística, reforçando o que Ivan Bystrina já apontava: na cultura 
ocidental, a morte (negativo) tem mais força que a vida (positivo).

Diferente dos animais, o homem espera a morte de seus próximos e 
de si próprio. A inexorabilidade da morte, que ameaça de todos os 
lados e tortura ele tem que se reconciliar (ou se conciliar), durante 
a sua vida, com o seu fim. A defesa contra a morte não é possível 
dentro do espaço da segurança material, por meio de técnicas curati-
vas. A técnica que pode fazer a vida mais agradável ou mais segura, 
consegue apenas prolongar a própria vida, enquanto a morte desafia, 
sem tréguas, a consciência. (Bystrina, 1995, p. 18)
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Essa assimetria1 do código cultural nos leva a diversas reflexões, 
entre elas, um sentimento trágico que invade o cotidiano. Marcado pela 
consciência da finitude da vida, capas de jornais e revistas, escaladas 
de telejornais, notícias em emissoras de rádio nos coloca frente a frente 
com o desconhecido de forma dupla: o desconhecimento que se tem 
acerca da COVID-19 – que resulta na falta de medicamentos ou vacinas 
eficazes no momento de sua propagação mundial – e a morte, essa, uma 
velha desconhecida há séculos estudada.

Esse sentimento trágico (que pode chegar à melancolia) se dá não 
apenas pela mídia jornalística, mas também pelas ações governamentais 
em vários municípios e estados brasileiros: decretos de isolamento e 
distanciamento social, mudança nas regras de funcionamento de comér-
cios, campanhas dizendo “fique em casa”, uso obrigatório de máscaras 
de proteção, entre tantos outros feitos, forçam a população a mudar o 
seu cotidiano.

A estabilidade até então conhecida, aquela rotina de trabalho, lazer, 
família, é bruscamente alterada e o sentimento de linearidade da vida 
entra em uma espécie de ciclo, de espiral, que tem como pano de fundo 
o “destino”, como bem observa Maffesoli (2003):

De fato, a força do destino não faz senão acentuar a ascensão e 
potência do que é impessoal. O que está em jogo neste retorno do 

1. Para Ivan Bystrina, o código cultural é assimétrico porque o polo negativo 
sempre prevalece sobre o positivo. Em raras oportunidades há uma inversão 
dessa assimetria. No caso vida x morte, a morte sempre terá mais força por ser 
o desconhecido, por ser indomada e, portanto, o homem teme o desconhecido. 
“Portanto, do ponto de vista da preservação da vida, é sempre o pólo negativo 
(a morte) que comemora a vitória. Esta é a assimetria: a morte é mais forte que 
a vida, na percepção comum. Por isso, em todas as culturas o homem aspira 
sempre uma imortalidade, ou seja, a vida a pós a morte”. (Bystrina, 1995, p. 9)
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destino é a própria negação do fundamento filosófico do Ocidente 
moderno: livre arbítrio, a decisão do indivíduo ou dos grupos sociais 
que atuam de comum acordo para fazer a História, cuja consequ-
ência é o grande fantasma da universalidade. Em contrapartida, a 
afirmação, ou a reafirmação, dos sistemas cíclicos torna caduco tal 
livre arbítrio. ... a fascinação que exerce a astrologia, tudo isso acen-
tua, essencialmente, o fato de que o indivíduo é, no pior dos casos, 
somente um joguete, e no melhor dos casos, o companheiro das forças 
que superam, e às quais precisa se adaptar. (Maffesoli, 2003, p. 31)

Essa perda do chamado “livre arbítrio” por força da pandemia, 
acentua de forma marcante a presença da mídia jornalística na vida da 
população. Uma vez obrigada a manter regras de isolamento e distan-
ciamento, é a partir das notícias que o mundo lá fora vai se demonstrar.

Nesse aspecto, entendemos que a mídia faz parte da sociedade, é 
sua integrante, não está dissociada dela. Assim, nesse processo intera-
cionista, mídia e sociedade se retroalimentam, conversam e, sobretudo, 
se ancoram uma na outra: “a mídia faz parte da sociedade, está inserida 
nela como estão os postos de saúde, as defensorias públicas, os estádios 
esportivos, por exemplo. É uma das instituições da sociedade, e congrega 
os múltiplos dispositivos através dos quais a sociedade produz e faz 
circular suas informações e representações” (França, 2012, pp. 11-12).

Considerado como um espaço onde a sociedade pode falar dela 
mesmo, a mídia atua de forma importante no momento da cobertura 
jornalística acerca da pandemia. E, como destacamos anteriormente, 
grande parte de sua narrativa terá a morte como estruturadora de sentidos. 
A partir desta premissa, discutiremos quais as narrativas trazidas pelo 
jornalismo popular, mais especificamente o jornal Extra, em momentos 
importantes da pandemia no Brasil, especialmente ao abordar a morte 
em situações chaves registradas no país.
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O Extra enquanto Jornal Popular

O Jornal Extra, sediado no Rio de Janeiro (capital), pertence ao 
grupo Infoglobo, um dos braços das Organizações Globo no Brasil 
que detém rede de rádio, televisão e jornais impressos. A publicação 
foi criada para atender ao segmento do chamado jornalismo popular, 
permitindo à empresa atuar em um nicho de mercado diferenciado de 
seu principal jornal impresso de referência, O Globo. Assim, formato, 
linguagem, conteúdos editoriais do Extra também são diferenciados e 
focados num público bem específico.

Segundo informações do portal Infoglobo (Nossos Produtos, s.d.), 
atualmente o jornal Extra tem tiragem de 88.150 exemplares de segunda 
a sábado, e 157.188 aos domingos. Em relação ao seu perfil de leitor, 
58% seriam pertencentes à classe C, e 15% às classes DE, com a prin-
cipal faixa etária de leitura de 30 a 49 (44%) e, em relação ao nível de 
escolaridade de seus leitores, 56% teriam o nível médio de formação.

Todas informações disponibilizadas pela própria empresa coin-
cidem com as características observadas no jornalismo popular por 
Amaral (2006) e também discutidas em Portari (2013), que são: pessoas 
de menor poder aquisitivo (da denominada classe C), menor grau de 
instrução, que se interessam por assuntos próximos a seu cotidiano e 
se dispõem a gastar pouco com informação jornalística. Todas estas 
características são observáveis no Jornal Extra, o que o colocam mar-
cadamente nesse segmento de jornalismo.

Outra característica marcante da imprensa que atende a esse seg-
mento está em sua composição gráfica ou visual, sempre mais carregada 
de cores, com menos espaços em branco, com utilização máxima da 
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área de mancha em sua primeira página. Uso de contraste de cores e 
uma linguagem que tende a promover um ponto de encontro com seus 
leitores (em alguns momentos, com uso de gírias, bordões ou mesmo 
uma “oralidade” textual) são também marcas presentes das publicações 
desse segmento.

O Jornalismo Popular também carrega diferenças editoriais em 
relação à chamada mídia de referência, principalmente quando se 
trata dos chamados Valores Notícias, critérios editoriais que vão ditar 
sobre o que prioritariamente aquela mídia se ocupará. Nesse sentido, o 
jornalismo popular tem sempre uma abordagem mais próxima de seus 
leitores, com enfoque principalmente em fatos que possam ser próximos 
geográfica ou culturalmente de seu público-alvo, além da capacidade de 
entretenimento. É o que demonstra a tabela a seguir, de Amaral (2006):

Tabela 1

Valores notícia para jornais de referência e populares

Valores Notícia

Jornais de Referência Jornais Populares

• Os indivíduos envolvidos forem 
importantes;

• Tiver impacto sobre a nação;
• Envolver muitas pessoas;
• Gerar importantes 

desdobramentos;
• For relacionado a políticas 

públicas;
• Puder ser divulgado com 

exclusividade.

• Possuir capacidade de 
entretenimento;

• For próximo geográfica ou 
culturalmente do leitor;

• Puder ser simplificado;
• Tiver identificação dos 

personagens com os leitores 
(personalização);

• For útil.

(Amaral, 2006, p. 63)
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Com todas estas características, passamos agora a observar as capas 
das edições impressas do jornal Extra, a fim de verificarmos como essa 
publicação se enquadra no segmento:

Figura 1

Edição de 18/03/2020 (à esq.) e Edição de 18/04/2020 (à dir.)

Jornal Extra

As imagens das edições constantes nas Figura 1 e Figura 2 demons-
tram que o jornal Extra cumpre os requisitos do jornalismo popular. 
E, a partir das imagens presentes na Figura 1 e 2, passaremos para 
análises do papel cumprido por este jornal popular na cobertura da 
Pandemia da COVID-19 no Brasil.
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Figura 2

Edição de 29/04/2020 (à esq.) e Edição de 04/05/2020 (à dir.)

Jornal Extra

Percurso Metodológico

Como percurso metodológico focou-se nas capas do jornal popular 
Extra, em edições que tratava como matéria principal assuntos relacio-
nados à Covid-19. Percebemos que a tragédia e o medo do novo vírus 
estavam sendo representado nas capas do periódico de forma criativa 
e que chamasse à atenção de seus leitores por meio de planejamento 
visual organizado e sistematizado, conforme orienta Collaro (2007). 
Charaudeau (2012) aponta que o espaço redacional ocupado por uma 



264

determinada notícia evoca o seu grau de importância, o que reforça a 
relevância da cobertura do tema. 

As capas do jornal Extra ganham importância e chama a atenção, 
pois, como aponta Vogel (2011), as imagens registradas, tornam-se bases 
e matrizes de imaginação. Para Vogel (2011, p. 110), “a imaginação é 
uma forma cultural organizada que, na paisagem contemporânea, ganha 
características tanto individuais quanto públicas”.

O enquadramento sobre a cobertura dado na capa, bem como os 
critérios de noticiabilidade que o elegeram, mostram a capacidade da 
imagem em sintetizar e estruturar a percepção da cobertura por um 
sentimento específico e preponderante. Desse modo, “não é o acidente 
como tal que interessa as mídias, mas o que ele comporta de drama 
humano” (Charaudeau, 2012, p. 140).

Trata-se ao todo de 4 capas que correspondem às edições de 18 
de março de 2020 (data em que se noticiou a primeira morte oficial 
no Brasil), 19 de abril de 2020 (data em que se completou 30 dias da 
primeira morte), 29 de abril de 2020 (edição marcada pela polêmica 
frase “E daí”, proferida pelo Presidente da República Jair Bolsonaro), 
e a edição de 4 de maio de 2020 (onde mais uma vez há uma ligação 
entre o número de mortes, que chegou a 7 mil, e atos referentes ao 
Presidente da República ao apoiar manifestações contra o Supremo 
Tribunal Federal – STF).

Para realizar o proposto, pretende-se analisar as capas sob a ótica da 
Análise do Discurso (AD). No que se refere a esta metodologia, existem 
diferentes estilos de análise, com enfoques variados e contradições teó-
ricas, no entanto têm em comum o discurso como objeto e partilham da 
“rejeição da noção realista de que a linguagem é simplesmente um meio 
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neutro de refletir, ou descrever o mundo, e uma convicção da importância 
central do discurso na construção da vida social” (Gill, 2002, p. 244).

Para Mutti (2003), a Análise do Discurso (AD) tem a pretensão de 
interrogar os sentidos estabelecidos em diversas formas de produção, 
sejam em textos verbais ou não-verbais, bastando que sua materialidade 
produza sentidos para possíveis interpretações.

Ainda segundo o autor, um dos fundadores desta metodologia foi 
Michel Pêcheux, que estabeleceu a relação entre língua/sujeito/história ou 
língua/ideologia. Assim, a presente pesquisa adota esta linha (a francesa) 
para as análises, pois “articula o linguístico com o social e o histórico, 
onde a linguagem é estudada não apenas como forma linguística, mas 
também como material de ideologia” (Melo, 2005, p. 192).

Dessa forma, é importante destacar que a Análise do Discurso (AD) 
trabalha com o sentido e não com o conteúdo do texto em si. Orlandi (2015) 
explica que é compreender para além do que está dito, ou seja, o texto 
não apenas em sua forma estrutural, mas levando-se em conta o social 
e o cultural. Análise do Discurso (AD) é “compreender a língua 
fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do trabalho social 
geral, constitutivo do homem e da sua história” (Orlandi, 2005, p. 15). 
É a língua em movimento, sendo usada por um sujeito em constante 
transformação.

Assim, a Análise do Discurso francesa, como verificada nas colo-
cações de Pêcheux (1993), trabalha com a interpretação de sentidos e 
esta, sendo Orlandi (2003), é passível de equívocos. 

Além da Análise do Discurso, vale registrar a importância de se 
analisar imagens em si, considerando as fotos que estampam as capas 
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do jornal Extra nestas quatro edições, a saber 18, 19 e 20 de março de 
2020 e 4 de maio de 2020.

Considerando como base a imagem fotográfica, enquanto registro 
dos tempos e provas das transformações, pode ser um importante 
instrumento de pesquisa e análise do comportamento do ser humano 
diante do mundo em que se insere. Pois, ao considerar a fotografia 
como fonte de investigação, o espectador é direcionado para o campo 
das criações e produções humanas e valoriza os registros feitos pelo 
homem como uma visão sensível do mundo, permitindo a compreensão 
de seus significados.

Dentro desta perspectiva, a fotografia pode, por um lado, contribuir 
para a veiculação de novos comportamentos e representações da 
classe que possui o controle de tais meios, e por outro, atuar como 
eficiente meio de controle social, através da educação do olhar.
(Mauad, 2008, p. 04)

A fotografia atua como intermediário de uma realidade e auxilia 
no seu entendimento. Além disso, contribui para a perpetuação e atu-
alização do imaginário em relação ao mundo em que vive. Visualizar 
uma fotografia e assimilar seus conteúdos é uma maneira de ampliar o 
repertório de imagens mentais sobre o mundo. Consegue capturar parte 
da vida, em seus espaços e tempos, as espacialidades e temporalidades 
urbanas que dizem do cotidiano que ali ocorre. Segundo Lúcia Santaella 
e Winfried Nöth, quando fotografa,

o fotógrafo o faz em função do canal em que sua foto será distribuída, 
quer dizer, em função de determinada publicação científica ou não, 
determinado jornal, revista determinada exposição ou, simplesmente, 
em função do seu álbum particular. (Santaella & Nöth, 2001, p. 124)
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Assim, prioriza-se, para análise, a observação dos elementos gráficos, 
bem como elementos imagéticos e seus planos que possam representar 
os assuntos tratados na publicação e os dizeres das manchetes.

Discussão

Apresentamos anteriormente, nas Figuras 1 e 2, as quatro edições 
selecionadas para as presentes análises. Importante, também, retomar 
o quadro da Tabela 1 acerca dos critérios de noticiabilidade do jorna-
lismo popular, onde a “capacidade de entretenimento” vem como valor 
“fundamental” para esse segmento. Interessante observar que, no caso 
em tela, esse princípio importante do jornalismo popular encontra-se 
diretamente com outro que, para Nelson Traquina, compete à cobertura 
jornalística como um todo: a morte como valor-notícia fundamental 
“onde há morte, há jornalistas” (Traquina, 2005, p. 79).

Como, então, o Extra vai narrar a morte provocada pela Pandemia 
a partir desses critérios de noticiabilidade? Uma análise das manche-
tes e fotografias publicadas no periódico pode nos auxiliar a ter uma 
visão do todo nas edições recortadas: “Lata de sardinha é proibida 
para combater o coronavírus” e “Desrespeitar a quarentena vai dar 
cadeia, tá ok?” (18/03/2020) seguida de fotos de um ônibus lotado de 
passageiros e do presidente Jair Bolsonaro com o polegar erguido em 
sinal de “positivo”; “2.165 vidas perdidas” (18/04/2020) com a capa 
composta por ilustrações de pessoas simbolizando as vítimas da doença; 
“Bolsonaro diz ‘E daí?’ para recorde de mortes” (29/04/2020), com 
foto de um paciente em leito hospitalar usando oxigênio para respirar; 
e finalmente “100 mil infectados, 7 mil mortos” (04/05), com foto do 
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presidente Jair Bolsonaro carregando uma criança no colo, acenando 
para a população, sorrindo.

A morte noticiada nessas edições assume um papel de pano de fundo 
importante, que tem em sua companhia a presença quase que constante 
do próprio presidente da República. O jornal elabora a sua narrativa 
nas edições selecionadas de modo a vincular a imagem do presidente 
às mortes que começam a surgir a partir do dia 18 de março.

As manchetes do Extra assumem um tom de oralidade em duas das 
quatro edições analisadas: além de reproduzir a fala do presidente em 
algumas delas, vale-se do artifício de linguagem coloquial para contar a 
história da COVID-19 para seus leitores em expressões como “Lata de 
Sardinha”; “tá ok?” (bordão utilizado pelo presidente em sua campanha 
eleitoral); “E daí?”. Em contrapartida, quando o jornal vai assumir as 
mortes, adota-se a objetividade pressuposta do jornalismo, como em 
“2.165 mortes” ou “100 mil infectados. 7 mil mortos”.

A narrativa criada pelo jornal aponta para um caminho onde o destino 
trágico é alcançado, apresentando, para isso, um personagem central 
em meio ao crescente número de mortos registrados em suas edições: a 
cada vez que os mortos aumentam é reflexo ou consequência de decla-
rações ou ações por parte do presidente da República. Num primeiro 
momento, ele acena o “tá ok” para a quarentena. Depois, quando os 
mortos alcançam o recorde de 474 mortos (até aquela data) e mais de 
5 mil vítimas da doença, a resposta é “E daí” e, ao chegar no patamar 
de 7 mil vidas ceifadas pela Pandemia, o jornal escancara o presidente 
desrespeitando todas as regras de distanciamento: sem máscara, com 
uma criança no colo, rindo e acenando para seus apoiadores. Há um 
contraste entre o peso dos números, a cor preta do luto e a ação do 
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presidente registrada na foto. É uma mensagem construída, narrada 
pelo jornal, em que coloca a morte como tema central em suas edições 
e a associa a um personagem, um agente, que fica responsável por essa 
narrativa trágica assumida pelas edições do jornal Extra.

A morte representada pela cor preto, a pandemia de Covid-19 e a 
figura do presidente da República aparecem nas capas analisadas do 
jornal Extra como elementos que se dialogam para o trágico que se 
apresenta a pandemia no país.

O fundo preto, conforme autores consagrados da área, entre eles 
Collaro (2007) , já assinalam a ideia de trágico e morte aos olhos dos 
leitores. Os títulos em branco e/ou vermelho em contraste ao fundo preto 
nos remete à ideia de destaque, atenção e até um certo pedido de socorro 
como o utilizado na manchete da capa da edição do dia 18/04/2020, 
que aponta o número de 2.165 vidas perdidas.

Interessante o impresso trazer em todas as capas analisadas sobre 
a pandemia a figura do presidente da república como pano de fundo, 
relacionando o aumento da pandemia no Brasil à figura, postura e 
comentários de Jair Bolsonaro.

As capas analisadas demostram o descontentamento com a postura 
do presidente Jair Bolsonaro atrelado ao trágico que traz a Covid-19 ao 
Brasil, seja demostrado pelas cores preta e vermelha, seja pela foto de 
doente em leito de hospital, seja pela capa com as cruzes sinalizando a 
morte e a sua postura contrariando todas as medidas de proteção exigidas 
pela OMS (Organização Mundial de Saúde).

Entre tantas sutilidades, o jornal demonstra de forma clara aos elei-
tores seu posicionamento e traz duras críticas à postura do presidente 
Jair Bolsonaro. Tal posicionamento vai de encontro aos demais veículos 
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de imprensa brasileiros que têm demostrado preocupação com o avanço 
da pandemia no país, números exorbitantes de doentes e mortos e a 
postura do presidente frente ao trágico cenário.

Talvez a maior constatação deste trabalho seja pelo fato de um jornal 
popular conforme referenciado e exemplificado acima, o Extra, tem se 
posicionado de forma bastante parecida com a mídia de referência no 
que se refere aos aspectos da pandemia. Atrelando o trágico e a morte 
ao posicionamento e posturas catastróficas do presidente da República.

Observando em conjunto todas essas características das capas do 
jornal Extra, podemos inferir a narrativa construída pela publicação, 
considerando que todos elementos em suas primeiras páginas compõem 
o discurso jornalístico da publicação.

Por meio da articulação entre as manchetes, imagens e cores, somadas 
a estratégias mercadológicas de venda, os jornais se estabelecem 
como palco da sociedade e, nesse ponto, a repetição contínua da tríade 
temática permite-nos observar as publicações com uma visão mais 
aprofundada dos discursos e narrativas constituídas nas primeiras 
páginas. (Portari, 2013, p. 21)

Considerando que no período da amostragem, o Extra tem retomado 
o destino trágico da população a partir dos casos de morte, articulados 
com as ações do presidente Jair Bolsonaro, o leitor contumaz dessa 
publicação está diante de um quadro onde a morte surge não como força 
do destino, mas como consequência de ações prévias por parte de quem 
deveria contê-la. A postura da publicação fica evidente nas articulações 
de textos, imagens e cores para impactar seus leitores, especialmente 
em momentos chaves da pandemia.
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É um discurso velado, que diz mais quando lido em sincretismo 
do que de forma isolada. A morte é assumida como força motriz dessa 
história, que tem outros personagens em seu entorno. E, quando noti-
ciada, sua história é cercada de relatos de outros acontecimentos, como 
observa Leal (2012, p. 91): “menos que falar da morte, essas narrativas 
têm seu foco e estruturam seus relatos contando outros acontecimentos, 
como, por exemplo, as histórias das vidas dos que morreram, a dor dos 
que ficaram, o descaso das autoridades”.

Todas essas articulações impactam na percepção de seus leitores 
acerca do cotidiano em que estão inseridos. Re-significam seus mun-
dos a partir de suas manchetes, do uso da oralidade textual, das cores 
e das imagens que narram uma história que não tem outro final, se não 
o trágico. Recorrendo a Maffesoli (1984, p. 94): “A fragilidade das 
coisas, o sabor amargo do nada, o drama da sobrevivência, eis todas as 
coisas que tecem a melancolia já mencionada e que, ao mesmo tempo, 
impedem o nivelamento imposto pela ideologia da felicidade.”

Neste recorte de quatro edições chaves no período da Pandemia, 
as capas da publicação narram uma história com começo, meio e fim. 
Não é preciso adentrar às suas páginas internas, ler seus conteúdos mais 
ampliados, para se dar conta desse cenário, para se inserir no mundo 
dessas notícias. O aspecto trágico presente nas quatro edições ora apre-
sentadas esgota-se em si mesmo, com a certeza de que será repetido 
na edição seguinte. E na do dia posterior. E no outro. Os mortos, seus 
nomes, suas vidas, suas histórias, são deixados de lado, resumem-se 
a números mas, indiretamente, vítimas da ação de um personagem 
responsável, que sorri, faz gestos, desrespeita as normas de saúde e, 
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enquanto os mortos são contados, sorri e acena tranquilamente para a 
população, sempre cercado pela expressão “E daí?”.

Considerações Finais

Apontamos ao longo desse percurso as características do jorna-
lismo popular, suas predileções e formas de agir. A contextualização do 
momento de Pandemia provocada pela COVID-19 no mundo e, particu-
larmente no Brasil, é importante para percebermos como esse segmento 
do jornalismo vai se posicionar diante de fatos que são preocupantes e 
anunciam uma tragédia antecipada, considerando toda a evolução do 
vírus desde seu descobrimento na China até à chegada no Brasil.

Desta forma, elegemos a mídia impressa, do segmento popular, para 
identificar como esse modo de fazer o jornalismo, que tipicamente não 
se ocupa de grandes questões nacionais ou internacionais, se relacionaria 
com a Pandemia a partir de seu ponto de chegada no país2.

O recorte apresentado, limitado a quatro edições de datas importantes 
desde a chegada do vírus da COVID-19 no Brasil, demonstra que esse 
segmento do jornalismo transcreve o cotidiano para seus leitores de modo 
a inserir a morte como um destino quase que certo para a doença, tendo 
como ponto de tensão as ações do presidente Jair Bolsonaro, exploradas 
em forma de fotografias e em seus textos de manchete.

2. Percebe-se, durante o período de análise, que houve uma grande preocupação 
dessas publicações durante o período inicial da doença enquanto que, ao chegarmos 
no mês de julho (cerca de 120 dias depois dos primeiros casos confirmados), a 
preocupação e posturas se alteraram, voltando o jornal popular a se ocupar dos 
temas dos quais se fundam: violência/morte, esportes e exploração de corpos 
femininos.
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Certeau (1998) diz que a forma como se descreve o cotidiano interfere 
na maneira de ser das pessoas e nos modos como cada um irá atuar no 
mundo. Nesse sentido, as manchetes nas capas do jornal Extra também 
colaboram para afetar a forma como o cotidiano é percebido por seus 
leitores, o que demonstrariam as intenções da publicação a partir da 
seleção das imagens, cores e textos que compõem suas primeiras pági-
nas. Trata-se da representação de um “mundo possível” onde, pelo que 
apresentamos, a doença é sinônimo de morte certa, já que, num curto 
período de prazo, o salto nos números presentes em suas manchetes é 
exponencial.

Essa é a mensagem que se sobressai quando observamos os recortes 
feitos pela publicação, as escolhas adotadas para contar o número de 
corpos, impactando diretamente seus leitores, talvez, com a intenção 
de sensibilizá-los para a gravidade do assunto. Colocar lado a lado as 
quatro edições do periódico nos permite perceber (e conhecer) a linha 
de atuação do Extra. Mesmo em edições distantes por alguns dias, há de 
se considerar que os leitores diários da publicação – ou mesmo aqueles 
que só leem suas capas nas bancas de jornal ou em sites de Internet - são 
impactados por essa narrativa que vai se tecendo edição após edição 
com suas manchetes, fotos e cores destacadas, tendo o trágico como 
pano de fundo.
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Jornalistas Negras e Negros na Cobertura do 
Coronavírus em um Contexto de Exercício da 
Necropolítica Brasileira

Alan Tomaz de Andrade
Juarez Tadeu de Paula Xavier

O impacto da pandemia do coronavírus em nível nacional é notório. 
As primeiras informações sobre este fenômeno surgem ainda no final de 
2019 e em menos de três meses já era uma das pautas mais discutidas no 
mundo por conta do crescente número de infectados. As primeiras ações 
nacionais em relação a Covid-19 iniciam-se em fevereiro de 2020 por 
meio do monitoramento de brasileiros que viviam em países que eram 
considerados epicentro do vírus. Dados da pesquisa “Linha do Tempo 
do Coronavírus no Brasil” (s.d.). do portal Sanar Saúde, apontam que 
em 26 de fevereiro era confirmado o primeiro caso de coronavírus no 
Brasil e no dia seguinte sobe para 132 o número de casos suspeitos.

Um cenário como esse exige um olhar atento do Estado, assim 
como o desenvolvimento de estratégias de contenção e conscientização 
da população para prevenir as infecções. Todavia, a subnotificação de 
infectados e de mortes pela Covid-19, associada a ausência de testes 
e a crise da saúde pública brasileira, fez com que o país registrasse 
no mês de maio a marca simbólica de mais de mil mortes diárias pelo 
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coronavírus. A matéria (Barrucho, 2020) trazida pela BBC Brasil em 
20 de maio de 2020, com base nos dados do Ministério da Saúde, aponta 
que nesta época o país já registrava 1.179 óbitos em menos de 24 horas, 
colocando o Brasil como um dos novos epicentros do coronavírus.

Para além da discussão do sucateamento das áreas da saúde, em 
especial a saúde pública, aqui atenta-se para os perigos do cenário de 
subnotificações, fator que dificulta a mobilização em busca de técnicas 
de prevenção e pesquisas que contribuam para a superação deste quadro.

Em momentos delicados como este, a informação de qualidade, longe 
de “achismos” ou de técnicas que não possuem validação científica, são 
essenciais. A partir de então, reflete-se a importância e a urgência de um 
jornalismo que combata a onda de fake news e que enfrente os discursos 
oficiais vindos principalmente da presidência do país, que incentivam o 
uso de medicamentos não validados e que deslegitimam a importância 
do isolamento social como forma de evitar a circulação do vírus.

Ocorre que, na realidade, tem se notado um grande movimento de 
ocultação da gravidade do problema, fenômeno disseminado principal-
mente entre setores ligados ao comércio e empresariado, que em nome 
de seus próprios interesses de classe, lideram uma rede de fake news que 
dificultam o debate sobre a gravidade da pandemia e não contribuem 
no debate de como podemos caminhar para a diminuição de número 
de infectados e sua superação.

Baseado na afirmação de que a informação de qualidade é uma das 
principais ferramentas de combate a Covid-19, é evidente que o jorna-
lismo torna-se uma atividade essencial. Durante esse tempo, é possível 
notar as iniciativas dos grandes veículos de comunicação para proteção 
de seus profissionais, como por exemplo a concessão de equipamentos 
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de proteção e a possibilidade de desenvolver suas atividades home 
office. Mas qual é a situação dos profissionais que não atuam na grande 
imprensa e que fazem a cobertura em áreas periféricas onde o jornalismo 
tradicional não quer chegar?

O jornalismo periférico, embora seja pouco discutido, inclusive dentro 
dos cursos de jornalismo e comunicação, é um dos principais protago-
nistas da cobertura contra hegemônica, cumprindo seu papel social de 
informar sobre a situação das periferias, principalmente neste cenário 
de subnotificações e de fake news que são criadas sobre as periferias 
brasileiras. Feito majoritariamente por pessoas negras, essa modalidade 
de jornalismo, segundo Carvalho, Teixeira e Santos (2018), tem como 
objetivo tratar sobre temas que são omitidos pela imprensa tradicional. 
“Os veículos alternativos atuam com questões relacionadas à realidade 
das classes mais desfavorecidas ao dar espaço para determinadas vozes 
omitidas ou subestimadas no jornalismo convencional” (Carvalho, 
Teixeira, & Santos, 2018, p. 7).

Levando em consideração tudo que fora discutido até então, partimos 
da hipótese de que o sucateamento da saúde pública, a subnotificação 
de casos e a omissão do jornalismo tradicional na cobertura da reali-
dade das periferias brasileiras expõem jornalistas negras e negros que 
atuam com jornalismo periférico à contaminação do coronavírus em 
busca de informar seus lócus, dando continuidade à política de morte 
contra esses sujeitos.

Utilizando como referência o conceito de necropolítica discutido 
pelo filósofo camaronês Mbembe (2003), nos propomos a estudar 
como o marcador racial na atuação profissional jornalística expõe esses 
profissionais aos riscos de infecção, evidenciando a desigualdade no 
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mercado de trabalho, reforçando a importância desses profissionais e 
sua cobertura periférica denunciando a necropolítica brasileira.

Para a operacionalização técnica deste estudo, parte-se do problema 
concreto da exposição de jornalistas negras e negros à infecção da 
Covid-19. A partir disso, foi realizada uma pesquisa quanti/quali em dois 
veículos de comunicação: O Estado de S. Paulo e Portal Alma Preta, 
na busca de constatar onde atuam os jornalistas negros na cobertura da 
Covid-19 e a importância desses profissionais para o levantamento de 
informações sobre a pandemia dentro das periferias brasileiras.

A Interseccionalidade como Pauta da Discussão: Jornalistas 
Negros, Racismo Estrutural e a Covid-19

Se observarmos atentamente as questões levantadas neste estudo, 
fica evidente o diálogo com o conceito de interseccionalidade como 
ferramenta teórica e metodológica. Para Akotirene (2019), a intersec-
cionalidade cumpre esse papel de “ferramenta teórico-metodológica à 
inseparabilidade estrutural do racismo, capitalismo e cisheteropatriar-
cado” (Akotirene, 2019, p. 19), onde o cruzamento de questões de gênero, 
raça e classe tornam-se marcadores da desigualdade e das narrativas de 
perversidade vivenciadas por jornalistas negros no mercado de trabalho.

A informação aqui trazida como um dos elementos fundamentais 
para prevenção da Covid-19, tem cor, gênero e classe social. Feita 
majoritariamente por pessoas brancas e asseguradas pelo aparato da 
imprensa hegemônica, exclui a realidade das periferias e apoia-se na 
cobertura dos grandes centros trazendo para os sujeitos periféricos o 
que foi nomeado como “apagão de dados”.
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Atentos a este fenômeno, a Agência Mural, portal de notícias das 
periferias de São Paulo, realiza uma denúncia em uma matéria publicada 
(Veloso, 2020b) em 10 de junho de 2020, sobre a omissão do Governo 
Federal ao deixar de apresentar o número total de mortes e infectados 
pela Covid-19 no Brasil. Ainda neste material, critica-se a aplicabili-
dade da Lei da Transparência e também da subnotificação de casos de 
mortes e infecções pelo coronavírus nas periferias paulistas. Este fato 
foi determinante para que os profissionais que atuam com jornalismo 
periférico iniciassem um levantamento manual de dados da Covid-19 
e, a partir de então, veicular seus resultados e alertar sobre a realidade 
vivida nas periferias.

Discute-se a partir de então o racismo estrutural. As periferias 
enquanto lócus que mais concentra população negra no espaço urbano, 
que é fruto de diversos marcadores históricos e sociológicos, não é 
considerada pelos grandes veículos de comunicação como “interesse 
público”. Como afirma Silvio de Almeida (2020), “esse processo não é 
espontâneo; os sistemas de educação e meios de comunicação de massa 
são aparelhos que produzem subjetividades culturalmente adaptados em 
seu interior” (Almeida, 2020, p. 103). Essa cultura apontada por Silvio 
de Almeida é definida para a manutenção de um estado “Patriarcal, 
racista e supremacista branco”, como define hooks (1975).

Quirino (2011) parte da hipótese de que o jornalismo, ao não se 
atentar com o caráter étnico e racial na divulgação de notícias, contri-
bui para a manutenção de um cenário de vulnerabilidade que acomete 
a população afrodescendente. Sendo assim, recorre-se novamente ao 
conceito de necropolítica de Mbembe (2003), uma vez que, para além 
do estado, o jornalismo ao não constatar a realidade vivenciada por 
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sujeitos periféricos adota uma política de “que mortes ou que situação” 
merece ser noticiada.

A Fabulação das Notícias: Ausência de Informações como 
Tecnologia Política de Morte contra Negras e Negros

Os conceitos de perversidade, fabulação e possibilidade discutidos 
nesta produção partem da contribuição de M. Santos (2006) para a 
compreensão da realidade social em que estamos inseridos.

Em um primeiro momento foi proposta uma reflexão sobre como a 
intersecção de ser negro, jornalista e periférico pode contribuir em nar-
rativas de perversidade pautadas no racismo estrutural para invisibilizar 
e destruir copos negros. Neste segundo momento é feito um convite 
para questionar a fabulação criada pela mídia a respeito das pautas das 
periferias e como a ausência de informações responsáveis e validadas 
trabalham como uma tecnologia de morte contra negras e negros.

Nos últimos anos, foi possível notar uma grande ascensão da ima-
gem das periferias brasileiras, especialmente dentro dos programas 
televisivos. Esses produtos midiáticos, dirigidos e apresentados por 
pessoas brancas, além de criar e reforçar estereótipos sobre os sujeitos 
de pesquisa, criou uma falsa sensação de “vida perfeita” dentro das 
comunidades. O que ocorre é que apenas um aspecto é valorizado nesses 
produtos que, segundo Prado (2015, p. 3), parte do “potencial cultural 
de tais regiões” e não sobre a omissão do estado contra esses sujeitos.

Em contrapartida desta questão, Souza (2011 como citado em 
Prado, 2015) reflete sobre a necessidade de tratar essa utopia de forma 
crítica, uma vez que a construção desta fabulação de “vida perfeita 
e festiva” “perpetuaria o apagamento de uma questão crucial para as 



283

sociedades contemporâneas: a injustiça social” (Souza, 2011, como 
citado em Prado, 2015, pp. 5-6). Esse fenômeno de falsa idealização da 
realidade de vida dos sujeitos “joga-se água no moinho da reprodução 
continuada da opressão real dessa classe” (Souza, 2011, como citado 
em Prado, 2015, p. 6).

Enquanto veículos hegemônicos se atém em levantar essa “cortina 
de fumaça” sobre os problemas sociais enfrentados nas periferias, jor-
nalistas negras e negros se propõem a fazer uma exposição da realidade 
vivida nestes lócus, especialmente durante a pandemia.

Em um momento onde as indicações dos órgãos de saúde é cumprir 
a quarentena e o isolamento social, as pessoas das periferias são obri-
gadas a continuar trabalhando para não perder os empregos e sofrem 
com a dificuldades de realizar o isolamento em casas pequenas e sem 
acesso a equipamentos de proteção como máscaras e álcool gel. Uma 
matéria da Agencia Mural (Veloso, 2020a) publicada em 20 de abril de 
2020 aponta que “faltam dados do poder público, que deveria priorizar 
essas informações já que é a periferia quem mais sofre com os danos 
da Covid-19, seja pelo número de moradores ou por falta de serviços 
básicos como água e saneamento básico”.

As Possibilidades de Superação do Coronavírus por Meio de 
Iniciativas Disruptivas de Jornalistas Negros por Meio da 

Informação de sua Própria Comunidade

Em um país onde a desigualdade é uma das principais mazelas sociais, 
é evidente que a pandemia não afeta todos da mesma maneira. Existem 
populações e localidades que se encontram em maior vulnerabilidade 
e que são invisíveis aos olhos do estado, questão histórica e que vem 
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dando continuidade a uma política de extermínio da população negra 
e periférica (Mbembe, 2003).

Atentos a este cenário perverso, hoje quem se compromete a fazer 
a cobertura sobre a situação do Coronavírus no país, em especial em 
áreas periféricas, além de desenvolver materiais de conscientização e 
prevenção à contaminação, são as mídias periférica, alternativa e popular.

Este setor, composto majoritariamente por jornalistas negras negros, 
com maior atuação profissional nas periferias brasileiras tem se exposto 
ao risco da contaminação para realizar uma cobertura responsável do 
fato e também garantir seu sustento, uma vez que, na mídia tradicio-
nal, não encontram espaço e, quando sim, sua atuação é operacional, 
estando nas ruas para coleta de dados de reportagens, sem ter o direito 
de cumprir a quarentena.

Nasce a dualidade: jornalistas negros se expõem ao risco da con-
taminação para realizar uma cobertura séria sobre a situação do país 
e, principalmente dentro das periferias brasileiras e para que isso seja 
possível, colocam sua saúde em risco.

Para validar a reflexão proposta nesta pesquisa, foi realizada uma 
pesquisa quanti/quali em dois veículos que possuem maior circulação de 
acordo com sua vertente. Sendo assim, selecionamos O Estado de S. Paulo 
enquanto imprensa hegemônica e o Portal Alma Preta como imprensa 
periférica. A escolha de ambos baseou-se no critério de relevância e 
acesso que esses têm em sua respectiva realidade.

A operacionalização técnica desta pesquisa se deu inicialmente por 
inserir a frase “Covid-19 Brasil” no buscador do site de cada veículo. 
O tempo analisado foi de 01 de março de 2020 a 30 de junho de 2020. 
Os resultados deste estudo podem ser observados nos quadros abaixo.
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Quadro 1

Elaborado pelos autores

Quadro 2

Elaborado pelos autores

Quadro 3

Elaborado pelos autores

Quem assina Números
Homens Brancos 158
Mulheres Brancas 6
Agence France- Press 61
Assessorias de imprensa 3
Total 228

Matérias que abordam a 
Covid-19

Matérias que abordam 
a Covid-19 nas 

periferias 
228 7

Quem Assina Números
Mulheres negras 26
Homens negros 16
Mulheres brancas 8
Total 50
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Quadro 4

Elaborado pelos autores

As avaliações e resultados obtidos neste estudo destacam a falta de 
representatividade de pessoas negras nas redações da imprensa hege-
mônica e traz um resultado ainda mais complicado, que é a ausência 
de mulheres assinando matérias em um dos veículos mais consumidos 
no estado de São Paulo, o que traduz as desigualdades de raça e gênero 
dentro das redações. Para além desses marcadores, o fato de apenas 
7 matérias trazerem a reflexão sobre a situação das periferias brasilei-
ras frente a Covid-19 valida a hipótese inicial deste estudo, que revela 
que esse lócus não está na pauta dos grandes jornais e que a ausência 
de informação contribui para a escassez de empatia e conhecimento 
da realidade dessas comunidades, dando seguimento a uma política de 
mortes que é encabeçada inicialmente pelo estado, pelo sucateamento 
da saúde, especialmente pública e pelo próprio jornalismo, por não se 
ater a sua função social e denunciar as mazelas.

Na contramão da imprensa hegemônica, as iniciativas periféricas 
se colocam totalmente na oposição desta realidade, trazendo maior 
número de mulheres assinando textos, assim como o fato de trazer 
as periferias como principais afetadas pela pandemia da Covid-19. 
É relevante compreender a importância deste tipo de cobertura, uma 
vez que o levantamento de dados feitos por esses sujeitos é uma forma 

Matérias que abordam a 
Covid-19

Matérias que abordam a 
Covid-19 nas periferias 

50 50
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de pressionar os órgãos públicos para desenvolver iniciativas que con-
templem essa população, além de cooperar na conscientização de sua 
própria população para não se infectar e saber qual é a realidade do 
lugar onde vivem.

Procedimentos Metodológicos

O estudo é fruto de uma ampla revisão bibliográfica composta por 
autores que trabalham com a perspectiva da interseccionalidade entre 
raça, gênero e classe. Para definir os sujeitos de pesquisa, utilizou-se o 
conceito de “tipo ideal’ em Weber (1999) e as categorias de análise da 
realidade concreta partiram de M. Santos (2006), para definir quem são 
as pessoas, os processos e as plataformas onde o problema de pesquisa 
acontece.

A operacionalização técnica e estrutural foi pensada por meio da 
reflexão sobre a pesquisa em comunicação trazida por Lopes (2014) 
e sua escolha parte do princípio de que o pesquisador ao investigar a 
realidade social, antes de tudo, precisa conhecer profundamente sua 
temática e, para que isso seja possível, cabe a este ter uma proximidade 
e empatia com os sujeitos de pesquisa.

As técnicas de coleta de dados utilizadas neste estudo partem pri-
meiramente da observação sistemática e sua abordagem foi quanti/quali 
uma vez que esta técnica possibilita uma maior compreensão de fenô-
menos sociais “a partir de múltiplas facetas” (Souza & Kerbauy, 2017, 
p. 21). Por meio dessas duas ferramentas, elaborou-se uma pesquisa 
atenta nas publicações com a temática Covid-19 nos veículos Estadão 
e Portal Alma Preta. A escolha dos veículos justifica-se pelo grau de 
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abrangência que ambos encontram com seus respectivos públicos. 
A técnica utilizada para busca de matérias foi a de palavra-chave. 
Utilizou-se a frase “Covid-19 Brasil” para levantar como a discussão 
estava sendo realizada por ambos veículos e quem estava escrevendo 
essas matérias e sobre qual realidade. O tempo de análise foi de 01 de 
março de 2020 a 30 de junho de 2020.

Considerações Finais

Inicialmente destaca-se a importância desta iniciativa levantada 
pela Ria Editorial de propor reflexões e dialogar com pesquisadores 
das áreas de comunicação a respeito da atuação profissional frente ao 
cenário da pandemia do coronavírus no Brasil. Aqui evidencia-se o 
grande ataque historicamente feito contra jornalistas, principalmente 
na questão do sucateamento das relações de trabalho, fator que exige a 
união dos profissionais e pesquisadores para superação dessas narrativas 
perversas que atingem a área de atuação.

Inicialmente, a proposta do artigo era evidenciar exclusivamente as 
relações de trabalho baseadas na interseccionalidade de raça e classe 
trazida por esses profissionais frente ao coronavírus. Contudo, durante 
o encaminhamento da pesquisa, novas constatações foram surgindo e 
esses fenômenos exigiram um olhar mais atento, como por exemplo 
a importância de jornalistas negros que fazem jornalismo periférico 
e como suas contribuições ajudam a desenvolver a pauta dentro das 
periferias brasileiras.

A pesquisa foi capaz de revelar que enquanto o jornalismo hege-
mônico, majoritariamente feito por profissionais brancos, estava atento 
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a questões voltadas para economia, trabalho e pautas internacionais, 
jornalistas negros que atuam na cobertura periférica se atentaram para 
a forma como a pandemia vem afetando a sua própria comunidade de 
lócus em contexto de necropolítica. A validação deste argumento pode ser 
notada por meio da pesquisa realizada entre o jornal O Estado de S. Paulo 
e o Portal Alma Preta.

O trabalho trazia como hipótese central que, além da questão da 
omissão do acesso a saúde para negras e negros no Brasil, a exposição 
de jornalistas negros ao contágio do coronavírus por conta da opera-
cionalização de sua profissão dá prosseguimento a narrativa de necro-
política do país. Neste sentido, a comprovação da hipótese aparece no 
momento em que se reflete sobre o suporte que jornalistas que atuam 
com o jornalismo hegemônico encontram das agências de notícias para 
operacionalizar suas atividades, enquanto jornalistas negros, por atuar 
na cobertura periférica e na maioria das vezes de forma independente, 
não têm o mesmo privilégio de se proteger, ficando expostos a infecção.

Os objetivos propostos foram alcançados por meio de uma vasta 
quantidade de informações que são produzidas por jornalistas negras 
e negros. Em tese, buscava-se evidenciar como o marcador racial na 
atuação profissional jornalística expõe esses sujeitos à contaminação. 
Tanto a análise realizada quanto a reflexão teórica e metodológica foram 
capazes de validar os objetivos propostos neste estudo.

Utilizar a metodologia trabalhada por Lopes (2014) em relação as 
pesquisas em comunicação e seu caráter de responsabilidade social, 
inclusive com o sujeito que se pesquisa, foi essencial para trazer o 
caráter pedagógico e crítico desta produção. Por meio da reflexão sobre 
as fases que a pesquisa possui para chegar nos resultados, contribuem 
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para uma maior aproximação com sujeito e a realidade que se pesquisa, 
quebrando o caráter de afastamento e frieza com que as pesquisas são 
executadas em nível nacional.

É importante evidenciar, que este trabalho desvendou algumas 
questões que foram além das que imaginamos quando nos propomos a 
escrever o artigo. Fica evidente que, além do marcador racial na discussão 
sobre jornalismo na contemporaneidade e sua relação com o trabalho, as 
questões de gênero também precisam de um olhar atento, uma vez que 
representam um marcador a ser trabalhado, reflexões que podem gerar 
pesquisas e contribuições futuras e que são de interesse dos autores.
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Marcas Editoriais na Crise da Covid-19: 
Enfrentamento de Jornais Brasileiros a 
Bolsonaro na Condução da Pandemia do 
Novo Coronavírus

Hebe Maria Gonçalves de Oliveira

Estudo dos Editoriais na Perspectiva dos Framing

Este artigo resulta da análise das abordagens editoriais de dois jornais 
dos principais conglomerados da mídia privada brasileira em relação ao 
presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), na condução da 
pandemia do novo Coronavírus no País, no contexto da crise sanitária 
mundial. Os editoriais, como peças jornalísticas, compõem o gênero da 
opinião e, por natureza, se restringem ao espaço de voz do veículo de 
imprensa, independente da plataforma ou meio técnico. A opção pela 
análise dos editoriais ocorre justamente por essa característica própria e 
franca, o espaço da opinião do veículo. Já Jair Bolsonaro, um persona-
gem controverso na cena política brasileira, desde a posse à Presidência 
da República, em 1º de janeiro de 2020, tem atuado como de fato des-
provido de competência para a função de Chefe de Estado – o que tem 
sido motivo de críticas por diversos veículos de imprensa, nacional e 
internacional e principalmente na condução da crise da pandemia.
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A seleção dos jornais Folha de S.Paulo (FSP) e O Estado de S.Paulo 
(Estadão) se justifica pelo fato desses periódicos se apresentarem como 
concorrentes na imprensa nacional – ambos têm sede na mesma cidade, 
São Paulo –, bem como linhas editoriais distintas. Estudo realizado 
por Guerreiro Neto (2016, p. 99) sobre os editoriais da FSP e Estadão 
elabora características entre os jornais:

A Folha se diz social-democrata, sendo “prudente” ou conserva-
dora nas questões econômicas e progressista em questões sociais. 
No sentido da política norte-americana, o Estado adota postura mais 
conservadora e a Folha mais liberal. A Folha tem historicamente a 
fama de não se posicionar claramente, ficar “em cima do muro”, 
enquanto o Estado carrega a imagem de jornalismo assertivo.

No entanto, ambos se posicionam como porta-vozes dos inte-
resses privados e fortes opositores aos sucessivos Governos do 
Partido dos Trabalhadores (PT), liderados pelo ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006/2007-2010) e pela ex-presidenta 
Dilma Rousseff (2011-2014/2015-2016). Fato é que, entre os conglome-
rados da mídia privada no Brasil, a FSP foi o primeiro jornal a iniciar 
as denúncias, em reportagens, sobre a disseminação de fake news na 
campanha eleitoral de Bolsonaro ainda durante as eleições para Presi-
dência da República em 2018, como expresso no editorial publicado no 
sábado 28/10, dia da votação do 2º turno para presidente da República, 
com o título “Defesa da Democracia: qual Bolsonaro pode chegar à 
Presidência da República? O que promete pacificar o País ou o que age 
como chefe de facção de comportamento abominável?”

A Folha de S.Paulo se manteve nas investigações contra Bolsonaro 
após a posse como presidente da República. O que motivou essa pesquisa, 
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a fim de verificar as posições editoriais da empresa, tendo como contra-
ponto O Estado de S.Paulo, nas abordagens e enquadramentos e para 
quais direções apontam em relação ao desastre político que tem sido 
conduzido o Brasil.

O editorial, como peça jornalística, não só tem a função de colo-
car assuntos na pauta das discussões coletivas, conforme escrevem 
Marques & Mont’Alverne (2015, p. 122), mas, “provavelmente, o 
gênero que melhor ilustra a tensão entre interesses públicos e priva-
dos no Jornalismo. Em outras palavras, o editorial se configura mais 
nitidamente como um espaço para o jornal ‘fazer política’ e pressionar 
o poder público”. Essa característica vai estar presente também em 
outras peças jornalísticas do gênero da opinião, como os colunistas e 
blogueiros, em suas análises diárias.

O editorial, ao oferecer um tema da ordem do dia, também elabora 
construções, abordagens e enquadramentos. “O enquadramento dado 
a determinadas questões pode influenciar os limites do debate, além de 
aumentar a responsabilidade do governo perante a audiência ..., situação 
na qual o jornal pode pressionar os agentes representativos para alcançar 
os objetivos delineados.” (Marques & Mont’Alverne, 2015, p. 131).

O conceito de enquadramento, ou teoria do framing, com origem 
nos estudos da Psicologia, por Gregory Baterson, e na Sociologia, por 
Erving Goffman, com grande êxito na aplicação nas pesquisas sobre 
media (Gradim, 2016, Sádaba, 2007), tem se voltado a analisar o com-
portamento da imprensa na cobertura dos temas e questões sociais, 
em contraponto à chamada imparcialidade e objetividade das notícias. 
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O framing1, ou enquadramento, trata-se da “acción y efecto de encu-
adrar, que supone ‘encerrar em un marco o cuadro’, o también ‘deter-
minar los límites de algo incluyéndolo em un esquema u organización” 
(Sádaba, 2007, p. 18).

Vários estudos, como aponta Sádaba (2007), têm feito correlação do 
conceito de framing também à teoria do agenda-setting (agendamento), 
de Maxweell McCombs & Don Shaw, que identificam como os meios 
de comunicação definem uma agenda de temas que determina a opinião 
pública. (McCombs, 2009). “La agenda-setting está relacionada con 
la transferencia y la accesibilidad; el framing con la interpretaión del 
mundo” (Sádaba, 2007, p. 79).

Gaye Tuchman se destaca por ter desenvolvido primeiro o conceito 
de framing nos estudos dos media (Gradim, 2016; Sádaba, 2007), com 
o valioso trabalho sobre a produção das notícias, com título original 
Making News – A Study in the Construction of reality, definido pela 
própria autora como um estudo aplicado da sociologia do conhecimento. 
Conforme escreve Tuchman (1978, p. 13): “La noticia es una ventana al 
mundo. A través de su marco [grifo desta autora], los norte-americanos 
aprenden sobre si mismos y sobre otros, sobre sus instituciones, líderes 
y estilos de vida, y sobre los de otras naciones y sus gentes. … la noticia 
tiende a decirnos qué queremos saber, qué necessitamos saber, y qué 
deberíamos saber”.

A partir de Tuchman, o conceito de enquadramento foi apli-
cado por vários pesquisadores nos estudos sobre os media, escreve 
Sádaba (2007, p. 85):

1. Ver usos do termo framing, em inglês, encuadre ou marco, em espanhol, em 
Sádaba (2007, pp. 17-19). 
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son muchos los trabajos que se publican sobre este tema hasta el 
punto de que Robert Entman en 1993 propone hacer del framing 
un paradigma de la investigación en comunicación. Sin embargo, 
hay que subrayar que incluso entre quienes hablan de frames desde 
la comunicación, el rastro psicológico de Bateson o el sociológico 
de Goffman permanecen, y resulta problemático desvincularse de 
estas discplinas y considerar el framing como una teoría genuina 
de la comunicación”.

Como apresentado, o conceito de enquadramento tem sido ampla-
mente empregado para os estudos da notícia. No caso dos estudos sobre 
os editoriais, pode-se afirmar uma iniciativa incipiente, visto que a própria 
opinião dos jornais tem tido pouca atenção como objeto de pesquisa 
(Firmstone, 2008). No Brasil, a abordagens sobre editoriais nos estu-
dos sobre jornalismo opinativo, Luiz Beltrão, José Marques de Melo e 
Manuel Chaparro se mantêm como referências pioneiras demarcadas pela 
dicotomia notícia versus opinião (Guerreiro Neto, 2016). Das pesquisas 
recentes, Marques & Mont’Alverne (2015, p. 122) pontuam: “No Brasil, 
ainda são poucos os trabalhos dedicados a examinar, especificamente, a 
função e a influência política dos editoriais jornalísticos – não obstante 
ser este, justamente, um espaço capaz de revelar traços singulares da 
relação mantida entre as empresas jornalísticas e agentes do campo 
político”. Marques & Mont’Alverne se destacam em outros estudos 
sobre enquadramentos dos editoriais na perspectiva da comunicação e 
política (2013, 2018). Nesse sentido se esboça também a tentativa de 
contribuição desta pesquisa.
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Do Quantitativo para Construção das Categorias

A amostra compreendeu a coleta de editoriais publicados por dois 
jornais – Folha de S.Paulo e O Estado de S.Paulo – dos principais 
conglomerados de mídia privada brasileira no período de 16 de março a 
10 de maio, totalizando 56 dias corridos. O período compreende a data 
de alerta pela Organização Mundial da Saúde (OMS)2, ao considerar a 
Covid-19 como pandemia mundial e a marca atingida no Brasil de mais 
de 10 mil mortos e mais de 156 mil de casos confirmados da doença3, 
conforme os dados do Ministério da Saúde4.

A coleta resultou em 280 editoriais publicados no período da 
amostragem, sendo 112 editoriais da Folha de S. Paulo e 168 de 
O Estado de São Paulo, extraídos do primeiro caderno (Política) de cada 
jornal. FSP publica diariamente dois editoriais de política (dispostos 
na página 2 do primeiro caderno) e o Estadão, três editoriais diários 
(página 3 do primeiro caderno). Tabela 1.

2. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS), órgão das 
Nações Unidas (ONU), alertou ao mundo que a Covid-19 se tratava de uma 
pandemia mundial, não apenas um caso isolado da China. Os países da Europa 
já despontavam como novo epicentro da doença.

3. O primeiro caso da Covid-19 no Brasil foi notificado em 26 de fevereiro de 
2020. Em 17 de março, o Brasil registrou o primeiro óbito em São Paulo. Em 20 
de março, o Congresso Nacional aprovou o pedido do presidente da República, 
Jair Bolsonaro, de reconhecimento da pandemia como calamidade pública em 
todo País. Em 13 de março, o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, 
anunciou as primeiras regras para o isolamento social e quarentena.

4. Na data de finalização deste artigo, 14 de junho de 2020, o Brasil registrava 
74.133 mortos por Covid-19 e mais de 1.926.824 casos confirmados da doença, 
segundo dados do Ministério da Saúde. O país ocupa a segunda posição no mundo, 
liderado pelos Estados Unidos, com 136.440 mortes e 3.429.072 casos confirmados. 
Em todo mundo, a Covid-19 já causou 577.954 mortes e 13.287.651 casos afetados 
pela doença, segundo dados da University Jonhs Hopkins, nos Estados Unidos.
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Dos 112 editoriais publicados na FSP, 50 peças jornalísticas, que 
representam 44,6% do total, são de conteúdos com referência ao Governo 
do presidente da República Jair Messias Bolsonaro (sem partido) na 
condução da pandemia da Covid-19; e 62 peças jornalísticas, que 
representam 55,4% das publicações do gênero editorial, não fizeram 
referência ao Governo Bolsonaro na condução da pandemia do novo 
coronavírus. Do total de 168 editoriais do Estadão no período da 
amostragem, 61 publicações, que representam 36,3% dos conteúdos 
jornalísticos, fizeram referência ao Governo Bolsonaro na condução 
da pandemia da Covid-19; em contrapartida, 107 editoriais (63,7%) 
foram abordagens sobre outros temas e questões.

Tabela 1

Editoriais com referência ao Governo Bolsonaro na Covid-19

Março – 16 a 31 Abril – 1º a 30 Maio – 1º a 10 56 dias

Nº 
Edit. 

Com 
Refer. 

Sem 
Refer. 

Nº 
Edit.

Com 
Refer.

Sem 
Refer.

Nº 
Edit. 

Com 
Refer.

Sem 
Refer.

Nº 
Edit.

Com 
Refer. % Sem 

Refer. %

FSP 32 15 17 60 26 34 20 9 11 112 50 44,6 62 55,4

Esta-
dão 48 19 29 90 29 61 30 13 17 168 61 36,3 107 63,7

Total 80 34 46 150 55 95 50 22 28 280 111 39,6 169 60,4

Elaborado pela autora.

O levantamento indica ainda a frequência da presença do tema/
questão nos editoriais corpus da análise. Nos 56 dias da amostragem, os 
editoriais com referência à atuação do Governo Bolsonaro na Covid-19 
foram publicados diariamente, com larga frequência. Tabela 2. Na FSP, 
apenas 10 edições nesse período não trataram da questão corpus dessa 
análise. De 16 a 31 de março, apenas duas edições não apresentaram 
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editoriais sobre a questão; de 1º a 30 de abril, sete edições sem refe-
rência ao tema em questão; e de 1º a 10 de maio, apenas um dia. Já no 
Estadão, foram sete edições com editoriais sem referência ao Governo 
presidente da República ou ao Governo Federal na condução da pandemia 
do novo coronavírus. De 16 a 31 de março, a publicação sobre o tema 
foi diária; já de 1º a 30 de abril, foram registradas cinco edições com 
editoriais sem referência ao tema/questão; e de 1º a 10 de maio, duas 
edições sem referência a Bolsonaro ou ao Governo Federal na condu-
ção da pandemia. Em outras palavras, a questão foi tema dos editoriais 
em 46 edições (82,1% de incidência no período) da FSP e 49 edições 
(87,5% de incidência no período) do Estadão, entre as 56 publicações 
diárias. A seleção ou descarte dos editoriais tiveram como critério a 
menção ou não das palavras-chave Jair Messias Bolsonaro, presidente 
da República, Governo Bolsonaro, Governo Federal, Governo brasileiro, 
Ministério da Saúde, Brasil, correlacionadas à Covid-19, pandemia, 
novo coronavírus, Sars-Cov-2 e crise sanitária, entre outras de mesma 
proximidade.

Tabela 2

Nº de edições com referência ao Governo Bolsonaro na Covid-19 

Março – 16 a 31 Abril – 1º a 30 Maio – 1º a 10 Total de edições

Nº 
Ediç

 Com 
refer. 

Sem 
refer.

Nº 
Ediç

Com 
refer. 

Sem 
refer.

Nº 
Ediç

 Com 
refer. 

Sem 
refer.

Nº
Ediç.

Com 
refer. % Sem 

refer. %

FSP 16 14 2 30 23 7 10 7 1 56 46 82,1 10 17,9

Esta-
dão 16 16 0 30 25 5 10 8 2 56 49 87,5 7 12,5

Elaborado pela autora.
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A análise da abordagem dos editoriais em referência a Bolsonaro 
na condução da pandemia da Covid-19 possibilitou a formulação de 
18 categorias (ou classificação) extraídas das construções textuais dos 
próprios veículos e, a partir das quais, procurou-se identificar a abordagem 
ou enquadramento (favorável ou desfavorável) dos editoriais/jornais em 
referência ao presidente da República diante da crise sanitária. A formu-
lação das categorias possibilitou também verificar a própria frequência 
ou ocorrência quantitativa no período da amostragem. Tabela 3.

As categorias identificadas nos editoriais foram: 1 - Bolsonaro como 
Chefe de Estado; 2 - Medidas Econômicas Emergenciais; 3 - Medidas 
dos Estados/Governos X Bolsonaro; 4 - Bolsonaro X Congresso Nacio-
nal; 5 - Congresso e/ou STF X Bolsonaro; 6 - Medidas do Ministério da 
Saúde; 7 - Opinião Pública sobre Medidas Restritivas; 8 - Popularidade 
de Bolsonaro; 9 - Bolsonaro e Relações Internacionais; 10 - Bolsonaro 
e o Autoritarismo de Governo; 11 - Opinião Pública sobre a Imprensa; 
12 - Relação de Bolsonaro com a Imprensa; 13 - Imprensa Internacional 
sobre Brasil/ Bolsonaro; 14 - Pandemia, Crise Mundial, Desigualdade 
e Pobreza; 15 - Recomendações pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS); 16 - Orientações do Veículo/Jornal; 17 - Solidariedade Social; 
e 18 - Lulopetismo e Bolsonarismo.

Os dados indicam que, entre 61 editoriais de O Estado de S.Paulo 
com referência ao Governo de Bolsonaro e a pandemia da Covid-19, 
58 (95%) apresentaram conteúdos ou abordagens desfavoráveis ao pre-
sidente da República, sendo apenas 03 favoráveis no período de 56 dias 
da amostragem. Já a Folha de S.Paulo apresentou 49 (98%) editoriais 
desfavoráveis ao Governo de Jair Bolsonaro em referência a temas/
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questões ligadas à Covid-19, contra apenas um editorial favorável ao 
presidente, conforme mostra a Tabela 3.

Tabela 3

Nº de editoriais por categoria em referência a Bolsonaro na pandemia 
da Covid-19

O Estado de S.Paulo Folha de S.Paulo

Categorias Favorável
 a Bolsonaro

Desfavorável
a Bolsonaro

Favorável
a Bolsonaro 

Desfavoráveis 
a Bolsonaro

1 Bolsonaro como Chefe de 
Estado 

01 19 01 11

2 Medidas Econômicas 
Emergenciais 

01 04 - 13

3 Medidas dos Estados/
Governos X Bolsonaro 

01 - - 04

4 Bolsonaro X Congresso 
Nacional 

- 03 - 01

5 Congresso e/ou STF X 
Bolsonaro 

- 02 - -

6 Medidas do Ministério da 
Saúde 

- 03 - 06

7 Opinião Pública sobre 
Medidas Restritivas 

- 01 - 01

8 Popularidade de Bolsonaro - - - 03

9 Bolsonaro e Relações 
Internacionais 

- 01 - 01

10 Bolsonaro e o Autoritarismo 
de Governo 

- 07 05

11 Opinião Pública sobre a 
Imprensa 

- - - 01

12 Relação de Bolsonaro com a 
Imprensa

- 02 - 01

13 Imprensa Internacional sobre 
Brasil/ Bolsonaro 

- 02 - 01

14 Pandemia, Crise Mundial, 
Desigualdade e Pobreza

- 07 - 01

15 Recomendações na 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS)

- 02 - -
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16 Orientações do Veículo/Jornal - 02 - -

17 Solidariedade Social - 01 - -

18 Lulopetismo e Bolsonarismo - 02 - -

Total 03 58 01 49

Elaborado pela autora

A categoria de mais destaque, isto é, com mais ocorrências foi a 
Bolsonaro como Chefe de Estado. No Estadão, foram identificados 
19 editoriais com referência desfavorável ou negativa ao presidente 
Jair Bolsonaro na pandemia da Covid-19 e, na FSP, 11 editoriais des-
favoráveis. Nesta mesma categoria, foi registrado apenas um editorial 
favorável a Bolsonaro em cada um dos dois jornais.

A segunda categoria de mais destaque – Medidas Econômicas 
Emergenciais – aparece com mais ocorrência na FSP, com 13 editoriais 
desfavoráveis a Bolsonaro e nenhum editorial favorável. Já no Estadão, 
foram identificadas quatro editoriais desfavoráveis ao presidente nesta 
categoria, contra um editorial favorável.

A terceira categoria em destaque identificada pela amostragem – mm 
Bolsonaro e o Autoritarismo de Governo – aparece com sete editoriais 
desfavoráveis ao presidente, publicados pelo Estadão, e cinco, pela 
FSP, sendo nenhum favorável em ambos. A quarta categoria de desta-
que – Pandemia, Crise Mundial, Desigualdade e Pobreza – apresentou 
sete editoriais desfavoráveis a Bolsonaro no Estadão e um na FSP e 
nenhum favorável nos dois jornais. Já a quinta categoria em destaque – 
Medidas do Ministério da Saúde – mostrou seis editoriais desfavoráveis 
ao presidente da República, publicados pela FSP, e três, pelo Estadão, 
sendo nenhum favorável ou positivo ao governo federal.
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Análise Qualitativa dos Enquadramentos sobre Bolsonaro 
versus Crise da Pandemia

Da formulação das categorias, passa-se, a seguir, à apresentação da 
análise qualitativa. Os editoriais classificados na categoria Bolsonaro 
como Chefe de Estado destacam a postura dos jornais frente as ações 
do presidente Jair Bolsonaro na condução da pandemia. Entre as ocor-
rências desta mesma classificação, conforme apresentadas na Tabela 4, 
na edição de 17/03, o Estadão denuncia no editorial “Um presidente 
contra um país”, com a seguinte construção na abertura do texto, con-
forme destaques em negrito por essa autora:

O presidente Jair Bolsonaro contrariou recomendações de seu próprio 
ministro da Saúde e participou no domingo de uma manifestação 
em Brasília a seu favor e contra o Congresso. Bolsonaro, que teve 
contato com mais de uma dezena de infectados pelo coronavírus, 
deveria ter se mantido em isolamento, conforme orientação médica. 
Ao não fazê-lo, colocou em risco a saúde de um número indeter-
minado de pessoas e a sua própria – que é, por razões óbvias, uma 
questão de Estado. O presidente foi tão gritantemente irresponsável 
que custa a crer que não soubesse o que fazia. E, se sabia, o fez de 
caso pensado: para ele, a saúde dos brasileiros é irrelevante, bem 
com os impactos econômicos e sociais tremendos da quarentena a 
que o País começa a ser submetido para tentar frear o avanço da 
covid-19. A única coisa que interessa a Jair Bolsonaro é seu projeto 
de poder, que está acima do Brasil e de todos os brasileiros.

Em 17/03, a Folha de S.Paulo também apresentou editorial com 
preocupação da incapacidade de Bolsonaro conduzir o controle da 
pandemia como exige a todo Chefe de Estado, como expresso no título 
“O presidente confinado” e a seguinte construção textual, conforme 
destaques em negrito por essa autora:
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A atitude estúpida de ir ao encontro de sua diminuta seita de extre-
mistas neste domingo (15), em Brasília, indica que o país não contará 
com o chefe de Estado na condução da resposta à maior urgência 
humanitária em décadas.
Pelo contrário, Jair Bolsonaro ameaça tornar-se obstáculo à extraor-
dinária coordenação de esforços e recursos necessária para mitigar 
o impacto que o espalhamento da Covid-19 exercerá no sistema 
de saúde, no bem-estar de dezenas de milhões de brasileiros e na 
economia, duramente atingida.

O melhor, pois, é deixar o ocupante intelectual e politicamente 
isolado do Planalto falando e fazendo asneiras sozinho, enquanto os 
capacitados se incumbem da tarefa monumental.

Os editoriais apresentados acima descrevem o fato de Bolsonaro 
voltar de viagem aos Estados Unidos, nos dias 7 a 10 de março, para 
um encontro com o presidente Donald Trump, em Mar-a-Lago, no sul 
da Flórida, e que parte dos integrantes da comitiva brasileira teve exame 
confirmado da Covid-19. Bolsonaro desconsiderou a recomendação do 
isolamento social decretado pelo Ministério da Saúde do Brasil, em 13 de 
março, que estabeleceu os critérios para isolamento social e quarentena 
para pessoas com suspeita ou confirmação da doença. Outro agravante 
destacado pelos editoriais foi o contato de Bolsonaro com manifestantes 
em atos políticos pró-governo no domingo, 15 de março, em Brasília, 
considerado falta de compostura ao Chefe de Estado, colocando a 
população em riscos em momento de recomendação ao isolamento de 
social, principal medida eficaz comprovada contra a disseminação do 
Sar-CoV-2. A Organização Mundial da Saúde acabara de decretar, em 
11 de março, a Covid-19 como pandemia mundial. Sem o uso de más-
cara, Bolsonaro desceu a rampa do Palácio do Planalto e cumprimentou 
manifestantes com aperto de mãos e fez selfies.
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A incapacidade de Bolsonaro em gerir a pandemia foi destaque tam-
bém no editorial do Estadão, na edição de 18/03, “Cadeira vazia”, em 
que descreve um governo acéfalo, conforme destaques por essa autora:

Em nenhum dos 441 dias em que está na Presidência da República, 
Jair Bolsonaro a exerceu de fato. … Fosse presidente da República de 
fato, Bolsonaro teria participado do encontro promovido anteontem 
pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, 
para discutir com os chefes dos demais Poderes uma ação conjunta 
contra a pandemia. … Bolsonaro nunca esteve preocupado com o 
bem-estar dos cidadãos do País que foi eleito para governar, muito 
menos com o bem-estar dos cidadãos dos países vizinhos. Sua única 
preocupação é com seus devaneios. Em sua concepção, a “histeria” 
com a pandemia “com certeza” é fruto de “um interesse econô-
mico” de alguém ou de algum país que ele não se deu ao trabalho 
de nomear; ou então resulta de “luta pelo poder” no Brasil, parte do 
que ele chamou de “golpe”.

A Folha de S.Paulo, no editorial de 21/03, “Falando sozinho”, o 
jornal denunciou a fala “imortalizada” do presidente, que mais uma 
vez, em entrevista coletiva em 20/03, desconsiderou a gravidade da 
Covid-19 e a comparou a uma “gripezinha”:

A rápida disseminação do novo coronavírus empurrou Jair Bolsonaro 
para o isolamento político ao expor seu despreparo para lidar com a 
emergência e sua falta de sintonia com as aflições da população. ... 
Poucos dias após classificar a pandemia como uma fantasia, o pre-
sidente finalmente reconheceu a gravidade da situação ao reunir 
seu ministério para uma entrevista coletiva na quarta-feira (18). 
À mudança tardia, no entanto, somou-se a inépcia.
A impressão não melhorou substancialmente com a entrevista 
coletiva desta sexta (20), quando a moléstia foi chamada de 
“gripezinha”. ... Em pronunciamento na internet nesta quinta (19), 
Bolsonaro voltou a criticar providências tomadas por vários estados 
para conter a propagação do vírus, alertando para as dificuldades que 
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uma paralisia da atividade econômica causará. ... Deixá-lo falando 
sozinho é a melhor opção.

A referência do presidente Bolsonaro à Covid-19 a uma “gripezinha” 
também teve destaque no editorial do Estadão, em 26/03, “A brutalidade 
da verdade”. Na peça jornalística, o jornal denuncia ainda o mal uso do 
espaço em cadeia nacional de rádio e TV pelo presidente da República, 
que, em 24/03, fez convocação à população para a volta à normalidade. 
“O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. 
Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. 
O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à 
normalidade”. No mesmo editorial, o jornal considera Bolsonaro “uma 
ameça à saúde pública”:

O presidente da República, Jair Bolsonaro, fez um pronunciamento 
absolutamente irresponsável na noite de terça-feira, em cadeia 
nacional de rádio e TV. Em vez de usar esse recurso poderoso para 
anunciar alguma medida importante para conter a epidemia de 
covid-19, ou mesmo para confortar os brasileiros confinados há dias 
em suas casas, Bolsonaro, sob o argumento de que é preciso reativar 
a economia, incitou os cidadãos a romper a quarentena e voltar à 
“normalidade” – contrariando as recomendações de especialistas 
de todo o mundo e do próprio Ministério da Saúde. Ao fazê-lo, o 
presidente passou a ser, ele mesmo, uma ameaça à saúde pública. 
Por incrível que pareça, os brasileiros, para o bem do País, devem 
desconsiderar totalmente o que disse o chefe de Estado. A que ponto 
chegamos.

A Folha de S. Paulo foi incisiva no editorial de 26/03, com o título 
“Presidente, retire-se”, na crítica ao pronunciamento do presidente da 
República em cadeia nacional:
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Diante da magnitude dos esforços necessários para mitigar os 
efeitos devastadores da epidemia do coronavírus sobre a saúde e a 
economia do Brasil, será preciso encontrar meios de anular, e logo, 
a capacidade de Jair Bolsonaro de estorvar a mobilização de guerra 
necessária para atravessar, com os menores danos possíveis, este 
episódio dramático da vida nacional.
Nesta terça (24), em cadeia de rádio e TV, ele mostrou mais uma 
vez que não aprende nem se cala. Não aprende as lições da ciência 
e dos técnicos em saúde pública de todo o mundo e de seu próprio 
governo. Não se cala para evitar a propagação das estultices que 
povoam a sua mente apalermada.

O pronunciamento do presidente foi abordagem novamente em 
editorial da FSP em 28/03, sob o título “O desvario de Bolsonaro”, que 
demonstra uma preocupação com um governo sem rumo. Em 2/04, a FSP 
voltou a dar destaque às ações desastrosas do presidente da República, 
com o editorial “Procura-se um estadista”, em reação às declarações de 
Bolsonaro em redes sociais, em que fez referência à ditadura militar no 
Brasil (1964-1985) e voltou a criticar as medidas de isolamento social 
contra a pandemia do novo coronavírus adotadas em todo o mundo:

Por breves sete minutos e quatro segundos, na noite de terça-feira (31), 
o Brasil parecia ver o esboço de um presidente capaz de conduzi-lo 
em meio à imensa crise sanitária e econômica por que passa.
Foi essa a duração do discurso de Jair Bolsonaro em rede nacio-
nal, o nono de sua gestão e quarto desde o início da pandemia do 
coronavírus. Nele, foi ponderado, razoável e objetivo, adjetivos não 
comumente associados ao mandatário, a suas falas ou ações. 
Minutos após terminar o pronunciamento, Bolsonaro publicou em 
suas redes sociais elogios à ditadura. Menos de 12 horas depois, 
voltou a criticar as medidas de isolamento recomendadas pela OMS 
e adotadas pelo mundo inteiro.
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Depois de ter minimizado a Covid-19 a uma “gripezinha”, Bolsonaro 
menosprezou os números de mortos na pandemia do novo coronavírus. 
A postura do presidente foi abordagem no editorial da FSP em 2/05, 
com o título “E daí”, em referência à frase proferida por Bolsonaro, 
seguida do “Lamento. Quer que eu faça o quê?”, na resposta em 28/04 
aos jornalistas que o questionaram sobre o fato do Brasil, que naquela 
data registrara 5.017 mortes, de acordo com os dados do Ministério da 
Saúde, ter ultrapassado a China, em números de óbitos, com a marca 
de 4.637 mortos, conforme dados da Universidade de Jonhns Hopkins, 
nos Estados Unidos. No editorial mencionado, a FSP denuncia a falta 
de humanidade e discernimento do presidente, conforme a construção 
destacada:

No Brasil, o debate foi sequestrado a partir da insistência de Jair 
Bolsonaro em minimizar a Covid-19. Com 6.329 corpos até sexta-
-feira (1º), o presidente logra rebaixar seu patamar de humanidade 
e discernimento a cada semana.
Na terça passada, atingiu um novo nível do abismo ao ser questio-
nado sobre o fato de o país ter ultrapassado a China, berço da crise, 
em números de óbitos.
“E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê?”, foi a pérola turva 
emitida pelo chefe de Estado. Nem Donald Trump chegou a tanto. 
Na quinta, Bolsonaro afirmou que as restrições impostas por chefes 
municipais e estaduais haviam sido inúteis, apesar de haver casuali-
dade entre elas e o ritmo da epidemia. No 1º de Maio, desejou que 
todos voltassem ao trabalho.

O Estadão também deu destaque às declarações de Bolsonaro sobre 
os números de mortos pela Covid-19, conforme a construção no editorial 
“Isolamento social é a única saída”, em 30/04:
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Com população seis vezes menor, o Brasil superou a China em 
número de mortos por covid-19. De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), o país asiático registrou 4.643 óbitos 
desde o final do ano passado. Segundo dados divulgados nesta 
semana pelo Ministério da Saúde do Brasil, mais de 5 mil pessoas 
morreram no País em decorrência da infecção pelo novo coronavírus 
desde 17 de março. Em apenas 45 dias houve mais vítimas fatais 
da covid-19 no Brasil do que houve na China, local de origem da 
pandemia, em quatro meses.
O presidente da República deu novas mostras de alheamento, insen-
sibilidade e falta de empatia ao comentar o aumento do número de 
mortos por covid-19 no País. “E daí? Quer que eu faça o quê?”, 
perguntou Bolsonaro a um grupo de repórteres. “Eu sou Messias, 
mas não faço milagre”, debochou.

Embora a referências a Bolsonaro a “mostras de alheamento, insen-
sibilidade e falta de empatia” e o verbo dicendi “debochou” seguido ao 
discurso direto “Eu sou Messias, mas não faço milagre”, o editorial do 
Estadão é encerrado com um modesto alerta à população e sem gran-
des implicações ao presidente da República, conforme a transcrição a 
seguir: “Enfrentar a pandemia não é uma atribuição exclusiva do poder 
público. ... Os que podem, fiquem em casa.”

O deboche de Bolsonaro à pandemia foi destacado também pelo 
Estadão em editoriais anteriores, como em 9/04, “Ciência e política”, 
em que o jornal aborda as indicações insistentes de Bolsonaro ao uso da 
hidroxicloroquina como medicamento contra a Covid-19, na contramão 
das recomendações da Organização Mundial da Saúde:

Com a mesma ênfase que defendeu no passado o uso da malfadada 
“pílula do câncer”, apesar de não ter formação em medicina, o presi-
dente Jair Bolsonaro vem propondo o uso da hidroxicloroquina como 
o remédio mais eficaz para conter a pandemia do novo coronavírus. 
... A insistência de Bolsonaro em apresentar a hidroxicloroquina 



313

como “remédio promissor” dá a medida do modo como vem se 
comportando no combate à pandemia da covid-19, privilegiando 
seus interesses políticos. Ao recomendar o uso desse medicamento 
“promissor” baseado em seus “contatos com médicos e chefes de 
Estado”, mostra que não conhece o que é a ciência nem como se 
desenvolve o trabalho científico.

Tabela 4

Datas das ocorrências dos editoriais na categoria Bolsonaro como 
Chefe de Estado

 Estado de S.Paulo Folha de S.Paulo
 Favorável

 a Bolsonaro 
Desfavorável
a Bolsonaro

 Favorável
a Bolsonaro 

Desfavoráveis 
a Bolsonaro

10/04 17/03, 18/03, 
19/03, 20/03, 
26/03, 27/03, 
30/03, 02/04, 
03/04, 04/04, 
05/04, 09/04, 
14/04, 18/04, 
21/04, 24/04, 

30/04, 05/05, 09/05

19/03 17/03, 21/03, 
26/03, 28/03, 

29/03, 31/03, 2/04, 
08/04, 26/04, 
02/05, 03/05

Elaborado pela autora

No editorial, no entanto, o Estadão deixou a oportunidade da crítica 
mais contundente aos riscos de Bolsonaro à sociedade, com a insistente 
indicação do medicamento, conforme já denunciado amplamente por 
diversas instituições médicas sobre a ineficácia para a Covid-19 e os 
malefícios da contraindicação. Em contrapartida, o jornal se mostrou 
incisivo no editorial “Irresponsabilidade intransferível”, em 18/04, 
quando se refere ao presidente da República, conforme o destaque:

Nenhum esforço regional, por mais competente que seja, é capaz 
de substituir a liderança federal no combate à pandemia. Por isso, a 
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responsabilidade primária, irrenunciável e intransferível pela condu-
ção do País na crise é do presidente da República, Jair Bolsonaro, e 
ele terá de arcar com o peso de suas decisões sobre a vida de todos 
os cidadãos.

O posicionamento é o que se espera de um veículo no cenário dos 
conglomerados nacionais.

Tabela 5 

Datas das ocorrências dos editoriais na categoria Medidas Econômicas 
Emergenciais

Estado de S.Paulo Folha de S.Paulo
Favorável

 a Bolsonaro 
Desfavorável
a Bolsonaro

Favorável
a Bolsonaro 

Desfavoráveis 
a Bolsonaro

23/03 24/03, 25/03, 
07/04, 16/04

- 20/03, 24/03, 
29/03, 30/03, 
01/04, 04/04, 
11/04, 12/04, 
13/04, 16/04, 

30/04, 07/05, 09/05
Elaborado pela autora

A categoria Medidas Econômicas Emergenciais, que se destacou na 
segunda posição entre as ocorrências dos editoriais dos dois jornais, se 
refere às posições do presidente Jair Bolsonaro diante às medidas eco-
nômicas emergenciais do próprio Executivo Federal contra os impactos 
causados pela pandemia da Covid-19. (Tabela 5). A Folha de S.Paulo 
deu mais destaque à abordagem em número de editoriais publicados 
no período da amostragem, em relação ao Estado de S.Paulo, mas em 
ambos a abordagem foi também o descaso de Bolsonaro em reconhecer 
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a crise e tomar medidas rápidas, no papel de Governo. No editorial de 
20/03, a FSP se mostra bastante incisiva na cobrança de medidas rápidas: 

Na pandemia do coronavírus, as autoridades não têm escolha além 
de impor severas restrições à circulação de pessoas e, ao mesmo 
tempo, conter os danos decorrentes da paralisia econômica. O governo 
brasileiro ainda tateia na segunda frente de providências. Ao menos 
as primeiras medidas começaram a ser anunciadas nos últimos 
dias, a partir do necessário entendimento de que o momento exige 
deixar de lado o controle orçamentário para evitar uma tragédia 
social. Entretanto ainda se nota a falta de um plano mais abrangente, 
ambicioso e coeso.

A cobrança da FSP ao Governo Federal ocorre também no editorial 
“Descompasso”, em 24/03, mas desta vez, pelo veto do presidente Jair 
Bolsonaro ao artigo 18 da Medida Provisória 927 baixada na noite de 
domingo (22/03), que autorizava as empresas a suspensão de contratos 
de trabalho por quatro meses na pandemia:

Demonstrações de insensibilidade social e cretinismo político por 
parte do governo Jair Bolsonaro não surpreendem mais, infelizmente. 
Entretanto a edição sorrateira da medida provisória que autorizava 
a suspensão de contratos de trabalho evidencia ainda descompasso 
alarmante com as prioridades do país na calamidade do coronavírus. 
Baixada sem aviso nem explicação na noite de domingo (22), a MP 
faz parecer que o Palácio do Planalto e o Ministério da Economia 
ainda imaginam lidar com uma epidemia qualquer e a perspectiva 
de uma recessão comum.

A Medida Provisória 927 também foi criticada pelo Estadão no 
editorial “Tropeço e recuo no combate à crise”, na mesma data (24/03): 

Acuado e sem rumo, o presidente Jair Bolsonaro tropeçou mais uma 
vez e renegou medida provisória (MP) sobre suspensão de contratos 
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de emprego publicada na noite anterior. Diante das críticas de par-
lamentares, ele decidiu anular o artigo 18 da MP 927, eliminando o 
seu ponto mais importante e politicamente mais complicado.

Os editoriais mostram a postura dos dois jornais alinhada à agenda 
neoliberal desejada pelo mercado. As características de um presidente 
que menospreza o princípio democrático podem ser amenizadas, caso 
o mandatário atenda aos interesses do mercado, como se pautaram as 
eleições 2018.

A categoria Bolsonaro e o Autoritarismo de Governo, que teve a 
terceira posição entre os temas com maior número de abordagens nos 
editoriais, demonstra o descontentamento dos jornais com o presidente 
da República, Jair Bolsonaro, no trato à democracia. O que pode ser 
conferido no editorial “Manobras de exceção”, de 29/03:

O reconhecimento da excepcionalidade das atuais circunstâncias 
não autoriza, no entanto, manobras que tentam, em alguma medida, 
subtrair a normalidade da vida institucional. Mais do que nunca, o 
País precisa de um Estado Democrático de Direito funcionando nor-
malmente. Só assim o poder público será capaz de enfrentar eficaz e 
responsavelmente a pandemia do novo coronavírus. Escapes da ordem 
legal não agregam nenhuma eficiência ao combate da covid-19. Se o 
poder deve ser sempre exercido dentro da lei, o submetimento ao 
leito legal é ainda mais necessário em circunstâncias extraordinárias. 
Causam, pois, estranheza, algumas recentes ações que, valendo-se 
da pandemia do novo coronavírus, almejam o exercício do poder 
além dos limites legais. É necessário estar alerta. 

A afirmativa “É necessário estar alerta”, expressa no editorial acima, 
não se trata de um exagero por parte do Estadão. Em 21/04, o editorial 
“O preço da pusilanimidade”, o jornal apresenta o que Bolsonaro é 
capaz no Governo:
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O presidente Jair Bolsonaro assumiu de vez que é candidato a caudi-
lho. Em comício para seus simpatizantes, de caráter escandalosamente 
golpista, anunciou: “Nós não queremos negociar nada. Queremos 
é ação pelo Brasil. Chega da velha política. Acabou a época da 
patifaria. Agora é o povo no poder. Lutem com o seu presidente”.
É reconfortante, no entanto, observar que, desta vez, integrantes de 
todas as instituições da República se manifestaram com firmeza contra 
mais essa afronta de Bolsonaro e de seus seguidores à democracia.
“Num arroubo à Luís XIV, Bolsonaro chegou a dizer: “Eu sou 
realmente a Constituição”. Não é. A Constituição é a materialização 
do pacto democrático, aquele ao qual todos se submetem, do mais 
humilde cidadão ao presidente da República. 

No dia seguinte, 22/04, o Estadão manteve a questão na ordem do 
dia. No editorial “O poder que Bolsonaro quer”, o jornal foi incisivo: 
“O poder que Bolsonaro almeja, portanto, é aquele exercido sem que 
tenha de prestar conta às demais instituições democráticas - que perma-
necem em funcionamento, mas sem condições objetivas de cumprirem 
suas funções”.

A Folha de S.Paulo também reagiu ao ataque do presidente 
Jair Bolsonaro à democracia, conforme o editorial “Golpista que mia”, 
em 21/04:

Jair Bolsonaro agrediu a Constituição quando discursou no domingo (9) 
em favor à manifestação que defendia a volta da ditadura. Não foi 
a primeira vez em que o presidente se reuniu com o “gabinete do 
ódio” para escancarar na sequência suas aptidões ditatoriais. 

O mesmo editorial encerra com o seguinte desfecho: “Bolsonaro 
vociferava contra inimigos imaginários. Que as instituições – e a Cons-
tituição – façam do rugido golpista um miado sem consequências”.
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Tabela 6

Datas das ocorrências dos editoriais na categoria Bolsonaro e o 
Autoritarismo de Governo

Estado de S.Paulo Folha de S.Paulo
Favorável

 a Bolsonaro 
Desfavorável
a Bolsonaro

Favorável
a Bolsonaro 

Desfavoráveis 
a Bolsonaro

- 29/03, 01/04, 
21/04, 22/04, 

23/04, 03/05, 08/05

- 10/04, 15/04, 
21/04, 22/04, 25/04

Elaborado pela autora

Folha de S.Paulo e O Estado de S. Paulo denunciaram desde o início 
da pandemia os desmandos do presidente Jair Bolsonaro contra os avanços 
da doença no Brasil. A categoria Bolsonaro X Medidas do Ministério 
da Saúde mostra o embate do presidente às orientações do Ministério 
da Saúde. O que culminou na saída de dois ministros, o ortopedista e 
ex-deputado federal (MS-DEM), Luiz Henrique Mandetta, em 16 de 
abril, e o sucessor, o oncologista Nelson Teich, em 15 de maio. Na data 
de exoneração de Mandetta do cargo por Bolsonaro, o Brasil atingia 
a conta de 1.933 óbitos por Covid-19 e 30.449 casos confirmados da 
doença, segundo dados do Ministério da Saúde. Na saída do cargo por 
Teich, os números já haviam saltado para 14.819 mortos e 218.223 casos 
confirmados da doença. Na sequência de Teich, Bolsonaro indicou para 
pasta o general da ativa do Exército Eduardo Pazuello, que já ocupava 
o cargo de secretário Executivo do Ministério da Saúde do Governo 
de Bolsonaro.

No editorial “Reduzir incertezas”, em 03/04, a FSP denuncia a falta de 
notificação da doença por parte do Ministério da Saúde: “Sem notificação 
adequada, autoridades pilotam às cegas um bólido em aceleração”. Já o 
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Estadão, classificou como “Sabotagem”, título do editorial de 04/04, 
a tentativa de Bolsonaro de retirar a autoridade de ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta:

o presidente Jair Bolsonaro decidiu desmoralizar publicamente seu 
ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, principal autoridade 
federal responsável pela organização dos esforços para combater 
a epidemia de covid-19. E o fez porque sua única preocupação é 
consigo mesmo e com a manutenção de seu poder e de seu capital 
eleitoral, que julga ameaçado por todos os que não o adulam, como 
é o caso do ministro Mandetta.

Em 24/04, a FSP qualifica em “Tragédia de erros”, título do editorial, 
a condução de Bolsonaro à crise da pandemia. “Seguir a Bolsonaro é, de 
fato, uma árdua missão”, referiu o editorial novamente aos problemas 
gerados pela subnotificação dos casos de Covid-19 no País, na maioria pela 
inexistência de testes em massa e os atrasos dos resultados dos exames.

Longe de Impeachment

Os editoriais não deixam dúvidas do descontentamento dos jornais 
com o presidente Jair Bolsonaro na função de gestor da crise na pandemia. 
Quanti-qualitativamente, a pesquisa demonstra que os periódicos não 
mediram posições para caracterizar a desastrosa gestão do presidente 
da República. Estadão: “Bolsonaro, definitivamente, não é reciclável”; 
“Está claro que, para grande parte dos brasileiros, o presidente é um 
estorvo a ser ignorado” (04/04). Assim como pela FSP: “Jair Bolsonaro 
virou o pária da vez –e levou consigo o país– devido à sua política 
errática de combate à pandemia” (05/05).
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Por outro lado, como porta-vozes dos interesses do grande capital 
privado, os jornais ficaram devendo ao País. Representantes da elite 
econômica, os conglomerados prestam um desserviço à grande parcela 
da população, a quem o projeto político de Jair Bolsonaro justamente 
implica em afetar, com as várias demonstrações públicas que acirram o 
descontrole da expansão da pandemia da Covid-19. A análise procede 
justamente dos temas ausentes dos editoriais, como os pedidos de impe-
achment do presidente da República, impetrados por diversos partidos 
de esquerda, justamente pela incapacidade de gestão de Bolsonaro 
sobre a pandemia. Se o presidente da República é capaz de intensificar 
no país a maior crise sanitária mundial, como mostram os números da 
Covid-19, os jornais, em seus editoriais, foram incapazes de ampliar 
as forças políticas contrárias a Bolsonao.

O site Pública - Agência de Jornalismo Investigativo sistematizou 
a plataforma apublica.org/impeachment-bolsonaro em que contabiliza 
45 pedidos de impeachment contra o ,presidente Jair Bolsonaro, pro-
tocolados na Câmara Federal por dezenas de representantes políticos, 
entidades representativas da sociedade civil, advogados, entre outros, 
e classificados em oito temas: coronavírus, manifestações antidemo-
cráticas, quebra de decoro, Polícia Federal, imprensa, ditadura militar, 
Sergio Moro e Congresso Nacional. Cerca de 18 pedidos de impeach-
ment mencionam Bolsonaro à pandemia do novo coronavírus: condução 
“irresponsável” das ações de enfrentamento da pandemia; omissão do 
número total de mortos na pandemia; postura indecorosa em relação à 
pandemia; incompatibilidade com os deveres do cargo; riscos à saúde 
durante a pandemia; violação dos direitos e garantias individuais; 
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descumprimento de recomendações sanitárias contra a propagação da 
Covid-19, entre outros motivos.

A análise revela que no período da amostragem o tema “impeachment 
de Bolsonaro” foi mencionado apenas uma vez nos editoriais da FSP 
e do Estadão. No editorial “Eis a questão”, em 28/04, a FSP faz refe-
rência ao impeachment com foco na popularidade do presidente, que 
contava naquela data com 33% de aprovação, segundo a pesquisa do 
DataFolha, conforme consta no editorial. Ao mesmo tempo, o editorial 
recorre ao dado como argumentação: “45% dos brasileiros aptos a votar 
defendem que o Congresso abra o processo de impeachment do man-
datário, parcela semelhante, na margem de erro, a dos que se opõem à 
providência drástica (48%)”. Já o Estadão menciona o impeachment 
do presidente no editorial “Bolsonaro e a democracia”, em 23/04, em 
longo argumento sobre as forças políticas desfavoráveis à medida:

De fato, a lei que rege o impeachment (Lei 1.079/50) é vaga o 
bastante para permitir múltiplas interpretações, a depender da 
disposição política do Congresso de afastar o presidente. Lá está 
dito, por exemplo, que é crime contra a probidade da administra-
ção “proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o 
decoro do cargo” (artigo 9.º). Considerando que Bolsonaro já fez 
um comediante responder por ele numa coletiva de imprensa para 
humilhar os repórteres, já ofendeu a honra de mulheres jornalistas e 
já divulgou um vídeo pornográfico pelas redes sociais, entre outras 
peripécias, o tal artigo parece sob medida para ele.
Mesmo assim, não parece provável, ao menos neste momento, 
que Bolsonaro venha a sofrer um processo de impeachment por 
conta de sua conduta. Também, por ora, são escassas as chances de 
prosperar o argumento de que Bolsonaro cometeu crime em razão 
de seu clamoroso desdém pela saúde pública, em plena pandemia 
de covid-19, ao promover aglomerações em seus comícios fora de 
hora, como denunciam os autores de uma petição.
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Por fim, a leitura dos editoriais revela ventos favoráveis da política 
brasileira ao presidente da República, embora o desastroso cenário 
apontado em 95% dos editoriais listados no Estadão e 98% na FSP 
desfavoráveis a Jair Bolsonaro. Pois, em se tratando de Covid-19, 
somente pelas vias do impeachment seria possível conter o presi-
dente, o que parece pouco provável, conforme indicado pelos jornais. 
Nos 04 editoriais considerados favoráveis ao presidente da República 
– três do Estadão e um da FSP – no período da amostragem assinalam 
o interesse pela permanência do atual Chefe de Estado. O Estadão, em 
“A Constituição ainda está em vigor”, de 21/03, o Estadão defendeu 
Bolsonaro em exigir que Governadores não tinham poder para fechar 
aeroportos e rodovias:

“Certos governadores estão tomando medidas extremas que não 
competem a eles, como fechar aeroportos, rodovias, shoppings e 
feiras”, afirmou o presidente Jair Bolsonaro, manifestando sua “pre-
ocupação” de que decisões semelhantes sejam tomadas por outros 
entes federativos. Em que pese a rixa política entre o presidente 
da República e seu ex-aliado Wilson Witzel, Bolsonaro tem razão. 
De fato, a Lei Maior determina que a decisão sobre as fronteiras 
compete privativamente à União. Ao determinar que aeroportos do 
Rio não podem receber voos oriundos de outros Estados e países 
predeterminados, o governador Witzel está, na prática, fechando uma 
fronteira, o que é uma flagrante violação de preceito constitucional. 

Já em “O emprego, a vida e o estômago”, em 23/03, o Estadão 
defendeu “Salvar vidas, manter empregos e ajudar os mais pobres a 
atravessar a crise devem ser as maiores preocupações, neste momento, 
e o governo decidiu enfim reconhecê-las, apesar da resistência inicial 
do presidente Jair Bolsonaro”. E, ao finalizar, deu o recado que inte-
ressa ao capital: “Prudência, neste caso, é assumir o risco de socorrer 



323

as empresas, grandes ou minúsculas”. Também em “Ninguém fica para 
trás”, de 10/04, o mesmo jornal faz elogios pelos esforços na repatriação 
de brasileiros em viagem – a maioria por turismo – a diferentes países: 
“o Brasil tem cumprido com rigor seu dever patriótico de resgatar os 
nacionais em outros países afetados pela pandemia”. No único caso da 
FSP em defesa direta a Bolsonaro aparece no editorial “Calamidade”, 
em que o jornal reconhece as primeiras medidas necessárias, em meio 
às manifestações truculentas de Bolsonaro:

Enquanto o Brasil registra as primeiras mortes provocadas pela 
Covid-19, o governo Jair Bolsonaro toma, em meio a um discurso 
errático, suas primeiras medidas mais drásticas – entre as quais 
se destaca, pela carga simbólica, o pedido ao Congresso de reco-
nhecimento do estado de calamidade pública. Em termos práticos, 
abre-se o caminho para a elevação de gastos públicos destinados 
a combater a doença e seus efeitos econômicos. Nesta quarta (18), 
anunciou-se um desembolso de R$ 15 milhões em três meses para 
o amparo de trabalhadores informais. Espera-se que ao menos as 
ações do governo se mostrem mais tempestivas e coerentes que as 
declarações do chefe de Estado.

A leitura dos editoriais apontam também uma certa desespero dos 
jornais por não saber o que fazer com Bolsonaro na Presidência da 
República. A saída do Estadão chega a traçar semelhanças ao governo 
Lula e Dilma Rousseff – o que pode ser entendido como comparação 
forçada por certa pretensão política editorial –, conforme identificado 
pela categoria Lulopetismo. No editorial, “Presidentes que não gover-
nam”, de 20/04, o Estadão escreve:

Durante a campanha de 2018, o candidato Jair Bolsonaro prometeu 
romper com a lógica eleitoreira. Disse até que pretendia “fazer uma 
excelente reforma política, acabando com o instituto da reeleição, 
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que começa comigo, caso seja eleito”. Tudo isso foi logo esquecido. 
Desde o início do ano passado, Jair Bolsonaro imita à risca a estratégia 
de Lula de não governar, estando em contínua campanha eleitoral. 

Ao finalizar o editorial, o jornal se mostra resiliente com o pleito 
de Bolsonaro até 2022: “Que o eleitor, nas próximas eleições, não se 
esqueça dessa irresponsabilidade e indiferença em relação ao País. 
É preciso eleger quem queira de fato governar”.

Conclusão

Das abordagens editoriais dos dois jornais em referência ao presi-
dente Jair Bolsonaro na condução da pandemia do novo coronavírus, 
destacam-se construções ou enquadramentos elencados pela pesquisa, 
no período da mostragem: “um presidente contra um país”, “gritan-
temente irresponsável”, “única coisa que interessa a Bolsonaro é seu 
projeto de poder”, “obstáculo à extraordinária coordenação de esforços 
para mitigar o impacto da Covid-19”, “nunca esteve preocupado com o 
bem-estar dos cidadãos do País”, “única preocupação é com seus deva-
neios”, “despreparo para lidar com emergência”, “falta de sintonia com 
aflições da população”, “contrariou as recomendações de especialistas 
de todo mundo e do próprio Ministério da Saúde”, “não aprende nem se 
cala”, “mostras de alheamento, insensibilidade ao número de mortos”, 
“mostra que não conhece o que é a ciência”, “insensibilidade social e 
cretinismo político por parte do governo Bolsonaro não surpreendem 
mais”, “poder que Bolsonaro almeja é não prestar constas às instituições 
democráticas”, “aptidões ditatoriais”, “vocifera contra inimigos ima-
ginários”, “tragédia de erros”, “virou o pária da vez – e levou consigo 
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o País”, “humilha repórteres, ofendeu a honra de mulheres jornalistas, 
divulgou vídeo pornográfico pelas redes sociais”, “clamoroso desdém 
pela saúde pública”, entre outros.

O que os jornais expõem editorialmente não é nada além do que 
Bolsonaro se apresenta publicamente frente as câmeras, em reuniões 
fechadas com a equipe de seu governo ou publicamente entre mani-
festantes seguidores. As opiniões dos jornais são extraídas da própria 
postura pública de Bolsonaro de afronta à função de Chefe de Estado. 
Tudo está às claras, com no conto “o rei está nu”. Mas os editoriais 
também revelam uma dura constatação. As abordagens “Bolsonaro, 
definitivamente, não é reciclável”, “estorvo a ser ignorado”, “seguir 
Bolsonaro é, de fato, uma árdua missão” levam, portanto, a mantê-lo 
no conforto da Presidência da República, como expresso em outro 
editorial: “melhor deixar o ocupante intelectual e politicamente isolado 
do Planalto falando e fazendo asneira”. A análise demonstra que as 
empresas jornalísticas, representantes dos principais conglomerados 
de mídia brasileira, apresentam uma crítica relativa a Jair Messias Bol-
sonaro e, portanto, distante de engajar a opinião pública a uma outra 
mirada política.
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As Mudanças no Dispositivo de Visibilidade 
do Telejornalismo durante a Pandemia do 
Novo Coronavírus

Ana Carolina Rocha Pessôa Temer
Edson Francisco Leite Junior

Durante a pandemia de Covid-19, a recomendação da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde foi de se adotar 
medidas de isolamento social. Nesse momento, o jornalismo, responsável 
por garantir ao cidadão o direito à informação, foi uma das atividades 
consideradas essenciais para se manter em funcionamento enquanto 
outras atividades tiveram que ser, por força de decreto, paralisadas.

Partindo do pressuposto de que o telejornalismo é aquele jornalismo 
que é praticado na televisão, essa especificidade do jornalismo trabalha 
com uma linguagem simples na coleta de eventos atuais, na redação, 
edição e publicação dessas informações, sempre adaptadas aos limites 
e possibilidades da televisão (Temer, 2010). E, assim, “a televisão 
cumpre um papel social e psíquico de reconhecimento de si através de 
um mundo que se fez visível” (Charaudeau, 2015, p. 112).

Além disso, “o jornalismo é um elemento de articulação entre o 
indivíduo e o coletivo, o homem e suas necessidades para sobrevivência, 
a ação humana e seu significado social, e que realiza essa articulação 
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fornecendo informações” (Temer, 2010, p. 103). E quando se fala em 
informação, não se trata de uma informação qualquer, mas de uma 
informação que contribui para a construção social da realidade (Berger 
& Luckmann, 1976).

O jornalismo tem por princípio um compromisso com a verdade, 
com a informação verdadeira. Além disso, por princípio ético, o 
jornalismo pressupõe uma comunicação organizada a partir do 
interesse público, do que afeta a vida do indivíduo enquanto cidadão 
(na sua relação com o Estado) e enquanto indivíduo (na sua relação 
com a sociedade). Estes elementos tornam o jornalismo como o 
conhecemos hoje um direito político resultante de uma conquista 
histórica. (Temer, 2010, p. 103)

No caso do jornalismo – e mais especificamente do telejornalismo 
–, considerado um serviço essencial ao cidadão e “elemento essencial 
para se narrar e entender o cotidiano” (Temer, 2010, p. 103), o trabalho 
continuou, mas redações tiveram que se adaptar, principalmente as maio-
res. Assim, a opção pelo rodízio dos profissionais presentes fisicamente 
nas redações foi uma alternativa encontrada para evitar aglomerações.

Mas, como lembra Lilian Saback (2005, p. 153), “equipe pequena 
prejudica qualquer emissora, principalmente no telejornalismo local”. 
Justamente por isso, com parte da equipe em home office, novas rotinas 
produtivas tiveram que ser criadas para que o conteúdo do telejornal 
não fosse prejudicado.

Com isso, as redações dos telejornais locais tiveram que se rein-
ventar e garantir a segurança de seus profissionais e mudar rotinas 
profissionais. Assim, o trabalho do jornalista em home office foi incor-
porado ao telejornalismo, a forma de se entrevistar na TV foi alterada 
e o isolamento de diversos ramos de atividades também se refletiu no 
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conteúdo dos telejornais ao dar mais espaço para matérias de saúde, 
relacionadas ao coronavírus.

A escolha da amostra para este trabalho seguirá a técnica da semana 
artificial sugerida por Bauer (2004) a princípio para a análise de conteúdo 
clássica mas que, nesse caso, foi adaptada para uma análise discursiva. 
Desse modo, ao invés do recorte amostral evolver apenas uma semana 
artificial, devido aos desdobramentos da evolução dos casos de Covid-19, 
a amostra foi estendida para duas semanas artificiais.

Além disso, se construiu o recorte amostral selecionando um dia 
do telejornal analisado a cada semana, tendo, portanto, para efeitos de 
análises, no total, doze programas analisados entre os meses de feve-
reiro e maio (duas semanas artificiais, uma vez que aos domingos não 
há exibição do telejornal local).

A partir disso, a escolha dia do primeiro programa a ser anali-
sado se deu a partir de quando foi confirmado o primeiro caso no 
Brasil. Portanto, as datas dos telejornais que serão analisados foram: 
26/02/2020 (quarta-feira), 05/03/2020 (quinta-feira), 13/03/2020 (sexta-
-feira), 21/03/2020 (sábado), 23/03/2020 (segunda-feira), 31/03/2020 
(terça-feira), 08/04/2020 (quarta-feira), 16/04/2020 (quinta-feira), 
24/04/2020 (sexta-feira), 02/05/2020 (sábado), 04/05/2020 (segunda-
-feira) e 12/05/2020 (terça-feira).

O Dispositivo Telejornalístico

Partindo da premissa de que sem forma não há conteúdo e de que sem 
suporte não há mensagem, Charaudeau (2015) acredita que o dispositivo 
que ajuda a construir o discurso das mídias é resultado da articulação 
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de diversos elementos físicos que estão relacionados diretamente com 
a produção de sentido midiática e que ajudam a moldar a mensagem 
veiculada na mídia.

O dispositivo é um componente do contrato de comunicação sem o 
qual não há interpretação possível das mensagens, da mesma forma 
que uma peça de teatro não faria muito sentido sem o seu dispositivo 
cênico. De maneira geral, ele compreende um ou vários tipos de 
materiais e se constitui como suporte com o auxílio da tecnologia. É 
no material que se informa, toma corpo e se manifesta, de maneira 
codificada, o sistema significante: a oralidade, a escrituralidade, a 
gestualidade, a iconicidade. (Charaudeau, 2015, p. 105)

Apesar da televisão possuir um dispositivo visual, a televisão é 
imagem, mas também fala e “numa solidariedade tal que não se saberia 
dizer de qual das duas depende a estruturação de sentido” (Charaudeau, 
2015, p. 109). No caso específico do telejornal, é dessa interdependência 
que nasce a significação capaz de produzir, segundo Charaudeau (2015), 
três efeitos: de realidade, de ficção e de verdade.

O efeito de realidade ocorre quando a televisão se ocupa em reportar 
os acontecimentos à medida que eles ocorrem, como a cobertura de uma 
manifestação com entradas ao vivo, por exemplo. Já o efeito de ficção 
é obtido quando a TV faz a reconstituição de um determinado acon-
tecimento, como quando tenta explicar a forma como algo aconteceu 
por meio de infografia. E, por último, o efeito de verdade se dá quando 
é representada na tela a imagem de algo que não é visível a olho nu, o 
que ocorre quando telejornais expõem a imagem do coronavírus, que 
só é possível de ser vista em um microscópio.

Para Charaudeau (2015, p. 212), “o contrato midiático se desdobra 
numa relação triangular entre uma instância de informação, um mundo 
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a comentar e uma instância consumidora”. Dessa forma, surgem três 
desafios: o de visibilidade (que faz com que as notícias sejam percebidas 
pelo telespectador de forma clara, precisa e direta), inteligibilidade (que 
obriga o telejornal a ter uma linguagem acessível) e de espetaculariza-
ção (que leva o telejornalismo a realizar uma encenação do real com o 
objetivo de provocar interesse e emoção).

O telejornal é “o gênero que integra o maior número de formas 
televisuais, como: anúncios, reportagens, resultados de pesquisas e de 
investigações, entrevistas, minidebates, análises de especialistas etc” 
(Charaudeau, 2015, p. 227), mas sempre marcado com dois aspectos 
dominantes de encenação discursiva: o propósito e a identidade dos 
parceiros.

O propósito do telejornal tem muito a ver com a característica do 
jornalismo de preferência pela atualidade, voltando-se para os acon-
tecimentos do dia que são notícia, “apresentados numa espécie de 
cardápio do que se terá que mastigar, seja bom ou mau” (Charaudeau, 
2015, p. 228). Já a identidade dos parceiros é guiada pelo apresentador 
do telejornal (no caso do Jornal Nacional, William Bonner) que, ao 
escolher determinadas palavras e entonação de voz, conduz o telespec-
tador oferecendo sua própria emoção aos acontecimentos do mundo ou 
simplesmente solicitando atenção para o que relata.

Espera-se do telejornal um recorte do mundo evenemencial em 
pequenos pedaços, recorte que mostraria o que ocorreu no espaço 
público, durante uma unidade de tempo – o cotidiano – a qual seria 
a mesma para todos os telespectadores. O telejornal procede a 
uma fragmentação temática (segundo o modelo de rubricagem da 
imprensa) que pretende corresponder à fragmentação do cotidiano 
do espaço público, mas que, na realidade, é uma fragmentação con-
vencional do mundo midiático, uma racionalização, imposta como 
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um pensamento único, do que são os acontecimentos do mundo. 
(Charaudeau, 2015, p. 229)

A crítica de Charaudeau (2015) à televisão se resume ao fato de 
que ela só conseguiria, em tese, oferecer ao telespectador seu próprio 
espelho. Isso porque, na visão do autor, a TV, “sob o propósito de dar 
conta do mundo dos fenômenos, só consegue dar conta de seu próprio 
imaginário, aquele no qual se encontra o telespectador como algo 
construído à sua imagem” (Charaudeau, 2015, p. 232). Dessa forma, o 
dispositivo de visibilidade do telejornal se refere a todo o arcabouço que 
o torna possível, desde o cenário e o modo de se fazer telejornalismo, 
como também à escolha de tudo o que se vê e fala na tela da televisão 
enquanto se exibe um telejornal.

No entanto, a pandemia do novo coronavírus obrigou o jornalismo 
praticado na televisão a rever seus conceitos e se reinventar. Rotinas 
produtivas consagradas em manuais de telejornalismo tiveram que ser 
revistas e deixadas de lado diante um cenário de caos, em que o distan-
ciamento social se tornou uma regra universal e que os cuidados com 
a saúde (tanto de jornalistas quanto das fontes e dos telespectadores) 
merecem uma atenção redobrada.

O Contexto Histórico do Jornal Nacional

O Jornal Nacional completou 50 anos em 2019: sua estreia foi em 
1º de setembro de 1969. Segundo Bonner (2009, p. 11), seu editor-chefe 
e apresentador há mais de 20 anos, todo brasileiro conhece o jornal em 
que trabalha por ser o “primeiro telejornal verdadeiramente nacional”. 
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E, de fato, a ampla audiência e o longo período em que já está no ar, 
faz desse telejornal um símbolo do jornalismo da televisão brasileira.

E “quem trabalha no JN sabe que participa de um produto que faz 
parte da vida de milhões de brasileiros. E a convivência de tantos anos 
entre público e o telejornal gera uma intimidade” (Bernardes, 2009, p. 7). 
E, da sua estreia até hoje, os avanços tecnológicos e sociais impactaram 
profundamente no modo de fazer desse telejornal consagrado. Mas, além 
disso, segundo Bonner (2009), a definição do que é o Jornal Nacional 
passa pelo fato de ser ao mesmo tempo um programa jornalístico e de 
televisão.

Por ser jornalístico, apresenta temas comuns aos jornais impressos, 
aos programas jornalísticos de rádio, aos sites da internet voltados 
para notícias e, em parte, às revistas semanais de informação. Por 
ser um programa de televisão, procura apresentar esses temas com 
a linguagem apropriada ao veículo: com um texto claro, para ser 
compreendido ao ser ouvido uma única vez, ilustrado por imagens 
que despertem o interesse do público por eles – mesmo que não 
sejam temas de apelo popular imediato. (Bonner, 2009, p. 13)

E essa linguagem que Bonner (2009, p. 16) atribui à TV pode ser 
contextualizada pelo alcance do Jornal Nacional e pelos valores da 
pluralidade e da universalidade. Qualquer sujeito de todas as regiões 
brasileiras (e também do exterior), “de todas as idades e orientações 
sexuais, de todos os estratos socioeconômicos, de todas as faixas de 
renda, de todos os credos, todas as cores, todas as posições políticas, 
todos os níveis de escolaridade” tem a possibilidade de ter acesso a esse 
produto jornalístico pelo aparelho de TV ou pela internet.

A pluralidade do público do Jornal Nacional também é refletida no 
objetivo do telejornal descrito por Bonner (2009, p. 17): “mostrar aquilo 
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que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo naquele dia, 
com isenção, pluralidade, clareza e correção”. E isso, para o editor-
-chefe do JN deixa claro a vocação do telejornal: os assuntos factuais. 
Mesmo assim, ele reconhece que a atualidade (que se refere aos temas 
que não têm urgência em sua publicação) também é uma realidade no 
telejornalismo que pratica.

Os temas factuais representam a “perna” mais forte do JN. Os temas 
de atualidade são um apoio muito bem-vindo – e a importância deles 
reside no fato de permitirem que espectador compreenda fenômenos, 
acontecimentos contemporâneos, dentro do contexto em que se dão. 
Reportagens sobre esses assuntos permitem ao público enxergar 
mais amplamente o momento que o país e o mundo atravessam, 
compará-lo com acontecimentos passados, intuir tendências, formar 
opinião sobre esses assuntos. (Bonner, 2009, p. 19)

E é a atualidade que explica as mudanças ocorridas no telejorna-
lismo praticado no Jornal Nacional por causa da pandemia do novo 
coronavírus. Mas telejornais – e o JN não é diferente – estão acostuma-
dos a trabalhar em situações atípicas (apesar de nunca ter havido algo 
parecido com o que é vivenciado com a pandemia). Entre os anos de 
2001 e 2008, por exemplo, as quatro vezes que o Jornal Nacional foi 
finalista do Emmy Internacional foi em virtude de coberturas atípicas: a 
cobertura dos atentados de 11 de setembro nos Estado Unidos em 2001, 
a reeleição de George W. Bush à presidência dos Estados Unidos em 
2004, a cobertura pré-eleitoral de 2006 com o projeto Caravana JN e o 
registro do acidente aéreo em Congonhas em 2007.
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O Telejornalismo durante a Pandemia de Covid-19: 
Novos Modos de Fazer

Com base na análise dos dados do recorte amostral já evidenciado, há 
recorrências em algumas práticas de telejornalismo durante a pandemia 
do coronavírus. A primeira delas é a tentativa de distanciamento social 
no fazer jornalístico. E não apenas com jornalistas fazendo reportagens 
direto de suas casas, como também entrevistando fontes via internet 
(por meio de videoconferência), ou com repórteres e fontes, quando 
ocupando o mesmo espaço, utilizando microfones diferentes e afastados 
cerca de dois metros.

Isso leva, inclusive, ao segundo fator recorrente no jornalismo prati-
cado no período analisado: a hibridização dos formatos. Com repórteres 
trabalhando de casa e a videoconferência sendo um modelo adotado com 
frequência, a “cara” do telejornal mudou, se tornando mais parecido com 
conteúdos audiovisuais geralmente utilizados na web, com imagens.

Vídeos gravados pelo celular com enquadramentos ruins, ilumina-
ção inadequada e composição visual pobre, a qualidade da imagem no 
telejornalismo foi prejudicada e se aproximando de uma estética da web, 
em que o amadorismo impera diante uma infinidade de produtores de 
conteúdo que, com uma ideia na cabeça e uma câmera na mão (seja ela 
qual for), fazem produtos audiovisuais sobre os mais variados temas.

Por exemplo, de casa, o stand up, em que, geralmente, “mostra-se o 
repórter, em pé (daí vem o sentido da expressão original em inglês) no 
local do fato, em transmissão ao vivo ou gravada, dirigindo-se à câmera 
para relatar um fato” (Rezende, 2000, p. 148) se tornou um “sit down”, 
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em que o repórter recorrentemente relata qualquer fato sempre sentado 
no mesmo cenário: a sala de sua casa.

E essa microinovação – que não chega a ser a mudança estrutural, 
uma vez que para isso seria precisa que ela fosse muito mais profunda 
para mudar a forma como o telejornalismo é simbolicamente reconhe-
cido e definido pelos atores sociais (Pereira & Adghirni, 2011) – não 
chega a ser algo que prejudique a qualidade do jornalismo, uma vez que 
acaba por aproximar o jornalista preso na sala de sua casa ao cidadão 
comum que também está de quarentena em casa, identificando com 
aquele que está lhe passando informações importante em um momento 
de pandemia e de muitas incertezas.

Ao abrir a porta de sua casa para o telespectador, o repórter abre 
mão da privacidade do seu lar para tentar se aproximar dos que estão 
distantes, do outro lado da telinha. Até porque, o repórter “fala indivi-
dual e diretamente com o espectador. Tem-lhe proximidade e inspira-lhe 
confiança” (Curado, 2002, p. 63). E a falta de empatia pode ter impacto 
direto na audiência. E, além disso,

Se a notícia não pode ser contada com toda a qualidade técnica que 
a TV permite, o jornalista deve ser criativo na busca de soluções. 
Mesmo sendo um veículo de comunicação que tem, como diferen-
cial dos demais – som e imagem em movimento ao vivo -, a TV 
comporta formas alternativas de veicular informação. (Saback, 
2005, pp. 158-159)

No entanto, isso vai contra o que diz o manual de telejornalismo de 
Paternostro (1999, p. 72), que reconhece que o telespectador assiste ao 
telejornal para saber das notícias, mas lembra que isso é feito também 
por meio das imagens do que é relatado pelos repórteres. “Quando existe 
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uma imagem forte de um acontecimento, ela leva vantagem sobre as 
palavras. Ela é suficiente para transmitir, ao mesmo tempo, informação 
e emoção”.

Não vamos ver aqui a imagem como uma espécie de rainha, uma 
soberana que se impõe aos seus súditos pela simples presença. 
Mas vamos refletir em cima de algo que entra na casa das pessoas 
possibilitando-lhes a visão de uma realidade externa àquela em que 
vivem. É nesse contexto que entendemos a imagem em telejorna-
lismo. (Paternostro, 1999, p. 72)

E, direto das salas de suas casas, ao contrário de levarem imagens 
da rua para dentro da casa dos telespectadores, no momento de distan-
ciamento social, também é importante mostrar que esse distanciamento 
é necessário e que também podem dar o exemplo ao ficarem em casa. 
Ao mesmo tempo em que há jornalistas trabalhando fora de casa, o tele-
jornal também abre espaço para mostrar o repórter distante fisicamente 
da redação e das ruas, mas bem informado, repassando informação 
para que o cidadão tenha o seu direito à informação – e informação de 
qualidade – garantido.

Por conta da pandemia do novo coronavírus o telejornal se viu 
obrigado a usar mais imagens de arquivo do que de costume. E, mesmo 
com repórteres na rua, com o distanciamento social, a dificuldade de 
se fazer novas imagens também contou para que o telejornal tivesse 
que se adaptar: utilizando infográficos sempre que possível até para 
conseguir tornar visível o invisível, como é o caso da representação do 
próprio corona vírus.

Durante a pandemia do novo coronavírus a imagem que o repre-
senta fica estampada na tela da TV quase que durante toda a exibição 
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do telejornal. O Jornal Nacional o representou, assim como outros 
telejornais, com a imagem que representa o vírus que só pode ser vista 
microscopicamente. Mas importante ressaltar que essa imagem mudou 
ao longo do tempo.

No dia 26 de fevereiro, quando foi confirmado o primeiro caso do 
novo coronavírus no Brasil, era representada por um amarelo enxofre 
sobre um fundo vermelho sangue. Essa representação seguiu da mesma 
nas edições do dia 05 de março e do dia 13 de março (de acordo com 
o recorte amostral).

Nessas edições, os repórteres ainda não utilizavam máscaras nas 
reportagens. No entanto, a partir da edição de 05 de março, quando o 
Ministério da Saúde já confirmava oito casos de Covid-19 no Brasil, 
já é notada a primeira mudança: o aumento da duração do telejornal 
(de 33 minutos e 14 segundos para 44 minutos e 42 segundos e 42 minu-
tos e 34 segundos, respectivamente). Durante a pandemia do novo 
coronavírus, a TV Globo aumentou o tempo diário do jornalismo e a 
duração superior a 40 minutos do jornal se nacional se manteve durante 
todo o recorte amostral.

A partir do dia 21 de março o Jornal Nacional passa a representar o 
coronavírus de forma diferente. Antes em amarelo enxofre sólido, agora 
possui mais riqueza de detalhes: o corpo continua amarelo enxofre, 
mas com tentáculos vermelhos que lembram cerdas de vassoura. Nessa 
edição do telejornal, assim como na edição de 23 e 31 de março, os 
repórteres ainda não usam máscaras no vídeo.

No entanto, já no dia 23 de março é possível notar a utilização do 
recurso da videoconferência para entrevistas durante as reportagens, 
mas ainda os repórteres fazem suas passagens das ruas, mesmo que em 
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fundo neutro. Nesse mesmo dia, os entrevistados começam a segurar 
seus próprios microfones, algo condenado até então pelos manuais de 
telejornalismo, e os repórteres também ficam a uma distância de cerca 
de dois metros dos entrevistados ao realizarem as entrevistas.

Essa nova estética da entrevista nas reportagens de TV, implantada 
para garantir a segurança e a saúde de todos os envolvidos – repórter 
e entrevistado – pode acarretar em dois possíveis problemas: as fontes 
podem ficar intimidadas por não saberem como segurar o microfone e 
os repórteres têm menos domínio da entrevista por não poderem retirar 
o microfone do entrevistado indicando quando este pode ou não falar. 
No entanto, a edição do telejornal pode minimizar esses efeitos e até 
torná-los imperceptíveis ao público comum.

No dia 08 de abril, os repórteres do Jornal Nacional ainda não utilizam 
máscara no vídeo, mas já é possível ver a primeira fonte fazendo uso 
da máscara no vídeo. Trata-se do mecânico industrial, Carlos Alberto, 
que estava na fila na porta da Receita Federal de Belém com o objetivo 
de regularizar seu CPF para que pudesse receber o auxílio emergencial 
de 600 reais do governo.

A edição do dia 16 de abril é dedicada em sua maior parte à troca do 
ministro da Saúde, o que evidencia que mesmo quando fala de outros 
temas, como a política, a temática do coronavírus permeia a discussão. 
Fala-se não só da questão de saúde pública, mas também dos impactos 
da doença na economia, na política, no esporte e em qualquer outro 
tema relatado pelo telejornal. E essa é uma prática que foi comum em 
todas as edições analisadas até então.

Mas a edição do dia 24 de abril de 2020 foi atípica. E não apenas 
pela longa duração do telejornal: 1 hora, 31 minutos e 19 segundos. 
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Foi uma das únicas vezes durante o período analisado que o coronavírus 
não foi o protagonista. Desde o início dessa edição do Jornal Nacional 
até findar a primeira hora do telejornal, o assunto foi a saída do agora 
ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, do governo 
do presidente Jair Bolsonaro.

Nessa edição, a política ganhou o dobro de espaço do que o corona-
vírus, que ocupou apenas a meia hora final do telejornal, e a cobertura 
sobre os bastidores e as denúncias e declarações de Sérgio Moro em sua 
saída do governo, assim como a versão do presidente Bolsonaro para a 
saída do ministro, foram destrinchadas pelo Jornal Nacional.

No dia 2 de maio, o símbolo do coronavírus passa a ser represen-
tado no cenário de telejornal de forma multiplicada. Antes era colocado 
apenas uma única imagem da representação do vírus, que agora passa 
a ser representado de forma multiplicada atrás dos apresentadores. Isso 
dá a ideia de que o vídeo se alastrou pelo Brasil, como os números já 
mostram.

A edição do dia 4 de maio marca o início do uso de máscaras no 
vídeo pelos repórteres. Até então o jornalismo da TV Globo tinha ado-
tado um protocolo de segurança em que garantia que apenas o repórter 
não utilizava a máscara enquanto aparecia na frente das câmeras. Nesse 
momento ele se afastava de qualquer aglomeração, sendo cercado só 
pelos colegas da equipe, que estavam de máscara.

E a escolha pelo uso no vídeo foi explicada em nota publicada no site 
do Jornal Nacional e explicada na edição de 4 de maio e perpetuada na 
edição do dia 12 de maio do telejornal em que a TV Globo reconheceu 
que, devido a importância do uso da máscara para o combate ao novo 
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coronavírus, não faria mais sentido os repórteres aparecerem no vídeo 
sem ela.

Com os repórteres também fazendo o uso da máscara no vídeo, a 
intenção é que o telespectador se sinta motivado e seguro em também 
usá-la no dia a dia quando tiver que sair de casa. E a exceção para o 
uso obrigatório da máscara no vídeo é apenas para os apresentadores 
ou qualquer repórter que gravar no estúdio, um ambiente controlado, 
ou para repórteres que estiverem trabalhando de casa.

Cabe destacar ainda que a edição de 4 de maio do Jornal Nacional 
dedica metade do tempo à questão política, com os desdobramentos 
da saída do ex-ministro Sérgio Moro do governo Bolsonaro na política 
nacional, e a outra metade às novidades relacionadas ao aumento do 
número de casos de coronavírus no Brasil.

Esse destaque a outro tema que não o coronavírus e seus desdobra-
mentos foi uma exceção à regra durante o período analisado, tendo maior 
incidência no período final analisado, em que a crise política disputa 
espaço no telejornal com a calamidade de saúde pública. Mas a política 
volta a disputar espaço com o coronavírus na edição do Jornal Nacional 
do dia 12 de maio, em que foi divulgado o vídeo da reunião ministerial 
citada por Sérgio Moro como prova de que o presidente Jair Bolsonaro 
teria pedido para interferir na Polícia Federal em benefício próprio.

No entanto, essa edição, quando vista pela internet, inicia com a 
seguinte mensagem: “esta edição foi modificada em sua versão web”, 
mas sem detalhar o que foi modificado. De diferente, a única coisa 
que se nota é que a abertura é feita sem o tradicional BG de abertura, 
a tradicional música de fundo do telejornal.
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O que a TV Globo tenta esconder com essa mensagem é o fato de 
que a abertura do telejornal do dia 12 de maio contou com uma falha 
técnica em que não se pode ouvir corretamente o áudio dos apresentado-
res e a imagem apareceu no ar cheia de chuvisco, com baixa qualidade 
técnica, o que não é comum. O ruído na comunicação dessa edição 
do telejornal gerou uma série de memes e de teorias da conspiração 
na internet, o que corrobora com a ideia de que o telejornalismo não 
pode se dar ao luxo de errar tecnicamente, sob pena de ser julgado e 
descreditado pelo público.

A utilização de todos esses recursos citados (vídeos gravados pelo 
celular de qualidade precária, videoconferência com fontes distantes e 
com alguns pequenos problemas de enquadramento, infografia e utili-
zação de imagens de arquivo) não é uma novidade no telejornalismo. 
Mas a intensidade com que eles foram usados durante o recorte amostral 
chamam a atenção. Apesar de terem sido introduzidos de forma gradual, 
à medida que os casos de coronavírus no Brasil aumentavam, depois 
que começaram a ser introduzidos no fazer telejornalístico, foram uti-
lizados em larga escala.

Considerações Finais

Ao buscar entender como funcionou o dispositivo de visibilidade 
do telejornalismo durante a pandemia do novo coronavírus, esse traba-
lho buscou no Jornal Nacional, um telejornal referência no Brasil, as 
principais mudanças ocorridas. O que observação e análise dos dados 
revelaram é que o telejornalismo se viu obrigado a rever seus conceitos 
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e se reinventar para tornar possível o seu ofício e a missão de informar, 
orientar, opinar e entreter o cidadão durante o momento pandêmico.

Entre as alterações nas rotinas produtivas que impactaram do produto 
final telejornalístico com a pandemia de Covid-19, destaca-se o uso 
da máscara por parte dos repórteres, o distanciamento das fontes nas 
entrevistas, que agora empunham o microfone (algo não recomendado 
pelos manuais), o trabalho dos repórteres em home office (com passagens 
feitas da sala de casa ou com o tradicional fundo de livros) e a mudança 
no cenário do telejornal (o jornal fica quase o tempo inteiro com o 
símbolo do coronavírus – interessante a forma como tornam visível um 
vírus invisível – ou a palavra pandemia escritas no “cenário” virtual).

No entanto, as mudanças no dispositivo de visibilidade do Jornal 
Nacional foram lentas e graduais, acompanhando os desdobramentos da 
crise na saúde pública e o aumento do número de casos de infecção por 
coronavírus no Brasil. A utilização das entrevistas remotas, por vídeo 
conferência, e do distanciamento e utilização de microfones diferentes 
por repórter e entrevistado, por exemplo, só se tornaram realidade no 
telejornal e utilizadas amplamente nas reportagens a partir do dia 23 de 
março de 2020 (de acordo com o recorte amostral utilizado), quase um 
mês depois da confirmação do primeiro caso de Covid-19 no país.

Também é preciso destacar que a utilização de máscaras por repórteres 
no vídeo só se tornou realidade a partir do dia 04 de maio, mais de dois 
meses após a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil. 
Além disso, cabe destacar que, após implantadas no Jornal Nacional, 
outros jornais de emissoras concorrentes passaram a adotar a mesma 
postura, como o uso de máscaras no vídeo, por exemplo.
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Ainda é muito cedo para qualquer conclusão mais aprofundada, mas 
é provável que a mudança forçada pelo isolamento social provocado 
pela pandemia no modo de se fazer um telejornal tenha consequências 
futuras, como a manutenção desse formato adotado, como jornalistas 
trabalhando em home office e a realização de entrevistas com fontes 
via videoconferência, por exemplo, que acabam por agilizar e facilitar 
o trabalho dos jornalistas.

Por enquanto, resta apenas uma certeza: “o telejornalismo irá mudar, 
aliás, já está mudando. E irá mudar porque ele é um espelho – distorcido, 
mas ainda assim um reflexo – onde o país vê a sua imagem e as suas 
contradições” (Temer, 2010, p. 124). “A produção de conteúdos que 
valorizem a matéria-prima do jornalismo, a informação, em diferentes 
suportes, tem sido um desafio para os profissionais da área” (Silva & 
Rocha, 2010, p. 212), mas será preciso se diferenciar de inúmeros outros 
formatos informativos já disponíveis em outras telas do ciberespaço.
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O jornalismo tem sido desafiado a oferecer informações rápidas a um 
público variado e abrangente. Em meio à pandemia e com a circulação 
livre das chamadas “fake news”, oferecer esclarecimentos de fontes 
confiáveis tem motivado os jornalistas a se inovar em de tempos de 
isolamento e de mobilidade restrita. O tema da saúde sempre alcançou 
grande interesse da sociedade, mas em tempos de grave ameaça ao 
bem-estar das pessoas estar informado é um marco fundamental que 
pode estabelecer uma linha divisória entre a vida e a morte, o que reforça 
que a informação é um direito humano inalienável.

Neste contexto, os grandes grupos de comunicação também tiveram 
que se reinventar, de forma a adaptar suas equipes ao novo cenário, 
administrar seus produtos e dar ênfase aos conteúdos jornalísticos, esfor-
ços entendidos como necessários para a superação da crise. As grandes 
reportagens (longforms) cada vez mais detalhadas, aliadas à diversifi-
cação das mídias surgem como alternativas capazes de oferecer dados 
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estatísticos e científicos difíceis de serem compreendidos pelo cidadão 
comum, tornando as notícias acessíveis ao grande público.

Este artigo tem a proposta de discutir um recorte deste cenário, 
tendo como enfoque a análise de reportagens publicadas pelos jornais 
“Estado de Minas”, um jornal brasileiro, o espanhol “El País” e o bri-
tânico “The Guardian”. O objetivo da investigação é perceber como 
são construídas as notícias sobre a expansão do vírus Covid-19, no 
que se refere aos elementos multimidiáticos. A metodologia escolhida 
para o desenvolvimento das análises descreve como são apresentados 
o conteúdo, a hipertextualidade, a multimidialidade e a interatividade 
nas reportagens selecionadas, a partir da adaptação dos procedimentos 
de Palau-Sampio e Sánchez-Garcia (2020) combinados com a Análise 
de Conteúdo (Bardin, 1977).

Cenário da Pandemia

A Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, foi descoberta 
em Wuhan, tendo sido a cidade chinesa o primeiro epicentro do que 
viria a se tornar uma pandemia mundial. Segundo informações da BBC 
(Press & Jung, 2020), o médico chinês Li Wenliang se antecipou na 
percepção e divulgação do surgimento de um surto viral causado por 
um novo vírus, ainda em dezembro de 2019. Li chegou a ser detido, 
junto com oito colegas, sob a acusação de espalhar boatos e morreu 
quase dois meses depois por ter contraído a doença.

Com o aumento do número de casos em Wuhan, os profissionais 
de saúde começaram a notar que grande parte dos pacientes inter-
nados trabalhava no mercado de frutos do mar Huanan, onde eram 
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comercializados não somente peixes, como também aves, répteis e 
animais selvagens. Assim, no dia 31 de dezembro de 2019 o primeiro 
relatório oficial sobre a doença foi divulgado pela Comissão de Saúde 
da cidade e no dia seguinte o mercado de frutos do mar entrou em qua-
rentena. Apesar de ter sido indicado como o lugar onde a doença surgiu, 
pesquisas apontam que o mercado de Wuhan provavelmente não foi o 
local responsável pela transmissão de animais para humanos do novo 
coronavírus, intitulado SARS-CoV-2.

Houve um debate considerável entre os cientistas e o público sobre 
a possibilidade de o SARS-CoV-2 ter se originado no mercado 
de frutos do mar Huanan. De acordo com o site do CDC chinês, 
acessado em 27 de abril de 2020, o SARS-CoV-2 foi detectado em 
amostras ambientais no mercado de frutos do mar Huanan e o CDC 
chinês sugeriu que o vírus era originário de animais vendidos lá. 
No entanto, o rastreamento filogenético sugere que o SARS-CoV-2 
havia sido importado para o mercado por seres humanos. (Zhan, 
Deverman, & Chan, 2020, p. 11)

Mesmo tendo chegado a Huanan através de pessoas infectadas, 
provavelmente o SARS-CoV-2 em algum momento foi transmitido aos 
seres humanos através do contato com animais selvagens. Tendo isso em 
vista, Zhan, Deverman e Chan (2020, p. 13) alertam que, “enquanto as 
investigações ainda estão sendo conduzidas, seria mais seguro limitar 
mais extensivamente a atividade humana que leva a contato frequente 
ou prolongado com animais selvagens e seus habitats”. Identificar a 
origem do vírus é um importante passo não só para a prevenção de novos 
contágios, mas também para os estudos envolvendo vacinas, prováveis 
formas de evolução e comportamento em humanos.
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Os cientistas acreditam que o novo coronavírus pode ter passado de 
morcegos para pangolins e depois para humanos. “Até onde sabemos, 
os pangolins são os únicos mamíferos, além de morcegos, que foram 
documentados como infectados por um SARS-CoV-2 ligado ao novo 
coronavírus” (Lam et al., 2020, p. 4). De acordo com Lam et al. (2020), 
apesar de não ser possível afirmar, diante dos dados atuais, que os pan-
golins de fato estão envolvidos no surgimento da SARS-CoV-2 humana, 
foram encontradas algumas evidências que podem apontar para esse 
caminho, como a descoberta de duas linhagens relacionadas ao novo 
coronavírus em pangolins de províncias distintas da China. “Isso sugere 
que esses animais podem ser hospedeiros importantes para esses vírus, 
o que é surpreendente, já que os pangolins são animais solitários cuja 
população é relativamente pequena, refletindo em seu status de espécie 
sob ameaça” (Lam et al., 2020, p. 4).

Apesar dos esforços de pesquisadores do mundo inteiro para pro-
duzir conhecimento suficiente sobre a doença, a fim de superá-la mais 
rapidamente, o tempo tem sido um obstáculo, pois os processos cientí-
ficos precisam de uma certa demora para que a seguridade dos dados e 
produtos seja garantida. Assim, diversos países se colocaram na corrida 
para encontrar vacinas e remédios que consigam realmente controlar 
o elevado número de mortes causado pela Covid-19 e também para 
atenuar os representativos impactos sociais e as diversas crises que 
marcaram a pandemia.

Sem vacinas e remédios cem por cento efetivos, as pessoas encon-
tram-se a mercê da única estratégia apontada como eficiente para a 
redução do número de mortes, o isolamento social. No entanto, apesar 
da recomendação de especialistas, de cientistas e da própria Organização 
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Mundial de Saúde, o isolamento depara-se com impasses políticos, 
econômicos, sociais e culturais. A resistência de parte da população 
mundial à essa medida foi manifesta inclusive através de protestos, em 
plena pandemia de um vírus cuja velocidade de contágio é preocupante. 

Enquanto isso, Kissler et al. (2020, p. 1) afirmam que “estudos 
de modelagem e experiência com o surto de Wuhan indicam que as 
capacidades de cuidados intensivos, mesmo em países de alta renda, 
podem ser excedidas se as medidas de distanciamento não forem imple-
mentadas com rapidez ou força suficiente”. Os autores ainda preveem a 
necessidade de prolongar o isolamento caso outras estratégias decisivas 
não sejam encontradas.

Menos esforços eficazes de distanciamento podem resultar em uma 
pandemia prolongada de pico único, com a extensão da pressão 
sobre o sistema de saúde ... O distanciamento intermitente pode ser 
necessário até 2022, a menos que a capacidade de cuidados intensivos 
seja aumentada substancialmente ou que um tratamento ou vacina 
se torne disponível (Kissler et al., 2020, p. 8).

Dessa forma, até o momento, os tempos de pandemia são também 
sinônimo de tempos de isolamento. Esse contexto tem gerado con-
sequências interessantes, como a reflexão a respeito do impacto da 
organização e modo de vida atual da sociedade para o meio ambiente, 
as minorias e as pessoas vivendo em situação de vulnerabilidade. Por 
outro lado, há o surgimento de problemas graves como o aumento 
dos índices de violência doméstica, a crise econômica e política e a 
deterioração da saúde mental de pessoas isoladas. De acordo com 
Ramírez-Ortiz et al. (2020, p. 17), “a pandemia emergente da Covid-19 
resultará em um aumento da psicopatologia da população em geral, 
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principalmente dos trabalhadores da saúde, gerando um segundo surto 
ou epidemia na saúde mental dos mesmos”.

Atualmente, com quase meio milhão de pessoas mortas pela doença 
em todo o mundo e a suspeita de um alto nível de subnotificação de 
casos, a evolução do quadro mundial não pode ser prevista, apesar do 
intenso trabalho de cientistas para montar cenários futuros.

A dinâmica de transmissão pandêmica e pós-pandêmica do 
SARS-CoV-2 dependerá de fatores como o grau de variação sazonal 
na transmissão, a duração da imunidade e o grau de imunidade cruzada 
entre o SARS-CoV-2 e outros coronavírus, bem como a intensidade 
e o momento das medidas de controle (Kissler et al., 2020, p. 1).

Sem saber quando e como essa crise de proporções continentais irá 
acabar, a população precisa se acostumar às novas rotinas e aos novos 
modos de fazer ditados pela situação contemporânea. A relação dos 
indivíduos com as diversas áreas de suas vidas tem se reconfigurado para 
dar conta desse momento e o jornalismo figura um papel de destaque 
nessa vida cotidiana dos tempos de pandemia e isolamento, sobretudo 
o jornalismo multimídia.

Preceitos e Formatos Multimídia

Quando a internet comercial surgiu, o conhecimento sobre suas 
potencialidades era precário. Passados 25 anos, é possível perceber as 
modificações que sofreu ao longo do período e que continua sofrendo 
ano após ano. Entre as principais transformações, está a multimidiali-
dade, característica esta que, unida à hipertextualidade e à interatividade, 
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forma o tripé diferenciado das plataformas, ferramentas e conteúdos 
disponibilizados no ambiente digital.

Multimídia e Multimidialidade são termos complexos, pois apre-
sentam diversos significados e podem ser empregados também em 
diferentes contextos. Contudo, Feldman (1997) apresenta uma definição 
que se encaixa no propósito deste trabalho. Para o autor, “multimídia é a 
integração perfeita de dados, texto, som e imagens de todos os tipos em 
um único ambiente de informação digital” [Multimedia is the seamless 
integration of data, text, sound and images of all kinds within a single, 
digital information environment] (Feldman, 1997, p. 25).

Já Salaverría (2014) esclarece que multimidialidade possui, ao menos, 
três significados: i) multiplataforma; ii) polivalência e iii) combinação de 
linguagens. A primeira definição faz referência direta aos tipos de meios 
que “coordenam as respectivas estratégias editoriais e/ou comerciais” a 
fim de obter um resultado mais positivo. A segunda pode ser associada 
ao chamado jornalista multitarefa, aquele que é capaz de executar 
distintas atividades em um mesmo processo de produção jornalística. 
Já a terceira é exatamente a mais difundida, pois se refere à utilização 
“conjunta e simultaneamente de diversos meios, como imagens, sons 
e texto, na transmissão de uma informação” (Salaverría, 2014, p. 29).

É possível perceber que ambos os termos coadunam para o sentido 
de integração, de conjunto. Nesse sentido, afirmamos que, ao utilizar 
as expressões multimídia ou multimidialidade, é necessário que os 
elementos envolvidos estejam conectados, sobretudo, de maneira 
harmoniosa, visto que assim a informação passa a ter um caráter de 
unidade, de complementação. Afinal, multimidialidade não é sinônimo 
para convergência.
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De acordo com Cabrera-González (2001, p. 75), a transição do 
impresso para o on-line passou por algumas fases. A primeira corres-
ponde à reprodução fac-similar, na qual os arquivos em PDF das edições 
impressas são disponibilizados no site dos veículos. A segunda fase foi 
chamada de adaptado, cuja prática envolveu a produção de conteúdo 
adaptado do impresso para o on-line. A terceira fase, nomeada de digi-
tal, consistiu na criação de conteúdo próprio para a internet a partir da 
exploração das suas características, como interatividade, hipertextua-
lidade e multimidialidade.

Desta forma, chegamos à quarta fase intitulada de digital multimí-
dia, cuja produção jornalística se baseia na exploração dos elementos 
multimídia em seus conteúdos. Já Abadal e Guallar (2010, p. 59) acres-
centaram uma quinta fase, denominada multimídia social. Segundo os 
pesquisadores, as duas particularidades desta fase estão sob a mesma 
denominação. “Por um lado, o aumento dos conteúdos multimídia e, 
por outro, o fortalecimento dos aspectos participativos na web social” 
[Sus dos elementos característicos se encuentran en esa misma deno-
minación: por un lado, el incremento de los contenidos multimedia, y, 
por otro, la potenciación de los aspectos participativos de la Web social] 
(Abdal & Guallar, 2010, p. 59).

O jornalismo multimídia apresenta-se, então, como uma alterna-
tiva à antiga proposta do jornalismo impresso. No início da internet, 
a combinação texto-foto era praticamente o único formato encontrado 
nos veículos on-line. Até hoje essa junção é a mais explorada, porém, o 
jornalismo multimídia passou a ser mais valorizado. Não somente por ser 
parte de uma evolução tecnológica, mas também pelo fato de o público 
ter se tornado mais exigente em relação ao consumo da informação.
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É fato que a consolidação do jornalismo multimídia veio com os 
avanços tecnológicos e, por este motivo, adotou as características do 
meio como forma de apresentar ao público um conteúdo composto por 
diferentes elementos que, quando combinados, transformam-se em 
narrativas diferenciadas, com histórias interessantes, cujo objetivo é 
conquistar novos nichos de mercado.

Hernandez e Rue (2016, p. 17) utilizam o termo “pacote de notícias” 
ao se referir aos tipos de histórias especiais baseadas nos recursos inte-
rativos, hipertextuais e multimidiáticos. Contudo, este trabalho utiliza o 
termo formato multimídia para discutir a presença da prática jornalística 
multimídia, enfocando as características dos formatos e conteúdos de 
seus produtos jornalísticos, bem como a complementariedade da infor-
mação em cada mídia.

Eles (pacotes de notícias) tendem a consistir em várias mídias 
diferentes para expressar histórias multifacetadas por meio de 
um layout organizado, como um vídeo associado a texto ou um 
gráfico interativo. No impresso, isso geralmente era apresentado 
como double-truck, ou seja, duas páginas de jornal conjuntas com 
gráficos, texto e fotos [They tend to consist of multiple different 
pieces of media in order to express multifaceted stories through an 
organized layout, such as a video paired with text, or an interactive 
graphic. In the days of news spreads, this was usually presented in 
a double-truck - two conjoined newspaper pages - with graphics, 
text, and photos]. (Hernandez & Rue, 2016, pp. 17-18)

As mídias que compõem os formatos multimídia podem ser dividi-
das em diferentes categorias (texto; vídeo, animação; áudio; gráfico e 
imagem) que são compostas, por sua vez, por elementos que podem ser 
agrupados de acordo com a sua natureza espaço-temporal: a) estáticos 
e b) dinâmicos. O agrupamento estático reúne as informações que não 
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possuem necessariamente movimento ou medição de tempo, sendo a 
dimensão do espaço a sua principal característica. É o caso dos textos, 
dos gráficos e da fotografia. Já os elementos dinâmicos são marcados 
pelo movimento e são dependentes da medição do tempo, como os 
áudios, os vídeos e as animações.

Grabowicz, Hernadez e Rue (2014) explicam que alguns formatos 
multimídia mantêm as características de mídias antigas “enquanto 
outros tentam definir que tipos de narrações são nativas de um formato 
digital” [while others try to define what kinds of storytelling are native 
to a digital format]. Com base nesses autores, explicamos os tipos de 
formatos que podem ser encontrados na internet. A saber:

i. Formato multimídia linear: são parecidas com as narrativas 
presentes no rádio ou na televisão. Geralmente são divididas 
em seções ou capítulos como se fosse uma reportagem de 
jornal impresso, fazendo com que o público obedeça a uma 
sequência pré-determinada;

ii. Formato multimídia não-linear: os dados são apresentados 
em segmentos, cabendo ao público decidir qual informação 
vai consumir, como e de qual maneira. Não existe uma 
sequência pré-determinada e a complementação é a carac-
terísticas principal;

iii. Formato multimídia justaposto: quando os elementos de 
mídia são apresentados de forma segregada, sem integração. 
Exemplo: quando o texto é o fio condutor da história e os 
demais recursos multimidiáticos (áudio, vídeo, infográfico 
etc) são apresentados como meras repetições da informação;

iv. Formato multimídia integrado: quando os elementos de 
mídia são apresentados de forma única, com dados comple-
mentares, criando uma unidade informacional;
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v. Formato multimídia ampliado: são informações apro-
fundadas e abrangentes sobre um determinado assunto, 
compostas por diferentes tipos de conteúdo e organizadas 
de forma não linear.

vi. Formato multimídia imersivo: quando as informações são 
apresentadas a partir de elementos interativos e/ou imersivos, 
requerendo uma atenção maior por parte do público. Ex: fotos 
e vídeos 360º, realidade virtual e newsgames.

Destacamos que um formato multimídia pode ser classificado em mais 
de um tipo. Isto é, pode ser ao mesmo tempo não linear e integrado, ou 
ainda linear e imersivo. Além disso, enfatizamos que para ser conside-
rado um formato multimídia, é necessário que a história seja composta 
por, pelo menos, três tipos diferentes de mídia. Entre elas, destacamos: 
textos, imagens, fotos 360º, slideshow, animações, ilustrações; áudios 
(slideshow, panorama, interativo), vídeos (vídeo 360º, hipervídeo), 
infográficos (interativos ou estáticos), linhas do tempo, games e mapas 
(Grabowicz, Hernadez, & Rue, 2014; Paul, 2007).

Procedimentos Metodológicos e Análise dos Formatos

Para as análises foram selecionadas reportagens publicadas durante 
o mês de julho que apresentaram características do formato multimídia 
presentes nos jornais “Estado de Minas”, “El País” e “The Guardian. 
A escolha dos jornais se deu devido ao protagonismo que os veículos 
ocupam em relação a esse formato noticioso, contando com editorias 
e equipes próprias para a articulação de conteúdos inovadores. Para o 
desenho da análise principal, adaptamos a metodologia de Palau-Sampio 
e Sánchez-Garcia (2020) e os procedimentos da Análise de Conteúdo 
(Bardin, 1977). A seguir apresentamos os resultados das análises.
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Análise da Reportagem do Jornal “Estado de Minas”

O Estado de Minas mantém, desde 2015, o Núcleo de Criação Mul-
timídia cujo foco está na “produção de gráficos e vídeos para consumo 
no celular” e a distribuição de notícias via newsletter. De acordo com o 
Carlos Marcelo Carvalho, diretor de redação do veículo, a “reinvenção 
nas formas de abordar a notícia” é mais que uma tendência. “A aposta 
na renovação e diversificação de linguagens é essencial para garantir a 
relevância jornalística no século 21” (“Como o jornalismo multimídia 
valoriza a cobertura do coronavírus”, 2020, par. 2).

Diante da pandemia de Coronavírus, o veículo viu-se diante de 
mais um desafio: o trabalho remoto. Para realizar a cobertura, tem sido 
necessário adaptar-se à nova realidade que se apresenta. Além disso, 
foi necessário desenvolver conteúdos que estivessem de acordo com 
formatos jornalísticos voltados para as plataformas móveis, porém sem 
renunciar ao rigor do tratamento da notícia. “o conteúdo multimídia é 
um dos pilares que garantem qualidade e atraem interesse de leitores e 
novos assinantes digitais do jornal” (“Como o jornalismo multimídia 
valoriza a cobertura do coronavírus”, 2020, par. 4).

Entre as dezenas de narrativas produzidas pelo Estado de Minas, 
foi selecionada a notícia “COVID-19: 65% dos casos confirmados em 
Minas Gerais se recuperaram” por fazer parte de uma editoria criada 
especificamente para a cobertura do fato – Coronavírus – e trazer uma 
informação positiva em relação à doença que se espalhou pelo mundo. 
Publicada no dia 13 de julho de 2020, a narrativa destaca o número de 
pessoas contaminadas com o vírus, mas que, diante de um tratamento 
eficaz, conseguiram se recuperar. Dentre os 50 mil recuperado, está um 
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idoso de 68 anos cuja foto no hospital abre o conteúdo. No quadro 01, 
apresentamos as informações relativas ao conteúdo, à hipertextualidade, 
à multimidialidade e à interatividade identificadas na notícia.

Quadro 01

Ficha de análise do Estado de Minas

Modalidade Recurso Características

Conteúdo

Seção
Coronavírus (foi criada 
especificamente para divulgar as 
informações sobre a pandemia)

Temática Pandemia de Covid-19
Autoria Redação Estado de Minas

Atualidade Ampla (reúne informações desde o 
início da pandemia)

Gênero Notícia

Hipertextualidade

Links Internos 14 (quatorze)
Links Externos 01 (para o Instagram do veículo)
Hipertextos 10 (dez)

Tags

#doença; #minas gerais;
#saúde; #epidemia; #vírus;
#virus; #coronavírus; #minas; 
#recuperados;
#pandemia; #coronavirus;
#curados; #mg; #covid-19;
#covid19; #coronavirusmg; 
#coronavirusmg; #coronavirusbr
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Multimidialidade

Fotografia 01 fotografia (divulgação HNSD)

Ilustração/
Linha do tempo

01 composta por 20 conteúdos, 
sendo 13 fotos, 6 vídeos e apenas 
um com texto

Documentos Não encontrado

Vídeos
14 (sendo sete ao longo da 
reportagem e mais sete da linha do 
tempo)

Mapas
01 (interativo)
Fonte: Secretaria de Estado de 
Saúde (SES)

Gráficos 01
Fonte: SES-MG

Capturas Não encontrado

Interatividade
Comentários 0 comentários (e disponível 

somente para assinantes)

Redes Sociais Facebook. Twitter, LinkedIn e 
WhatsApp

Elaboração Própria (adaptado de Palau-Sampio & Sánchez-Garcia, 2020)

No que diz respeito à hipertextualidade, a narrativa é composta por 
dez hipertextos, 14 hiperlinks internos, apenas um hiperlink externo e 
18 tags. O fundamento do hipertexto é a associação, isto é, ele existe para 
promover a conexão entre diferentes textos. Desta forma, os hipertextos 
disponibilizados na narrativa auxiliam na contextualização da informa-
ção assim como os hiperlinks internos (ou associativos) que oferecem 
a leitura direta dos conteúdos relacionados. Já as tags, palavras-chave 
que servem como marcadores (etiquetas) para facilitar a busca pela 
informação, são compostas por termos relacionados à notícias, porém, é 
possível observar que há uma repetição de algumas palavras com e sem 
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acento (#coronavírus e #coronavirus), no formato de sigla (por exemplo 
#mg que corresponde a Minas Gerais) e com ou sem hífen (#Covid-19 
e #Covid19). Essa diversificação das expressões aumenta as chances 
de o usuário encontrar a informação que está buscando, inclusive, por 
meio de sites como Google.

A Multimidialidade é oferecida ao usuário em diferentes formatos: 
fotografia, vídeo, mapa, gráfico e linha do tempo. Esses elementos são 
tanto de natureza estática quanto dinâmica. As imagens sem movimento, 
o gráfico e, claro, o texto - que exerce a função de ligação entre as 
demais mídias -, podem ser classificados como estáticos. Já os vídeos e 
o mapa podem ser considerados dinâmicos na medida em que são mar-
cados pela medição do tempo e pela interação (ao passar o mouse pelo 
mapa, caixas de texto se abrem e oferecem dados ao usuário). No caso 
da linha do tempo, apesar de não ser especificamente uma mídia, mas 
sim um tipo de narrativa, foi inserido nessa categoria por se apresentar, 
em um primeiro momento, como uma galeria de imagens. Porém, ao 
interagir com o material, o usuário percebe que são fotografias e vídeos 
disponibilizados em ordem cronológica, configurando-se assim numa 
timeline sobre o assunto.

Por fim, as particularidades relacionadas à interatividade resumem-se 
aos comentários que, neste veículo são disponibilizados apenas para 
assinantes, e o compartilhamento da notícia em redes sociais, como 
Facebook, Twitter e LinkedIn, e aplicativos de mensagens, como 
WhatsApp. Contudo, ao levarmos em consideração os diferentes tipos 
de interatividade, é possível perceber que a notícia oferece outras formas 
de interação que vai desde a navegação pelos hipertextos e hiperlinks 
até a busca por informações no gráfico sobre o número de casos e 
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mortes nas cidades mineiras. Assim essa notícia do Estado de Minas 
pode ser classificada como formato multimídia imersivo, pois, além da 
interatividade disponibilizada, há a presença de vídeo 360º que requer 
uma maior atenção por parte do público.

Análise da Reportagem do Jornal “El País”

A reportagem “Evolução dos casos de coronavírus no Brasil”, 
produzida e veiculada pelo El País, no dia 11 de julho de 2020, aborda 
o desenvolvimento da pandemia de Covid-19 no território brasileiro. 
O intuito da matéria, que se encontra na seção “Brasil”, é atualizar dados 
a respeito do número de infecções, mortes e recuperações relacionados 
à doença no país e a partir disso, apresentar o cenário nacional e com-
pará-lo com a situação mundial. As informações trazidas nas diferentes 
mídias têm importância imediata, já que tratam da atualização dos dados 
até o dia de veiculação da matéria.

Quadro 02

Ficha de análise do El País

Modalidade Recurso Características

Conteúdo

Seção Brasil/ Pandemia de Coronavírus
Temática Pandemia de Coronavírus
Autoria Redação El País
Atualidade Imediata
Gênero Reportagem
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Hipertextualidade

Links Internos 09 (nove)
Links Externos 01 (um)
Hipertextos 09 (nove)

Tags

#Brasil; #OMS; # Coronavirus 
Covid-19; #Coronavirus De 
Wuhan; # Pandemia; #Coronavirus; 
#Doenças Infecciosas; #Doenças 
Respiratórias; #Ministério da Saúde; 
#São Paulo; #Rio De Janeiro

Multimidialidade

Fotografia 01 imagem/Não possui galeria
Autoria própria

Ilustração/
Linha do 
tempo

Não encontrado

Documentos Não encontrado
Vídeos Não encontrado
Mapas 01 mapa interativo

Gráficos
01 gráfico interativo
Autoria própria
Fonte dos dados: Ministério da 
Saúde

Capturas Não encontrado

Interatividade
Comentários Indisponível
Redes Sociais Facebook e Twitter

Elaboração Própria (adaptado de Palau-Sampio & Sánchez-Garcia, 2020)

A reportagem apresenta um conjunto de diferentes elementos midi-
áticos; estáticos, texto e imagem e também dinâmicos, gráfico e mapa 
interativos. Não há presença de ilustrações, documentos, ou capturas 
de tela, nem de outros elementos dinâmicos como vídeos e áudios. 
A composição geral destaca o mapa e o infográfico, ambos interativos, 
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os quais apresentam informações complementares ao texto. Assim, a 
matéria se enquadra tanto no formato multimídia não linear, já que o 
público pode decidir em que ordem ou de que maneira irá consumir os 
diferentes elementos, quanto no formato multimídia integrado, pois os 
dados se complementam e formam uma unidade informacional.

No topo da página, abaixo do título e do subtítulo, a primeira mídia 
que se apresenta é uma fotografia com função ilustrativa, que exibe um 
vírus ampliado microscopicamente e tem como fonte o próprio veículo. 
O próximo elemento é o texto, interseccionado pelo mapa e pelo gráfico. 
O mapa com todos os estados brasileiros e o distrito federal informa, 
ao mesmo tempo que ilustra, a distribuição dos casos e das mortes 
pelo país. Os pontos vermelhos representam a quantidade de casos 
registrados nos estados até o dia 11 de julho de 2020 e têm tamanho 
proporcional aos números apresentados. Ao passar o cursor por esses 
pontos, o usuário tem acesso ao nome do estado e ao número exato de 
casos confirmados e de mortes. Os dados utilizados como fonte para a 
elaboração desse material são do Ministério da Saúde.

Por fim, há um gráfico de linhas que demonstra a evolução do total de 
casos de Covid-19 no Brasil. Através dessa mídia é possível acompanhar 
o progresso diário do número de casos da doença nos diferentes estados 
brasileiros. O ponto inicial é o registro do primeiro paciente infectado, 
em 26 de fevereiro de 2020 e o ponto final é a data de veiculação da 
reportagem, 11 de julho de 2020. Cada linha do gráfico corresponde 
a um estado e ao arrastar o cursor sobre as linhas, o público consegue 
acompanhar o avanço dos números. A fonte dos dados é o Ministério 
da Saúde. Vale ressaltar que tanto o gráfico como o mapa são materiais 
de autoria do próprio veículo.
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Com relação aos recursos da modalidade interatividade, não há 
caixa de comentários disponível, no entanto, ao clicar nos símbolos 
das mídias sociais Facebook e Twitter, logo antes do início do texto, o 
leitor consegue compartilhar a reportagem em seu perfil nas respectivas 
plataformas. Já no que diz respeito à modalidade hipertextualidade, é 
possível encontrar dez links na matéria, sendo nove internos e apenas 
um externo. Entre os links internos, três levam à mesma página. Já 
o link externo, conduz o usuário ao painel de casos de Covid-19 do 
Ministério da Saúde, isso é potencialmente problemático, à medida que 
alguns leitores podem deixar o site de notícias e não voltar. No entanto, 
a utilização do link é utilitária e pertinente ao conteúdo do texto. 

Ainda em relação à hipertextualidade, ao fim da reportagem são 
apresentadas algumas tags com termos relacionados ao tema abor-
dado. Observa-se que há marcadores parecidos, como #Coronavirus 
Covid-19, #Coronavirus De Wuham e #Coronavirus. Assim, o alcance 
da matéria é ampliado, já que as chances de o usuário encontrar esse 
conteúdo em sites de busca aumentam. Foram utilizados também termos 
relacionados à doença e seus sintomas, como #Doenças Respiratórias, 
#Pandemia e #Doenças Infecciosas, além de tags relacionadas a órgãos 
e instituições de saúde, como #OMS e #Ministério da Saúde. Por fim, 
há também etiquetas relacionadas à localidade, são elas: #Brasil, #São 
Paulo e #Rio de Janeiro.

Análise da Reportagem do Jornal “The Guardian”

A seção “Multimedia” do jornal “The Guardian” reúne as principais 
produções no formato e integra a Série Especial “Surto do Coronavírus”. 
Neste espaço estão reunidos várias reportagens, entrevistas e conteúdos 
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audiovisuais sobre a cobertura do surto do Coronavírus em diversas 
partes do mundo, com ênfase nos países do Reino Unido.

Para este estudo selecionamos a reportagem “Alerta quando Covid-19 
chega à tribo amazônica recentemente contatada”, publicada na seção 
“Notícias” sobre “Desenvolvimento Global”, assinada por Dan Collyns, 
publicada em 15 de julho de 2020. O texto trata da contaminação de 
povos indígenas amazônicos no território peruano e no Brasil, enfocando 
diversos desdobramentos desde a dificuldade de acesso à saúde até à 
ameaça à preservação da vida dos indígenas nas aldeias.

Quadro 03

Ficha de análise do “The Guardian”

Modalidade Recurso Características

Conteúdo

Seção Notícias/ Desenvolvimento Global
Temática Pandemia de Coronavírus
Autoria Redação The Guardian
Atualidade Imediata
Gênero Reportagem

Hipertextualidade

Links Internos 11 (onze)
Links Externos 07 (sete)
Hipertextos 11
Tags Não encontrado
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Multimidialidade

Fotografia 01 imagem/Não possui galeria
Autoria própria

Ilustração/
Linha do 
tempo

Não encontrado

Documentos Não encontrado

Vídeos Não foi encontrado no principal. 01 
vídeo no link externo

Mapas Não encontrado
Gráficos Não encontrado
Capturas Não encontrado

Interatividade
Comentários Indisponível

Redes Sociais Facebook, Twitter, E-mail, 
LinKedin, Pinterest

Elaboração Própria (adaptado de Palau-Sampio & Sánchez-Garcia, 2020)

A reportagem traz várias matérias correlatas sobre o tema do avanço 
da Covid 19 entre os povos indígenas no formato de links externos que 
levam a produções anteriores do próprio jornal, de forma a apresentar 
uma grande suíte sobre o tema. As reportagens dos links externos também 
possuem o formato multimídia, o que amplia os caminhos de leituras e 
de aprofundamento dos temas pelo leitor. Ressalta-se que dentro dessa 
grande estrutura são interligadas reportagens que alcançam um período 
de quatro meses de cobertura.

A estrutura textual escrita é a mais presente na reportagem, com 
pouco uso de imagens. No entanto, (como link externo) pudemos 
encontrar na reportagem “Estamos enfrentando o extermínio: o Brasil 
perde uma geração de líderes indígenas para a Covid 19”, publicada em 
21 de junho de 2020 e assinada por Don Phillips, um webdocumentário 
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com a duração de 8 min e 36 segundos, sobre a disseminação do vírus 
nas favelas do Rio de Janeiro.

Da forma como foi estruturada, apesar da pouca presença de narrativas 
audiovisuais na notícia, essa reportagem do “The Guardian” pode ser 
classificada como formato multimídia ampliado, por trazer informações 
aprofundadas, de forma não-linear, abrangentes e diversificadas.

Considerações Finais

Muito embora estejam presentes na estrutura das notícias de jornais 
em plataformas digitais, os formatos multimídia não têm sido explorados 
em sua totalidade de recursos. Os resultados encontrados nessa pesquisa 
indicam que o jornal brasileiro “Estado de Minas”, mesmo tendo um 
núcleo especializado em produção multimídia, ainda apresenta narrativas 
simples, pouco atrativas visualmente e amparadas em bancos de dados. 
Apesar de oferecer uma mídia voltada para a imersividade (vídeo 360º), 
é perceptível que os formatos multimídia do veículo precisam de um 
maior investimento no que diz respeito à diversidade de elementos 
multimidiáticos, visto que nenhum arquivo de áudio foi identificado 
na narrativa, e na interatividade, pois os comentários estão disponíveis 
apenas para os assinantes. Por outro lado, percebemos que o veículo se 
preocupa com a hipertextualidade ao oferecer um número significativo 
de hipertextos e hiperlinks, promovendo assim a contextualização e a 
complementação da informação para o usuário.

Por sua vez, o jornal “El País” explora elementos tanto de natureza 
estática quanto de natureza dinâmica e utiliza recursos de hipertextu-
alidade e interatividade no texto, no mapa e no gráfico. A partir disso, 
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percebe-se que a reportagem se aproxima das características próprias da 
terceira fase, citada por Cabrera-González (2001). No entanto, nota-se 
que a matéria não utiliza recursos audiovisuais como vídeos e áudios ou 
elementos imersivos como fotos 360º, realidade virtual ou newsgames. 
Dessa maneira, o veículo perde a oportunidade de capturar a atenção 
e impressionar o usuário. A ausência da caixa de comentários também 
pode frustrar a audiência, à medida que limita a interação com o veículo.

O jornal “The Guardian” é o que possui a estrutura mais básica na 
notícia de abertura, aparentemente seguindo o modelo tradicional de 
texto e foto, porém as narrativas de suas reportagens são ampliadas com 
a utilização de hipertextos e hiperlinks que oferecem ao conteúdo uma 
organização de grande reportagem. Desta forma, o leitor que deseja 
uma leitura mais rápida é contemplado com a reportagem de abertura, 
sendo conduzido por informações complementares ao longo da nave-
gação pelas páginas interligadas, caso queira um aprofundamento do 
tema. Os recursos audiovisuais são usados com parcimônia, porém 
com produção de qualidade e profundidade de abordagem. No entanto, 
é possível perceber que os espaços de interação com o usuário são 
limitados, possibilitando apenas o compartilhamento das reportagens. 

Em vista do exposto, percebemos que as possibilidades do formato 
multimídia ainda são pouco exploradas em sua totalidade, mas que se 
apresentam como uma importante alternativa de apresentação de notícias. 
Em especial, no contexto da crise global da pandemia do Coronavírus, 
em que o jornalismo está sendo desafiado a oferecer informações de 
qualidade acessíveis a todos os tipos de público, a utilização de formatos 
inovadores pode contribuir para disseminação de conhecimentos úteis 
à sociedade.
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Jornalismo como Instância de Confiabilidade de 
Informações durante a Pandemia da Covid-19

Rafiza Varão
Fernanda Vasques Ferreira

No final de 2019, o mercado de Wuhan, na China, foi fechado após 
alerta epidemiológico. Alguns cidadãos começaram a apresentar quadros 
respiratórios alterados, com uma parcela importante progredindo para 
estados graves, podendo chegar a óbito. Em janeiro de 2020, a causa foi 
identificada: uma nova cepa de coronavírus, denominada Sars-Cov-2. 
Em 11 de março, a doença causada pelo vírus, a Covid-19, foi declarada 
como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Desde então, 
até o fechamento deste texto1, o novo coronavírus já contaminou mais 
de 13 milhões de pessoas no mundo e mais de 500 mil mortes já acon-
teceram antes que tenha aparecido tratamento ou vacina. O futuro em 
relação ao vírus ainda é incerto.

Durante os meses em que a doença se apresentou e se tornou parte 
do cotidiano das nações, boa parte das informações às quais a popula-
ção teve acesso sobre a pandemia foram fornecidas mais amiúde pela 
imprensa, que tem se empenhado, em maior ou menor grau, em oferecer 
esclarecimentos, dados e orientações. Em algumas situações, como no 

1. Este trabalho foi enviado para apreciação em 15 de julho de 2020.
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caso do Brasil, o jornalismo assumiu um compromisso de fazer chegar às 
audiências o conhecimento de interesse público acerca da Covid-19 em 
meio a cenários políticos conturbados no enfrentamento da enfermidade. 
No país, em razão da diminuição da transparência do Ministério da Saúde 
junto à sociedade, foi formado um consórcio de empresas jornalísticas 
(O Estado de S. Paulo, Folha de S.Paulo, O Globo, G1 e UOL) para 
divulgar os dados diários da Covid-19 logo após a página do ministério 
deixar de divulgar os números acumulados diários da pandemia.

Na ocasião, o diretor de conteúdo do UOL, Murilo Garavello, afirmou: 

É nossa responsabilidade cotidiana transmitir informações úteis para 
a sociedade. Agora, nenhum momento mais agudo da pandemia, 
deve garantir à população ou acessar dados corretos ou o mais 
rápido possível, custear ou custar. (“Após apagão de informações 
do governo federal, veículos se unem para informar dados sobre a 
pandemia de coronavírus”, 2020, par. 6)

Essa afirmação foi corroborada pelo diretor de jornalismo do grupo 
O Estado, João Caminoto, segundo o qual “é triste ter que produzir esse 
levantamento para substituir uma omissão das autoridades federais ... 
Vamos continuar cumprindo nossa missão, que é informar a sociedade” 
(“Após apagão de informações do governo federal, veículos se unem para 
informar dados sobre a pandemia de coronavírus”, 2020, par. 7). Nessas 
falas, percebe-se uma ideia de responsabilidade da imprensa quanto à 
divulgação de informações acertadas sobre a pandemia, bem como uma 
percepção que essa é uma missão do jornalismo, de dever fazer chegar 
até a sociedade uma visão mais próxima da realidade que vivemos.

Tal perspectiva tem ultrapassado a instância profissional e perme-
ado a impressão que se tem sobre a ação do jornalismo também entre 
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as audiências, conforme apontam pesquisa nacional elaborada pelo 
DataFolha e pesquisa global realizada pela agência de comunicação 
Edelman. No levantamento realizado pela empresa brasileira,

programas jornalísticos da TV (61%) e jornais impressos (56%) lide-
ram no índice de confiança sobre o tema, seguidos por programas jor-
nalísticos de rádio (50%) e sites de notícias (38%). Em posição oposta 
à imprensa profissional estão os conteúdos que vêm de WhatsApp 
e Facebook. Nas duas plataformas, apenas 12% dizem confiar em 
informações sobre o coronavírus. Nelas, o índice dos que dizem não 
confiar nas informações atinge 58% (WhatsApp) e 50% (Facebook) 
(“Datafolha: Jornalismo é a fonte mais confiável sobre a COVID-19, 
enquanto redes sociais têm baixa credibilidade”, 2020, par. 2)

Já na pesquisa da Edelman, “os veículos da grande imprensa apare-
cem como a fonte de informações mais confiável para 64% das pessoas” 
(Lara, 2020). Os dois levantamentos - Datafolha e Edelman - sinalizam 
um panorama em que, durante a crise do novo coronavírus, os veículos 
jornalísticos se colocam como instâncias maiores de confiabilidade 
(portanto, locais de maior produção de conteúdo verdadeiro) diante 
de um possível dano maior causado por uma epidemia anterior: a das 
fake news e da desinformação.

O trabalho de Bucci (2000), publicado há duas décadas, evidencia 
a razão de ser do jornalismo: o maior patrimônio dos jornalistas e dos 
meios de comunicação é a credibilidade. Essa instância de confiabili-
dade está associada aos conceitos de verdade e de uma condição dife-
renciada do jornalista de averiguar in loco aquilo que afirma a partir 
de evidências concretas:

O fato é que a preocupação com informações confiáveis existe há 
mais de 300 anos. Já na primeira tese doutoral sobre Jornalismo, 
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em 1690, o alemão Tobias Peucer apontava a necessidade de os 
relatos jornalísticos desfrutarem de uma condição de veracidade e 
de confiabilidade para que fossem bem aceitos pela comunidade. 
(Christofoletti & Laux, 2008, p. 33)

Peucer (2004) sustenta que a “inspeção própria” dos jornalistas é 
mais digna de credibilidade e que essa é uma questão basilar do jor-
nalismo desde o século XVII: “Relaciono com a vontade do escritor 
de periódicos a credibilidade e o amor à verdade não seja o caso que, 
preso por um afã partidário, misture ali temerariamente alguma coisa 
de falso ou escreva coisas insuficientemente exploradas sobre temas de 
grande importância” (Peucer, 2004, p. 19).

Este artigo, de natureza teórica e não empírica, busca refletir sobre as 
relações entre verdade, objetividade, credibilidade e jornalismo e de que 
maneira essas esferas podem explicar os resultados das pesquisas citadas 
anteriormente, em tempos de fake news e desinformação. Analisa-se 
também a própria inclusão do jornalismo sob a insígnia de fake news a 
partir, em especial, da segunda década do século XXI.

Brevíssima História da Relação entre Verdade, Objetividade, 
Credibilidade e Jornalismo

No clássico A montanha dos sete abutres (Billy Wilder, 1951), o 
jornalista inescrupuloso Charles Tatum (Kirk Douglas) precisa, volta e 
meia, se deparar com o quadro que seu chefe pendurou numa das paredes 
de seu escritório, num pequeno jornal do interior dos Estados Unidos, 
em Albuquerque. A obra, um bordado emoldurado, diz: “tell the truth” 
(“diga a verdade”). Esse elemento simples, e que se opõe ao caráter 
desonesto do protagonista do filme, traduz o dístico do jornalismo 
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estadunidense de então - e que se instituiu como paradigma ao longo 
do século XX tanto nos estudos de jornalismo nas Américas quanto na 
prática cotidiana da imprensa. O dever de dizer a verdade veio assentado 
numa ideia de que era necessário, naquele momento, se apartar do jor-
nalismo realizado pelos jornais partidários, comuns nos Estados Unidos 
até hoje. Buscavam-se novas searas de atuação junto ao público e de 
validação de seu discurso, perante tantos outros que passaram a circular 
de forma mais intensa a partir da multiplicação dos meios de comuni-
cação de massa, como a propaganda, e do credenciamento da ciência 
como principal fonte de conhecimento fidedigno. Antes do século XIX, 
a noção de que os jornalistas deveriam relatar fatos verdadeiros não 
se apresentava como norma, nem ideológica, nem deontológica, nem 
operacional; que seus materiais correspondessem à realidade não era 
exigência corrente, apesar de alguns autores anteriores a esse período 
sinalizarem nessa direção (como o já citado Tobias Peucer).

Figura 1

Kirk Douglas em A montanha dos sete abutres e o quadro-dístico 
“Tell the truth”

Concannon (2014)
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O conceito de verdade é dos mais complexos entre aqueles já escru-
tinados pela filosofia e outras áreas que precisam se valer dele, mas a 
coincidência entre o estabelecimento do conhecimento científico como 
aquele que se aproxima mais da realidade (como sinônimo de verdade) 
e a instauração do jornalismo como um “buscador” de verdade não é, 
de fato, coincidência2. A ciência assumiu, como parte de seu método, a 
primazia de técnicas objetivas de pesquisa, tentando extirpar elementos 
subjetivos de seu campo de atuação, considerando-os empecilhos para 
um conhecimento insuspeito do mundo. Essas técnicas, desse modo, 
deveriam se subjugar à própria ideia de objetividade e seus resultados 
seriam objetivos, ou seja, garantiriam a percepção neutra e sem filtros da 
realidade, livre de valorações (Popper, 1975). A neutralidade do cientista 
e da ciência, que exporiam “as coisas como elas são”, garantiriam a 
credibilidade das pesquisas nessa visão da era de ouro do saber científico 
(que seria contestada, em alguns níveis, após a Segunda Guerra Mun-
dial, em especial na Europa). Ao mesmo tempo, lhe dariam um caráter 
universal, indiscutível. Antes, porém, das contestações pós-conflito, 
o método científico migra, com alterações diversas, claro, para outras 
instâncias sociais, de modo a validá-las como discurso. Na objetividade 
foram ancoradas, ao mesmo tempo, verdade e credibilidade - e, no caso 
do jornalismo, passou-se a entendê-la como “a correspondência entre 
realidade social e realidade midiática” (Sponholz, 2008, p. 128).

Nos Estados Unidos do início do século XX, essa tendência se torna 
particularmente forte, sobretudo como uma separação entre o jornalismo 

2. Os anos 1800 são considerados a era de ouro da ciência.
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que deveria ser considerado jornalismo e aquele que representava par-
tidos. Assim, Schudson afirma:

The value of objectivity is upheld specifically against partisan 
journalism in which newspapers are the declared allies or agents of 
political parties and their reporting of news is an element of partisan 
struggle ... Some authors would say that objectivity emerged at the 
point where newspaper proprietors saw opportunities for commercial 
success and were therefore willing to bid farewell to political party 
underwriters. They have stressed that the increasingly lucrative 
market for newspapers in the late 19th century led publishers to seek 
out readers across political parties and so forced them to abandon 
strident political partisanship. (Schudson, 2001, p. 150) 

Além disso,

At the same time, objectivity seemed a natural and progressive 
ideology for an aspiring occupational group at a moment when science 
was god, efficiency was cherished, and increasingly prominent elites 
judged partisanship a vestige of the tribal 19th century. (Schudson, 
2001, p. 162)

Havia, junto a isso, a intenção de se distanciar da já longa trajetória 
de desilusões ocasionada pela propaganda no início do século XX, uti-
lizada como termo pejorativo, que quase sempre designava uma ferra-
menta comunicativa de manipulação da consciência das massas pouco 
educadas e incultas, observando que “as pessoas tinham a tendência 
de reagir a impulsos emocionais mais do que a declarações racionais” 
(Willians como citado em Bounds & Jagmohan, 2008, p. 90). Na procura 
por sua especificidade, o jornalismo tentava se distanciar dessa prática 
considerada, por muitos, como nociva às sociedades democráticas.
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Todas essas questões transformaram a prática jornalística nos Estados 
Unidos, influenciando depois outros países (como Inglaterra e Brasil)3, 
que adotaram não só a mesma sistemática ligada à produção de um 
padrão de objetividade (utilizando técnicas como a pirâmide invertida, 
baseada no lide, criação da função de copydesk, uso de entrevista com 
testemunhas/participantes dos fatos), como também uma incorporação 
da objetividade e seu consequente valor de verdade às suas rotinas.

Desse modo, a objetividade se revelava elemento fundamental da 
práxis jornalística, com uma defesa aguerrida que teria início entre os 
profissionais (que começavam também a serem identificados como 
jornalistas), proprietários de jornais e intelectuais até ser incorporada 
como exigência pela população consumidora de notícias. Como na 
ciência, a credibilidade dos veículos jornalísticos se tornou consequ-
ência de seu maior ou menor grau de objetividade. Esse ideal teve em 
Walter Lippmann um de seus primeiros grandes difusores, durante os 
anos 1920, e se alocou num formato em que

A objetividade reclamava dos jornalistas que desenvolvessem um 
método consistente de testar a informação – um enfoque transparente 
com as provas disponíveis – precisamente para que os preconceitos 
pessoais ou culturais não prejudicassem a exatidão do seu trabalho. 
(Kovach & Rosenstiel, 2003, pp. 114-115)

Imediatamente após a Segunda Guerra Mundial (Schudson, 2001), 
sobretudo pela necessidade de reafirmar uma possibilidade de progresso, 
o paradigma da objetividade seguiu quase inalterado, tendo reflexos 
inclusive na implantação do modelo no Brasil, já na década de 1950, por 

3. O mesmo não aconteceu na França, por exemplo (veja Schudson, 2001).
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Pompeu de Souza4. Apenas 20 anos mais tarde, as críticas a esse padrão 
emergiram com maior veemência, colocando em xeque os estatutos 
acerca da objetividade. De acordo com Nerone (2013), essa crise abalou 
não só a objetividade circunscrita à atividade jornalística, mas as noções 
de legitimação e autoridade cultural, assolando também a relação dos 
atores sociais com a possibilidade de conhecer algum tipo de verdade.

The generation that came of age in the 1970s in the developed 
world recognized a crisis in legitimation and cultural authority. This 
crisis was reflected in the professional discourses of history and 
journalism, two particularly good locations to look for such a crisis. 
They are good locations because they are relatively vernacular sites 
of knowledge production. (Nerone, 2013, p. 11)

As críticas ao uso da objetividade como método ou como finali-
dade (quando equiparada à própria verdade) se acentuaram ainda mais 
com o que se convencionou chamar de fim das grandes ideologias 
(Silva, 2010) e com a maior difusão do pensamento pós-moderno. 
A guinada atingiu sobretudo as ciências sociais, transformando muitas 
verdades em verdades relativas, ou mesmo em erro. No jornalismo, 
apesar dos impactos também terem sido sentidos nas redações, estes 
foram maiores na academia. A discussão epistemológica em torno da 
verdade e da objetividade avançou no sentido em que é impossível 
se chegar a uma verdade absoluta e no afastamento do jornalismo de 
uma instância de espelho da realidade - o que representou um ganho 
na compreensão do papel da mídia e na atenção maior que se deveria 

4. No Brasil, o conceito de objetividade se mesclou ao de compreensibilidade, se 
afastando em certa medida do ideal estadunidense de correspondência à uma 
realidade (Sponholz, 2008).
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dar à responsabilidade do agente ao qual denominamos jornalista. 
No cotidiano do consumo de notícias, contudo, a repercussão dessas 
reflexões foi menor, e a prevalência do que passou a ser chamado de 
“mito da objetividade” permaneceu nas exigências dos consumidores 
e nos anúncios de veículos jornalísticos.

Apesar da perda da visada inerente a um realismo ingênuo, con-
tudo, a dimensão ética da necessidade de objetividade e verdade, como 
bem atestam vários códigos deontológicos da área, permanecem quase 
imutáveis. No Brasil, por exemplo, o Código de Ética dos Jornalistas 
Brasileiros atesta já em seu artigo 4º: “O compromisso fundamental do 
jornalista é com a verdade no relato dos fatos, razão pela qual ele deve 
pautar seu trabalho pela precisa apuração e pela sua correta divulga-
ção”. A permanência da necessidade da objetividade e da verdade no 
compromisso jornalístico presente nos códigos de ética nos direciona 
a última questão aqui e que, por vezes, é negligenciada na observação 
das relações entre jornalismo, objetividade, verdade e credibilidade. 
Como atesta Ward,

The weakening of of objectivity did not solve ethical issues. 
The criticisms rarely provided guidance on what standards should 
guide responsible, democratic media. Academics excelled in 
“deconstructing” objectivity as a theory, but failed miserable in 
constructing news norms to guide practice. ... Yet, despite the 
movement of journalism away from objectivity, opinion surveys 
shows that a substantial portion of the public continues to expect 
reports to provide fair, objective information. (Ward, 2011)

Isso não diz respeito ao jornalismo ser o portador de uma verdade 
absoluta, mas a ideia de que “o fato deve poder reger os parâmetros da 
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sua própria interpretação” (Gomes, 1997, sp). Ou seja, a partir de uma 
visão peirceana, Wilson Gomes afirma que 

O que seria, portanto, uma notícia verdadeira? Aquela sobre a qual 
deve ser possível um acordo universal realizado por uma comunidade 
ilimitada da comunicação. Dito de outra forma: aquela que de algum 
modo alcança o sentido próprio de um fato, portanto conformando-se 
nos limites dos percursos interpretativos dogmaticamente instituídos 
por uma comunidade de sentido. (Gomes, 1997)

Sendo assim, a perspectiva em que a verdade é sempre relativa ou 
impossível de ser alcançada, mesmo em parte, não se concretiza, uma vez 
que a interpretação do que se comunica é limitada. Portanto, a verdade 
e a objetividade no jornalismo se tornam (ou sempre foram) possíveis, 
inclusive enquanto instância ética. O primeiro passo é, justamente, não 
mentir ou inventar um fato. É essa etapa que se ausenta quando se fala 
em fake news, embora quem utilize o termo jogue com as relativizações 
que cresceram nas últimas décadas no que diz respeito à verdade e ao 
jornalismo - e que encontra terreno fértil nas mídias sociais. E mesmo 
no uso do oxímoro, se rebaixa o conteúdo ao qual se acusa de falso 
dizendo que este não é jornalismo. A credibilidade ainda reside no fato, 
que rege os parâmetros de sua própria observação (Gomes, 1997).

Fake News, Desinformação e Infodemia

É fato que, em dado momento, houve uma relativização da credibi-
lidade da imprensa tradicional e o surgimento de novas plataformas de 
produção e distribuição de informação que, segundo Ferreira (2018) con-
tribuíram para um maior estado de relativização da verdade. Varão (2019, 
p. 2) pondera que “onde a verdade é relativa, a defesa da mentira se 
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torna, ela própria, um ponto de apoio para quem vê vantagem nas infor-
mações inventadas ou distorcidas”. As fake news são um fenômeno que, 
paralelamente ao pacto de credibilidade e, valendo-se, muitas vezes, 
do código social que legitima a atividade jornalística, encontra terreno 
fértil para se proliferar sobretudo nas mídias sociais.

Embora o termo fake news tenha sofrido uma supervalorização 
(Varão, 2019) entre 2016 e 2017, o fenômeno não é inteiramente novo. 
Berkowitz & Schwartz (2016) registram o surgimento das notícias falsas 
no século XIX a partir das tecnologias que fomentaram o crescimento 
dos jornais. Contudo, os autores apontam que já no século XVIII, na 
Grã-Bretanha, impressores difundiram inverdades sobre o estado de saúde 
do rei Jorge II com a intenção de desestabilizar o governo. A confusão 
entre verdade e mentira, realidade e ficção se tornou ainda maior porque 
essa notícia circulou em diferentes veículos de comunicação que goza-
vam de credibilidade junto ao público. Outro feito aconteceu quando

En mayo de 1803, mientras Gran Bretaña se preparaba para poner fin 
al Tratado de Amiens y declarar la guerra a Francia, el por entonces 
alcalde de Londres, Sir Charles Price, recibió una carta presunta-
mente escrita por Lord Hawkesbury y sellada con su sello personal. 
La misiva afirmaba que la disputa con Francia se había resuelto 
amistosamente. El alcalde llevó la carta a la Bolsa de Valores para 
compartir la alegre noticia. Cuando se demostró que tal información 
era falsa, muchas acciones habían cambiado de manos y fueron 
muchos los que se enriquecieron con esta acción. (Pérez-Dasilva, 
Meso-Ayerdi, & Mendiguren-Galdospín, 2020, p. 3).

Os exemplos mencionados na história buscam identificar uma cor-
relação entre as fake news e seu uso na esfera política, nas campanhas 
ligadas a governos com vistas a atingir algum objetivo quase sempre 
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ligado ao capital e a ganhos políticos. Contudo, foi em 2016, que dois 
importantes acontecimentos marcaram a ascensão do termo fake news: 
o processo do Brexit, no Reino Unido, e as eleições de Donald Trump 
como presidente dos Estados Unidos. O termo fake news, curiosamente, 
foi alçado à popularidade por dos agentes acusados de praticá-lo: o can-
didato à presidência estadunidense Donald Trump. Durante a campanha 
de 2016, Trump passou a acusar a imprensa daquele país, quando o 
colocava em situação pouco favorável, de fake news. Em 2018, Trump 
chegou a criar o prêmio Fake News Awards para repórteres que come-
teram erros e fizeram previsões equivocadas, bem como para os meios 
de comunicação que produziram informações falsas antes e durante 
seu governo. Dois anos depois das eleições estadunidenses,a mesma 
estratégia foi utilizada no Brasil pelo candidato vitorioso no país.

É o aspecto e a aparência de notícia que delineiam as fake news, 
podendo apresentar variações. Para Müller & Souza (2019), as notícias 
falsas podem se apresentar com a aparência de uma notícia sensaciona-
lista, com a finalidade de despertar curiosidade do público com vistas 
à obtenção de cliques e compartilhamentos ou, ainda, se apresentar 
como sátira, paródia, notícia fabricada, notícia manipulada, propaganda 
e publicidade. “A notícia falsa é arquitetada para enganar as pessoas, 
causar estragos” (Gonzaga & Santos, 2019, p. 2) Segundo o Müller & 
Souza (2019), as notícias falsas são disseminadas como consequência 
de um ato deliberado, com propagação sempre planejada e com vistas 
a alcançar objetivos específicos e, portanto, carregadas de intencio-
nalidade. O termo fake news foi a palavra do ano em 2017, de acordo 
com o dicionário Collins, que a define como: “false, often sensational, 
information disseminated under the guise of news reporting” (Dicionário 
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Collins, s.d.). Embora pareça ser exatamente nessa contradição que se 
apoie o interesse de quem produz as notícias falsas, Canavilhas, Colussi 
& Moura (2019, p. 2) questionam o aspecto de verdade presente na 
palavra news que está associada à notícia e, portanto, um acontecimento 
verdadeiro, inédito e factual. O termo é um oxímoro: se é fake não pode 
ser news. Portanto, é na palavra desinformação que os autores anco-
ram seus estudos, partindo do conceito de que a desinformação é uma 
técnica que permite oferecer informações geralmente enganosas que 
buscam organizar ações coletivas ou difundir conceitos desejados pelos 
desinformadores. A palavra desinformação (dezinformatisya) também 
não é nova e apareceu pela primeira vez no final da II Guerra Mundial, 
na Rússia, como uma crítica à subordinação das classes populares às 
práticas capitalistas. Existem quatro categorias para a desinformação: 
1. ocultação da informação; 2. informação incompleta, tendenciosa 
o simplesmente falsa; 3. excesso de informação com a intenção de 
gerar saturação da atenção e perda do sentido do que é importante; 4. 
comentários direcionados. Apresentamos as categorias embora não seja 
nosso interesse fazer uma classificação (Volkoff, 2000 como citado em 
Canavilhas et al., 2019, p. 3).

Seja o termo fake news ou desinformação e, a despeito das categorias 
e classificações consideradas para cada um, o que sabemos é que a área 
da saúde tem forte apelo para a proliferação de informação e, nesse caso, 
de informação falsa. Segundo Henriques (2018), a falta de conhecimento 
sobre saúde e a ansiedade que geram as notícias sobre doenças, epide-
mias e - aqui acrescentamos o termo pandemia - é o cenário ideal para 
a proliferação de desinformação que, segundo o autor, é proporcional 
à gravidade ou ameaça que representa uma determinada doença.
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As consequências geradas pela proliferação de fake news ou desinfor-
mação podem ser nefastas. Henriques (2018) alerta o que em 2020 tem 
sido uma realidade sentenciadora para a população mundial: “informações 
equivocadas podem levar a diversos comportamentos geradores de risco, 
seja pela indução ao uso de medicamentos e vacinas sem indicação, 
ou, no outro extremo, pela recusa a tecnologias e medidas de proteção 
necessárias ou ainda pela desorganização que provocam nos serviços 
de saúde” (Henriques, 2018, p. 10).

A pandemia do novo coronavírus não tem sido imune à epidemia 
de fake news e desinformação que vem caracterizando a década que se 
encerra agora, em 2020. A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) 
e a OMS passaram a utilizar a nomenclatura infodemia para explicar 
o excesso de informações, precisas ou não, que dificultam encontrar 
fontes idôneas e informações confiáveis. Nesse caso, a OPAS relacionou 
o termo a “um grande aumento no volume de informações associadas a 
um assunto específico, que podem se multiplicar exponencialmente em 
pouco tempo devido a um evento específico, como a pandemia atual” 
(OPAS, 2020, p. 02). Tão grave quanto a Covid-19, é a proliferação do 
“vírus” da desinformação5.

No Brasil, um vídeo do YouTube, com imagens de caixões vazios 
sendo enterrados em Manaus (AM), circulou nas mídias sociais como 
forma de “denunciar” intencionalidade da capital de causar “pânico” 
sobre a doença na população e creditou a imagem ao Jornal da Band, da 

5. Em 2018, o Ministério da Saúde do Brasil criou o Canal Saúde sem Fake News no 
Portal do Ministério. O objetivo é acolher, por meio de um número de WhatsApp, 
dúvidas da população sobre conteúdos relativos à saúde. Com a pandemia, foi 
necessário criar a tag Novo Coronavírus Fake News que acumula, desde o início 
da pandemia, 84 registros até o fechamento desse trabalho (https://www.saude.
gov.br/fakenews).
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TV Bandeirantes, que negou ter feito a veiculação. Ao contrário do que 
viralizou nas mídias sociais, a imagem foi produzida por um fotógrafo, 
em 2017, para ilustrar uma reportagem sobre golpe de seguros de vida.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por meio de seu Centro de 
Estudos Estratégicos (CEE), ciente do prejuízo que a circulação de 
informações incorretas ou falsas pode acarretar no enfrentamento da 
doença, conduziu uma pesquisa sobre a disseminação desse tipo de 
material em mídias sociais. O estudo demonstra, entretanto, que, ape-
sar da enorme quantidade de informações falsas circulando em mídias 
sociais, o efeito desses conteúdos na sociedade pode ser menor do que 
aqueles que se relacionam a matéria oriunda de estudos científicos ou 
jornalísticos. Os dados coletados evidenciam que a despeito da grande 
produção de conteúdos inverídicos, supera-se “a difusão das fake news 
e a narrativa de negação do risco da pandemia no país” (Centro de 
estudos estratégicos da Fiocruz, 2020, p. 8). Ainda, segundo o relatório,

A alta rejeição das informações negacionistas enfraquece a tese de 
que a mídia social é um espaço unidirecional de disseminação de 
mentiras e ruídos pela incapacidade dos atores tradicionais (Estado, 
especialistas e mídia tradicional) de controlar o fluxo das informa-
ções para leigos. ... Ademais, nove em cada 10 pessoas assinalam a 
completa confiança nas informações de fontes profissionais e auto-
ridades da área de saúde, indicando que a influência das fake news 
e do negacionismo sobre a classe média brasileira é neste momento 
bastante residual quando o tema é a pandemia da Covid-19. (Centro 
de estudos estratégicos da Fiocruz, 2020, p. 9)

Embora a pesquisa ateste o peso da informação científica, a Fiocruz 
inventariou os principais temas das notícias falsas sobre a doença que 
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circulam nas redes a partir do aplicativo Eu Fiscalizo6. Na primeira 
fase (março a abril) do levantamento feito, o estudo apontou que 65% 
das fake news sobre a Covid-19 têm relação com métodos caseiros para 
prevenção da doença, 20% mostram métodos, também caseiros, para 
cura, 5,7% têm relações com golpes bancários, 5% dizem respeito a 
golpes para arrecadação de recursos para pesquisa e 4,3% se referem 
ao coronavírus como estratégia política.

A segunda etapa da pesquisa (abril a maio) indicou que 24,6% 
das fake news relacionam a doença a uma estratégia política, 10,1% 
ensinam métodos caseiros para prevenção, 10,1% defendem o uso da 
cloroquina e hidroxicloroquina sem comprovação científica de sua 
eficácia e, 7,2% são contra o distanciamento social. Ainda nessa fase, 
5,8% das notícias falsas ensinam métodos caseiros para curar a Covid-19, 
5,8% afirmam que o vírus foi criado em laboratório, 4,3% declararam 
o uso de ivermectina como cura, 4,3% são contra o uso de máscaras e 
2,9% difamam os profissionais de saúde. A pesquisa indica que 2,9% são 
contra o uso de álcool em gel, 2,9% indicam que o novo coronavírus é 
uma teoria conspiratória, 1,4 % são relacionadas à difamação de polí-
ticos, 1,4% declaram alteração de atestado de óbitos para Covid-19 e 
0,4% consistem em charlatanismo religioso, com tentativa de venda de 
artefatos para a cura da doença. “O estudo também aponta que 15,9% 
das fake news se referem à Covid-19 como uma farsa, durante todo o 
período analisado, entre 17 de março e 13 de maio” (“Pesquisa revela 
dados sobre ‘fake news’ relacionadas à Covid-19”, 2020).

6. Eu Fiscalizo é um aplicativo idealizado a partir de um projeto de pós-doutorado, 
que acolheu denúncias de usuários da rede sobre conteúdos veiculados sobre a 
Covid-19. Por meio desse app, foi possível identificar as principais fake news 
sobre a doença.
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Enquanto a disseminação de fake news sobre a doença se prolifera 
tão ou mais veloz que o próprio vírus, os danos causados à saúde e à 
vida das pessoas em razão da desinformação são irreparáveis. Há uma 
confluência entre o aumento da produção, distribuição e circulação de 
fake news e a relevância assumida pela infodemia e a confirmação de 
pré-conceitos das pessoas que descartam toda informação, evidência ou 
argumento que confronte com o pré-juízo ou imagem já consolidada sobre 
a doença, conforme Salaverría et al. (2020) apontaram. Nesse ponto, 
identificamos uma relação entre a maneira como as pessoas tendem a 
pensar a doença a partir dos impactos da desinformação e as questões 
políticas:

El fenómeno de la desinformación en el marco de la pandemia se 
ha convertido, de hecho, en motivo de debate político en varios paí-
ses. En España, durante las primeras semanas del estado de alarma 
decretado por el Gobierno, los partidos políticos se cruzaron acu-
saciones mutuas de difundir bulos y noticias falsas (El país, 9 abril 
2020). Fuera de las tribunas políticas, el problema también preocupa 
a la ciudadanía, cada vez más expuesta a mensajes engañosos en 
múltiples plataformas. (Salaverría et al., 2020, p. 03)

No Brasil, embora seja uma crise sanitária mundial e, portanto, 
nomeada pandemia, a Covid-19 se tornou objeto de disputa política 
entre o presidente da República, governadores e prefeitos e entre as 
pessoas partidárias de um ou outro protagonista político. As medidas 
de restrição do isolamento social adotadas em alguns estados brasilei-
ros passaram a ser objeto de crítica nas redes sociais e governadores e 
prefeitos tiveram de atuar, em parceria, no combate às fake news sobre 
a doença, sobre formas de prevenção em relação a ataques e mensagens 
de ódio e ofensas pessoais disseminadas contra gestores que cumpriram 
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as orientações da OMS. A questão ideológica e partidária parece ter 
emergido muito mais do que as políticas de enfrentamento à doença em 
torno de um falacioso discurso reproduzido pelo presidente da República 
em suas redes sociais:

No Brasil as narrativas têm sido tensionadas pela disputa político-
-científico-ideológica acerca da necessidade ou não da quarentena na 
dimensão em que ela está sendo efetivada e considerada precisa no 
país. A irresponsável radicalização do tema deve-se ao jeito de fazer 
“política” de Messias Bolsonaro, que sempre entende a“política” 
como guerra, como embate para destruir inimigos, e nunca como 
divergências legítimas entre adversários e busca, quando possível, 
de construção de algum consenso, como requer a vida democrática. 
(Rubim, 2020, p. 88)

Essa disputa político-científico-ideológica busca descredibilizar a 
ciência, as medidas adotadas, reduzindo a importância, os impactos e os 
danos causados pelo novo coronavírus numa perspectiva “campanhista” 
ou propagandística:

As notícias falsas propagadas por deputados bolsonaristas nos 
últimos dias têm o objetivo de sustentar a versão do presidente de 
que a pandemia não é tão perigosa e de que o isolamento social é 
um exagero - opiniões já contestadas por médicos, cientistas e pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS). (Linhares, 2020)

Nessa interação entre saúde e fake news, o vértice da política (e 
consequentemente, o da propaganda) tem invadido a comunicação 
acerca da Covid-19, e tem reclamado o protagonismo da atividade jor-
nalística como contra-discurso da credibilidade e da idoneidade frente 
à desinformação e à infodemia.
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Conclusão

O que se apresenta lembra em parte a emergência da importância 
de um discurso mais objetivo por parte do jornalismo em 1920, embora 
o momento guarde suas particularidades (a saber, a substituição do 
esquema de comunicação de massa de via única por um modelo de 
múltiplas vias em ambientes digitais, o uso rotineiro das mídias sociais, 
a proliferação de fake news e um forte construto cultural acerca do 
jornalismo, realizado com sua profissionalização no século passado). 
Mesmo com um quadro comunicacional diverso daqueles anos em que 
Walter Lippmann reivindicava um estatuto para o jornalismo,

For journalists, objectivity came to be the term of art. Objectivity 
in this sense meant a policing of reporting to root out the reporter’s 
subjectivity as well as to neutralize the influence of the factors 
that would distort the report: the lobbying of interested parties, 
the influence of stereotypes, the exigencies of the marketplace. 
(Nerone, 2013, p. 16)

Como processo cultural-social (Groth, 2011), também o público 
do jornalismo passou a ter esses parâmetros (mesmo que muitas vezes 
de forma equivocada) acerca da práxis do profissional de imprensa e 
de seus produtos. Isso explica, em parte, as agressões7 a veículos de 
comunicação e a jornalistas quando se considera que estes manipulam 
informações. Assim, como os jornalistas acreditaram e elegeram a 
apuração fidedigna dos fatos, também a população espera encontrar no 
noticiário informações menos partidárias - em especial em momentos de 

7. Conferir, por exemplo: Gaglioni (2020). Há, obviamente, uma série de outros 
fatores que desencadeiam essas agressões, como o estímulo a eles por parte do 
espectro político.
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crise, em que necessitam de uma bússola mais calibrada para que possa 
se orientar. A verdade “ is the result of the way publics interpret reality 
as they constantly scan, navigate, avoid, and understand information. 
Truth is an outcome of collective sense-making rather than unilaterally 
decided by newsrooms” (Waisbord, 2018, p. 8). Mas, hoje, a verdade da 
pandemia precisa ser minerada em meio ao oceano de desinformação 
que se coloca diante de nós. Como questão essencial de saúde pública, 
que perpassa uma ação governamental, de políticas públicas para o 
enfrentamento da Covid-19, a população parece compreender que é 
necessária uma abordagem apartidária da questão. Isso talvez explique 
os resultados das pesquisas do DataFolha e da Edelman. O jornalismo, 
pelo menos, ainda tem o compromisso profissional que o coloca como 
um defensor do interesse público. Se assim não for, teremos, sim, um 
jornalismo fake.
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Uma outra ‘Fábrica de Mentiras’: Análise de 
Notícias Falsas no Twitter pelas Agência Lupa, 
Aos Fatos e Boatos.org sobre a Pandemia do 
Coronavírus no Brasil

Sérgio Luiz Gadini

No Jornalismo, Mentiras não Surgiram da Noite para 
um Dia Qualquer

Uma mentira pode dar a volta ao mundo, enquanto a verdade ainda 
calça seus sapatos (Mark Twain)

O debate crescente em torno da vida digital, big data ou mundo 
online gera, diuturnamente, incontáveis desdobramentos e usos, que 
os indivíduos passaram a adotar, nos mais variados setores cotidianos.

Em um ritmo outrora impensável de velocidade informacional pas-
sou-se a divulgar algumas crenças, como que o atropelo sequer teria 
sujeito ou mesmo que não houve governos e gestores para propor e 
implantar políticas públicas para mediar ou gerir os espaços digitais.

Daí as leituras que tendem a identificar o rápido crescimento da 
web comercial (pós-1994 no Brasil), gerando uma descentralização 
informativa, até então controlada por alguns poucos grupos empresariais 
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(monopólio da mídia e da fala), aliado a um clima de polarização política 
e mediado por descrédito das estruturas institucionais, cada vez mais 
obsoletas e sem condições de responder aos crescentes problemas sociais. 
Ato contínuo, os problemas teriam se multiplicado, na proporção em 
que alguns ‘engenheiros’ passam a explorar o algoritmo para ofertar 
exatamente aquilo que as pessoas mais procuram em buscadores e 
redes digitais. As diversas caracterizações de etapas da história da web 
ajudam a explicar, mas estão longe de dar conta dos fatores e problemas 
que envolvem o crescente emaranhado de ingovernáveis, a maioria dos 
quais, inclusive, ex ou atuais neo-governistas de plantão!

Mas, não parece ser exatamente esta irrupção repentina que marca 
o tempo da mentira digital propagada à exaustão, e diuturnamente, 
de Norte a Sul do Brasil, para ficar no maior território continental da 
América do Sul. É preciso contextualizar, seja para sair do lugar-comum 
ou para identificar responsabilidades no meio do caminho!

O silêncio conivente de gestores, desde os primórdios da web no 
Brasil é parte do problema, pois a aposta (neo)liberal de que a lenda 
mercantil da relação oferta x procura deveria dar conta deixou uma 
avenida para apostas e riscos que apenas tratou da informação digital 
com a mesma e viciada lógica que, há mais de cinco séculos, perpetua 
as relações de desigualdade social, graças ao papel de Estado a serviço 
de poucos grupos dominantes, que se revezam no saque e mantêm o 
controle sobre a vida e a morte de milhões de brasileiros. É que se con-
vencionou nomear, fora daqui, como um dos paraísos fiscais de lavagem 
financeira e, ao mesmo tempo, um dos lugares onde o capitalismo sequer 
experienciou a etapa de um prometido estado de direitos sociais.
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A opção literária de revolução ou barbárie, cá nos trópicos, ficou 
apenas no barbárie ou exploração consentida. Não seria, pois, a internet 
com pouco mais de 25 anos que iria ser apontada como única responsável 
pela criação de mentiras, indústria da boataria ou fakes para engambelar 
os milhões de miseráveis, agora a repetir opiniões, como se, enfim, se 
tornaram prosumers ou consumidores ativos.

Sem políticas públicas em educação, saúde e saneamento básico por 
quase cinco séculos, o mercado não iria resolver nada, fosse na área 
que se ousaria suspeitar. No mais previsível, iria aumentar a miséria 
na mesma proporção em que o crescimento populacional ultrapassou 
a casa dos três dígitos de milhões em meados dos anos 1970, com uma 
população crescentemente urbana, ainda que sem acesso aos serviços 
essenciais existentes na maioria das cidades do mundo.

Com ofertas de serviços em migalhas, o fim da ditadura prometia um 
república democrática, ainda que sob controle dos mesmos coronéis da 
indústria já em sintonia com o latifúndio (renomeado de agronegócio) 
e o crescente financismo avançando na agiotagem institucionalizada, 
graças à manutenção de uma das mais altas taxas de juros do mundo.

O que fazer para manter quase tudo da mesma forma? Privatizar os 
serviços públicos, atraindo investimentos e repassando a responsabi-
lidade a grupos empresariais. Eureka! Daí em diante, sempre sob aval 
de campanhas sistemática de mídia comercial – por vezes com cara 
de notícia ou de propaganda custeada por dinheiro público – não seria 
difícil convencer as ‘maiorias silenciadas’ a eleger e reeleger doutores 
das mesmas famílias e empresários honrados de bem!

As mentiras divulgadas à exaustão nos anos 1990 para privatizar a 
telefonia, implantar pedagieiras para cobrar tarifa em rodovias públicas 
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ou entregar bancos regionais (por vezes, com aval judicial, como um 
ex-juiz de província fez com Banestado no Paraná) a preço de banana 
estragada aos aliados financistas se tornaram possíveis graças ao dinheiro 
público, que financiou campanhas de inverdades veiculadas pela mídia 
em todo o País. E isso lá, acaso, não era mentira? Ah, mas ainda não 
era fake news, exclamam intelectuais do servilismo regional, à espera 
de migalhas da oligarquia!

Em poucas palavras, o imaginário coletivo vem, há alguns séculos, 
refém de inverdades ou supostas ‘verdades convenientes’ aos donos do 
poder no País. A celeridade informacional da era digital, sem dúvida, 
agilizou a reprodução circular de pacotes de mentiras que passam a fazer 
parte da vida de brasileiros, com a mesma e aparente habitualidade com 
que se nega a ciência, o conhecimento técnico e a factualidade do que 
deveria caracterizar o jornalismo.

É nesta perspectiva que o jornalista italiano Giuliano da Empoli, 
no livro Engenheiros do caos, analisa como o uso do algoritmo na área 
política passou a ser, cada vez, utilizada por estrategistas que apostam 
no uso do algoritmo para se aproximar das formas como as pessoas 
pensam e o que buscam nas redes, afastando assim a lógica do debate 
histórico da política como espaço público e de diálogo.

O problema, a partir daí, implica uma especie de negação da política 
como espaço de ação coletiva e passa a ser apenas mais um negócio 
capaz de render dividendos eleitorais ou mesmo financeiros e cada vez 
mais distante da busca de alternativas para resolver problemas sociais 
que deveriam ser discutidos no campo político. E, por consequência, a 
política se tornou um dos alvos de supostos gestores que apostam no uso 
de robôs e também de informação falsa (fake) para divulgar e conseguir 
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adesão para fortalecer grupos que veem na política um espaço rentável 
para negócios e interesses particulares.

O Jornalismo entre Equívocos e Inverdades Propositais

Erro não é o mesmo que fake ou falsidade intencional. É o que 
explica Mariana Barbosa (como citado em Marini, 2020, par. 2): “Notícia 
errada é equívoco involuntário, não intencional. Fake news é informação 
intencionalmente tomada por erros ou falsidades, emitida e reproduzida 
para construir uma narrativa e atingir determinado objetivo”, diz.

No meio jornalístico profissional está se forjando uma espécie de 
consenso de que um equívoco de informação – seja por problema de 
apuração, limite de espaço ou tempo, por exemplo – não seria correto 
falar em notícia falsa, uma vez que não haveria intenção no erro. Tanto 
que, com relativa frequência, tais veículos admitem erro em variados 
formatos, como ‘coluna’ (erramos, correção informativa, reconheci-
mento de redação ou afim) ou nota editorial, seja no mesmo espaço de 
publicação ou em separado. Equivale entender que um erro editorial 
quando decorre de uma intenção deliberada a induzir leitor difere de 
espaços que se orientam pela inversão logica da realidade e buscam 
ficcionar situações para veicular mentiras com supostas e enganosas 
formas noticiosas.

Pela avaliação da jornalista Mariana Barbosa (como citado em 
Marini, 2020, par. 3),

emissores de fake news usam técnicas jornalísticas – um título, um 
site com características de veículos tradicionais – para angariar 
credibilidade no conteúdo falso transmitido. Falsidades com emba-
lagens convincentes. Políticos costumam classificar de fake news as 
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notícias com erro publicadas por veículos sérios, sobretudo quando 
o resultado não lhes favorece.

Alguns exemplos para compreender? Na avaliação de Mariana 
Barbosa, “os casos da Terra plana, do homem que ainda não foi à Lua, 
das vacinas que não funcionam e matam e da mamadeira de piroca são 
clássicos. Alguns desses com muitos seguidores não só Brasil, mas no 
mundo todo”, diz.

E o que é a pós-verdade exatamente? Mariana Barbosa (como citado 
em Marini, 2020, par. 7) explica que o termo remete a uma “situação 
em que os fatos objetivos são menos influentes na formação da opinião 
pública do que apelos nacionais, teses comprovadas e conclusões pesso-
ais”. Ao ignorar, desconsiderar ou abrir mão de valores e conceitos que, 
há séculos, estão pautados por demonstrabilidade científica, passa-se 
a simular supostas verdades individuais, como se fosse possível sus-
tentar fatos científicos sem conhecimento prévio e opiniões aleatórias 
passam a ser indicadas como ‘crenças’ que poderiam substituir séculos 
de investimentos e sistematização de conhecimentos desenvolvidos.

O professor Márcio Carneiro dos Santos, em recente ensaio sobre 
notícia falsa (“Fake news – a pandemia sem vacina”, 17 de Jun. de 2020), 
apresenta “7 tópicos para entender o tamanho do problema”, a partir 
de oportunas referências sobre o tema. A primeira dica do autor é que 
o próprio termo fake news é tão problemático quanto contraditório. 
Em segundo lugar, “fake news é um guarda-chuva enorme que pode 
significar muitas coisas” e, pois, é preciso entender alguns detalhes:

a categoria de fake news mais perigosa e merecedora do uso do 
termo: a produção deliberada de conteúdo falso , de desinformação, 
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com o intuito de servir a uma agenda específica, que pode ser polí-
tica, econômica, xenofóbica, racista, homofóbica ou qualquer outra 
variante, tão nociva quanto. (Santos, 2020, par. 9)

O que Santos (2020) denomina de uma “Produção Deliberada 
de Desinformação (PDD)” remete a uma prática corrente na área, já 
existente, provavelmente, que se fala em jornalismo: o boato, como 
informação não apurada. Daí, “espalhar boatos, calúnias e difamar os 
outros não é uma novidade do mundo digital contemporâneo, como 
alguns pensam”. Obviamente que a lógica da boataria adquire proporção 
na velocidade da circulação informacional na web.

As redes e o ambiente digital hiperconectado dão a elas algo que 
realmente nunca tiveram, velocidade, volume e variedade (você já 
deve ter ouvido o termo Big Data em algum lugar) em proporções 
avassaladoras, capazes de fazer estragos significativos a pessoas, 
reputações e até a valores fundamentais da sociedade como demo-
cracia, igualdade e direitos humanos. (Santos, 2020, par. 12)

As maquinas digitais (robôs ou bots) não operam por conta própria 
pois, além de programação combinada e intencional, tem investimento 
financeiro e de recursos humanos que devem responder por tais práticas 
explicitamente perversas e preparadas para divulgar mentiras como 
aparência de realidade. E, ao mesmo tempo, tem gestores públicos 
(em geral, eleitos) que deveriam responder por tais desmandos e uso 
indevido de computadores para propagar mentiras e informações que 
prejudicam setores ou a grande maioria da população. Existe, portanto, 
uma legislação ou ausência desta que deveria garantir que as maiorias 
silenciosas não paguem ou contribuam para enriquecer poucos e, direta 
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ou indiretamente, ajudem a propagar inverdades por clic, curtidas ou 
compartilhamentos cotidianos.

Como se pode ver, o problema é amplo e demanda ações educativas 
para, aos poucos, tentar conter a proliferação da boataria, informação 
falsa e mentira. Em junho de 2020, a rede social Twitter lançou, em 
versão inglesa para telefone Android, um projeto para que o usuário 
seja motivado a ler uma informação, antes de compartilhar (retwitte). 
O objetivo, ainda em teste, reduzir a viralização do ódio e de propagação 
de informação falsa. A informação é da Technology Review (15 jun 2020).

O mecanismo é simples e, logo que o leitor acessa e está prestes a 
compartilhar um post, aparece uma mensagem que convida à leitura: 
“queres ler isto antes de retwitar”, questiona a mensagem, em forma de 
sugestão e convite à leitura. Ainda que de forma experimental, trata-se 
de uma iniciativa simples, que indica pistas para uma estratégia didática 
para conter simples e automático compartilhamento de mensagem na 
rede social.

Lopes (2020, par. 15) cita estudo da autoria de Claudia Galhardi 
e Maria Cecília de Souza Minayo, que “identificaram as principais 
redes sociais propagadoras de notícias falsas sobre o novo coronavírus 
no Brasil”. O referido estudo verificou denúncias e informações fal-
sas recebidas por um aplicativo (‘Eu Fiscalizo’) entre os dias 17/03 e 
10/04/2020. “Os dados revelaram que 10,5% das notícias falsas foram 
publicadas no Instagram, 15,8% no Facebook e 73,7% circularam pelo 
WhatsApp”, explica Lopes (2020, par. 15).

Em recente artigo sobre o assunto, a Red Internacional de Periodistas 
(Dorroh, 2020) propôs algumas chaves para combater a desinformação 
e ampliar condições de checagem, buscando romper com a pandemia 
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de desinformação, que cresce nas redes digitais. “A ‘desinfodemia’ foi 
crescendo através de atores que produzem uma avalanche de informação 
falsa e perigosa, parte da qual engana deliberadamente sobre o vírus e 
seu impacto”, explica Dorroh (2020, par. 4).

É neste contexto que o presente texto analisa algumas das principais 
postagens analisadas por três bases de checagem de informação, a par-
tir das contas de twitter (Agência Lupa, Aos Fatos e Boatos.org) para 
ilustrar o crescimento das fake em tempos de pandemia do Covid-19.

Metodologia do Estudo

Qual a análise metodológica que orienta a elaboração do texto? 
A principal referência metodológica é a netnografia, termo usado para 
explicar o acompanhamento planejado e sistemático de ambiências 
digitais, especialmente em redes sociais. Trata-se de um neologismo 
aplicado na década de 1990 por Kozinets (2014) para associar os parâ-
metros epistemológicos da etnografia com a pesquisa em internet.

De acordo com Fragoso, Recuero e Amaral (2011), a metodologia 
marca “as adaptações do método etnográfico em relação tanto à coleta e 
análise de dados quanto à ética de pesquisa” (p. 198). É, pois, é também 
usada como técnica para pesquisa de mercado e marketing digital, pois 
é flexível e adaptável às dinâmicas de cada rede digital, bem como às 
variáveis estabelecidas por cada pesquisador.

Entre os objeto de estudo da netnografia estão grupos e comunida-
des de fãs virtuais que podem estar organizadas ou não e estabelecem 
interação em alguma plataforma digital. Parte dos estudo se volta à 
cultura digital, igualmente relacionada às características específicas de 
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cada mídia social. Em geral, na netnografia, antes da coleta, é preciso 
identificar os mecanismos pré existentes em cada rede. É daí que surgem 
as variáveis ou mesmo algumas limitações da pesquisa. No presente 
estudo, a netnografia não condiciona a participação do pesquisador 
dentro das comunidades, mas serve de base crítica para a captura dos 
dados no Twitter. Os dados coletados são, assim, arquivos retirados 
(copiados) da rede tal como foram postados, evidenciando apenas as 
publicações originais das três contas analisadas no estudo.

Quanto ao número de posts coletados é importante dizer que variou 
para cada perfil, já que não se tem o controle pleno dos posts e se quer 
alguma interação com o perfil de publicação. Equivale dizer que a meto-
dologia considera o corpus de pesquisa indicado pelo pesquisador, além 
de análises combinatórias ou exploratórias a fim de tentar identificar 
dinâmicas próprias de cada perfil ou mesmo não interferir nas lógicas 
operacionais que funcionam em cada rede. Assim, os dados coletados 
são determinados por um intervalo de tempo, única condicionante que 
determina a coleta de dados. Após isso, a netnografia permite análise 
quantitativa e qualitativa das publicações coletadas de acordo com a 
pergunta e com o objetivo de pesquisa.

Oportuno ressaltar que o Twitter é um microblog pautado pela 
condição de tempo real e, portanto, a coleta e monitoramento de dados 
qualitativos referentes aos tuítes (twits) só podem ser feitos em um 
período de 6 ou 7 dias através ferramentas gratuitas. E, aqui, o corpus 
do texto faz um recorte atual, mapeando o que é coletável para mensurar 
e avaliar a repercussão, considerando temáticas e lógicas de publicação.

No caso das agências de checagem, o Twitter é uma plataforma de 
certificação (e propagação) das apurações de fatos controversos, mas 
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não um meio de publicação nativa. Isso quer dizer que todos os tuítes 
coletados têm uma linha editorial padrão: uma tag ou termo de efeito, 
que pode ou não ser apresentada por meio de hashtag, um breve texto 
do que foi verificado e o link para a matéria que explica a checagem. 
Outro importante destaque é que na formatação do conteúdo é comum 
haver um ícone ou símbolo de falso ou verdadeiro.

Também apareceu semelhante nesta análise os baixos índices de 
alcance, menção e interação - métricas muito eficientes para analisar se 
o conteúdo viraliza ou não. Nesse caso, é preciso entender que, muitas 
vezes, o conteúdo original tem maior espalhamento (Jenkins, 2014) do 
que o conteúdo analítico, o que não significa que o original tenha “força 
de rede” ou o que Henry Jenkins classificou como “stickness” ou em 
tradução livre “aderência” no livro Cultura da Conexão.

Com a netnografia, o mapeamento dos conteúdos postados em rede 
é usado para reinterpretar as lógicas de produção e distribuição de 
conteúdo, mas principalmente interação. E, pois, esta análise identifica 
e relaciona os temas com os dados visíveis de repercussão (curtidas, 
retweets e comentários), mas não menção, pois isso demandaria uma 
cuidadosa uma análise dos nós ou grafia que se formam a partir do post 
original. O que mais se constata é que o trabalho de checagem utiliza a 
rede digital Twitter para divulgar e propagar as checagens.

Para verificar a repercussão no Twitter considera-se, aqui, a quanti-
dade de curtidas, retwitts e comentários da referida informação (fake) na 
origem. E, pois, a repercussão, aqui, considera alcance (twits e rettwuits) 
e engajamento (comentários).



410

Tabela 1

Posts (Twitter) da Agência Aos Fatos analisados (entre os dias 1 e 12 
de julho 2020):

Título análise (FC) Tema Por que é falso? Repercussão

Não é de Cortella 
texto que critica quem 
‘atira pedras’ em 
governantes por causa 
da pandemia

Atribui crédito 
indevido a um 
professor, escritor 
e comentarista

Autor citado negou (autoria) 
em abril, quando boato circula 
pela primeira vez. Na primeira 
semana de julho, boato foi 
novamente postado. “A peça de 
desinformação voltou a aparecer 
em postagens no Facebook nesta 
semana, reunindo ao menos 8.000 
compartilhamentos até sexta feira 
(10.07)”, diz agencia *AosFatos 

Curtidas - 58
Retuítes - 15
Comentário - 0

É falso que Câmara 
liberou aborto até 22 
semanas durante a 
pandemia 

Não há qualquer 
referencia do boato 
aos projetos de 
lei 1.444/2020 
e 1.552/2020, 
aprovados pela 
Câmara dos 
Deputados, em 
9.07.

“Peça de desinformação, que 
começou a ser compartilhada nas 
redes logo após a aprovação dos 
projetos na Câmara, acumulava 
cerca de 5.000 compartilhamentos 
no Facebook até 10.07”

Curtidas – 77
Retuítes – 17
Comentários - 5

Médicos desinformam 
ao recomendar 
ivermectina para 
prevenir e tratar 
Covid-19 

Boato sobre 
suposta eficácia da
ivermectina, 
cloroquina e 
nitazoxanida 
(Annita) no 
combate ao 
coronavírus

“Não é verdade que os 
medicamentos ivermectina, 
cloroquina e nitazoxanida (Annita) 
impedem a multiplicação do 
novo coronavírus se tomados no 
início dos sintomas da Covid-19, 
como sustentam dois médicos em 
um vídeo que circula nas redes 
sociais”, confirma Aos Fatos.

Curtidas - 220
Retuítes - 70
Comentários - 27

Não é verdade que 
teste que diagnostica 
Covid-19 pode causar 
inflamação no cérebro 

Boato sobre 
efeito de teste ao 
Covid-19

“É falso que a coleta de secreção 
nasal feita para detectar a infecção 
do novo coronavírus pode 
danificar uma barreira de proteção 
do cérebro e causar inflamação no 
órgão, como afirmam publicações 
nas redes sociais”, confirma Aos 
Fatos.

Curtidas - 52
Retuítes - 20
comentários - 2

É falso que vídeo 
mostra Luiz Mandetta 
e Gilmar Mendes em 
restaurante em Lisboa

Bolsonaristas 
atribuem vídeo 
de abril de 2019 a 
suposto encontro 
de Gilmar Mendes 
com Henrique 
Mandetta, em 
restaurante em 
Lisboa

Aos Fatos confere que vídeo é 
outra situação, data e contexto.

Curtidas - 41
Retuítes - 113
comentários – 2
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Ivermectina, 
azitromicina e 
acetilcisteína não têm 
eficácia comprovada 
contra a Covid-19

Boato dissemina 
suposta eficácia 
de medicamentos 
no combate ao 
Covid-19

“São enganosas postagens 
que circulam nas redes sociais 
estimulando a automedicação 
com azitromicina, ivermectina 
e acetilcisteína para tratar 
a Covid-19”, confirmam 
especialistas para Aos Fatos

Curtidas - 91
Retuítes- 40
comentários – 3

Ao anunciar que 
contraiu Covid-19, 
Bolsonaro recorre a 
informações falsas 
sobre a pandemia 

Boato sobre 
contaminação do 
presidente por 
Covid-19

Bolsonaro (sem partido) citou 
informações falsas e distorcidas 
sobre a pandemia do novo 
coronavírus durante a entrevista 
em que anunciou que está com 
Covid-19, nesta terça-feira (7) 

Curtida - 157
Retuítes - 70
comentário - 6

Texto cita 
informações falsas e 
distorcidas ao orientar 
automedicação contra 
a Covid-19 

Boato incentiva 
automediacao 
contra Covid-19.

“Texto que circula nas redes 
sociais reúne informações falsas 
e distorcidas ao defender a 
automedicação contra a Covid-
19 por meio de ivermectina, 
cloroquina, azitromicina, zinco e 
vitaminas C e D”, diz Aos Fatos.

Curtida - 40
Retuítes - 15
comentário - 0

Não é verdade que 
médica foi demitida 
por perseguição 
política na Bahia 

Boato político 
envolve governo 
da Bahia (PT).

“É falso que o governador da 
Bahia, Rui Costa (PT), demitiu 
uma médica que publicou um 
vídeo no Facebook pedindo ao 
presidente Jair Bolsonaro para 
enviar hidroxicloroquina a Porto 
Seguro, como afirmam publicações 
nas redes sociais”, confirma Aos 
Fatos.

Curtida - 47
Retuítes - 17
comentário – 2

Não é verdade 
que STF afastou 
Bolsonaro de ações 
para o controle da 
pandemia 

Aliados do 
governo Bolsonaro 
divulgam boato 
de que STF 
afastou governo de 
responsabilidade 
por combate ao 
Convid-19

“É falso que o STF (Supremo 
Tribunal Federal) afastou o 
presidente Jair Bolsonaro de ações 
para o controle da pandemia e 
atribuiu a responsabilidade a 
governadores e prefeitos, como 
afirmam posts nas redes sociais”, 
confirma análise de Aos Fatos.

Curtida - 113
Retuítes- 54
comentário – 2

(Gadini, 2020)

A conta de Aos Fatos no twitter foi criada em junho de 2015 e conta 
(em junho/2020) com 226.274 seguidores (Aos Fatos, s.d.). Na tabela 
abaixo os post que analisam informações falsas sobre coronavírus no 
Brasil, postadas entre os dias 1 e 12 de Julho de 2020. Na tabela não 
constam as repostagens (mesma mensagem postada mais de uma vez 
pela conta) e tampouco os posts que abordam outros temas, que não a 
pandemia, no referido período.
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Das 10 informações checadas pela agencia Aos Fatos sobre coro-
navírus no Brasil, no período de 1 a 12 de Julho de 2020, a média 
de curtidas (likes) de seguidores oscila bastante: o post com menos 
curtidas registra 40 e o que conta mais likes alcança 220. A média de 
compartilhametos (rettwits) nas 10 postagens vai de 15 likes até 113 ao 
post com mais rettwits. Já os comentários nas postagens registra menor 
expressão, com dois post sem comentário, até 27, o que mais registra.

O post que conta com mais curtidas (220) é também o que registra 
mais comentários de seguidores (27). “Médicos desinformam ao reco-
mendar ivermectina para prevenir e tratar Covid-19”, diz o título da 
matéria que checou boato sobre suposta eficácia da ivermectina cloro-
quina e nitazoxanida (Annita) no combate ao novo coronavírus. “Não é 
verdade que os medicamentos ivermectina, cloroquina e nitazoxanida 
(Annita) impedem a multiplicação do novo coronavírus se tomados no 
início dos sintomas da Covid-19, como sustentam dois médicos em um 
vídeo que circula nas redes sociais”, confirma Aos Fatos.

Já o post com menor número de curtidas entre o material analisado 
e divulgado por Aos Fatos no twitter (40 curtidas, 15 rettwits e nenhum 
comentário) sintetiza em título que “Texto cita informações falsas 
e distorcidas ao orientar automedicação contra a Covid-19”. “Texto 
que circula nas redes sociais reúne informações falsas e distorcidas ao 
defender a automedicação contra a Covid-19 por meio de ivermectina, 
cloroquina, azitromicina, zinco e vitaminas C e D”, confirma matéria 
de Aos Fatos.

“Durante a maior pandemia do século 21, coube ao jornalismo tradi-
cional destrinchar, de modo visualmente didático, a vulgar liturgia presi-
dencial do líder que nós elegemos em 2018”, avalia Nalon (2020, par. 2). 



413

E, continua, “esse caminho não tem volta. Um presidente que instru-
mentaliza a desinformação para se manter no poder a despeito de uma 
montanha de 65 mil mortos necessita do escrutínio constante dos prin-
cipais jogadores do xadrez midiático” (2020, par. 3), afirma texto que 
avalia os cinco anos de existência da agencia Aos Fatos.

Tal situação,

coloca o Aos Fatos diante de dois desafios críticos: o primeiro, e 
mais preocupante, é ter seus métodos massificados, diluídos e engo-
lidos pelos grandes players do ambiente informativo. O segundo 
desafio é fugir dessa primeira hipótese e procurar ele mesmo se 
tornar parte consistente de um ambiente de comunicação de massa. 
Nalon (2020, par. 4)

Vale, aqui, citar textualmente parte do balanço dos cinco anos de 
Aos Fatos, pela indicação de alguns desafios ao projeto editorial: “o que 
queremos e percebemos ser necessário é que, em períodos extremos, é 
imperativo que entremos simultaneamente nas casas de milhões de pes-
soas para contar, sem textões ou firulas metodológicas, de onde partem 
as premissas factualmente verdadeiras”, explica (Nalon, 2020, par. 9).

Tabela 2

Posts (twitter) de Boatos.org analisados (entre os dias 1 e 12 07 2020):

Título análise (FC) Tema Por que é falso? Repercussão 

Câmara acaba de 
aprovar legalização do 
aborto até 22 durante a 
pandemia

Boato sobre legalização 
do abordo na pandemia 
Coronavírus.

“Projeto em questão não tem 
citação à liberação do aborto 
durante a pandemia”, diz 
Boatos.org

Curtida - 13
Retuítes - 5
comentário - 

Filha de Aldir Blanc 
grava vídeo após a 
morte do pai - Boatos.
org

Vídeo aponta falsa 
autoria

Vídeo não é da filha de Aldir 
Blanc

Curtida - 6
Retuítes - 2
comentário - 
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Nova fake news 
sobre a Covid-19 
usa informações já 
desmentidas e cita uma 
"fonte confiável" para 
viralizar 

Boato sobre viralização 
de fakes sobre 
Covid-19

Boato lança mão de fonte para 
tentar viralizar

Curtida - 18
Retuítes - 3
comentário - 

Mandetta é flagrado 
com Gilmar Mendes 
em Portugal na 
pandemia #boato

Boato sobre relações 
políticas entre 
autoridades públicas

Além de o vídeo em qustão 
não ser de agora (quarentena), 
nã é Henrique Mandetta que 
está com Gilmar Mendes na 
gravação

Curtida - 12
Retuítes- 2
comentário - 

Itália foi a cura 
do coronavírus ao 
descobrir que é uma 
bactéria que causa 
mortes 

Boato sobre cura ao 
coronavírus

Informação falsa, revela 
checagem de Boatos.org

Curtida - 4
Retuítes - 0
comentário - 1

Água sanitária nos 
esgotos ajuda a evitar 
contágio por Covid-
19, dizem autoridades 
holandesas

Falsa orientação no 
combate ao Covid-19

Checagem confirma boato Curtida – 65
retweet – 28
Comentário - 1

Dubai comemora 
fim do lockdown e 
pandemia da Covid-
19 com vídeo incrível 
#boato

Boato sobre países 
que ficaram livres da 
doença.

“Vídeo foi feito em Dubai, 
é incrível, mas não é de 
comemoração ao "fim 
do lockdown" ou "fim da 
pandemia", diz Boatos.org

Curtida - 9
Retuítes - 4
comentário - 2

Ivermectina é 
descoberta como a cura 
contra o coronavírus 
(Covi-19) #boato

Boato sobre 
medicamentos contra a 
Covid-19

A notícia é falsa, porque 
o estudo publicado não 
comprova a “cura” da 
Covid-19 por meio do uso 
do medicamento de sarna e 
piolho. O estudo aponta que o 
fármaco foi capaz de inibir a 
replicação do RNA do vírus, 
isto é, conter a reprodução, o 
que não significa curar. 

Curtida - 5
Retuítes - 2
comentário - 2

Nova teoria da 
conspiração de que a 
Covid-19 "já existia" 
usa matéria da Veja de 
2003. “Desmentimos 
a tese aqui”, afirma 
Boatos

Boato sobre o 
surgimento da 
Covid-19

Boato diz que revista Veja 
antecipou Covid-19

Curtida - 11
Retuítes- 5
comentário - 1

Brasil tem maior 
número de recuperados 
por causa da cloroquina 
#boato

Boato sobre cura da 
Covid-19 com uso 
de determinados 
medicamentos 

“Nem a lógica (apesar 
dos dados da JH) coloca o 
Brasil 1º lugar no número de 
recuperados, nem o dado é 
uma "honra" e muito menos 
isso ocorreu por causa da 
cloroquina”

Curtida - 5
Retuítes - 5
comentário - 0
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Primeira-ministra da 
Austrália fingiu tomar 
vacina chinesa contra a 
Covid-19

Boato que envolve 
autoridades públicas e a 
Covid-19

“Nem se trata de primeira-
ministra da Austrália, nem de 
‘vacina chinesa’ tampouco @
annastaciaMP “fingiu tomar a 
injeção”

Curtida - 9
Retuítes - 3
comentário - 0

CDC escreve texto 
com lista de dicas de 
prevenção - Boatos.org

Boatos sobre como 
prevenir o coronavírus

Boatos desmente lista de dicas 
do CDC (EUA) para combate 
ao Coronavírus

Curtida - 3
Retuítes- 0
comentário - 0

(Gadini, 2020)

A conta Boatos.org no twitter foi criada em junho de 2013 e conta 
(em junho/2020) com 29.091 seguidores (Boatos.org, s.d.). Confira os 
dados das postagens que analisam informações falsas sobre coronavírus 
no Brasil, entre os dias 1 e 12 de Julho de 2020.

As postagens da agência Boatos.org no twitter registram a que conta 
com menor repercussão, incluindo menor número de seguidores, entre 
as três contas analisadas no presente estudo. Entre os dias 1 e 2 de Julho 
de 2020 a Boatos.org postou 12 mensagens com análise de informações 
falsas em redes digitais. As curtidas nos posts oscilam entre 3 e 65 likes. 
Em retwitts, o alcance também é modesto e vão de zero (nenhum em 
dois twits) a 28 compartilhamentos.

Os comentários são igualmente modestos entre os as três agências 
de checagem e vão de zero (nenhum em sete twits) a dois. A mensagem 
com mais repercussão entre os seguidores da conta no twitter registra 
65 curtidas, 28 compartilhamentos e um comentário, durante o período 
analisado. Oportuno lembrar que a presente análise não inclui na coleta 
mensagens repostas duas ou mais vezes na referida conta.

“Água sanitária nos esgotos ajudar evitar contágio por Covid-19”, 
diz a informação falsa que circula nas redes digitais durante a pandemia. 
Trata-se de uma falsa orientação no combate ao Covid-19, conforma 
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apurou a Boatos.org. “Ao contrário do que aponta mensagem, colocar 
água sanitária nos esgotos não vai diminuir o contágio pelo novo corona-
vírus”, esclarece checagem na mensagem que registra mais repercussão 
sobre o tema, no referido período da pandemia (1 a 12 07), entre as 
mensagens divulgadas pela conta Twitter de Boatos.org.

Tabela 3

Posts (twitter) da Agência Lupa analisados (entre os dias 1 e 12 07 2020):

Título análise (FC) Tema Por que é falso? Repercussão 

Circulam nas redes sociais fotos 
de um homem com a roupa 
ensanguentada. A legenda diz que 
ele seria um motorista de ônibus 
ferido com um paralelepípedo, 
após reclamar de passageiro que 
estava sem máscara. 

Boato sobre (não) 
uso de máscara

A informação analisada 
pela Lupa é falsa. A 
agressão ocorreu em 
outubro de 2015, no 
Recife (PE). 

Curtidas - 101
Retuites- 25
comentários – 6

Circula nas redes sociais um 
comunicado supostamente 
emitido pela Igreja Universal. 
Nele, a entidade teria informado 
que as reuniões de cura de 
doenças foram canceladas 
durante o período da pandemia 
da Covid-19. 

Notícia falsa 
sobre instituições

Igreja não cancelou 
reuniões na pandemia

Curtida - 24
Retuites - 6
comentário – 3

Diferentes receitas caseiras sem 
qualquer comprovação científica 
têm sido indicadas no mundo 
todo como a “solução ideal” para 
tratar ou curar a Covid-19 

Boato sobre 
estudos científicos

Análise da Lupa verifica 
desinformação no 
combate ao coronoavírus

Curtida - 52
Retuites - 15
comentário - 3

Circula pelas redes sociais que 
a máscara de proteção para o 
rosto reduz 20% do oxigênio no 
sangue, causando acidificação e 
produção de gás carbônico 

Boato sobre 
máscaras e 
material de 
proteção

A informação analisada 
pela Lupa é falsa. O uso 
de máscara de proteção 
para o rosto não reduz 
20% do oxigênio e não 
torna o sangue ácido. 

Curtida - 120
Retuites- 39
comentário – 2

Circula pelas redes sociais que 
o presidente @jairbolsonaro 
anunciou estar com Covid-19 
justamente na semana em que 
prestaria depoimento à PF. Com 
isso, teria conseguido evitar o seu 
comparecimento ao órgão 

Boato sobre o 
presidente

#Verificamos: É falso que 
Bolsonaro pegou Covid-
19 na semana em que ia 
prestar depoimento à PF

Curtida - 68
Retuites - 19
comentário – 2
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Circula nas redes sociais que 
detentos que foram libertados 
provisoriamente por causa 
da pandemia de Covid-
19 cometeram 13,9% dos 
homicídios no país no mês de 
abril.

Boato sobre 
penitenciárias

#Verificamos: É falso que 
detentos soltos por causa 
da Covid-19 cometeram 
13,9% dos homicídios 
em abril

Curtida - 82
Retuites - 31
comentário – 3

Circula nas redes sociais um 
vídeo com uma versão da revista 
Veja publicada em 2003 sobre 
a epidemia de um coronavírus. 
Segundo a legenda, isso 
comprovaria que a Covid-19 
existia no passado 

Boato sobre 
origem do 
coronavírus

#Verificamos: É falso que 
Revista Veja publicou 
reportagem sobre a 
Covid-19 em 2003

Curtida - 68
Retuites - 17
comentário – 5

Circula nas redes sociais um post 
que recomenda adicionar uma 
colher de sopa de água sanitária 
nos ralos das privadas, lavatórios, 
chuveiros etc, para evitar a 
contaminação da Covid-19 
dentro de casa

Boato sobre 
fórmulas caseiras 
para evitar 
contaminação

#Verificamos: É falso que 
jogar água sanitária nos 
ralos ajude a controlar 
pandemia de Covid-19

Curtida - 44
Retuites - 11
comentário – 1

Circulam pelas redes sociais 
duas imagens que mostram 
um grupo de banhistas em 
um canal da transposição do 
rio São Francisco. De acordo 
com a legenda, as fotos foram 
registradas recentemente, durante 
o governo de @jairbolsonaro

Boato sobre 
aglomeração usa 
imagem antiga e 
descontextualizada

#Verificamos: Fotos de 
banhistas na transposição 
do São Francisco são 
anteriores ao governo 
Bolsonaro

Curtida - 78
Retuites - 24
comentário – 4

Circula nas redes sociais que 
estudos comprovam que o uso 
da ivermectina está relacionado 
à diminuição do número de 
infectados por Covid-19 no 
município de Natal (RN)

Boato sobre 
medicamentos

#Verificamos: Não há 
estudo que comprove 
que ivermectina fez cair 
número de infectados em 
Natal

Curtida - 111
Retuites- 44
comentário – 2

Circula nas redes sociais que a 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) diz ser desnecessário 
o uso de máscara em pessoas 
saudáveis

Boato sobre OMS #Verificamos: É falso 
que OMS deixou de 
recomendar uso de 
máscara para pessoas 
saudáveis durante 
pandemia. Em 5 de 
junho, a OMS publicou 
um guia sobre o uso de 
máscaras cirúrgicas e 
de tecidos. Nele, é dito 
que as máscaras devem 
ser usadas pelo público 
em geral, incluindo 
as pessoas saudáveis, 
como parte de uma 
estratégia abrangente de 
medidas para suprimir 
a transmissão do 
coronavírus.

Curtida - 181
retweet - 71
comentário - 5
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Voltaram a circular nas redes 
sociais receitas caseiras que, 
supostamente, curam ou 
previnem a Covid-19. As 
sugestões vão desde suco 
de melão de São Caetano à 
preparação de chá com limão, 
alho, boldo e jambu 

Boato sobre a 
OMS

#Verificamos: Alho, 
limão, laranja e melão de 
São Caetano não curam 
nem previnem Covid-19

Curtidas - 80
Retuítes - 28
comentários – 2

Circula nas redes sociais que a 
primeira-ministra da Austrália 
teria fingido tomar a vacina 
contra o novo coronavírus 
desenvolvida pelo laboratório 
norte americano Novavax, 
da qual ela seria a garota 
propaganda 

Boato sobre 
autoridades 
públicas e 
Covid-19

#Verificamos: É falso 
que ‘primeira-ministra da 
Austrália’ fingiu tomar 
vacina para coronavírus 
em vídeo

Curtidas - 55
Retuítes - 13
comentários – 2

Circula pelas redes sociais um 
texto com a afirmação de que, 
como se não bastasse a Covid-19, 
um outro vírus da gripe provocou 
uma explosão de casos na China 
e já atinge outros países da Ásia 
e da Europa 

Boato sobre novo 
vírus circulando 
na China

#Verificamos: É falso 
que novo vírus da gripe 
encontrado em porcos 
na China se espalha pelo 
mundo

Curtidas - 57
Retuítes - 25
comentários – 1

Circula no Facebook uma suposta 
promoção de smartphones da @
XiaomiBrasil. Segundo o post, 
a proposta é ajudar estudantes 
que precisam de um celular para 
estudar e não têm acesso às aulas 
por causa da pandemia 

Boatos sobre 
empresas e 
soluções para 
pandemia

#Verificamos: É falso 
que Xiaomi e Samsung 
estejam doando celulares 
a estudantes em 
isolamento por causa da 
Covid-19

Curtidas - 48
Retuítes - 15
comentários – 1

Circula nas redes sociais que 
o Supremo Tribunal Federal 
(STF) afastou o presidente 
@jairbolsonaro do controle 
da Covid-19, deixando essa 
responsabilidade exclusivamente 
para os governadores e prefeitos

Boato sobre 
autoridades 
públicas e órgãos 
públicos

#Verificamos: É falso que 
STF afastou Bolsonaro 
do controle de ações 
estratégicas contra 
pandemia de Covid-19

Curtidas - 222
Retuítes - 84
comentários 
– 38

Circula nas redes sociais que o 
médico e vencedor do Nobel da 
Paz de 2018, @DenisMukwege, 
deixou as equipes que liderava 
porque recebeu a orientação de 
alterar números de casos e óbitos 
de Covid-19 em Kivu do Sul, no 
Congo

Notícia falsa 
sobre Nobel da 
Paz

#Verificamos: É falso 
que Nobel da Paz deixou 
equipe de combate à 
Covid-19 após receber 
orientações para 
manipular dados

Curtidas - 36
Retuítes- 17
comentários – 1

Circula no WhatsApp que o 
Instituto Maurício de Sousa 
está distribuindo gratuitamente 
o “Super Almanaque Turma da 
Mônica, Edição Estude em Casa” 
em todo o Brasil 

Notícias sobre 
empresas, brindes 
e distribuições 
durante a 
pandemia

#Verificamos: É golpe 
cadastro no WhatsApp 
que promete almanaque 
da Turma da Mônica

Curtidas - 63
Retuítes - 28
comentários – 2
OBS: Texto 
circula no 
WhatsApp 

(Gadini, 2020)
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Criada em outubro de 2015, a conta da Agência Lupa (s.d.) no twitter 
registra (em junho/20) 174.015 seguidores.

Das 18 postagens da Agência Lupa que, no período entre 1 e 12 de 
Julho, analisam informações falsas sobre coronavírus no Brasil, a 
média de curtidas oscila bastante, ficando entre (36, com menos likes) 
e 222, post com mais curtidas. Os compartilhamentos também variam 
muito de uma mensagem para outra, entre 6 e 84 retweets, no post com 
mais repercussão compartilhada por seguidores. A média de comentários 
varia, na mesma proporção: de um mínimo de 1 para 38 manifestações 
sobre um mesmo post.

A postagem com mais divulgação e interação conta com 222 likes, 
84 retweets e 38 comentários. “Só para lembrar: STF afastou Bolsonaro 
do controle da Covid dando esse poder para Governadores e Prefeitos. 
Não cobrem do Presidente”, diz a mensagem falsa que circula nas redes 
digitais. Na mensagem da Agência Lupa a síntese da chamada: “circula 
nas redes sociais que o Supremo Tribunal Federal *STF) afastou o pre-
sidente Jair Bolsonaro do controle da Covid-19, deixando essa respon-
sabilidade exclusivamente para os governadores e prefeitos”. No link da 
mensagem, a análise da checagem feita pela Agência: “#Verificamos: 
É falso que STF afastou Bolsonaro do controle de ações estratégicas 
contra pandemia de Covid-19”, conclui apuração. Conforme reportagem 
da Lupa, o “texto da imagem que, até às 17h do dia 1º de julho de 2020, 
tinha sido compartilhado por 390 pessoas no Facebook”.

Esta última informação, que verifica o alcance e circulação da mensa-
gem falsa nas redes sociais, é um diferencial da Agência Lupa, que informa 
na análise a dimensão de circularidade da mentira propositalmente veicu-
lada, neste caso, por aliados, amigos ou eleitores do presidente do País.
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Considerações Finais

O acompanhamento e análise de três checadores de notícias, a partir 
das contas no Twitter, durante o período de 1 a 12 de Julho de 2020, 
identifica algumas similaridades em comum no trabalho das respectivas 
agências (Lupa, Boatos.org e Aos Fatos), na verificação de informação 
falsa a respeito da pandemia do coronavírus no Brasil.

A média de apuração diária fica em torno de 3 a 4 informações 
por agência. Embora os principais temas envolvem a pandemia, nem 
todas informações analisadas tratam especificamente do coronavírus no 
período da análise. Ainda assim, nos três casos, pode-se dizer que mais 
de 80% do material da checagem na amostra foca em temas que dizem 
respeito à presença e impacto da pandemia no cotidiano dos brasileiros, 
considerando o período analisado.

O modo de checagem de duas (Aos Fatos e Lupa) das três agências 
analisadas levanta e informa o impacto da desinformação e boato na 
produção e análise, indicando alcance e repercussão da informação nas 
redes digitais. Pelo texto, além da verificação da procedência do boato, 
pode-se entender o impacto e alcance das respetivas análises.

Algumas informações analisadas chamam atenção e interesse de 
editores das três agências, indicando olhares em sintonia ou, talvez, 
perspectivas de interesses um pouco próximos sobre as informações 
correntes nas redes digitais. A análise aqui realizada ao presente texto 
não mensurou os retwitts de uma checagem informativa realizada, 
prática comum aos três casos das agências observadas.

E, por fim, mesmo considerando que o alcance do material de che-
cagem das três agências analisadas ainda é, comparativamente bem 
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menor que os boatos divulgados nas redes digitais, é oportuno destacar 
o trabalho sério e cuidadoso de apuração jornalística realizado pelos 
profissionais das respectivas checadoras. Um trabalho, diga-se de pas-
sagem, que contribui em vários aspectos, mas principalmente por alertar 
o risco de impacto de falsas informações diuturnamente divulgadas na 
web, com mais frequência nas redes informacionais.

Embora ainda incipiente no cenário jornalístico brasileiro, é funda-
mental manter e ampliar o trabalho de checagem e divulgação honesto 
e respeitoso da produção jornalística. Fora disso, infelizmente, o espaço 
para proliferação da barbárie e da mentira pode avançar para além do 
previsível e mesmo humanamente aceitável.
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Uma Janela para o Fim do Mundo: o 
Fotojornalismo como Testemunha do 
Mundo em Crise

Matheus Tagé

Experiência Estética: o Jogo das Imagens

A fotografia, desenvolvida a partir do século 19, interrompe a concep-
ção de história que se tinha ao longo de períodos anteriores. O processo 
fotográfico presentificou em superfícies estáticas toda a história do 
Homem, que antes se limitava à capacidade de abstração das palavras 
enquanto registro. O mundo passa então a ser experienciado - e isso vai 
se intensificar radicalmente no século 20 - a partir da imagem técnica. 
A partir da fotografia, surge a imagem em movimento, o cinema, a tele-
visão, e até a experiência imersiva dos games. Todos esses processos, 
acabam por construir uma dimensão paralela à da realidade: a dimensão 
da imagem. Há que se constatar que o século 20, praticamente inteiro, 
pode ser visitado em imagens. Os fatos, os personagens, as guerras, os 
momentos históricos lembrados até hoje, decodificados em instantâneos 
da realidade: fotografias. Podemos considerar que a fotografia de rua, 
popularizada por personagens como Henri Cartier Bresson, Robert Capa, 
Vivian Maier e tantos outros grandes fotógrafos do século, supriram 



425

uma urgência fundamental da humanidade, a possibilidade de se ver em 
imagens. Com a invenção da Leica 0, na década de 1920, a tecnologia 
da câmera compacta fez com que os fotógrafos pudessem captar cenas 
do cotidiano, das cidades, das ruas, e mais do que tudo isso, produzir 
imagens que contextualizam a realidade das pessoas. Essas fotografias 
contavam - e ainda contam - um dado fundamental do ponto de vista 
histórico, elas revelam a relação do homem com o tempo - não o tempo 
abstrato - mas com o seu tempo, com o seu presente. Para Heidegger, 
aqui aplica-se o conceito de Dasein, ou seja, o ser e estar no tempo. 
“Na verdade, o passado ainda está presente, como mostra a retroveniência. 
O Dasein ainda é o passado sem deixar de ser presente. E no presente 
está comprimido o passado; como no passado antecipa-se o futuro” 
(Nunes, 2002, p. 21).

E esta capacidade de construção narrativa foi fundamental para 
influenciar todas as outras artes visuais. Desde o movimento do Realismo 
na pintura - influenciado diretamente pela tecnologia fotográfica - e 
até mesmo o Cinema, este, condicionado e possibilitado diretamente, 
pela existência da Fotografia. A imagem presentifica a existência física, 
material, concreta do homem, ao mesmo tempo em que sugere uma 
percepção abstrata da representação de sua existência.

Não há outra maneira para existir, ou coexistir, se não através do 
registro. Para Heidegger, a concepção da existência se torna mate-
rial, ou seja, se comprova, através da supressão da temporalidade. 
Ao que define, passado como retomada, futuro como antecipação, e 
presente como momento de decisão. Desta maneira, seria impossível 
contextualizarmos a existência e experiência do homem sem algum 
tipo de aparato material capaz de transpassar a inexorabilidade da 
ação do tempo. Assim, para Heidegger, a superação da temporalidade 
está mais próxima da continuidade, o que viria a tornar não mais 
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a conceituação de três formas do tempo, mas como efeito, apenas 
uma: o presente. (Tagé, 2019, p. 37)

Há que se considerar ainda, na metade do século 20, a forma como 
os registros fotográficos da Segunda Guerra Mundial, e de outros 
conflitos como a Guerra do Vietnam, influenciariam a experiência 
estética da Guerra. Devemos ir além, e propor uma reflexão de que o 
próprio imaginário da guerra, do ponto de vista coletivo, é justamente 
construído a partir da repetição da linguagem fotográfica nos jornais, 
e tendo esse processo como referência, a forma como o Cinema se 
apropria das estratégias da imagem estática, para reconstruir o cenário 
da guerra. Filmes como Apocalipse Now (1970) remontam a vivência 
visual desenvolvida por imagens reais de guerra, o que cria no especta-
dor, o efeito de suspensão de descrença. Mesmo considerando o filme 
como ficção; o espectador aceita o jogo audiovisual, pois ele repete 
pressupostos estéticos já experienciados em outra mídia: a fotografia 
jornalística. “Uma sessão de cinema pode oferecer ao espectador uma 
oportunidade de divertimento e evasão, enquanto que a sua consciência 
oscila, ludicamente, entre a realidade cotidiana, suspensa por momentos, 
e aquela realidade artificial que predomina no filme” (Lyra, 2018, p. 63).

Uma dinâmica interessante passa a acontecer, quando a proliferação 
de imagens-fluxo, se torna algo completamente fragmentado na socie-
dade contemporânea. Convivemos hoje, com a repetição, apropriação, 
acoplagem, e ressignificação de infinitas imagens. Esse processo faz 
com que seja quase impossível discernir a imagem de origem da ima-
gem reproduzida.



427

Na verdade, um filme não pode ser uma cópia da realidade. Uma cópia 
reproduz o modelo em suas proporções exatas. Mas como os filmes 
lidam com a mais ilusória das ilusões, ou seja, com a imitação da 
vida, precisam empregar proporções e artifícios que dão ilusão ao 
próprio modelo. Mais que uma repetição de modelo, os filmes pro-
duzem seus efeitos. (Lyra, 2018, p. 77)

Um fato que faz com que passe a acontecer uma retroalimentação 
de referências imagéticas: a ficção influencia a realidade; assim como 
a realidade influencia a ficção. Quando o Cinema intensifica o desen-
volvimento da linguagem, passa a influenciar também o fotojornalismo. 
Assim desencadeou-se um processo em que a linha tênue entre realidade 
e ficção passa a se tocar de maneira a ficar cada vez mais complicada a 
sua diferenciação. Para Tagé e Gosciola (2019, p. 184), “O fato é, pela 
proliferação das imagens-fluxo, nossa noção de mundo é permeada mais 
pela representação do que pela realidade - a vivência é substituída pelo 
registro subjetivo”.

A linguagem de um documentário se assemelha cada vez mais com a 
estética cinematográfica, o que nos remete a dificuldade em diferenciar 
os gêneros apenas por conta de sua linguagem. O mesmo se aplica ao 
fotojornalismo de guerra. Tantas imagens correm o mundo diariamente 
mostrando conflitos na Síria, no Iraque, no Afeganistão, ou até mesmo, 
a crise humanitária dos imigrantes. Porém, a plasticidade da tragédia é 
tão repetida no Cinema, que repórteres fotográficos em zonas de conflito 
tendem a repetir a mesma estética dos filmes que já vimos. Desta forma, 
penso, resulta na percepção generalista que temos da guerra ou da vio-
lência do mundo. Simplesmente, viramos a página do jornal, ou arras-
tamos a página web para ler o texto e passamos despercebidos por essas 
imagens - embora chocantes, elas se tornam familiares na perspectiva 
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estética. Podemos perceber também, essa indiferença, pelo fato de que 
as conflitos acontecem normalmente com distanciamento - geográfico 
e pessoal - e pouco afetam nosso cotidiano. Para Barthes, essa análise 
apática da imagem de guerra pode ser considerada como o Studium.

Milhares de fotos são feitas ... e por essas, eu posso, certamente, 
sentir um interesse geral, por vezes comovido, mas em que a emoção 
passa por um circuito razoável de uma cultura ética e política. O que 
sinto por essas fotos resulta de um afecto médio, quase um treino. 
... uma espécie de investimento geral, empolgado, evidentemente, 
mas sem acuidade particular. (Barthes, 1984, p. 10)

A definição de Barthes para o conceito de Studium, resulta nesta 
sensação generalista da imagem. Ou seja, o espectador saturado pela 
repetição de imagens em fluxo, acaba por se colocar de maneira indi-
ferente com relação à imagens que seguem um mesmo padrão estético. 
Assim, na produção fotográfica se considera uma segunda questão, 
para estabelecermos uma relação dialética: o Punctum. Para Barthes, 
o punctum é justamente o contrário da indiferença. Este conceito se 
coloca como a percepção fotográfica a partir de uma imagem que 
incomoda, desestabiliza, choca, evidentemente, provocando a empatia 
do público-leitor. De acordo com Barthes (1984, p. 11): “O punctum 
numa fotografia é o acaso que nela me fere (mas também me mortifica, 
me apunhala)”. Podemos observar inicialmente a diferença entre duas 
imagens de um mesmo conflito.

Podemos analisar na imagem abaixo (Figura 1), uma linguagem 
estética que já se padronizou no imaginário contemporâneo. A estética 
da guerra é exatamente assim no Cinema. A cidade destruída perde 
completamente sua identidade enquanto lugar, o que nos distancia ainda 
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mais da capacidade de aplicarmos este cenário no nosso cotidiano. 
Não há diferença entre a imagem da cidade destruída e a cenografia 
de um filme, ou mesmo um game, por exemplo. O distanciamento 
anestesia nossa relação com a imagem. De fato, é apenas mais uma 
imagem entre tantas outras de cidades distantes totalmente destruídas. 
No entanto, uma outra imagem deste mesmo conflito acabou por criar 
uma comoção mundial para o tema.

Figura 1

Ruínas de prédios na cidade de Douma, próxima de Damasco, capital 
da Síria

Bassam Khabieh/Reuters (“Guerra na Síria causou perda de 388 bilhões de dólares”, 2018)
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Figura 2

Criança coberta de pó, sentada em ambulância em Alepo

EFE/Centro de Informação de Alepo/Mahmud Rslan (“Menino sírio que comoveu o 
mundo aparece saudável”, 2017).

Nesta imagem (Figura 2), temos o que Barthes chama de punctum. 
Contra todas as regras de linguagens de fotografia de guerra, esta imagem 
não tem cidades destruídas, carros soterrados por prédios, ou edifícios 
abertos ao meio. Essa imagem mostra apenas um menino em uma ambu-
lância. No entanto, temos uma pontuação a fazer. O personagem está 
coberto por pó, ele foi praticamente soterrado por sua própria casa, após 
um bombardeio. Provavelmente, imagina-se que ele tivesse uma vida 
normal, até uma bomba cair no telhado. Isso choca, incomoda, aflige o 
leitor. O olhar é atônito, e essa sensação do menino nos induz a tentar sentir 
o mesmo que ele. Ao analisar a imagem, ela nos provoca a entender sua 
narrativa, e assim, gera engajamento, empatia, dúvida, pena. A imagem 
nos alerta para uma perspectiva nova de um problema recorrente como 
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a guerra. Uma fotografia pode incomodar, ferir, atormentar o especta-
dor. Assim, podemos diferenciar os conceitos de punctum e studium. 
A segunda imagem cria essas sensações, pois não normatiza linguagens 
usadas à exaustão. Ela foge completamente do padrão visual da guerra.

A Imagem e o Simulacro do Real

Para Baudrillard (2002), estamos vivendo na dimensão do simulacro. 
Isto é, uma camada da realidade que já não é o real, mas sim, um espaço 
onde a simulação e a dissimulação têm o objetivo de estabelecer uma linha 
plausível de realidade em nosso cotidiano para nos anestesiar no tempo. 
A midiatização é uma variável que permeia toda a pós-modernidade e, de 
fato, estabelece uma nova relação com o mundo. Nossa experiência de 
mundo se dá através de imagens técnicas, e o conhecimento dissociado 
de vivência é estimulado a partir de aparatos tecnológicos. A quaren-
tena, proposta por grande parte do mundo, nos conduz para uma nova 
formatação do real. De fato, essa situação, passou a fazer com que todo 
o mundo se tornasse um não-lugar, dentro da concepção de Mark Augé:

Se um lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, 
um espaço que não pode se definir como identitário, nem como rela-
cional, nem como histórico definirá um não-lugar. A hipótese aqui 
defendida é a de que a supermodernidade é produtora de não-lugares. 
(Augé, 1994, p. 73)

A realidade agora, passa a ser a janela que escolhemos olhar: seja 
um site de notícias, a televisão, um jornal, ou o instagram; e sempre 
visto a partir de um aparato técnico como celular, televisão, ou um com-
putador. Isso dá espaço também para outro tipo de vírus: as fake news. 
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Neste contexto, as teorias conspiratórias têm tanto poder de dissemi-
nação quanto à própria doença. De outro lado, temos o fotojornalismo, 
tentando trazer a experiência do mundo pós-apocalíptico através da 
linguagem profissional e jornalística. E nesse contexto, a influência do 
Cinema é inevitável. Muitas imagens de agência e de jornais do mundo 
todo lembram cenas de Mad Max (1979), Guerra Mundial Z (2013), 
Epidemia (1995), Os doze macacos (1995) ou qualquer outro filme ou 
série do gênero. Afinal, a linguagem que dispomos para contar essa 
história também está dentro do jogo do simulacro.

Nunca estivemos tão esquizofrênicos através do consumo de infor-
mações. Consumimos de qualquer maneira, a toda hora. Afinal, é nossa 
única relação com o mundo. Assim podemos considerar o conceito de 
fim do mundo - título deste texto - de maneira simbólica, uma vez que 
se fala tanto no “novo normal”, ou seja, o mundo pós-pandemia. Refi-
ro-me ao fim do mundo que conhecemos, do ponto de vista filosófico 
da realidade. O mundo não será o mesmo quando a pandemia acabar. 
A organização social do mundo não faz nenhum sentido dentro dessa 
nova realidade, e talvez, quando abrirmos as portas de casa, a relação 
passiva que tínhamos com essa antiga dinâmica nos incomode. Essa 
sensação e atmosfera de estranhamento com a realidade passa a ser 
construída por fotografias, que retratam o mundo não apenas como ele 
é, mas também, como ele está.

Fotojornalismo: uma Abordagem da Realidade

Durante os tempos que vivemos, o noticiário monotemático pode 
despertar um certo desespero da população em geral, por conta da 
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gravidade do assunto. Porém, representa também um desafio aos foto-
jornalistas em retratar o cotidiano em transformação, buscando sempre 
novas imagens, novas cenas, recortes do cotidiano que sirvam como 
narrativa para saciar o público que não pode sair de casa. O papel de 
mediador da realidade se dá de maneira muito específica no contexto 
do fotojornalismo. E aqui vale a reflexão de Flusser:

Quem observar os movimentos de um fotógrafo munido de aparelho 
(ou aparelho munido de fotógrafo) estará observando movimento de 
caça. O antiquíssimo gesto do caçador paleolítico que persegue a caça 
na tundra. Com a diferença de que o caçador não se movimenta na 
pradaria aberta, mas na floresta densa da cultura. (Flusser, 2002, p. 29)

Nesta perspectiva, podemos considerar a imagem fotográfica como o 
resultado final de um processo que se desenvolve a partir da experiência 
cultural do fotógrafo, sua relação com o tema, com o equipamento, seu 
repertório, e suas relações com o mundo. Esta questão se evidencia na 
formatação da fotografia jornalística.

Apesar de ir, aparentemente, na contramão do que propõe o Jorna-
lismo (a objetividade como essência), o fotojornalismo também é 
composto de uma dose artística, o que justifica uma subjetividade 
ou uma poesia visual, contanto que a informação seja objetiva. 
(Renó, 2020, p. 91)

Dentro desta concepção, podemos contextualizar a experiência 
estética como um fator fundamental na construção de um processo 
dialético entre forma e conteúdo na imagem; além de considerarmos 
a presença, na acepção de Gumbrecht (2010), que este tipo de diálogo 
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desenvolve na percepção do leitor. Henri Cartier-Bresson (2015), detalha 
esta dinâmica:

Uma fotografia é para mim o reconhecimento simultâneo, numa 
fração de segundo, por um lado, da significação do fato, e por outro, 
de uma organização rigorosa das formas percebidas visualmente 
que exprimem este fato. O conteúdo não pode separar-se da forma; 
por forma, eu entendo uma organização plástica rigorosa através 
da qual, exclusivamente, nossas concepções e emoções tornam-se 
concretas e transmissíveis. Em fotografia, esta organização só 
pode ser o fato de um sentimento espontâneo dos ritmos plásticos 
(Cartier-Bresson, 2015, p. 29)

A imagem captada fala tanto do assunto quanto do autor. E nesta 
perspectiva, vamos analisar o modo como o fotojornalismo assume o 
protagonismo em uma situação de crise global, a partir da representa-
ção estética e, simultaneamente, informativa da realidade. O conceito 
de realidade fotográfica, ou ainda, o registro fotográfico é discutido no 
trabalho de Susan Sontag.

Tais imagens são de fato capazes de usurpar a realidade porque, 
antes de tudo, uma foto não é apenas uma imagem (como uma 
pintura é uma imagem), uma interpretação do real; é também um 
vestígio, algo diretamente decalcado do real, como uma pegada ou 
uma máscara mortuária. (Sontag, 2004, p. 86)

Sontag indica que a imagem cria ramificações de sentido, algo que 
impossibilita que a mera interpretação semiótica dê conta dos signos 
da fotografia. De fato, há que se observar também que os critérios esté-
ticos, desencadeados pela referência por linguagens de outras mídias, 
favorecem a construção de atmosferas, ambiências e o Stimmung 
(Gumbrecht) da imagem. Para Gumbrecht, essa percepção desenvolve 
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uma relação mais física com a obra fotográfica; algo que ocupa um 
campo não-hermenêutico.

Ler com a atenção voltada ao Stimmung sempre significa prestar 
atenção à dimensão textual das formas que nos envolvem, que envol-
vem nossos corpos, enquanto realidade física - algo que consegue 
catalisar sensações interiores sem que questões de representação 
estejam necessariamente envolvidas”. (Gumbrecht, 2014, p. 14)

Para exemplificar essa relação entre fotografia e sensações, e as 
influências que a linguagem fotográfica absorve de outras mídias, 
podemos observar a partir da análise de algumas imagens publicadas 
na imprensa. Vamos observar a primeira fotografia, uma missa realizada 
pela Papa Francisco, na Praça de São Pedro, no Vaticano, em 27 de 
março, época em que o mundo via o coronavírus assolar a Europa.

A imagem (Figura 3) causa estranhamento, nos provoca a refletir 
sobre o contexto que é apresentado pelo fotógrafo. A estratégia de 
linguagem nos fornece a sensação de vazio. O personagem solitário 
realiza a missa, enquanto o fotógrafo busca a maneira de demonstrar 
para o leitor a proporção entre o Papa e o espaço. De forma, que nos 
convém analisar todo o quadro. A cena é escura, é noite. As cores são 
frias, há algo de triste na atmosfera da cena. A cruz ao fundo se revela 
em uma sensível silhueta que nos entrega em contraste o personagem, de 
branco, completamente isolado, só, em um cenário que normalmente, se 
encontraria lotado de fiéis. Uma imagem que certamente será marcada 
historicamente.

Toda fotografia é um resíduo do passado. Um artefato que contém 
em si um fragmento determinado da realidade registrado fotografi-
camente. Se, por um lado, este artefato nos oferece indícios quanto 
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aos elementos constitutivos (assunto, fotógrafo, tecnologia) que lhe 
deram origem, por outro, o registro visual nele contido reúne um 
inventário de informações acerca do preciso fragmento de espaço/
tempo retratado. (Kossoy, 2001, p. 45)

Figura 3

Papa Francisco reza missa sozinho

Guglielmo Mangiapane/Reuters (“Papa reza só e concede indulgência plenária por 
pandemia de coronavírus”, 2020).

A opção de enquadrar o contexto amplo faz com que o Papa perma-
neça pequeno na imagem, ocupando o mínimo de espaço. Desta maneira, 
o fotógrafo nos convida a sentir o mesmo vazio que o personagem 
experiencia nesse fragmento, nesse resíduo fotográfico, como aponta 
Kossoy (2001). Uma percepção completamente diferente, caso o fotó-
grafo escolhesse enquadrar de modo fechado o Papa em um primeiro 
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plano. Neste caso, o vazio é uma variável estruturante da imagem. Um 
ponto fundamental na construção do seu sentido, e principalmente, na 
concepção da atmosfera de um específico momento histórico.

Figura 4

Militares fazem limpeza do metrô no Rio de Janeiro

Tércio Teixeira/Folhapress (“Militares fazem desinfecção em transporte público no 
Rio; veja fotos de hoje”, 2020).

A cena acima retrata o trabalho de limpeza e desinfecção dos 
transportes coletivos da cidade do Rio de Janeiro. Na imagem, os per-
sonagens, vestidos com roupas amarelas, máscaras, aplicam produtos 
químicos nas superfícies do vagão do metrô. O cenário é desolador, 
cinzento, apático, e vazio. O local claustrofóbico é atravessado pelos 
personagens, com roupas padronizadas por filmes de ficção científica. 
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Esses trajes, característicos da atuação contra contaminação por armas 
biológicas, nos lembra o risco que os personagens correm. O excesso 
de proteção nos dá a sensação de que apenas desta maneira é possível 
habitar os espaços urbanos. Há uma sensação de insalubridade na ima-
gem. A iluminação e contextualização dos elementos na cena cria uma 
atmosfera sufocante, que incomoda e causa certo desconforto ao leitor.

Figura 5

Cemitério de Manaus

Sandro Pereira/Fotoarena (“Coronavírus: com cemitério superlotado, Manaus enterra 
vítimas em valas comuns”, 2020).

Na imagem (Figura 4), o enquadramento mostra a imensidão de 
túmulos e valas abertas no cemitério de Manaus. A cena, vista de 
cima, provoca o estranhamento pela quantidade infinita de mortes que 
cada elemento da imagem representa. O tamanho dos personagens, 
funcionários do cemitério, também incomoda, eles são poucos diante 
da quantidade de covas. A fotografia provoca tristeza, desconforto, e 
incomoda pelos tons de terra, a quantidade infinita de cruzes, e pela 
ação que acontece: a abertura de mais valas.
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A leitura que estabelecemos com relação às imagens, são percepções 
que - convém lembrar - se formatam a partir de convenções culturais 
estabelecidas na sociedade da imagem. A experiência estética nos fornece 
subsídios para interpretarmos os mecanismos e estratégias visuais, e 
sua relação com a produção de sentido e presença das imagens. Ao que 
Adorno e Horkheimer, complementam:

A doutrina fisiológica da percepção, desprezada pelos filósofos 
desde o kantismo como uma concepção ingenuamente realista e um 
raciocínio circular, explica o mundo da percepção como a imagem 
refletida e dirigida pelo intelecto dos dados que o cérebro recebe 
dos objetos reais. (Adorno & Horkheimer, 1995, p. 154)

A partir da relação direta entre imagem criada e percepção cons-
truída, observamos a influência de outros meios e outras narrativas no 
desenvolvimento de linguagens visuais que tenham a capacidade de 
criar convergências de representações. Assim, a tragédia, o drama, ou 
mesmo, os signos de alegria ou esperança, que assistimos em filmes e 
séries de produções ficcionais, nos revela colorações, ângulos, enqua-
dramentos e, por fim, referências de linguagem visual para que esta 
mesma percepção seja refletida em novas imagens-fluxo.

Considerações Finais

O objetivo deste trabalho foi analisar imagens do noticiário jornalís-
tico a fim de estabelecer um estudo analítico da perspectiva fotográfica 
e suas confluências com significados e percepções estabelecidos em 
outras narrativas. As referências que percebemos em fotografias deste 
período de pandemia, são estratégias visuais que têm sua origem em 
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outros meios, porém, são adaptadas e recodificadas no formato foto-
jornalístico, a fim de criar uma percepção fundamental para mobilizar 
a sociedade em torno dos cuidados e do risco da Covid-19.

Permeado por elementos plásticos e referências estéticas, o fotojor-
nalismo contemporâneo é o meio mais preciso para se contextualizar 
uma narrativa da realidade. Ao que Cartier-Bresson (2017, p. 9) com-
plementa: “De todos os meios de expressão, a fotografia é o único que 
fixa um momento preciso. Nós jogamos com coisas que desaparecem, e 
quando desapareceram, é impossível fazê-las reviver”. Esta característica 
fundamental, acompanha toda a produção fotográfica no jornalismo, 
e é uma condição imprescindível para a construção da representação 
imagética do real.

Por meio da conceituação teórica de autores fundamentais para 
o embasamento acerca desta investigação em torno da imagem, este 
trabalho, propõe estabelecer um diálogo permanente entre teoria e 
prática; uma inquietação pessoal, visto que me coloco nas duas frentes. 
E a partir desta primeira proposição teórica, o objetivo desta pesquisa 
é estimular o estudo de linguagens e perspectivas contemporâneas do 
fotojornalismo. Um meio que já caminhava em transformação; e que 
com a pandemia da Covid-19, tem seu papel novamente afirmado, como 
protagonista da construção do presente e da realidade deste novo mundo 
que está além da janela.
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A Importância da Inserção de Notícias Positivas 
na Cobertura Jornalística à Pandemia da 
Covid-19

Priscila R. Sanches

A pandemia da Covid-19 transformou a realidade da sociedade do 
século XXI. Quarentena, isolamento, distanciamento social se impuse-
ram como novas realidades que populações de países do mundo todo 
tiveram de enfrentar no combate à disseminação da doença causada 
pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2).

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o SARS-CoV-2 
se espalhou pelo mundo, com o início da transmissão na cidade de 
Wuhan, na China, a partir de dezembro de 2019 (“Folha informativa - 
Covid-19 (doença causada pelo novo Coronavírus”, 2020). De acordo 
com levantamento feito pela Universidade Johns Hopkins, até o dia 
12 de julho de 2020, o vírus já havia infectado 12.740.971 pessoas no 
mundo e causado 565.716 mortes. O levantamento apontou a recupera-
ção de 7.022.846 pacientes (“COVID-19 Dashboard by the Center for 
Systems Science and Engineering [CSSE] at Johns Hopkins University 
[JHU]”, 2020).

Em um cenário de pandemia, os noticiários brasileiros e mundo 
afora foram invadidos pelo que é da práxis do jornalismo: atualização 
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dos números de contaminados e mortos, que se multiplicaram exponen-
cialmente com o passar dos dias. Somou-se a esta matemática soturna 
a crise econômica causada pela paralisação da atividade econômica, 
consequência da quarentena imposta aos habitantes de vários estados 
do Brasil e outros países ao redor do globo, como estratégia de com-
bate à doença. Por fim, em terras brasileiras, a população ainda teve de 
enfrentar o desencontro de informações governamentais a respeito do 
enfrentamento à Covid-19, com troca de acusações e disputas de poder 
entre as esferas executiva, legislativa e judiciária no País.

Diante deste quadro, no princípio da crise causada pela doença, 
houve um aumento no consumo de informações veiculadas pela mídia 
sobre a pandemia. O Google, mais famosa plataforma de buscas na 
internet, criou inclusive um quadro atualizado diariamente sobre as 
buscas relacionadas ao novo Coronavírus. Os dados foram compila-
dos pelo Google Trends (2020), que mede a tendência de buscas e traz 
parâmetros de comparação por períodos determinados.

Este capítulo se propõe a tratar do aumento no consumo de notí-
cias neste período de pandemia do novo Coronavírus. Pretende ainda 
mostrar como tem sido o comportamento do consumidor de informa-
ções e relacionar a influência do cardápio de notícias no dia a dia das 
pessoas. A intenção é demonstrar como o jornalismo pode impactar 
de forma positiva e negativa o cotidiano da população. Neste sentido, 
cabe uma discussão sobre o papel cidadão do jornalista que cumpre o 
importante ofício de informar. Precisamos refletir sobre quais temas 
têm ganhado prioridade nos noticiários neste momento histórico tão 
significativo.
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Aumento de Consumo de Mídia na Pandemia da Covid-19

Nos primeiros meses, quando a pandemia se instalou no Brasil, 
canais de TV, emissoras de rádios, portais de notícias e jornais impres-
sos viram crescer os números da audiência. Realidade proporcionada 
grandemente pelo isolamento social e maior permanência das famílias 
em casa. Sem muita opção de entretenimento, as pessoas recorreram 
aos canais de informação disponíveis para se inteirar do que estava 
acontecendo.

A Kantar Ibope (2020) lançou em 1º de março de 2020 um acompanha-
mento do comportamento dos consumidores, durante a pandemia, tendo a 
mídia como um dos aspectos de abordagem da pesquisa. O levantamento 
demonstrou como a população estava ávida por informação sobre o 
novo Coronavírus, quando do princípio da crise, causada pela doença, 
em terras brasileiras (“Sair de casa somente quando necessário e se 
informar pela TV são as novas prioridades do brasileiro”, 2020).

No começo da série, a audiência da TV aberta foi crescendo até atingir 
um pico de aumento de 22,5%, em 23 de março de 2020. Mas conforme 
as semanas foram passando, os números foram se retraindo e em 
23 de junho de 2020, na 11ª edição da pesquisa, o aumento da audi-
ência, frente ao período anterior à pandemia, chegou a 18,5%, como 
demonstra a figura 1.

Esta mesma pesquisa indicou que na população a partir dos 25 anos, 
o rádio foi utilizado principalmente para atualização das informações 
sobre a pandemia. Ainda de acordo com o levantamento, 72% das 
conversas no Twitter, na primeira quinzena do mês de março de 2020, 
se referiam à Covid-19.
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Figura 1

Audiência de TV no Período de Pandemia do Novo Coronavírus no Brasil

(Kantar, 2019)

Desde o dia 26 de fevereiro de 2020, o Google (2020) começou 
a compilar os dados relacionados às buscas de seus usuários na pla-
taforma sobre o novo Coranavírus. Segundo a plataforma, o pico de 
interesse mundial de buscas pelo termo “Coronavírus” atingiu seu pico 
na semana entre os dias 15 a 21 de março de 2020. Depois disso, as 
buscas pelo termo foram reduzindo e atingiram um platô em junho de 
2020. Podemos inferir dos dados que o assunto foi perdendo poder de 
engajamento devido ao excesso de cobertura, principalmente referente 
ao agravamento da crise causada pela doença que se seguiu depois de 
março, em boa parte do mundo, como ilustrado pela figura 2.

Como os números demonstram, o hábito de consumo de informações 
sobre o novo Coronavírus foi se modificando com a intensificação da crise 
causada pelo avanço da pandemia. Notícias impactantes constantemente 
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publicadas, com poucos contrapontos, pode ser a explicação para este 
comportamento.

Figura 2

Interesse de Busca pelo Termo Coronavírus na Plataforma de Buscas 
do Google

(“O coronavírus foi reportado pela primeira vez no final de dezembro de 2019. Veja 
como a pandemia vem sendo buscada”, 2020)

Reação às Más Notícias

Pesquisas em psicologia demonstraram que más notícias costumam 
ser transmitidas junto com boas notícias tanto na interação de médicos 
com pacientes, quanto em ambientes corporativos ou mesmo em casa. 
Geralmente, a técnica é oferecer à pessoa o que ela quer ouvir primeiro, 
más ou boas notícias. Os estudos demonstram que a maioria escolhe 
ouvir primeiramente a sentença negativa, para só depois ouvir a posi-
tiva, na tentativa de tentar apagar com as boas notícias a má impressão 
da primeira sentença. É como se as pessoas esperassem depois de uma 
perda, um ganho imediato (Nguyen et al., 2011).
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Segundo Nguyen et al. (2011), pessoas que recebem as boas notí-
cias por último encaram a má notícia de forma mais otimista. Porém, 
quando a boa notícia é entregue por último, quem recebe a informação 
tem dificuldade de mudar de atitude para alcançar melhores resultados, 
frente a um problema apresentado. Já aqueles que recebem más notícias 
por último encaram a situação com maior seriedade e tem maior facili-
dade de mudar de comportamento, na tentativa de resolver a questão. 

No caso da pandemia do novo Coronavírus, a aplicação do mecanismo 
apresentado pela pesquisa citada, talvez possa apontar para uma busca da 
população por notícias positivas relacionadas à pandemia, na esperança 
de encontrar alento, frente ao quadro de desolação causado pela doença.

Na China, um manual de boas práticas, para acompanhamento 
mental de contaminados pela Covid-19, recomendou expressamente 
que pacientes em tratamento evitassem ler ou assistir noticiários que 
falassem sobre a doença. Além disso, sugeriu que em lugar de buscar 
informações sobre o assunto, os pacientes investissem tempo em ouvir 
música e fazer exercícios (Liang, 2020).

A necessidade de uma abordagem de aspectos positivos ligados à 
pandemia – como pessoas recuperadas, tratamentos inovadores e com 
bons resultados – seria uma saída para que as pessoas pudessem con-
sumir notícias que trouxessem alento em meio à situação de catástrofe 
causada pela disseminação do vírus.

Uma revisão de conceitos e pesquisas de comportamento humano 
durante pandemias, publicada na revista Nature Human Behaviour, 
demonstrou que a primeira reação a uma situação como a da disseminação 
do novo Coronavírus é o medo. A falta de medo gera o excesso de oti-
mismo, que pode resultar em comportamentos de risco. Em contrapartida, 
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o pânico pode levar o indivíduo à defensiva, entrando em negação e não 
aderindo aos cuidados recomendados. De acordo com os autores, na 
dose certa, o medo pode ser uma ferramenta para que as pessoas tenham 
cuidado e se previnam da doença (Van Bavel et al. 2020). Portanto, 
notícias positivas e negativas precisam ser fornecidas conjuntamente.

Um estudo apresentado na revista Debates in Psychiatry indicou que 
a população em geral precisava receber informações de boa qualidade 
para reagir e enfrentar à pandemia, com combate às fake news, como 
medida para reduzir crises de ansiedade (Zwielewski et al., 2020). 
E nesta situação a mídia pode ajudar, com mecanismos de checagem de 
fatos, reportagens que esclareçam informações que circulam em redes 
sociais, mas não têm fonte fidedigna. Desempenhando, desta forma, o 
papel de mídia cidadã.

Jornalismo como Retrato da Realidade

O jornalismo nada mais é do que o exercício de reportar a reali-
dade. De acordo com Wolf (1994), uma notícia é construída a partir de 
um tripé que soma informação, a um argumento, que está ligado a um 
contexto. O autor reforça:

A noticiabilidade é constituída pelo conjunto de requisitos que se 
exigem dos acontecimentos – do ponto de vista da estrutura do trabalho 
nos órgãos de informação e do ponto de vista do profissionalismo 
dos jornalistas – para adquirirem a existência pública de notícias. 
(Wolf, 1994, p. 170)

Reforça-se neste sentido que o viés escolhido para tratar de um assunto 
depende de quem está contando a história. Um jornalismo pautado apenas 
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por notícias negativas apresenta ao público um retrato desconexo da 
realidade. Em sua reflexão sobre o papel da mídia na consolidação da 
paz, democracia e desenvolvimento humano, Shinar (2016) considera 
crucial o pluralismo de conteúdo das notícias para garantir a reflexão 
sobre diversidade e complexidade do mundo.

Sabemos que as redações são feitas de pessoas, que cada uma tem sua 
própria visão de mundo. Neste sentido, se faz necessário a composição 
de equipes plurais, com visões de mundo diferenciadas, proporcionando 
ao leitor, expectador ou telespectador um retrato ampliado da realidade 
que se traduz nas notícias. Afinal “o que os meios escolhem transmitir 
torna-se, constantemente, o que é discutido pelas pessoas; entretanto, 
caso omitam informações, elas dificilmente farão parte do imaginário 
social e, consequentemente, não terão impacto cultural e social algum” 
(Cabral & Salhani, 2017, p. 2).

Como bem observam Cabral e Salhani (2017) no jornalismo, esco-
lhas são feitas tanto na seleção dos temas a serem abordados, como 
no processo de produção. É preciso que o profissional esteja atento ao 
momento anterior, o que aconteceu e deu origem àquela situação, no 
durante, pela abordagem que decide implementar ao trazer um assunto 
a público e, no depois, com a preocupação do legado daquele material, 
com a mensagem que será transmitida. Não se engane, toda notícia seja 
ela escrita, falada ou televisionada, deixa um rastro.

Patterson (2003) observou que a queda de audiência do jornalismo 
americano, em longo prazo, poderia ser creditada ao excesso de notí-
cias negativas e leves no cardápio diário da imprensa. De acordo com 
o autor, a oferta de informações excessivas nestas duas esferas dava 
às pessoas a sensação de que o que viam nos noticiários se tratava de 
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um mundo que não condizia com a realidade experimentada por elas. 
Afinal de contas, um jornalismo focado somente na catástrofe ou então 
apenas no entretenimento não condiz com o que as pessoas entendem 
por realidade.

O Papel do Valor-Notícia no Protagonismo das Más Notícias

Porém, em um contexto que entendemos jornalismo como o men-
sageiro do caos, fica complicado exercitar o olhar para ver o que há de 
positivo na vida cotidiana. Desde a graduação, estudantes dos cursos 
de Jornalismo são incentivados a enxergar as mazelas como fonte 
constante de pautas que devem estar nos noticiários, em detrimento de 
outros assuntos que tenham um apelo positivo.

Uma frase atribuída ao cineasta George Orwell, mas que na verdade foi 
dita pelo magnata americano das comunicações, Willian Randolph Hearst, 
traduz bem o caráter impresso ao jornalismo. Hearst disse que: “Jornalismo 
é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é 
publicidade.” Qual é o jornalista que nunca ouviu esta frase? Dela se 
infere que o ofício de informar deve tratar apenas de denúncias, des-
vendar aquilo que está oculto. E o que dizer de: “Imprensa é oposição. 
O resto é armazém de secos e molhados”, do jornalista Millôr Fernandes. 
Novamente uma menção ao caráter combativo e de denúncia atribuído 
ao jornalismo.

Galtung e Ruge (1965) apontaram 12 características de valores-no-
tícia, que pautam o jornalismo diário. São elas: amplitude, frequência; 
relevância, conformidade, imprevisibilidade, continuidade, clareza, 
personificação ou significado, referência com pessoas de elite, assim 
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como nações economicamente bem posicionadas, composição e nega-
tividade. Para os autores, as notícias com teor negativo desde sempre 
tiveram uma tendência maior de venda que as boas notícias. Desta 
forma, as pandemias, catástrofes, guerras, acidentes e crimes, estariam 
obviamente à frente de uma descoberta sobre cura feita pela ciência, ou 
uma ação que salvou vidas.

Com o passar dos anos, os conceitos de valor-notícia foram evo-
luindo. Golding e Elliot (1979) trouxeram o drama e o apelo visual à 
baila da notícia. Hetherington (1985) adicionou o escândalo sexual, o 
crime, ao que seria interessante retratar. O conflito, polêmica e sen-
sacionalismo foram incorporados por Shoemaker et al. (2014) como 
critério de valor-notícia. Mais recentemente, Harcup e O’Neil (2017) 
adicionaram à lista a preocupação que os profissionais precisam ter com 
a capacidade de compartilhamento das notícias publicadas em platafor-
mas. Porque o interesse do público tem sido cada vez mais importante 
para a sobrevivência dos veículos de comunicação.

O Peso da Audiência para os Veículos de Comunicação da 
Atualidade

Nesta atualidade de cobertura à pandemia do novo Coronavírus 
então, o jornalista disputa espaço com os produtores de conteúdo que 
não fazem parte da imprensa formalmente organizada. Os meios de 
comunicação de massa perderam a hegemonia na publicação de con-
teúdo (Anderson, 2006). Há um excesso de informação à disposição 
do público e ele escolhe o que vai consumir.

A busca constante por maior número de acessos acaba por retirar do 
jornalismo seu caráter principal, que é o de buscar o interesse público. 
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Desde a inserção da internet e a evolução da possibilidade constante da 
medição de cliques nos conteúdos, o jornalismo tem se pautado mais e 
mais pelo interesse do público (Deuze, 2005). A preocupação do pro-
fissional pelo bem comum de toda uma comunidade e não somente do 
nicho conectado, acaba em certa forma comprometido (Smyrnaios, 2018).

O foco nos cliques, às vezes financia manchetes bombásticas, 
que chamem a atenção de imediato numa página de internet. A meta 
constante pela viralização da notícia determina o que vai aparecer na 
primeira página dos jornais, na escalada do telejornal e no portal de 
notícias. Evidentemente, quando se fala em Coronavírus, desde o início 
da pandemia houve um aumento no interesse das pessoas pelo assunto. 
O público estava ávido por saber qual realidade o mundo estava enfren-
tando. O Google Trends (“Notícias sobre coronavírus”, 2020) apontou 
que no Brasil, no mês de março de 2020, pesquisas com o termo “notí-
cias sobre coronavírus”, tiveram as seguintes frases no topo das buscas:

1 -  últimas notícias sobre Coronavírus no Brasil;

2 -  notícias boas sobre o Coronavírus no Brasil;

3 -  últimas notícias;

4 -  notícias sobre o Coronavírus no Brasil e no mundo.

Note-se que a segunda frase utilizada na plataforma de busca estava 
relacionada a boas notícias ligadas à pandemia. A frase traduziu a 
necessidade da audiência em ter boas notícias, mesmo num contexto 
de pandemia experimentado por esta sociedade moderna, que ainda não 
tinha vivido situação semelhante. Outro dado apontado pelo Google 
Trends (“Solidariedade durante a pandemia”, 2020) foi a busca pelo 
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termo “solidariedade” neste período. De acordo com o Google, buscas 
ligadas à solidariedade atingiram seu pico em maio de 2020. As prin-
cipais frases utilizadas foram:

1 -  Como ajudar no combate ao Coronavírus?

2 -  Coronavírus, como ajudar o próximo?

3 -  Como ajudar Manaus?

4 -  Como ajudar no Coronavírus, sem dinheiro?

Isso só reforça como o consumidor de informação estava ávido por 
conhecer a realidade em um espectro que ia além da catástrofe. O perí-
odo de pandemia do novo Coronavírus foi um momento de estresse 
absurdo para a sociedade do século XXI e diante deste contexto, havia 
uma necessidade crescente de uma visão plural do acontecimento.

Compartilhamento de Informações

Os leitores têm a tendência de compartilhar as informações acessa-
das na internet. Segundo Syn e Oh (2015), os principais motivos que 
levam uma pessoa a compartilhar informação residem na busca pelo 
convívio social. Os autores apontam que uma informação se torna 
altamente compartilhável quando apresenta a possibilidade de causar 
reciprocidade, melhorar a reputação, demonstrar altruísmo, diversão, 
senso de eficiência e interesses comunitários. Neste aspecto, boas notícias 
apresentam uma maior qualificação para compartilhamento.

Em uma pesquisa feita com o público universitário, Kim et al. (2015) 
notaram que o medo de julgamento fazia com que os conteúdos 



456

compartilhados fossem positivos ou engraçados. Toriumi et al. (2013) 
verificaram que durante um terremoto no Japão, o compartilhamento de 
informações no Twitter visava ajudar quem estava em locais atingidos 
pela tragédia. Demonstrando a preocupação altruísta das pessoas em 
meio a uma catástrofe.

Padro (2010) reforça que as pessoas consomem notícia não somente 
para se informar, esta seria, na verdade, apenas uma das motivações. 
Ele reitera que as pessoas consomem notícias para entender o mundo, 
como ele funciona, como melhorá-lo e ainda como transformarem a si 
mesmas. O ser humano é relacional, está sempre em busca de entender 
seu papel na coletividade.

No caso da pandemia, o compartilhamento da informação pode ajudar 
a salvar vidas. Nas epidemias os vírus passam de pessoa para pessoa. 
No caso das notícias elas também são compartilhadas de indivíduo 
para indivíduo nas redes sociais digitais. A imprensa profissional tem 
um papel importante na divulgação de notícias positivas relacionadas 
a tratamentos da Covid-19, apresentar histórias de cura, de ações de 
solidariedade aos menos afortunados, devido à desigualdade social que 
enfrentamos (Van Bavel et al., 2020).

Algumas Experiências com Boas Notícias Relacionadas à 
Pandemia

A maior parte das plataformas de notícia do Brasil e no mundo criaram 
seções especiais sobre o Coronavírus, caso do portal UOL, da Folha de 
S. Paulo, Estadão, entre outros. Em geral, as seções foram feitas para 
selecionar o hard news relacionado à cobertura da pandemia. Mas alguns 
veículos de comunicação optaram por manterem separadamente boas 
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notícias relacionadas à pandemia, ou dicas de prevenção, que é o caso 
do portal da rádio Jovem Pam, de São Paulo, como mostra a figura 3. 
No topo da seção especial sobre o Coronavírus foi colocada em des-
taque a frase: Informação é o melhor remédio. A opção do veículo de 
comunicação foi trazer em primeiro plano, logo no início da página, 
uma série de vídeos com dicas de como identificar a doença, locais de 
tratamentos, como se prevenir.

Figura 3

Seção do Site da Rádio Jovem Pan Reservada a Notícias da Pandemia 
da Covid-19

(Jovem Pan, 2020)

Mesmo em meio à pandemia, um site brasileiro, o “Só Notícia Boa”, 
se desdobrou para encontrar manchetes que trouxessem alento e espe-
rança. E as pautas eram variadas, tratavam de pesquisas de vacinas de 
prevenção ao vírus, tratamentos, lazer, melhoria de alimentação por 
conta da pandemia. A tarefa foi árdua, mas num momento que tratar 
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da Covid-19 era inevitável, este site encontrou um novo contexto para 
trazer notícias ligadas à pandemia, de uma forma que incentivava os 
leitores a terem esperança. Como fica evidente na figura 4.

Figura 4

Portal Só Notícia Boa com as Manchetes de 02 de Jun./20 na Cobertura 
à Pandemia da Covid-19

https://www.sonoticiaboa.com.br/

Em entrevista à Agência Brasil, o idealizado do site, o jornalista 
Rinaldo de Oliveira disse que tinha se cansado de só dar notícias ruins 
como apresentador de TV. Função profissional que ele ocupou por anos. 
O site que ele financiou inicialmente do próprio bolso já tem mais de 
dois milhões de acessos por mês. E segundo ele, já chegou a 120 países 
(“Notícia ruim faz mal para a saúde psicológica”, 2019).

Outras iniciativas vêm se multiplicando no intuito de atender ao 
público que tem buscado por boas notícias relacionadas à pandemia da 
SARS-CoV-2. O portal Megacurioso criou uma sessão apenas de “Boas 
Notícias sobre o Coronavírus”. Já no cabeçalho da seção, o leitor recebe 
um incentivo para compartilhar o conteúdo exemplificado na figura 5.
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Figura 5

Seção do Portal Megacurioso Apenas com Notícias Positivas Sobre o 
Novo Coronavírus

(Farinaccio, 2020)

Figura 6

Portal Terra, com Seção de Notícias Positivas Relacionadas à Pandemia 

(Site Terra, 2020)
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O portal Terra também criou uma seção exclusiva para notícias do 
novo Coronavírus. Nesta seção, logo no topo da página, abriu um box 
com o seguinte título: “Esperança em tempos de Covid-19”. Dentro do 
box quatro títulos de reportagens apenas com notícias positivas rela-
cionadas à pandemia do novo Coronavírus, como ilustrado na figura 6.

Considerações Finais

As notícias positivas não constam dos critérios de noticiabilidade. 
Na prática jornalística, profissionais que se dedicam apenas a fatos posi-
tivos são preteridos. Costuma ser valorizado nas redações o jornalista 
que se entrega à caça de denúncias, às reportagens investigativas e não 
aquele que se propõe a tratar questões cotidianas, avanços da ciência, 
histórias de altruísmo. O “furo”, que é a notícia exclusiva, sempre é usado 
para classificar uma denúncia, feita por um profissional investigativo.

Como podemos observar, os consumidores de notícia também que-
rem informações positivas ligadas aos fatos. O excesso de más notícias, 
próprias da pandemia do novo Coronavírus, foi apontado como um dos 
motivos de aumento de crises de ansiedade em pacientes em tratamento 
(Liang, 2020). Um dos principais motivos que levam os consumidores 
a compartilharem notícias entre si é o desejo de pertencerem à coletivi-
dade. Neste sentido, boas notícias têm um apelo maior de viralização. 
Informações positivas são um alento, frente às informações constantes 
da pandemia, relacionadas ao cenário de aumento de mortes, número 
de infectados e crise econômica causada pela paralisação da atividade 
produtiva, com a população confinada em casa.
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Uma maior inclusão de boas notícias, durante a pandemia do novo 
Coronavírus, no cardápio dos veículos tradicionais de comunicação 
traria mais público à imprensa profissional. O compartilhamento des-
tes conteúdos garantiria às pessoas informações de melhor qualidade, 
produzidas sob a égide da prática jornalística, com checagem de dados, 
múltiplas visões do fato e clareza em sua exposição. Um legado de 
esperança, traduzido em notícias.
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