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APRESENTAÇÃO

Há mais de dois anos, o mundo enfrenta o desafio de reaprender 
a viver, num processo de adaptação à virtualidade. Uma transformação 
que, para diversos cientistas da comunicação, acelerou o processo de 
virtualização dos seres humanos e de suas relações para com o outro e, 
obviamente, com os meios de comunicação. Sem dúvida, testemunhamos 
uma reconfiguração do ecossistema midiático. Com esse tema norte-
ador às conferências, realizamos o 5º Congresso Internacional Media 
Ecology and Image Studies – MEISTUDIES, que contou com o tema 
“A virtualização do novo ecossistema midiático”. O evento também 
foi marcado pela realização paralela do VI Seminário Internacional 
Red ITC, evento que nos acompanha pelo terceiro ano consecutivo.

Já em sua quinta edição, o MEISTUDIES repetiu a sua progra-
mação e formato de participação totalmente assíncrono, colaborando 
com a preservação da saúde cognitiva dos participantes. Acreditamos 
que o conteúdo assíncrono facilita a disseminação do conhecimento, 
e está é a nossa missão como evento científico. Para tanto, contamos 
com a parceria dos 15 conferencistas e das coordenações das 13 mesas 
de trabalho, um staff que reuniu mentes representantes de nove países.

O evento continuou a ser organizado pelo GENEM – Grupo de 
Estudos sobre a Nova Ecologia dos Meios (Universidade Estadual Paulista 
– UNESP, Brasil) e pelo Departamento de Ciências da Comunicação da 
Universidade Técnica Particular de Loja - UTPL (Equador). Também 



contou com apoio da Cátedra Latino-americana de Narrativas Transmídia 
(sediada na Universidade Nacional de Rosario, Argentina), do Programa 
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Comunicação (Universidade Estadual 
Paulista – UNESP, Brasil), do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Comunicação – menção em Investigação e Cultura Digital (Universidade 
Técnica Particular de Loja – UTPL, Equador), do Programa de Pós-Gra-
duação em Jornalismo (Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG, 
Brasil), da Red ITC - Internet, Tecnologia e Comunicação (Espanha), 
da Red INAV – Rede Ibero-americana sobre Narrativas Audiovisuais, 
Observatorio de Comunicación UTPL e da Ria Editorial.

E de uma de nossas entidades apoiadoras, a portuguesa 
Ria Editorial, surge esta obra científica. Nela, são publicados textos 
resultantes dos resumos expandidos apresentados no MEISTUDIES, 
aprovados às cegas por pares acadêmicos. Finalmente, e após avaliação 
da obra como um todo, apresentamos mais uma ação do congresso, 
juntamente com a Ria Editorial e a Universidade Técnica Particular de 
Loja, no sentido de democratizar o conhecimento. Com este livro, a 
ciência não fica limitada a fronteiras e distâncias. Como se trata de um 
livro de acesso grátis e em formato digital, materializa-se apenas uma 
coisa: o conhecimento. Boa leitura.

Andrea Versuti
Denis Renó

Diana Rivera
Jesús Flores

Vicente Gosciola
Diretores Acadêmicos

Luciana Renó
Diretora Geral
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O ESTADO DA ARTE DA PESQUISA 
BRASILEIRA EM COMUNICAÇÃO SOBRE 

TELEJORNALISMO E DIREITOS HUMANOS: 
UM OLHAR SOBRE O PORTAL DE 

PERIÓDICOS DA CAPES

Jemima Bispo1

Iluska Coutinho2

O telejornalismo é um importante agente de mediação nas 
sociedades democráticas, sendo responsável por um processo dialético 
com o telespectador que envolve esferas sociais, políticas, econômicas 
e culturais. No exercício de suas mediações, o jornalismo audiovisual 
produz e reproduz com expressiva autonomia as estruturas de poder social 
(Becker, 2016, p. 20). Representa ainda, nas palavras de Vizeu (2014), 

1. Doutoranda e Mestre em Com. pelo Prog. de Pós-grad. em Com. da Univ. Federal 
de Juiz de Fora, na linha de pesquisa Mídias e Processos Sociais. Pesquisadora 
do Núcleo de Jornalismo e Audiovisual. jemimabispo0@gmail.com

2. Doutora em Comunicação Social, professora do curso de Jornalismo e do 
PPGCOM da Faculdade de Comunicação da UFJF. Coordenadora e pesquisadora 
do Núcleo de Jornalismo e Audiovisual. iluska.coutinho@ufjf.br
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“o meio mais simples, cômodo, econômico e acessível para conhecer 
e compreender tudo que acontece na realidade e como se transforma 
a sociedade” (2014, p. 90). Na mesma esteira, Cádima (1998) destaca 
o ambiente televisivo como aquele que desempenha papel importante 
na transmissão de valores sociais e em seu desenvolvimento e que, a 
partir da introdução das tecnologias digitais, “caminha agora para um 
novo ciclo de forte interação com o público, alterando-se assim também 
o vínculo social e cultural” (1998, p. 3). A partir desses pressupos-
tos, acreditamos estar diante de uma via importante para a educação, 
sobretudo em relação aos Direitos Humanos. Diante da credibilidade 
da notícia veiculada em telejornais e ante uma realidade social repleta 
de desigualdades, preconceitos, violências e violações de direitos civis, 
políticos e sociais, os telejornais adquirem, ainda que sob a forma nor-
mativa, um papel imprescindível a cumprir, denunciando as violações 
e dando acesso aos telespectadores às reflexões sobre as temáticas que 
envolvem os Direitos Humanos.

Ressaltamos ainda função do telejornalismo como auxiliador 
na conscientização dos Direitos Humanos, devendo aproximar o tema 
das pessoas. Tal aproximação passa pela linguagem com que a temá-
tica é abordada, pela formação mais qualificada dos jornalistas, pela 
melhora dos procedimentos de apuração, mais transparência na cober-
tura, pela ampliação das fontes ouvidas, pelo esforço dos jornalistas 
em se aproximar das entidades de proteção dos Direitos Humanos, 
pela sensibilização dos donos e/ou diretores dos veículos em despertar 
o interesse das pessoas e pela desmistificação do senso comum, o que 
permitirá uma análise mais precisa e detalhada da realidade (Garcez & 
Oliveira, 2015, p. 18).
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Corroborando com tal colocação, o professor catedrático jubilado 
da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e Distinguished 
Legal Scholar da Universidade de Wisconsin (EUA), Boaventura de 
Sousa Santos, na obra Direitos Humanos, democracia e desenvolvimento, 
traz uma ampla reflexão a partir da afirmação de que “a hegemonia dos 
direitos humanos como linguagem de dignidade humana é hoje incon-
testável” (Santos, 2013, p.42). Sob essa perspectiva, fomos instigados 
pelo interesse em investigar de que forma as produções acadêmicas no 
Brasil também têm evidenciado tais temáticas. Portanto, o artigo pretende 
mapear o cenário em que se encontram as pesquisas em Comunicação 
relacionadas aos temas Telejornalismo e Direitos Humanos. O objetivo 
é abarcar o que tem sido pesquisado no âmbito acadêmico e ainda novas 
contribuições para o projeto de tese, definindo, assim, o estado da arte 
das pesquisas abrigadas no Portal de Periódicos da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), com base nas 
palavras-chave: Telejornalismo e Direitos Humanos, identificando as 
produções científicas dos últimos cinco anos.

Interessa-nos ainda sondar, por meio da análise de conteúdo, 
os seguintes eixos: quais os enfoques dados ao tema, telejornais anali-
sados, tipos de estudos realizados (empírico ou conceitual), principais 
metodologias utilizadas e fundamentação teórica abordada. Portanto, 
este artigo apresenta a análise de conteúdo como uma das técnicas de 
tratamento de dados em pesquisa qualitativa e está calcado na proposta 
de Bardin (2011).

O termo análise de conteúdo, segundo a autora, designa:

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a 
obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
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conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições 
de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 
(Bardin, 2011, p. 47)

A utilização da análise de conteúdo, segundo o referido autor, 
prevê três fases fundamentais, conforme o esquema apresentado na 
Figura 1: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resulta-
dos – a inferência e a interpretação.

Figura 1

Três fases da Análise de Conteúdo

Nota. Adaptado de Bardin (2011).

Antes da análise, contudo, a ideia é traçar um panorama sobre 
a pesquisa em Comunicação no Brasil, a partir das considerações de 
importantes epistemólogos e metodólogos da área, que apontam os 
principais desafios e possibilidades do campo comunicacional no cenário 
contemporâneo. Ressaltando que o objetivo não é depreciar ou realizar 
qualquer tipo de repreensão em relação aos trabalhos encontrados no 
repositório. Antes, busca-se lançar o olhar sobre eles na expectativa 
de encontrar insumos que nos possibilitem traçar um mapeamento do 
cenário das produções científicas sobre os temas já assinalados.
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O Desenvolvimento das Ciências da Comunicação no Brasil

Na obra História do pensamento comunicacional: cenários e 
personagens, Marques de Melo (2003), que em várias outras publicações 
também se dedicou à história e ao desenvolvimento das Ciências da 
Comunicação no Brasil, trata sobre a configuração da pesquisa científica 
no país, que começa a ganhar impulso após as décadas de 1950 - 1960 
com estudos amparados em correntes europeias. Depois da reforma 
universitária ocorrida em 1968, a matriz investigativa passa a ter seu 
cerne no arcabouço teórico dos modelos norte-americanos. Um cená-
rio marcado ainda pelo autoritarismo imposto pelo regime militar no 
Brasil que, de certa maneira, gerou danos escusos, sendo que um dos 
mais nocivos para o desenvolvimento da pesquisa foi a resistência à 
modernização dos campi universitários brasileiros, superada somente 
com o retorno, graças à anistia a partir de 1979, de muitos intelectuais 
cassados pelo golpe militar. Mas sua expansão se dá, sobretudo, com 
a volta da transição democrática ocorrida nos anos 1980, que culmina 
com o fim do regime ditatorial em 1985.

Há mais de cinquenta anos, conforme Marques de Melo (2003), 
já havia no Brasil uma produção intelectual de comunicação na forma de 
ensaios, oriunda dos primeiros cursos superiores de Jornalismo e com 
aportes do mercado. Entretanto, pode-se dizer que a pesquisa científica 
em comunicação começou de forma mais sistematizada nos anos de 
1970, com os cursos de pós-graduação em Comunicação.

Neste aspecto, é importante relembrar a definição de Lopes 
(2000) sobre o campo acadêmico. Em suas palavras, trata-se de um 
“conjunto de instituições de nível superior destinado ao estudo e ao 
ensino de comunicação e onde se produz a teoria, a pesquisa e a formação 
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universitária das profissões de comunicação” (2000, p. 42). Tal definição 
envolve três subcampos: o científico (produção de conhecimento teórico 
e aplicado); o educativo (reprodução desse conhecimento pelo ensino); 
e o profissional (aplicação das práticas pelo mercado).

A definição de Lopes (2000) dialoga com o conceito de campo, 
descrito por Bourdieu (1983), que explica se tratar de um espaço de 
“busca do reconhecimento público e político do saber produzido” (1983, 
p. 123). Procurar a legitimação daqueles que se dedicam a construir novas 
teorias, por meio de sua visibilização diante da comunidade acadêmica 
e da sociedade, é uma luta constante nesse âmbito:

O campo científico, enquanto sistema de relações objetivas entre 
posições adquiridas (em lutas anteriores), é lugar, espaço de jogo de 
uma luta concorrencial. O que está em jogo especificamente nessa 
luta é o monopólio da autoridade científica definida, de maneira 
inseparável, como capacidade técnica e poder social; ou, se 
quisermos, o monopólio da competência científica, compreendida 
enquanto capacidade de falar e de agir legitimamente (isto é, 
de maneira autorizada e com autoridade), que é socialmente 
outorgada a um agente determinado. (Bourdieu, 1983, p. 123)

No caso específico da Comunicação, muitos autores acreditam 
que o campo epistemológico esbarra em diversas variáveis do processo 
de interação social e midiatização da sociedade que não são percebidas 
de forma plena e acabam se fragmentando em questões e objetos espe-
cíficos dos mais diversos campos de conhecimento. Por isso, discutem 
até que ponto é necessário delimitar o território da questão comunica-
cional ou enfatizar como se dá sua articulação com outros saberes, na 
tentativa de consolidar estes estudos como ciências da comunicação.
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Pesquisa em Comunicação no Brasil: desafios e possibilidades

O ato de comunicar não é um fenômeno novo. Trata-se de um 
mecanismo que sempre foi essencial para que os indivíduos interajam e 
se desenvolvam. No entanto, acredita-se que o processo cada vez mais 
acelerado de transmissão de informações na sociedade contemporânea 
acaba por construir um cenário em que a midiatização dos processos 
sociais se torna ponto central de análise e reflexão acerca do conheci-
mento científico, exigindo, cada vez, mais pesquisas na área, na tentativa 
de entender a complexidade do mundo atual.

Portanto, estamos diante de um evento relevante e central para o 
entendimento da atualidade. Em seu artigo O campo da comunicação: 
sua constituição, desafios e dilemas (Lopes, 2006), publicado em 2006 
na Revista Famecos, Maria Immacolata Vassallo de Lopes, pioneira 
no Brasil no tratamento das questões epistemológicas que afetam a 
comunicação, apontou: “Este é um momento histórico particular, pois 
vimos colocada a comunicação no centro da sociedade contemporânea 
e no seu próprio sentido”. Para a autora, é nesse cenário que residem as 
explicações mais plausíveis para o que ela chama de explosão da comu-
nicação, para a explosão dos cursos de comunicação e, principalmente, 
a explosão da importância dos estudos de comunicação.

Lopes (2006) acredita que, no entroncamento dos processos 
de institucionalização acelerada dos estudos de comunicação com o 
crescimento da insatisfação generalizada com a sua disciplinarização 
no contexto das ciências sociais (Wallerstein, 1999) e, também, com a 
sociedade da comunicação (Vattimo, 1992), poderia se identificar a ins-
titucionalização transdisciplinar dos estudos de comunicação. Contudo, 
valendo-se da metáfora de que a comunicação é “indisciplinada” 
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(Morcellini & Fatelli, 1996), isso a tornaria um paradoxo frente à ace-
leração do seu processo de institucionalização acadêmica. Nas palavras 
de Capparelli e Stumpf:

A Comunicação, na sua dimensão institucional, procura se 
organizar de forma autônoma, mas não em termos epistemológicos. 
Não que os objetos de estudo tivessem se tornado particulares 
ou que os pressupostos teóricos fossem próprios. Na verdade, a 
massa crítica sobre o fenômeno criou nichos de pesquisadores 
situados, em termos profissionais ou burocráticos, nos chamados 
departamentos de comunicação. Em outras palavras, o campo 
institucional procurou se especializar. Um paradoxo: procurou 
se especializar institucionalmente no momento em que a 
fragmentação aumenta em termos de interfaces e de perspectivas 
teóricas. (Capparelli & Stumpf, 1998, p. 09)

Para Moragas (1985), a prática da pesquisa de Comunicação 
tem sido meramente pluridisciplinar, isto é, feita com a colaboração 
de distintas disciplinas para o reconhecimento de um objeto comum, 
cada uma delas a partir de sua ótica particular, o que leva apenas a uma 
justaposição de conhecimentos díspares e não à sua integração.

Segundo o autor, o desenvolvimento do campo caracteriza-se, 
hoje, como interdisciplinar, na medida em que implica o confronto e o 
intercâmbio de métodos e pontos de vista. Para ele, um grau superior de 
colaboração se daria na transdisciplinaridade, etapa ainda não alcançada, 
segundo proposições do autor, que não se limitaria a posicionar um 
objeto comum, a compartilhar ou complementar enfoques metodológi-
cos, senão que trabalharia com conceitos e teorias comuns às distintas 
ciências sociais. A solução destes problemas, de acordo com Moragas 
(1985), deveria ser confiada à investigação epistemológica das próprias 
Ciências Sociais, nas quais se insere a Comunicação.
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De acordo com Lopes (2006), o pensamento epistemológico 
no campo da Comunicação no Brasil constitui uma perspectiva recente 
que se manifesta no crescimento de análises autorreflexivas. Elas têm 
se expressado, por exemplo, em trabalhos de reconstrução histórica 
do campo e de teorização dos objetos de pesquisa de comunicação no 
Brasil feitos, entre outros, por José Marques de Melo, Antonio Fausto 
Neto, Luiz Martino, José Luiz Braga, Lucrécia Ferrara, Muniz Sodré, 
Ciro Marcondes Filho, Lúcia Santaella e Francisco Rüdiger.

Alguns desses pesquisadores estiveram presentes no II Seminário 
Nacional de Epistemologia da Comunicação, como uma sessão prévia 
ao XIV Congresso Iberoamericano de Comunicação – IBERCOM 2015. 
Na ocasião, 12 autores apresentaram suas trajetórias de docentes des-
tacados do campo e suas autorreflexões, considerando os percursos de 
formação, as trajetórias profissionais e as opções teórico-metodológicas 
para a pesquisa de cada convidado. Tais reflexões compuseram ainda o 
livro organizado por Maria Immacolata Vassallo de Lopes, intitulado 
Epistemologia da Comunicação no Brasil: trajetórias autorreflexivas, 
lançado em 2016. Na obra, questões críticas à pesquisa em Comuni-
cação são descritas por Lopes (2016), a partir do que ela descreveu 
como Modelo Metodológico de Pesquisa. Para a autora, tais problemas 
evidenciados nas pesquisas levam em consideração: a ausência da 
reflexão epistemológica, fraqueza teórica, falta de visão metodológica 
integrada, deficiente combinação de métodos/técnicas, predomínio 
da pesquisa descritiva, persistente dicotomia da pesquisa quantitativa 
X qualitativa, grifos da autora.
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Já no texto Perspectivas para um conhecimento comunicacional, 
que integra o mesmo livro, José Luiz Braga aborda outros problemas 
relacionados à pesquisa em comunicação.

Ao abordar as inúmeras referências transversais de outras 
áreas, é sempre importante perguntar em relação aos estudos, 
e, no nosso caso, a escolas, teorias e autores, o que há neles de 
propriamente comunicacional? Questão cuja resposta demanda o 
“desentranhamento do objeto de perspectivas outras, ao mesmo 
tempo [...] que não deixe de fora aspectos do objeto que são 
fundamentais para sua compreensão. (Braga, 2004, p. 225)

Trata-se, portanto, conforme orienta o autor, de elencar conhe-
cimentos mais amplos – constitutivos de um acervo de proposições 
teóricas – e trazê-los para o âmbito próprio da comunicação. Sua atu-
ação na Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em 
Comunicação (Compós) desde sua criação, no início dos anos de 1990, 
assim como as discussões promovidas pela entidade sobre o perfil do 
campo comunicacional, acabaram gerando evidências do horizonte tão 
diversificado em que as pesquisas se desenvolviam. De forma paralela, 
os eventos da Compós também ajudaram a configurar os principais 
ângulos, e ainda apontavam para a questão da diversidade e para o pro-
blema da dispersão. Diante disso, o autor propõe o chamado Programa 
de Ação para o Conhecimento. Braga (2016) acredita que, para uma 
disciplina em vias de constituição, que não possui teorias fundadoras, 
não faz sentido examinar e debater o que sustenta seus conhecimentos. 
Antes de tudo, o pesquisador precisa reconhecer que existem lacunas 
e dispersões no conhecimento disponível atualmente. Para ele, não é 
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possível assegurar epistemologicamente a validade plena ou os sentidos 
fundamentais do que sabemos.

A questão interdisciplinar da pesquisa em Comunicação também 
é apontada por Braga (2016). Nas palavras do autor:

Há uma oferta interdisciplinar – mas reduzir o conhecimento 
do campo a essa oferta incompleta e dispersa significa aceitar 
o fenômeno comunicacional como não constituído por um 
corpo integrado de processos, arriscando um imobilismo 
epistemológico da área. Quando temos, no Brasil, uma área 
acadêmica operacionalmente constituída, a proposta de um 
“interdisciplinarismo” caracterizador do campo pareceria se 
aceitar parasitária com relação às demais áreas de produção de 
conhecimento. Ao contrário, estou convencido de que a área está 
produzindo um conhecimento diversificado, com contribuições 
que podem vir a ser relevantes como oferta às demais Ciências 
Humanas e Sociais. Justifica-se assim a defesa da constituição, 
em curso, de uma efetiva especialidade de conhecimentos. 
(Braga, 2016, p. 126)

Para ele, os trabalhos interdisciplinares são certamente bem-
-vindos – como ocorre hoje, aliás, entre todas as disciplinas de conhe-
cimento – como processo de estimulação, tensionamento e exigência de 
rigor para a ciência. Mas o verdadeiro trabalho interdisciplinar só faz 
sentido se, de nossa parte, pudemos trazer as contribuições específicas 
que constituirão o acervo de um conhecimento comunicacional não 
dependente das demais Ciências Humanas Sociais.

Ampliando a discussão sobre a ausência epistemológica nas 
pesquisas de Comunicação, Santaella (2016) professa e propõe o uso 
de uma epistemologia semiótica extraída da filosofia peirciana. Ao cri-
ticar a simplificação dos conceitos de Peirce e a redução da tríade dos 
ícones, índices e símbolos até o limite da esterilidade, ela aponta a 
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visão antidualista como importante passo para a produção de novos 
conhecimentos comunicacionais:

Oehler (1979) também discutiu, no seu seminal artigo sobre 
“As fundações cognitivas da teoria dos signos”, que Pierce criou 
não apenas uma teoria dos mais diversos signos, mas plantou 
nessa teoria um solo fenomenológico original, de modo que dela 
resulta imbricações epistemológicas não menos originais, um 
verdadeiro giro coperniano na tradição que exige de quem dela 
se aproxima, entre outras coisas, o abandono cabal das ilusões 
de que a cognição e o conhecimento se dão na relação dual entre 
um objeto que se dá a conhecer e um intérprete conhecedor. 
Ou se abandona esse preconceito dualista e qualquer um dos 
seus enumeráveis disfarces ou apenas se escorrega em torno da 
radicalidade do giro triádico sem conseguir penetrá-lo. (Santaella, 
2016, p. 39)

Sob outra perspectiva, Ferrara (2016) procura compreender os 
processos de produção de conhecimento na área e compara definições 
de diversos autores, sem optar pela exclusividade de qualquer linha de 
pensamento ou teoria. Como objetivo geral de investigação, a autora 
busca superar polaridades conceituais que, considera, são fatores redu-
tores de elaborações científicas.

Considero que o cruzamento entre teorias, conceitos e autores 
aliado à observação empírica, constitui experiência frutífera 
para meu trabalho individual e para a orientação de outros 
pesquisadores e foi fundamental para definir, com o tempo, 
uma estratégia de trabalho que considero básica para eventual 
contribuição que possa vir a trazer para a área. (Ferrara, 2016, 
p. 143)

Nesse sentido, ela propõe um trabalho estará voltado para a com-
preensão da diferença que se estabelece entre os conceitos de “asserção” 
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e “incerteza” como bases científicas que, possivelmente, constituem 
dois eixos em torno dos quais se desenvolve a epistemologia da comu-
nicação. Em primeiro lugar, a epistemologia assertiva ocupa amplo 
espaço histórico e teórico que, desde as primeiras pesquisas empíricas 
do século XX, grifos da autora, tem respondido a questões que procuram 
uma identidade ou funcionalidade da comunicação. Nessa vertente, a 
comunicação estaria basicamente apoiada na mensagem, procurando 
encontrar veículos para a transmissão da informação e segura base de 
intervenção junto ao público. “Uma comunicação que se volta para a 
construção assertiva da sua identidade, confundindo-a com seus obje-
tivos. Uma epistemologia programática” (Ferrara, 2016, p.144).

Em contrapartida, tem-se uma comunicação indecisa ou incerta 
que questiona a identidade anterior para se referir, desde os anos de 1940, 
à natureza do comunicável como base para o desenvolvimento de uma 
comunicação de natureza mais vinculativa e, sobretudo, indeterminada 
nos seus objetivos. Uma epistemologia que, à revelia daquilo que se 
convencionou chamar científico, assume a indeterminação dos seus 
objetivos e, sobretudo, a indecisão das suas fronteiras. Essa incerteza se 
estabelece como diferença em relação à anterior definição e apresenta 
ricas inferências que transformam o vínculo comunicativo em ágil atu-
ação interativa com consequências sociais e políticas. Como indecisão, 
a epistemologia abre nova dimensão para a ciência da comunicação que 
surge disposta a enfrentar outros desafios investigativos. Uma episte-
mologia indagativa, segundo a autora.

Esses são pressupostos que balizaram as análises dos artigos 
encontrados no Portal de Periódicos da Capes, a partir da busca pelas 
palavras-chave: Telejornalismo e Direitos Humanos.



28

Caminhos Percorridos

Como já dito, os eixos que orientam a análise dos trabalhos 
encontrados no Portal de Periódicos da Capes levam em conta: quais os 
enfoques dados ao tema, telejornais e/ou emissoras analisados, tipos de 
estudos realizados (empírico ou conceitual), principais autores referen-
ciados nas bibliografias e ainda a fundamentação teórico-metodológica 
abarcada.

Dando conta da pesquisa documental, buscamos referência em 
Sônia Virgínia Moreira, que declara:

Conforme explica a própria designação, a análise documental 
compreende a identificação, a verificação e a apreciação de 
documentos para determinado fim. No caso da pesquisa científica, 
é, ao mesmo tempo, método e técnica. Método porque pressupõe 
o ângulo escolhido como base de uma investigação. Técnica 
porque é um recurso que complementa outras formas de obtenção 
de dados, como a entrevista e o questionário. (...) As fontes da 
análise documental frequentemente são de origem secundária, ou 
seja, constituem conhecimento, dados ou informação já reunidos 
ou organizados. (Moreira, 2005, pp. 271-272)

Assim, o levantamento dos documentos a serem analisados se 
deu por meio do acesso ao Portal de Periódicos da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). De acordo 
com a descrição no repositório citado, trata-se de uma biblioteca virtual 
que reúne e disponibiliza a instituições de ensino e pesquisa no Brasil 
o acesso à produção científica internacional, contando, para isso, com 
um acervo de mais de 45 mil títulos com texto completo, 130 bases 
referenciais, 12 bases dedicadas exclusivamente a patentes, além de 
livros, enciclopédias e obras de referência, normas técnicas, estatísticas 
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e conteúdo audiovisual. A plataforma, criada em 1990, foi tomada como 
referencial de pesquisa devido à sua importância relacionado ao aten-
dimento das demandas dos setores acadêmico e produtivo.

Para a pesquisa, o acesso foi feito via Comunidade Acadêmica 
Federada (CAFe). Provida pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 
(RNP), a CAFe permite que usuários utilizem login e senha institucionais 
para diversos serviços – entre eles, é possível acessar de forma remota 
o conteúdo assinado do Portal de Periódicos. Após o login, a pesquisa 
ocorreu a partir da seção Busca por assunto, onde há a possibilidade de 
acessar os conteúdos buscando pelo identificador digital de documen-
tos (PMID/DOI) ou termos de busca. Optamos por este último, tendo 
como palavras-chaves as temáticas: Jornalismo e Direitos Humanos. 
Como tratou-se de uma busca avançada, definimos o período de 2016 a 
2020 como recorte temporal do levantamento, mais precisamente, entre 
o dia 01 de janeiro de 2016 e 31 de dezembro de 2020.

Com relação ao tipo de material a ser analisado, abrangemos 
todos os tipos, a saber: livros, artigos, imagens e audiovisual, produzidos 
no idioma português. Neste âmbito, foram encontradas 175 produções, 
entre elas 160 artigos, 14 livros e uma resenha. Refinando ainda mais 
a pesquisa, nos atemos a analisar quantitativamente apenas os artigos, 
excluindo os demais tipos de recursos. Ao optar por apenas artigos 
revisados por pares, chegamos a um contingente de 138 trabalhos, 
ordenados no portal pelo grau de relevância.

Organizando de forma isolada as publicações ano a ano, che-
gamos aos seguintes dados:



30

Quadro 1

Número de artigos produzidos e por ano

ANO PRODUÇÕES
2016 32
2017 33
2018 37
2019 21
2020 15

Elaborado pela autora.

Os números apontam a dominância de artigos sobre as temáti-
cas no ano de 2018. Foram 37 trabalhos publicados e disponibilizados 
no Portal da Capes. Apesar da prevalência, percebe-se que houve uma 
considerável diminuição de produção a partir de então, evidenciados 
pelo recuo das publicações no referido portal. No último ano, apenas 
15 trabalhos foram encontrados, o que sinaliza a premência dos estudos 
sobre Jornalismo sob a égide dos Direitos Humanos.

Como nosso olhar está voltado para a pesquisa relacionada ao 
Telejornalismo, a partir desse levantamento quantitativo, lançamos mão 
desse termo de busca para encontrar os artigos sobre as temáticas e, 
então, observar os eixos definidos para a análise qualitativa. Entre os 
138 artigos encontrados apenas três dizem respeito ao gênero em questão.

Abaixo, segue o quadro 2 com informações preliminares sobre 
cada trabalho coletado.

O primeiro artigo encontrado, intitulado Conflitos contempo-
râneos: A Categoria Refugiado no Telejornalismo Brasileiro, busca 
entender a complexidade da mobilidade humana no século XXI, pelo 
viés dos meios de comunicação social e dos direitos humanos. Por meio 
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de uma Análise de Conteúdo Qualitativa referente a cinco meses dos 
telejornais Jornal Nacional e Jornal da Record e, posteriormente, a uma 
Análise de Discurso de quatro peças, o trabalho rendeu resultados que 
facultou aos pesquisadores a verificação de que os meios de comunica-
ção analisados não têm o cuidado de diferenciar as variações existentes 
dentro das migrações, como os refugiados, por exemplo, atualmente 
protagonistas de grandes conflitos. Para embasar teoricamente o estudo 
foram utilizadas as Teorias da Comunicação e a hipótese de Agenda-
-Setting, assim como a influência de agências internacionais na pauta 
da mídia nacional e as Representações Sociais de Serge Moscovici.

Quadro 02

Informações iniciais sobre os trabalhos coletados no 
Portal de Periódicos Capes

Título Identificador Ano Instituição Periódico

Conflitos contemporâneos: 
A Categoria Refugiado 
no Telejornalismo Brasileiro

10.20873/
uft.2447-4266.
2018v4n5p512

2018
Universidade 

Nova de 
Lisboa

Revista 
Observatório

O processo penal democrático 
como estratégia de contenção 
da expansão do sistema penal 
e seu bloqueio provocado pela 
criminalização midiática

10.21902/2526-
0065/2016.
v2i2.1462

2016
Universidade 

Federal 
do Pará

Revista de 
Criminologias 
Políticas 
Criminais

“É muito ruim você não saber ler”: 
os sentidos de analfabetismo no 
programa brasileiro de televisão 
profissão repórter

Não informado 2018

Universidade 
Federal 
de Santa 
Maria

Chasqui - Revista 
Latinoamericana 
de Comunicação

Elaborado pela autora.
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Uma atenção é dada ainda ao segundo artigo, O processo penal 
democrático como estratégia de contenção da expansão do sistema 
penal e seu bloqueio provocado pela criminalização midiática. Apesar 
de constar nos termos de busca, pode ser inserido no campo do Direito, 
uma vez que aborda de que forma o processo penal pode contribuir para 
a contenção do agigantamento do sistema penal e do encarceramento 
em massa. O objetivo do artigo é tratar do processo penal a partir de 
uma leitura democrática para compreendê-lo como barreira de conten-
ção do avanço do sistema penal, bem como analisar o bloqueio dessa 
perspectiva provocado pela criminalização midiática. O gancho com 
o campo da Comunicação se dá por incorrer na correlação entre mídia 
e sistema penal a partir de aportes da criminologia crítica e de autores 
críticos da comunicação social. A partir daí, aborda como tal relação 
contribui para subverter a finalidade do processo penal enquanto instru-
mento de potencialização e eficácia de direitos e garantias fundamentais 
na relação de poder estabelecida em decorrência de um fato típico e 
da possibilidade de aplicação da pena. Os resultados apontam que a 
mídia enquanto agência de criminalização impacta a criminalização 
primária, difunde a ideologia dominante sobre a questão criminal (dis-
cursos criminológicos de bases etiológicas, dogma da pena, crença na 
criminalização provedora etc.), cria a imagem sobre a criminalidade, 
a qual estimula a sensação de insegurança; o que por sua vez provoca 
consequências na seleção dos comportamentos a serem qualificados 
como delitos e no agravamento de penas em plano abstrato. Segundo 
o trabalho, a mídia também impacta a criminalização secundária com 
a construção da imagem do criminoso direcionando a seletividade do 
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sistema penal para um setor específico da sociedade marcado pela 
exclusão e estigmatização social.

Já no terceiro artigo, os autores investigam os modos de dis-
cursivização do analfabetismo no Programa Profissão Repórter, da 
Rede Globo de Televisão, do Brasil, relacionando-os com práticas de 
cidadania. Partindo da abordagem teórico-metodológica da Análise de 
Discurso Crítica (ADC), operacionalizam os conceitos de intertextua-
lidade manifesta e constitutiva na análise de uma edição do programa 
sobre analfabetismo (21/07/2015). Mapeiam ainda as marcas textuais 
dispostas na superfície do texto para cotejar possibilidades de compreen-
são da cidadania desde os discursos da mídia. A pesquisa evidencia que 
as estratégias discursivas constroem sentidos de vergonha, desajuste e 
atraso para o analfabetismo, posicionando os analfabetos como sujeitos 
desqualificados para o mercado de trabalho e para as relações sociais. 
Antes de ser um direito-dever, a cidadania se torna um privilégio, pois 
depende das condições econômicas das pessoas.

Em relação aos eixos de análise, observamos que os trabalhos 
seguem alinhados aos temas pesquisados, a saber, sobre telejornalismo e 
Direitos Humanos, e nos fornecem reflexões importantes, principalmente 
a partir da apresentação de uma vasta bibliografia. Neste aspecto, desta-
cam-se as obras de Muniz Sodré, O estudo do jornalismo no século XX, 
de Nelson Traquina, Decidindo o que é notícia, de Alfredo Vizeu, Comu-
nicação-Mundo, de Armand Mattelart, Videologias, de Eugênio Bucci 
e Maria Rita Khel, O segredo da pirâmide: para uma teoria marxista 
do jornalismo, de Adelmo Genro Filho Comunicação-Mundo: história 
das técnicas e das estratégias, entre outras referências que apresentam 
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temáticas e discussões caras à nossa proposta de pesquisa no âmbito do 
Programa de Pós-graduação em Comunicação da UFJF.

De modo geral, observamos que não há uma homogeneidade 
no campo da Comunicação; pelo contrário, identificamos uma diver-
sidade de autores de diferentes campos de conhecimento (Sociologia, 
Filosofia, Direito).

Sobre a fundamentação teórico-metodológico, outro eixo anali-
sado, temos em Braga (2011) o conceito que orientou nossas observações. 
Para ele, as teorias que adotamos, normalmente, não apenas envolvem 
explicações da realidade, mas também fornecem os objetos-tipo que 
em seu âmbito são constituídos e alguma ordem de questões que lhes 
são dirigidas.

Costumo me referir a estas como “questões de horizonte”, pois ao 
trabalhar com uma teoria assumimos como horizonte de reflexão 
a ordem de questionamento diante da qual construímos nossas 
perguntas específicas de investigação. Aparece, portanto, já aí, um 
conjunto de questões metodológicas, correspondente à escolha 
das teorias adequadas. Ou, alternativamente, diante de uma 
escolha já feita de autores (por serem os de nossa preferência), 
devemos fazer opções pertinentes para a construção do objeto 
de pesquisa. (Braga, 2011, p. 33)

Como nos aponta Braga (2016) um trabalho teórico relevante na 
área da Comunicação é o de acionar teorias sobre comunicação produzidas 
em outras Ciências Humanas e Sociais, buscando tencioná-las por um 
ângulo pertinente à pesquisa realizada. Os objetivos dos pesquisadores 
em Comunicação deveriam, portanto, incluir a possibilidade de desen-
tranhar perspectivas propriamente comunicacionais, observando teorias 
de outras CHS como um espaço de garimpo produtivo, redirecionando 
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reflexões e descobertas a serviço de objetos comunicacionais. Como as 
primeiras perguntas e hipóteses sobre o fenômeno comunicacional vêm 
sendo produzidas e ofertadas pelas demais CHS, uma preocupação do 
pesquisador em comunicação deve ser justamente a de acionar critica-
mente as teorias que trazem essas ofertas para dar passos adicionais, 
desenvolvendo outras hipóteses e perguntas – que não serão feitas pelas 
disciplinas de origem, justamente porque extrapolariam seu horizonte 
de interesse.

Neste sentido, o que se percebe a partir da análise dos trabalhos 
coletados é que entre os três, apenas um tece a fundamentação teórico-
-metodológica que se aproxima com as considerações de Braga (2016) e 
outros autores citados no presente artigo. Em contrapartida, observa-se 
nos demais a apresentação de citações de autores que corroboram com a 
proposição dos pesquisadores ou ainda trazem apenas os conceitos das 
temáticas trabalhadas à luz de outros estudiosos. Especificamente sobre 
a metodologia, o artigo sobre os conflitos contemporâneos abordados no 
telejornalismo e o outro que discorre sobre os sentidos do analfabetismo 
apresentados no programa Globo Repórter lançam mão da Análise do 
Discurso para efetivar suas respectivas investigações.

Quanto aos telejornais e/ou emissoras analisados, encontramos a 
incidência do Jornal Nacional e Profissão Repórter (TV Globo) e Jornal 
da Record (Rede Record).

Considerações Finais

Na obra El oficio del sociólogo, Bourdieu (1975) afirma que 
“existem muitos intelectuais que interrogam o mundo, mas há poucos 
intelectuais que interrogam o mundo intelectual”. Tal proposição nos 
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leva a crer na importância de se lançar o olhar para as produções aca-
dêmicas que se desenvolvem no campo da Comunicação, neste caso, a 
partir de artigos publicados no Portal de Periódicos da Capes.

O que percebemos, preliminarmente, é a pouca prevalência de 
trabalhos sobre Telejornalismo e Direitos Humanos no repositório anali-
sado. Como já afirmado, apenas três artigos deram conta das temáticas, 
apresentando pesquisas relevantes para o desenvolvimento de novas 
perspectivas relacionadas ao campo comunicacional. Isso nos leva à 
percepção de que há um vasto âmbito a ser explorado e investigado. 
Isso porque, temos a centralidade da temática de Direitos Humanos na 
contemporaneidade, sobretudo relacionada às suas violações. Neste 
cenário, a televisão, em especial o telejornalismo, precisa fazer valer 
sua função social, tão importante e decisivo para a sociedade, que o 
confere o status de detentor da verdade e da razão. Ele é, idealmente, 
uma instituição de mediação simbólica entre determinados eventos e 
um público de leitores ou espectadores, devendo, portanto, fazer com 
que as pautas sob a égide dos Direitos Humanos sejam recorrentes.

Sob outra perspectiva, a presente pesquisa nos apontou a necessi-
dade de ampliar os estudos sobre o campo epistemológico da Comunica-
ção, questão que nos é tão cara no âmbito do Programa de Pós-graduação 
em Comunicação da UFJF.

Concluímos, ainda de forma insipiente e precoce, que a inves-
tigação sobre o campo epistemológico que envolvem tais temáticas 
deve abranger outras dimensões da produção científica diretamente 
vinculados às estruturas de interpretação (observáveis, procedimentos, 
o método etc.), sendo isso um objeto extremamente rico para se abordar 
em um novo outro artigo.
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A conclusão deste trabalho nos instiga ainda a continuar a 
investigação sobre o estado da arte das pesquisas em Comunicação que 
dialoguem com as temáticas investigadas, a partir da busca por outros 
trabalhos acadêmicos inseridos em repositórios distintos, como Biblioteca 
On-line de Ciências da Comunicação, anais do Congresso Brasileiro 
de Ciências da Comunicação (Intercom), da Associação Nacional dos 
Programas de Pós-graduação em Comunicação (Compós), entre outros.
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a confecção e reprodução destes noticiários de maneira local para as 
escolas (Torres, 2021).

Para mais, os jornais e revistas são fontes de informações por onde 
a notícia circula de forma impressa ou online, contemplando diferentes 
preferências e gerações. Com isso, professores de História costumam 
utilizá-los para abordar acontecimentos de maneira dinâmica, interli-
gando as crises humanitárias atuais aos desarranjos políticos e sociais 
do passado. Diante das crises humanitárias, cabe as escolas públicas e 
privadas promoverem ações que tragam reflexões aos estudantes sobre 
o mundo ao qual estão inseridos, num constante debate reflexivo.

Por essa razão, este trabalho propõe ações integrativas entre os 
alunos, com incentivo à autonomia nas pesquisas para a construção de 
jornais escolares, explorando no impresso e no online as abordagens 
sobre questões políticas, sociais, econômicas e culturais. Para essa ação, 
fica evidente que existe a necessidade de uma metodologia apropriada 
ao contexto das aulas, podendo fluir uma aprendizagem significativa aos 
alunos, que é o objetivo central de todos os estabelecimentos escolares.

Para isso, a realização das pesquisas contou com a utilização de 
revisões bibliográficas, confecções de jornais nas salas de aula, utili-
zando posteriormente, os formulários Google para saber a opinião dos 
estudantes quanto à contribuição destas atividades educacionais para 
a formação e aprendizagem no período escolar. Esse registro sobre as 
principais ações na elaboração dos jornais, desde a seleção dos temas, a 
leitura de artigos/materiais e a obtenção de conhecimento pelos alunos, 
pôde contribuir em possíveis melhorias metodológicas para a continui-
dade dessas atividades em turmas futuras, por termos os registros dos 
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principais pontos positivos e negativos na elaboração da tarefa, vindo 
a corrigir qualquer rota metodológica e didática em momentos futuros.

Essa atividade utilizando os jornais como ferramentas peda-
gógicas foi realizada um uma escola de Ensino Médio no interior do 
Noroeste Fluminense / RJ (Brasil), tendo como objetivo contribuir para 
as ações que venham de encontro com as propostas metodológicas dis-
cutidas na BNCC4, vindo a fomentar o engajamento dos estudantes nas 
turmas de Ensino Médio. A metodologia aplicada compreende em uma 
revisão bibliográfica e na Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), 
onde os alunos desenvolvem jornais (Bender, 2015), com demonstração 
dos resultados.

O aporte teórico contou com os seguintes autores: (Abate et al., 
2017), (Bender, 2015), (Ministério da Educação, 2018), (Davis et al., 
2013), (Freire, 2021a, 2021b), (Júnior, 2019), (Kenski, 2021), (Lévy, 
2017), (Martinho, 2012), (Nicola & Paniz; 2017), (Pedroso, 2009), (Torres 
& Carril, 2021) e (Volkweiss et al., 2019). A pergunta estruturante de 
pesquisa se pautou na necessidade de utilizar múltiplos recursos didáticos 
para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem de maneira que 
os alunos fossem o protagonista do processo e o professor o mediador 
do trabalho, chegando assim a estruturação de um jornal-mural.

Ademais, em tempos de superficialidade, a abordagem visa res-
gatar as origens dos povos, discutir onde e porque ocorrem dissidências 
e crises humanitárias, vindo a criar uma articulação entre as tecnologias 
com os conteúdos didáticos que fossem adequados ao contexto da escola, 
do público e suas próprias habilidades.

4. Base Nacional Comum Curricular.
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O Uso de Jornais em Sala de Aula para Fins Educacionais

A comunicação é uma ação contínua entre dois ou mais indiví-
duos que pretendem trocar informações sobre um determinado assunto, 
visando construir um conhecimento que seja útil para o seu processo 
de vida social, cultural, econômico e político. A comunicação não é um 
processo importante somente na sociedade atual, onde desde os primór-
dios das civilizações, ela esteve presente com a finalidade de denunciar, 
informar e instruir as pessoas que ali viveram. Essa comunicação se 
torna uma ação inerente as novas perspectivas educacionais para os 
estudantes do Novo Ensino Médio, onde segundo a Base Nacional 
Comum Curricular (EM13CHS106), os alunos precisam,

Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e de 
diferentes gêneros textuais e as tecnologias digitais de informação 
e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética 
nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para 
se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo 
e autoria na vida pessoal e coletiva. (Ministério da Educação, 
2018, p. 560)

Essa proposta mencionada pela BNCC demonstra que o estu-
dante precisa estar atento a sua produção do conhecimento, vindo a 
utilizar diversas linguagens na aprendizagem para que consiga não 
somente memorizar as informações adquiridas, mas também precisando 
transformá-la em um conhecimento que seja capaz de trazer impactos 
positivos em sua vida e no entorno ao qual está inserido como cidadão.

Para mais, a Educação se torna um processo que facilita a 
construção do conhecimento dos indivíduos tornando-os capazes de 
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dialogar com a sociedade, resolver suas questões e problemas sociocul-
turais, onde segundo Freire (2021b, p. 70), “A esperança faz parte da 
natureza humana”. O trabalho do professor é pautado nessa esperança 
transformadora que produz cidadãos que visam aprender do seu coti-
diano, através de tarefas que o instiguem nas pesquisas e construção 
do novo conhecimento.

Adicionalmente, devido as transformações educacionais e a 
necessidade de incluir novos recursos didáticos e ferramentas tecno-
lógicas no processo de ensino, as aulas de História precisam de novas 
formas de trabalhar os seus conteúdos incentivando o protagonismo 
nos estudantes. Corroborando com esse pensamento, Volkweiss et al. 
(2019), afirmam que para a existência da autonomia estudantil é neces-
sário que o educador respeite o pensamento dos alunos e o seu tempo 
de desenvolvimento. Esses autores ainda afirmam que, “Um estudante 
autônomo é aquele capaz de pensar, agir, transformar, de decidir por si 
próprio acerca dos seus atos e escolhas, de assumir a responsabilidade, 
de se assumir enquanto sujeito social” (Volkweiss et al., 2019, p. 4).

Do mesmo modo, buscando introduzir na sala de aula essas 
práticas protagonistas, convencionou-se trabalhar com os alunos de 
maneira didática que desse a eles a oportunidade de criação, uso da 
tecnologia e as escolhas dos assuntos a serem trabalhados em sala de 
aula, utilizando a elaboração de um jornal-mural, por questões estru-
turais e financeiras. Essa atividade traz para a sala de aula experiências 
cotidianas e estratégias metodológicas que incentivam o engajamento 
dos alunos ao espaço escolar.

A utilização dos jornais impressos e online para as pesquisas e a 
construção do saber promovem trocas culturais e sociais (Freire, 2021a). 
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A contribuição destas mídias se dá fundamentalmente no desenvolvi-
mento dos conteúdos curriculares, sendo fontes de informações precio-
sas aos leitores, trazendo o conhecimento necessário aos interessados. 
Conforme demonstra a figura 1, o jornal traz informações diversas, 
sendo um exemplo de fontes históricas.

Figura 1

Jornal O GLOBO

Jornal O GLOBO, de 2016, fevereiro 27, capa.

Certamente, o jornal O Globo, não seria o único exemplo de 
fonte histórica, tendo vários outros jornais, como O Dia, Folha Diri-
gida, Jornal do Brasil, Jornal do Comércio, A Voz da Serra, Tribuna de 



46

Petrópolis, dentre outros, dependendo da sua localização geográfica no 
Brasil e o nível de detalhamento da notícia, local, regional, nacional 
ou até mesmo internacional. Além disso, muitos jornais possuem a sua 
versão online, podendo ser fonte de pesquisa dos alunos, onde eles 
estiverem, necessitando para isso, um aparelho tecnológico como um 
celular ou um computador, com o acesso à internet. A importância do 
uso tecnológico se confirma quando Junior (2019), diz que,

Com a utilização de recursos didáticos apoiados nas tecnologias 
da informação e comunicação, oportuniza-se o preenchimento do 
vazio que o ensino tradicional costumeiramente deixa além de 
permitir que os conteúdos sejam trabalhados de forma inovadora 
permitindo a maior interação e participação do aluno no processo 
de aprendizagem (Junior, 2019, pp. 25-26).

Além dos jornais que circulam a nível nacional, temos os jor-
nais que circulam nos municípios trazendo as principais informações 
locais. Na microrregião, interior do Noroeste Fluminense, Estado do 
Rio de Janeiro/RJ (Brasil), circula o jornal A Folha, conforme apon-
tado na figura 2. Esse jornal também é utilizado em sala de aula para 
pesquisas sobre curiosidades e eventos regionais, tendo a sua versão 
impressa e online.

Este jornal local é uma fonte histórica para as pesquisas sobre 
os principais acontecimentos do passado e das atualidades, vindo a 
complementar e detalhar informações adquiridas por meio de outros 
jornais. Atividades didáticas como essa que possibilitam a utilização 
dos jornais impressos e online, oportunizam aos professores saírem 
da mesmice pedagógica, vindo a incluir os estudantes no processo de 
pesquisa e manuseio de materiais que não sejam os seus livros didáticos 
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e o uso de recursos distintos do tradicional quadro e giz. Conforme 
destaca Nicola e Paniz (2017), quando o professor utiliza somente o 
quadro e o giz, suas aulas caem na rotina e não vão prender a atenção 
dos alunos em relação aos conteúdos necessários à sua aprendizagem. 
As autoras ainda mencionam que os livros didáticos limitam os alunos a 
realizarem pesquisas, não contribuindo assim com o protagonismo dos 
estudantes na construção do seu conhecimento (Nicola & Paniz, 2017).

Figura 2

Jornal A Folha

Jornal A Folha, de 2022, abril 12, capa.

Seguidamente, temos os jornais televisivos nas múltiplas emis-
soras de TVs, que fazem o seu papel de divulgar as informações e 
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notícias para deixar seus telespectadores por dentro dos principais 
acontecimentos do dia-a-dia. Esses telejornais como o Jornal Nacional, 
Jornal da Band, Jornal da Record e o SBT Brasil, por exemplo, trazem 
o entretenimento e a informação aos ouvintes, sendo referências para 
que os alunos possam discutir e anotar os seus conteúdos, destacando 
a divulgação das informações comuns entre eles e as que apresentam 
dados considerados tendenciosos aos seus telespectadores.

Essas análises de informações contribuem para a prática da 
criticidade, autonomia e o desenvolvimento perceptivo dos alunos 
na busca pelo entendimento das informações, vindo a construir o seu 
próprio conhecimento, buscando separar aquilo que pode ser o fato real 
ou o Fake News muito comum nos meios de comunicação em geral. 
Essa variação de recursos didáticos tem muito a contribuir na melho-
ria do ensino e aprendizagem dos alunos, conforme corroborado por 
Martinho (2012) que relata sobre a necessidade dos educadores utili-
zarem múltiplos recursos na ministração de suas aulas para melhorar 
os níveis de ensino. A mesma autora ainda cita que,

O professor deve então estimular os alunos a filosofar, incitando-os 
a argumentar, a pensar criticamente, de forma criativa, livre e 
autônoma. [...] Acreditamos que os métodos e as estratégias mais 
atuais podem ser dinamizadas com métodos e estratégias mais 
tradicionais, em prol de uma aprendizagem mais motivadora, 
eficaz e aprofundada. (Martinho, 2012, p. 10)

A escola do século XXI precisa buscar reverter suas estratégias 
educacionais pautadas no advento bancário de séculos anteriores, atri-
buindo novas metodologias didáticas e pedagógicas nessas ações de 
ensino. Segundo Abate et al. (2017, p. 7), “a escola precisa mudar sua 
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estrutura arcaica, seu funcionamento precisa avançar e os processos de 
ensino-aprendizagem, enquanto criação e recriação de conhecimento, 
necessitam de maior dinamismo”.

Neste contexto, e devido a eficiência didático metodológica no 
trabalho com os jornais, este trabalho relata a atividade que foi realizada 
em uma turma de Ensino Médio Estadual, nível Formação de Professores, 
no interior do Noroeste Fluminense do Rio de Janeiro, a produção de 
“Jornal-Mural”. Essa produção apresentou para a turma uma necessi-
dade de organização para dividir os conteúdos a serem pesquisados, um 
trabalho em equipe para a sua montagem final e na escolha do nome do 
seu jornal-mural que foi posteriormente apresentado.

Apresentação e Análise dos Resultados

Conforme mencionado, as práticas pedagógicas podem contribuir 
de maneira significativa com o processo de ensino e aprendizagem dos 
alunos. Os resultados positivos no ensino são decorrentes de estratégias 
que possibilitam o engajamento dos alunos, despertando o seu interesse 
pelos assuntos a serem discutidos e a contextualização dos mesmos 
perante a sala de aula.

Ademais, cada professor precisa aproveitar o atual momento onde 
as informações estão circulando nos noticiários dos jornais e revistas 
para incrementar suas aulas de maneira colaborativa, integrando-se às 
ferramentas tecnológicas disponíveis. Segundo, Kenski (2021, p. 75), 
“a nova cultura tecnológica fortalece as condições para que as ações 
educativas promovidas pela universidade possam sair do seu isolamento 
e do seu “autismo” e se integrem colaborativamente com as demais 
instancias da sociedade”.
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Do mesmo modo, essas tecnologias se bem articuladas com os 
conteúdos didáticos e a metodologia de trabalho, podem resultar em 
integrações com o resultado positivo, fazendo com que o professor de 
História resgate as origens dos povos onde ocorre as dissidências e crises 
humanitárias, podendo criar quadros que demonstrem as ocorrências 
políticas, sociais, culturais e econômicas da região.

Seguidamente, o professor cria espaços de colaboração entre os 
envolvidos, trabalhando a comunicação, possibilita o desenvolvimento 
do pensamento crítico, científico e criativo dos alunos. Essa construção 
do conhecimento de maneira colaborativa, faz parte dos processos de 
implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que visa 
a compreensão da Cultura Digital e a defesa da argumentação baseada 
na construção de ideias (Ministério da Educação, 2018).

Inquestionavelmente, baseando-se nessa perspectiva de melhoria 
educacional e engajamento estudantil, foi elaborado o Jornal Mural da 
turma 1001CN, intitulado “Jornal Mural 1001 CN News”. Conforme 
analisado anteriormente, essa prática pedagógica utilizando os jornais 
surte um efeito promissor no processo de aprendizagem, onde leva os 
alunos a pesquisarem, selecionarem e produzirem o seu conhecimento 
através de análises dos conteúdos já elaborados pelos jornalistas.

Para mais, ao elaborar o jornal, os alunos utilizaram fontes 
escritas, não-escritas e orais para compor as suas matérias. Essas pes-
quisas também ocorreram por intermédio da tecnologia digital dispo-
nível entre eles, como os celulares e a internet da escola/residências. 
Segundo Lévy (2017, p. 16), “o virtual não se opõe ao real, mas sim ao 
atual”, nos mostrando que a Educação carece de uma complementação 
didático pedagógica que aproxime as práticas educativas, com as novas 
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metodologias de ensino e a usabilidade das tecnologias digitais nos 
ambientes de ensino.

Em seguida, na tomada de decisão sobre as matérias do jornal, 
os alunos chegaram a seguinte escolha, levando em consideração, os 
conteúdos curriculares estudados no período e os principais assuntos 
que estavam em alta durante a época, como por exemplo: Independência 
do Brasil, Curiosidade “Língua Japonesa”, Ateliê Pedagógico, Cui-
dados com o Meio Ambiente, Cultura Afro-Brasileira, o Novo Ensino 
Médio, Esportes, Prevenção da Gravidez na Adolescência, Entrevista, 
Fofocas “D. Pedro II e a Condessa de Barral”, Prevenção do Suicídio 
e Atualidades “Guerra na Ucrânia”.

Seguidamente, esse entrosamento dos alunos pode ser analisado 
na figura 3, onde os mesmos buscaram realizar as suas pesquisas nos 
celulares e jornais disponíveis na sala de aula. Essa atividade estimulou 
os alunos a buscar as informações, analisar os conteúdos e a partir daí 
construir o seu próprio conteúdo de maneira autônoma e ativa.

Figura 3

Estudantes realizando suas pesquisas e elaboração das 
matérias do jornal

Arquivo pessoal.
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Após a elaboração individual de cada matéria do Jornal Mural, 
houve a troca de ideias e conversas sobre cada conteúdo escrito pelos 
alunos, havendo uma troca de experiência sobre as aprendizagens indi-
viduais e com o compartilhamento entre todos, visou-se a existência 
de uma aprendizagem coletiva da turma em questão. Corroborando 
com essas práticas diversificadas no ensino, Pedroso (2009) afirma que 
diante de múltiplos problemas educacionais existentes nas instituições 
de ensino, precisa-se tomar medidas, incluindo novas práticas e estra-
tégias educacionais que supere os obstáculos existentes pela falta de 
diversificação de recursos no ensino.

A próxima etapa do trabalho correspondeu a montagem do “Jornal 
Mural 1001 CN News”, com a organização das matérias jornalísticas 
dos estudantes e a colagem das mesmas ao mural, conforme destacado 
pelas figura 4, abaixo relacionadas.

Figura 4

Estudantes concentrados em suas pesquisas

Arquivo Pessoal
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O trabalho com jornais aumenta a possibilidade de dedicação dos 
alunos, fazendo a comunicação circular de maneira que contemple as 
gerações. Durante o período pandêmico, professores utilizaram em suas 
aulas de Ciências Humanas, vários tipos de jornais e plataformas que 
estruturaram a construção do conhecimento atual interligando aos fatos 
históricos e sociológicos. Foi uma oportunidade que os professores de 
História tiveram para trabalhar os fatos históricos de maneira dinâmica 
vindo a interligar com as crises humanitárias atuais e aos desarranjos 
políticos do passado.

Para mais, não era possível estabelecer essa conexão sociocul-
tural presencial que foi possível nesse ano de 2022, através do trabalho 
coletivo e social. Segundo Davis et al. (2013), a escola precisa propiciar 
aos alunos atividades que existam a interação entre eles para que haja/
aconteça a construção do conhecimento devido nos espaços escolares. 
As autoras ainda mencionam que,

Concebendo atividades bem pensadas (ou seja, que propiciem 
interação – comunicação e ação conjunta ágil, fecunda), 
coordenando e orientando os alunos, ajudando-os a superar os 
entraves que necessariamente aparecem ao longo da construção 
do saber, o professor é parte ativa e integrante da interação. 
(Davis et al., 2013, p. 54)

Como produto final do trabalho executado pelos alunos com a 
mediação do professor de História da turma, foi possível a finalização 
do Jornal Mural (conforme a figura 5). Ele foi exibido no corredor da 
escola para a visitação das demais turmas. Os alunos que ali foram olhar 
o trabalho finalizado, se contagiaram com a ideia e quiseram realizar o 
seu jornal de turma, vindo abordar assuntos de múltiplas naturezas que 
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estão relacionados com a sua aprendizagem e perspectivas de engaja-
mento propostas pela Base Nacional Comum Curricular.

Figura 5

Jornal Mural 1001 CN News – Concluído, disponível 
para a visitação dos demais estudantes

Arquivo pessoal.

Após a conclusão do trabalho com os jornais e a confecção do 
Jornal Mural, foi entregue aos alunos um questionário anônimo para 
que eles pudessem emitir suas impressões sobre essa atividade que saía 
do uso dos livros didáticos, do giz e quadro, vindo a propor uma tarefa 
que os tirava da zona de conforto e da mesmice da Educação Bancária.

Ao serem perguntados sobre “Como foi para vocês realizarem 
essa tarefa da construção de um Jornal Mural?”, os estudantes ressal-
taram o entusiasmo e o engajamento com a atividade e mencionaram 
a necessidade de uma mudança didático-pedagógica nas atividades 
estruturadas pelos professores. Este posicionamento é aderente ao refe-
rencial teórico apresentado até aqui e tem diversos exemplos a seguir:

Estudante 1 – “A experiência foi muito boa. A turma se uniu 
muito. Excelente ideia professor, parabéns! Que venham outras 
ideias assim”.
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Estudante 2 – “Fazer o Jornal Mural 1001CN News foi uma 
experiência muito incrível, porque cada um de nós tivemos a 
oportunidade de expor nosso conhecimento adquirido. Foi ótimo 
trabalhar em equipe. Espero por mais dias assim”.

Estudante 3 – “O nosso Jornal 1001 CN News foi uma ótima 
forma de avaliação do conhecimento. Quando a aula sai do tra-
dicionalismo, o clima fica descontraído, com um aprendizado 
que flui melhor. A nossa turma não é perfeita, mas no fim tudo 
dá certo! Que nós possamos ter mais trabalhos como esse, que 
o nosso aprendizado também possa ser leve e descontraído de 
vez em quando.

Estudante 4 – “O trabalho foi necessário, pois os temas das 
matérias fizeram a diferença nas nossas reflexões. Aconteceu um 
maior envolvimento dos alunos entorno das ações do jornal. Foi 
diferente daquilo que estamos acostumados a fazer no dia-a-dia, 
precisando ter mais aulas e atividades que sejam diferentes, 
tornando o nosso dia menos repetitivo.

Estudante 5 – “Na minha opinião, o trabalho “Jornal Mural 1001 
CN News” foi uma experiência incrível, porque a expectativa 
se tornou realidade. Todos se reuniram e trabalharam juntos e 
ficou muito bom!”.

Estudante 6 – “Gostei muito da ideia do Jornal Mural. Nunca 
tinha trabalhado com esse tipo de atividade. Achei a experiência 
muito legal. Gostei de falar e pesquisar sobre o meu tema da 
matéria. Aprendi mais sobre o assunto que trabalhei e dos temas 
dos meus colegas. Através disso, me interessei mais por diversos 
assuntos que vou ler em momentos posteriores”.

Estudante 7 – “Eu gostei. Achei bem divertido. Só não gostei 
da parte de escrever muito, mas foi bem legal”.

Estudante 8 – “O nosso jornal mural ficou muito bom! Bom 
demais!”.

Estudante 9 – “Na minha opinião, o trabalho foi interessante e 
legal. Foi muito bom fazer o trabalho do jornal”.
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Estudante 10 – “Eu, particularmente não gosto de trabalhos em 
grupo. Então, minha reação com o jornal não foi boa e também 
não criei expectativas boas. Porém, na hora de ser montado o 
jornal, eu gostei muito. Vi todos os colegas trabalhando em 
equipe. Gostei muito e queria mais atividades assim que deixasse 
as aulas mais dinâmicas e interessante”.

Estudante 11 – “Foi ótimo fazer o trabalho em grupo. Eu 
achei a ideia incrível! Acho que deveríamos ter mais atividades 
assim... Obrigado por nos apoiar e nos ajudar a ter este ótimo 
desempenho!”.

Estudante 12 – “Eu amei o conceito do trabalho. Foi muito 
incrível poder trabalhar em grupo. A experiência foi ótima e os 
temas trabalhados foram hiper interessantes”.

Pelo exposto, nota-se que as inovações pedagógicas em sala de 
aula, precisa ocorrer de maneira rápida entre os professores e as esco-
las para que haja o despertar dos estudantes. A evidência de trabalhar 
as informações contidas nos jornais impressos e online, a construção 
de um jornal com os dados obtidos pelos próprios alunos, traz um 
aproveitamento ao processo educacional, vindo a fortalecer as ações 
colaborativas, comunicacionais, investigativas e o engajamento na 
construção do conhecimento dos alunos envolvidos.

A colaboração foi uma chave para a construção da melhor 
abordagem e do desenvolvimento do pensamento crítico, científico e 
criativo dos alunos.

As práticas pedagógicas contribuíram de maneira significativa, 
despertando interesse e gerando engajamento, demonstrando com-
plementaridade às habilidades e competências propostas pela Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC). A compreensão da cultura digi-
tal e a argumentação baseada na construção de ideias (Ministério da 
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Educação, 2018) levaram aos resultados positivos no ensino. A coleta 
de informações disponíveis em jornais online e nas edições impressas 
se mostraram fortalecedoras e abrangentes, atendendo aos anseios de 
todos, em especial sobre os fatos recentes dos noticiários.

Sendo assim, o presente trabalho gerou ações integrativas entre 
os alunos, colaboratividade e autonomia nas pesquisas para a construção 
dos jornais escolares. No mais, foi possível trazer os alunos para dentro 
das informações que estão ocorrendo em sua volta, principalmente com 
as crises humanitárias, Educação e fatos históricos. As contribuições do 
trabalho realizado vêm de encontro com as perspectivas metodológicas 
propostas pela BNCC, na intenção integrativa de despertar a colabora-
tividade, tecnologia e o engajamento dos estudantes.

Considerações Finais

O espaço escolar é um ambiente onde ocorre o processo de 
ensino, pautado em experiências cotidianas e estratégias metodológi-
cas que incentiva o engajamento dos alunos. A utilização dos jornais 
impressos e online contribui para as pesquisas e construção do saber, 
promovendo as trocas culturais e sociais (Freire, 2021a).

A elaboração do Jornal Mural trouxe uma novidade didático-pe-
dagógica para o meio dos alunos da turma 1001 CN, promovendo entre 
eles uma aderência satisfatória para as atividades desenvolvidas, vindo 
a despertar o interesse, a comunicação, o engajamento, a colaborativi-
dade e o exercício da cultura digital que contemplam as competências e 
habilidades propostas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Em síntese, cabe, portanto, a cada professor identificar aquelas 
informações e mídias que mais se adequam ao seu público estudantil e 
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incrementar suas aulas, integrando às ferramentas tecnológicas disponí-
veis (Kenski, 2021, p. 75). Aos professores, a contribuição do trabalho se 
observa na análise dos contextos educacionais na utilização dos jornais 
e mídias tecnológicas para incentivar o desenvolvimento dos conteúdos 
curriculares que necessitam ser discutidos e revistos durante o ano letivo. 
Ressalta-se que o protagonismo jovem e a presente atividade auxiliam na 
identificação das habilidades de cada estudante contribuindo inclusive 
para seu futuro profissional seja em áreas diretamente relacionadas à 
Comunicação Social ou a quaisquer das demais que requerem escrita, 
trabalho em grupo, desenvolvimento orientado a objetivo, por exemplo
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OS ATAQUES DO MANDATÁRIO AOS 
MEDIA ENFRAQUECEM A COMUNICAÇÃO 

DEMOCRÁTICA

Cândida Emília Borges Lemos1

“Vera, não podia esperar outra coisa de você. Acho que você 
dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão em mim. Não pode 
tomar partido num debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu 
respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro” (2020), 
disse Jair Bolsonaro em transmissão ao vivo durante o primeiro debate 
dos candidatos à Presidência da República do Brasil no pleito de 2022, 
organizado por um pool de mídia - TV Bandeirantes, TV Cultura, Portal 
UOL e apoio do Google e do YouTube -, no dia 28 de agosto de 2022. 
Ele se referia à pergunta da jornalista Vera Magalhães, uma das mais 
influentes na cobertura política brasileira. Ela havia levantado o tema da 

1. Doutora em História. Pesquisadora sobre os media e a história da imprensa. 
Diretora da Sutra Comunicação e Consultoria.

 candidaemiliabl@gmail.com
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desinformação sobre os imunizantes à Covid-19, causada pelo governo 
federal e pelo próprio presidente. O tom misógino e desrespeitoso do 
presidente à Magalhães não foi um fato isolado, mas integra um con-
junto de ataques feitos por Bolsonaro aos profissionais da imprensa e 
os meios de comunicação durante seu mandato (2019- 2022).

O presidente da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, 
desde que estava em campanha para sua eleição, passando por sua 
posse em 2019, notabiliza-se por seu relacionamento turbulento com a 
imprensa tradicional, a chamada grande imprensa, com destaque para o 
Grupo Globo, maior conglomerado de mídia da América Latina; e Grupo 
Folha (Portal UOL e jornal Folha de S. Paulo) e para jornalistas que 
atuam nestes veículos informativos e também para canais do YouTube 
e outras plataformas digitais de conteúdos. O palco para se comunicar 
com seus apoiadores sempre foi as redes sociais, principalmente o 
Twitter, bem a exemplo do que fez o seu inspirador, o ex-presidente 
estadunidense Donald Trump; e as lives semanais que são filmadas no 
Palácio do Planalto, em Brasília, em que aborda temas que estavam 
em pauta na semana. As lives circulavam pelas redes, replicadas pelos 
ativistas digitais apoiadores do presidente.

Há outras formas pouco convencionais de ele estar na agenda 
nacional: a participação em pseudos-eventos que reúnem seus fieis 
apoiadores, como os passeios em cidades e rodovias de motocicletas, 
as motociatas, e visita a lugares da periferia das grandes cidades, como 
pastelarias; e a conversa com apoiadores na porta do Palácio do Planalto, 
que passou a ser conhecida como “cercadinho”, em que a imprensa 
tradicional assiste, como se fosse um penetra naquele ambiente tão 
monolítico, às conversas coordenadas e consonantes. Nesses eventos, 
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sempre resulta uma fala do presidente, quase sempre postada direta-
mente nas redes sociais.

Nesse contexto, a estratégia de Bolsonaro para ter visibilidade 
nas redes é aparecer presencialmente e, na sequencia, criar factos que 
ganhem dimensão nas redes sociais e são replicadas milhares de vezes 
pelos militantes virtuais que o apoiam. Nas falas e postagens do presi-
dente, chama atenção um tema que foi recorrente, em seus quatro anos 
de governo: a crítica à imprensa tradicional e aos jornalistas. Os ataques 
à imprensa são percebidos aqui em um contexto ideológico que norteou 
o governo (2019-2022), na acepção politica como de ultradireita, de 
acordo com uma ideologia que se pauta pelo autoritarismo e não res-
peito às instituições democráticas, como o poder Judiciário, o sistema 
de ensino e a imprensa livre, no sentido de que a pluralidade dos meios 
de comunicação é uma das bases das sociedades democráticas. Ideolo-
gia é conceituada aqui como “uma organização de opiniões, atitudes e 
valores, é dizer, uma maneira de pensar sobre o homem e a sociedade” 
(Adorno et al., [1950] 2006 p. 150).

Quais temáticas são abordadas nesses comunicados de Bolso-
naro? Em quais contextos operam a encenação das falas? Qual o léxico 
escolhido por ele? Qual são as proposições e pressuposições presentes 
na estrutura de seu discurso? Quais as implicações desta fala no contexto 
da mídia na atualidade? E a esfera pública, no conceito cunhado por 
Habermas (1997), como é impactada, no sentido de esvaziamento do 
papel da imprensa na formação e informação de opiniões e de fatos? 
São perguntas norteadoras deste artigo.
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Negação de Direitos

Após 21 anos de ditadura militar, o país estabeleceu seu arcabouço 
democrático na Constituição de 1988, quando o novo marco jurídico 
estabeleceu três pilares da cidadania: “As tradições dos direitos civis, 
dos direitos sociais e as políticas públicas organizadas sistemicamente” 
(Avritzer, 2022). Entretanto, a gestão de Bolsonaro notabilizou pela 
negação sistemática de direitos. Avritzer (2022) avalia que “uma vez 
eleito presidente da República, o seu governo se tonou notoriamente 
conhecido por negar direitos sociais da população”.

Esses ataques de Bolsonaro têm ocorrido desde que ele estava 
em campanha eleitoral em 2018, portanto, há uma continuidade em 
seus discursos. Como argumento, ele repete que a imprensa o persegue, 
porque ele cortou verbas publicitárias. “Na forma, repetiu expressões 
como ‘a mídia mente o tempo todo’, ‘a mídia é uma fábrica de fakenews’ 
e ‘imprensa de merda’”, avalia a Federação Nacional de Jornalistas 
(Fenaj), (2022, p. 4). A presidente da associação, Maria José Braga, 
assevera que “mais uma vez alerta para o perigo do desrespeito aos 
princípios constitucionais da livre circulação da informação jornalística 
e do direito à informação” (2022, p. 4).

Nesse sentido, há um esvaziamento acentuado do papel da 
imprensa, em seu sentido tradicional de integrante da esfera pública, 
que apresenta fatos e debate temas pertinentes ao contexto social e 
político. Bolsonaro fala diretamente com seus públicos, sem a partici-
pação e mediação da imprensa. A imprensa tradicional, na maioria das 
vezes, apenas reproduz o que ele posta nas redes. Há um esvaziamento 
do debate público promovido pelos meios de comunicação, uma vez 
que nestes comunicados públicos, não se abre ao dissenso democrático, 



65

fundamental para a formação de opiniões livres e bem informadas. Não há 
espaço para o contraditório. Além disso, durante seu governo foram 
raras entrevistas coletivas, conferências de imprensa, circunstâncias nas 
quais o debate e o questionamento sempre tiveram lugar privilegiado.

Nesse não diálogo com os profissionais da imprensa, cabe 
recordar o ideal tipo do sujeito autoritário e de como ele se coloca no 
mundo social. Para Tiburi, “o sujeito autoritário pergunta e responde 
a si mesmo a partir de um ponto de vista previamente organizado, no 
qual, a cada momento, o outro precisa ser descartado.... E é claro que 
não dialoga com ninguém, porque a operação linguística que implica 
o outro é impossível para ele” (2015, p. 26).

Quando se trata de formulações de discursos autoritários, estes 
são percebidos como expressões de uma forma de pensar e agir. Sobre o 
discurso autoritário, Márcia Tiburi resgata o conceito de que as ideolo-
gias autoritárias, sobretudo os estudos sobre o Fascismo e o Nazismo na 
primeira metade do século 20, de que o “autoritarismo é ‘citacionalista’, 
Repete ideias lançadas no âmbito da propaganda fascista, ela mesma 
viciosa e repetitiva. O autoritarismo depende as sua repetibilidade.” 
(2015, p. 37). O discurso autoritário, assim, “é uma máquina de produção 
de inconsciência, de uma subjetividade deformada pelo discurso. Daí a 
importância da falação odiosa.” (2015, p. 37).

Cabe citar Habermas em seu livro Direito e democracia: entre 
facticidade e validade, em que ele percebe que quanto mais prejudicada 
a socialização do agir comunicativo, mais sufocados ficam os atores 
sociais, pois “mais fácil se torna formar uma massa de atores isolados 
entre si, fiscalizáveis e mobilizáveis plebiscitariamente” (Habermas, 
1997, p. 102). Portanto, percebe-se que, sem o exercício de uma 
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comunicação democrática, a sociedade se enfraquece e se desarticula 
perdendo, assim, a sua força de legitimação política.

É pertinente recordar que a imprensa tradicional, a maioria dos 
grandes grupos mediáticos do país, tem sido questionada por sua atuação 
em momentos dramáticos na história do Brasil contemporâneo, como 
frente à Operação Lava-Jato (2014- 2021) e no processo de impeachiment 
da presidente eleita Dilma Rousseff em 2016. Neste contexto, o jornalista 
Jamil Chade, disse que “não dá para contar a história do Bolsonaro sem 
contar a história da imprensa. Falar da imprensa no governo Bolsonaro 
é falar de cumplices desta vitória” (Chade, 2022).

A Operação Lava-Jato teve ampla cobertura mediática e as 
investigações sobre suposto esquema de corrupção da estatal petrolífera, 
a Petrobrás, eram noticiadas como se fosse um espetáculo político, no 
qual atores políticos nacionais, sobretudo os filiados ao Partido dos 
Trabalhadores (PT) eram embalados com muita negatividade. Eram 
imagens percebidas pelo público, mediadas pela mídia e construídas 
por ela.

Entre os vazamentos de informações dadas aos meios, o mais 
emblemático foi em março de 2016, quando o então Juiz Sérgio Mouro 
passou para a Rede Globo o conteúdo de uma conversar telefônica entre 
o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a então presidente Dilma 
Rousseff, como analisa Athanásio (2017, p. 94):

A conversa foi interpretada como uma tentativa de obstrução da 
justiça: Dilma estaria nomeando Lula ministro para livrá-lo da 
caneta de Moro, que não poderia julgar um acusado na condição 
de ministro do executivo. Na ocasião, a ex-presidente chegou a 
falar sobre espetacularização da política, afirmando que ‘uma 
coisa é investigar, outra é espetacularizar a investigação.
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As consequências da Lava-Jato na economia e na política bra-
sileiras foram enormes, inclusive na sedimentação da narrativa de ódio 
a certos políticos, como a Lula; e a ascensão da extrema-direita e sua 
consequente vitória na candidatura presidencial de 2018. Nesta perspec-
tiva, ao comentar acerca do governo Bolsonaro e questionar as razões 
que levaram à vitória dele a presidência, Chade revive que “tem de ter 
a coragem de falar da imprensa, tem de ter o reconhecimento de que 
fizemos parte disto que está no poder” (Chade, 2022). Na guerra de 
narrativas, ele recorda: “Foram meses, anos, sem poder chamar ali de 
extrema-direita, Não é a direita conservadora que faz parte da demo-
cracia. A extrema-direita ataca a democracia” (Chade 2022).

A Encenação

Aqui são abordados 129 discursos nos quais se tentou desacre-
ditar e desqualificar os meios, os profissionais e as informações por eles 
apresentadas, no decorrer do ano de 2021 no Brasil, proferidos por Jair 
Messias Bolsonaro. Estes discursos, porém, ainda são acrescidos das 
agressões verbais e virtuais a jornalistas em seu exercício de profissão 
que somaram 58, em 2021, segundo o Relatório da Fenaj (2022), mas 
que não estão no corpus de análise deste artigo.

Os cenários escolhidos por Bolsonaro e sua equipe de comuni-
cação para os ataques aos meios foram: diretamente nas redes sociais, 
sobretudo nas lives semanais do presidente veiculadas no YouTube e 
gravadas nas dependências do Palácio do Planalto ou na residência 
presidencial, o Palácio da Alvorada, e também as breves postagens no 
Twitter (59 vezes, 46% do total). Num segundo conjunto estão os comu-
nicados presenciais, como encontro na porta do Palácio do Planalto com 
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apoiadores, que depois migram para as redes sociais e para a imprensa 
tradicional e convencional (16 vezes, 12% do total); num terceiro con-
junto, eventos públicos, como inaugurações de obras governamentais, 
que também repercutiram nas redes sociais e na imprensa como um todo 
(32 vezes, 30% do total); e um quarto bloco, formado por declarações 
e entrevistas à imprensa tradicional, principalmente para os veículos 
alinhados ideologicamente ao presidente (22 vezes, 17% do total).

Figura 1

Em qual circunstancia proferiu os ataques e quais 
cenários escolhidos?

Nota. Adaptado de Federação Nacional dos Jornalistas – Fenaj (2022). Violência 
contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil - Relatório 2021. Fenaj.

Por sua vez, o maior conglomerado de media do país e da 
América Latina, o Grupo Globo, aparece com o atingido pelos ataques 
de Bolsonaro, com 43 vezes. Cabe lembrar que o Globo não apoiou 
o candidato na eleição de 2018, embora não tenha explicitado apoio 
a nenhum candidato, como ocorreu em pleitos anteriores. Após um 
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começo de críticas leves ao mandatário, estas assumiram contornos mais 
nítidos durante a Pandemia do Coronavírus, em virtude das atitudes 
negacionistas do governo federal, entre outros fatores.

As verbas de propaganda e publicidade de órgãos e instituições 
do Governo Federal encolheram para os veículos que eram considera-
dos inimigos do Planalto. Para dimensionar isto, em agosto de 2020, 
o carro-chefe do Grupo, a Rede Globo de TV, que tem audiência, com 
média diária de público maior do que Record TV e SBT juntos, houve 
uma redução de 39% para 16%, se comparado a dois anos anteriores. 
Houve “queda de quase 60% na comparação entre 2018 (sob a gestão 
de Michel Temer) e 2019 (ano do primeiro mandato de Jair Bolsonaro)” 
(Benício, 2020, 12 agosto):

No mesmo período, o investimento de publicidade oficial da 
Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência) na Record 
TV subiu de 31% para 43% do valor aplicado. O SBT viu a 
verba aumentar de 30% para 41%. Os respectivos donos dessas 
TVs, Edir Macedo e Silvio Santos, são apoiadores de Bolsonaro. 
(Benício, 2020, 12 agosto).

O Grupo Folha (Portal noticioso UOL, jornal Folha de S. Paulo 
e outros) sofreu 28 ataques diretos. Já no primeiro ano da administração 
Bolsonaro, ela havia cortado todas as assinaturas da Folha de S. Paulo 
dos órgãos públicos federais e o acesso dos computadores lotados nes-
tes órgãos ao portal de notícias UOL (“Bolsonaro cancela assinaturas 
da Folha no Governo Federal e ameaça anunciantes do jornal , 2019). 
O Grupo Estado de São Paulo, que agrega o mais tradicional jornal do 
País o Estadão também foi atingido com a redução de verbas.
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Figura 2

Veículos de imprensa alvo das acusações de Bolsonaro

Nota. Adaptado de Federação Nacional dos Jornalistas – Fenaj (2022). Violência 
contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil - Relatório 2021. Fenaj.

Sobre os temas aos quais foram ditas as falas contra a imprensa, a 
grande maioria disse respeito à pandemia do Coronavírus, nos aspectos do 
negacionismo à ciência, da demora em aquisição de vacina pelo governo 
federal, da falta de coordenação nacional na vacinação, do incentivo 
do presidente ao uso de medicamentos não comprovados cientifica-
mente para a prevenção e mesmo para o tratamento da Covid-19, entre 
outros. Temas que foram sistematicamente abordados pela imprensa, 
mas pouco respondidos diretamente pelo governo e, em particular, pelo 
presidente. As respostas, muitas das vezes, vinham de forma indireta 
em lives, nas conversas no cercadinho e em postagens nas redes sociais 
por Bolsonaro, seus filhos e integrantes do núcleo mais próximo a ele. 
Há ainda respostas indiretas às questões econômicas, como desemprego, 
inflação; meio ambiente abordado no viés do desmatamento e garimpo 
em territórios demarcados aos povos originários, na região amazônica.
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Entretanto, chama a atenção que, muitas vezes, os ataques não 
diziam respeito a um tema específico que estava em alta na imprensa e 
nas redes sociais dos cidadãos, mas eram às cegas. Ou seja, a imprensa 
em si era o tema. Então, brotavam frases soltas, tais como a retirada 
de publicidade aos veículos midiáticos que não eram simpáticos ao 
governo, sobretudo, e, frequentemente, o presidente e sua equipe eram 
colocados pelo próprio Bolsonaro na condição de perseguidos, de forma 
permanente por uma imprensa que desinformaria e mentiria sempre.

O que Falou?

Para a análise qualitativa deste artigo, usa-se um recorte meto-
dológico de interesse da Linguística Textual, na abordagem proposta 
por Ingedore Koch (2006) que discorre sobre as estratégicas textual-
-discursa, de acordo com as quais são realizadas pelos produtores de 
texto, seja ele oral, seja escrito –, escolhas para que o enunciador seja 
compreendido e decodificado pelo interlocutor e que tenha sentido para 
ele o que se propôs a comunicar.

 Nessas estratégicas, busca-se “facilitar a compreensão, introduzir 
esclarecimentos/exemplificações, aumentar a força retórica do texto, dar 
relevo a certas partes dos enunciados, como também modalizar aquilo 
que é dito ou, por vezes, refletir sobre a própria enunciação” (Koch, 
2006, p. 103). A autora estabelece três conjuntos dessas estratégias: as 
formulativas, as metaformulativas e as metadiscursivas.

Nas estratégias formulativas, o objetivo maior do narrador é 
provocar uma adesão do público a quem se direciona seu enunciado. 
Elas podem ser: “As inserções, as repetições e parafraseamentos retóricos 
e as estratégias de relevo, focalização, por meio do deslocamento de 
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constituintes empregadas polo locutor” (Koch, 2006, p. 104). As inser-
ções introduzem explicações no meio da fala, inclusive com ilustrações 
e detalhes, alusões a um conhecimento prévio que o público alvo deve 
ter para melhor assimilar o conteúdo. Para a criação de uma estratégia 
de “intimidade ou cumplicidade”, recorre-se a formulação de questões 
retóricas e a introdução de comentários jocosos. Cabe lembrar que nos 
parafraseamentos retóricos, estes, ao lado as repetições, são importantes 
no “reforço da argumentação”, como avalia Koch (2006).

Já nas estratégias de relevo, destaca-se a tematização, pela qual 
o interlocutor já sabe desde o início o que será abordado, ou seja, a 
pauta. Importante na fala seria também a o recurso de rematização, em 
que se reverte a ordem direta da frase, por exemplo, a adjetivo adiante 
do substantivo. Para Koch, esta estratégia gera um alto envolvimento 
do interlocutor com o tema (p. 119).

Já nas estratégias metaformulativas, o locutor retoma as suas 
próprias falas, “procedendo a reformulações, refletindo sobre adequação 
dos termos empregados, sobre a função de um segmento” (Koch, 2006, 
p. 122). Assim, situam-se as correções e as repetições ao próprio texto 
para mais bem esclarecer o assunto em pauta. Ainda neste conjunto estão 
as paráfrases e repetições quando o interlocutor pede algum esclareci-
mento, algum detalhamento da que foi dito anteriormente.

Nestes recursos, as estratégias metaformulativas “toma como 
objeto o próprio texto” (p. 121); as modalizadoras que tem por finali-
dade “o grau de certeza, de adesão, de comprometimento do locutor 
com relação ao seu discurso, ou introduzir atenuações, comentários a 
respeito dos enunciados que produz, com vista a preservação das faces”. 
Já nas metaenunciativas, o enunciador duplica-se em autocomentador 
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de suas palavras (Koch, 127). Em particular, “a própria enunciação é 
tomada como objeto de menção” (p. 122). Assim, o próprio enunciado 
é tomado como objeto de menção pelo enunciador. Por sua vez, as 
estratégias metadiscursivas tomam por objeto o próprio ato de dizer.

As repetições costumam ser a tônica dos discursos de Bolsonaro. 
Como exemplo nesta fala de início de janeiro de 2021, feita na porta 
do Palácio da Alvorada para fiéis apoiadores no Cercadinho, quando a 
vacinação contra a Covid-19 começava em vários países, mas o Brasil 
ainda não havia adquirido o imunizante. A imprensa é o centro, citada 
em seu conjunto, vista como a grande responsável pelas dificuldades 
de seu governo:

O Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. 
Eu queria mexer na tabela de Imposto de Renda. Tem esse 
vírus potencializado por essa mídia que nós temos aí. Essa 
mídia sem caráter que nós temos. É um trabalho incessante de 
tentar desgastar para retirar a gente daqui para voltar alguém 
para atender os interesses escusos da mídia...Vão ter que me 
aguentar até final de 22, pode ter certeza. (Fenaj, 2022, p. 36)

Na estratégia para se criar “intimidade ou cumplicidade” com 
o interlocutor, há a formulação de questões retóricas e a introdução 
de comentários jocosos, pois a mídia sempre é tratada com ironia e 
deboche. Explicitamente: o público que estava no Cercadinho foi cha-
mado de chef por Bolsonaro, ou seja, ele tenta criar intimidade entre 
locutor/interlocutor. Percebe-se também que a narrativa faz alusões 
a um conhecimento prévio que o público alvo teria sobre o tema e, 
assim, pudesse assimilar melhor a mensagem. Ou seja, está claro que 
o público já sabia que a relação do então presidente com a mídia era 
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ruim, portanto, ele detalha que a imprensa visava a derrubá-lo do poder, 
mas que não conseguiria.

No quesito das correções e dos acréscimos de seu próprio texto, 
para dar mais realce, era comum Bolsonaro voltar a falas suas anteriores 
e atualizá-las com fatos recentes. Este é um exemplo:

E quando eu falei, há duas semanas, o Brasil tá quebrado, não 
posso fazer quase nada, a imprensa usa pra te esculhambar. Grande 
parte da imprensa que não tem caráter nem responsabilidade, 
nem compromisso com a verdade...E alguns órgãos de imprensa 
continuam falando besteira! E alguns nas mídias sociais continuam 
repercutindo a besteira! Uns por ignorância, outros por má fé. 
(Fenaj, 2022, p. 38)

No quesito repetição para se fixar um pensamento, Bolsonaro 
criou seus próprios slogan e expressões, que foram repetidas dezenas 
de vezes em suas mensagens e conversas com seus apoiadores: “Repito 
aqui um velho ditado, já ouviram eu falando aqui. Quem não lê jornal 
e revista, não tem informação, e quem lê está desinformado”. Ou seja, 
ele incentivava a não leitura. Nas costumeiras críticas aos profissionais 
e aos meios, a expressão “maldade da imprensa” era muito corriqueira, 
ou seja, a vida nacional se resumia a uma luta permanente entre o bem e 
mal, na qual a mídia personificava o mal. “Fábrica de Fake News” tor-
nou-se um sinônimo para a palavra imprensa nas palavras de Bolsonaro.

No centro de suas falas está a desqualificação da imprensa e 
da atividade jornalística, portanto, a mídia foi denominada com os 
seguintes adjetivos e expressões, todos de cunho negativo e deprecia-
tivo, repetidos à exaustão: curral cheio de esterco, chorume, canalhas, 
caso perdido, coisa inacreditável, sem caráter, sem-vergonha, lixo, 
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porcaria, vergonha nacional, uma piada, jornaleco qualquer, fábricas 
de Fake News, mídia barata, partideco político de esquerda, porcaria, 
,idiotas, jumentos, patife, palpiteiros, ignorantes, uma merda, picaretas, 
mentirosa, vergonha, máquina de Fake News, politizada, sem moral, 
hipócrita, histérica.

No recurso retórico metaenunciativo, em que o enunciador dupli-
ca-se em autocomentador de suas palavras, para valorizar-se: esta fala 
bem exemplifica o discursivo de Bolsonaro: “A imprensa brasileira fala, 
ataca o tempo todo a gente né? Que eu tô tocando fogo na Amazônia, 
que eu tô desmatando. Eu, tudo eu!” (Fenaj, 2022, p. 47). E também 
neste outro trecho proferido em Brasília, 24 junho de 2021, em que ele 
resume seu relacionamento com a imprensa, explicita sua decisão de 
não conceder entrevistas para alguns veículos informativos, ademais, 
faz uma autoavalição de das características de sua personalidade, per-
cebidas por ele como verdadeira e sincera:

Esse pessoal da imprensa, da Globo em especial, fazer pergunta 
idiota, tem uma resposta à altura, fica cheio de mimimi.‘Ah, 
fui ofendido, tá agredindo a imprensa.’ Eu não pedi para ser 
entrevistado por vocês! Dispenso Globo, Folha, Estado de 
S. Paulo, essas porcarias todas, dispenso, não quero falar com 
vocês. Não me interessa falar com vocês. Daí acontece, vou 
falar com alguém que tá ali, se mete no meio e leva o troco, que 
não dá, eu perdi a paciência realmente. E quem não gostar de 
mim, paciência. Vocês querem um mentiroso delicado? Ou uma 
pessoa mais grossa um pouco, eu, e verdadeira. Vai escolher, 
pô. (Fenaj, 2022, p. 47)

Há também muita utilização da estratégia de o enunciador 
duplicar-se em autocomentador de suas palavras para reforçar seus 
argumentos, são os recursos metadiscursivos. Neste discurso dito na 
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cidade do Nordeste brasileiro Imperatriz/Maranhão, em 20 de maio, 
Bolsonaro comentou sua fala anterior em que criticava a vacina contra 
a Covid-19 e sua suposta pouca eficácia:

Antes disso até eu falei que podia virar jacaré, lembra? O pessoal 
levou a sério, não existe mais figura de linguagem, você não pode 
mostrar uma maneira de chamar atenção do que pode acontecer. 
Agora alguns idiotas, como a imprensa idiota que tem bastante 
gente aí, levou a sério, a questão do jacaré, mas tá tudo bem. 
O que eu acho que a pessoa poderia virar tomando essa vacina 
também, é jornalista da Globo ou da Folha, pra fazerem certas 
matérias contra a gente que, com todo o respeito, não leva a 
nada. (Fenaj, 2022, p. 45)

Na estratégia de rematização, em que o anunciador reverte a 
ordem direta, selecionamos trechos de duas falas nas quais o adjetivo 
está adiante do substantivo, para dar mais peso aos aspectos negativos 
da mídia e potencializar o envolvimento do interlocutor com a fala de 
Bolsonaro. Em 20 de junho, em Brasília, “essa Globo é uma merda de 
imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa!” Em maio de 2022, 
em sua live semanal, disse: “É uma coisa inacreditável essa imprensa 
brasileira” (2021, p. 45).

Considerações Finais

Está nítido que os discursos de Bolsonaro são bem articulados, 
neles, um fio condutor está conectado a propósitos e objetivos bem 
definidos, ao contrário do que suporia o senso comum, que ele falasse 
de forma desastrosa e espontânea, como apenas um traço de sua perso-
nalidade. Estas características são apenas aparências que não resistem a 
estudos mais detidos. As falas eram orquestradas e bem articuladas com 
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o intuito de desacreditar a imprensa como instituição, no esvaziamento 
de sua função na esfera pública, a de contribuir sobremaneira para que 
as opiniões dos cidadãos sejam formadas por meio de informações 
plurais e de qualidade.

Retomamos aqui a avaliação de Habermas (1997) de que quando 
se fecha a comunicação entre os atores políticos - no caso em tela entre 
a imprensa e o poder executivo-, sem o exercício de uma comunicação 
democrática, a sociedade se enfraquece e se desarticula perdendo, assim, 
a sua força de legitimação política. E as próprias instituições democrá-
ticas, em especial a imprensa, se enfraquecem ao se questionar o papel 
dela de informar bem os cidadãos sobre os atos dos governantes.

Nesta perspectiva, a liberdade de expressão da imprensa, por 
meio das linguagens oral, escrita e imagética, veiculadas em múltiplas 
mídias, é um dos requisitos da democracia plena de uma sociedade. 
Ao longo da história brasileira, a existência de uma imprensa sem cen-
sura e livre tem sido motivo de grandes lutas e embates, o que enaltece 
sua conquista. E a ausência dela sobressaiu nos regimes autoritários.

É pertinente recordar Arendt quando ela refletiu sobre os momen-
tos quando a verdade é questionada: “Podemos chamar de verdade aquilo 
que não podemos modificar; metaforicamente, ela é o solo sobre o qual 
nos colocamos de pé, e o céu que se estende acima de nós” (Arendt, 
1979, p. 325). Em tempos quando a democracia é ameaçada, a luta pela 
verdade e pelo direito de dizê-la engrandece a próprio sistema demo-
crático, na afirmação de direitos dos cidadãos, neste caso, no tocante 
ao direito de informar e ser informado livremente.
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O TERRENO SIMBÓLICO DO TELEJORNAL 
LOCAL NA PROGRAMAÇÃO: PRODUÇÕES DE 
SENTIDO NA GRADE DA GLOBO E AFILIADAS

Ranniery Fonseca Sousa1

Ao longo da grade de programação diária nas emissoras, espe-
cialmente na Globo, é comum ouvir, ao final de alguma atração, a 
expressão “Fique agora com as notícias da sua região” ou ainda “Nosso 
programa fica por aqui e começa agora o seu telejornal local”. O aviso 
dos apresentadores em programas transmitidos geralmente ao vivo, em 
cadeia nacional, parece marcar uma delimitação bastante clara entre 
um conteúdo para todo o país e o início de um programa que é feito 
mais próximo de quem assiste a televisão naquele momento. É como 
se produzisse o sentido de que aquele apresentador(a) abdicasse de um 
terreno simbólico que ele(a) nem pudesse competir para estar. Temos 

1. Jornalista e mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos da 
Mídia (PPgEM), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 
rannierysousa@hotmail.com 
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aparentemente uma ruptura no conteúdo transmitido para que se inicie 
um outro com outras características. Isso está, de forma visível, colocado 
para que o telespectador não estranhe e, mais do que isso, aproveite o 
fato de que a partir daquele momento da grade da emissora, a progra-
mação fale com ele de forma mais íntima, próxima e até mesmo, por 
que não dizer, mais afetuosamente.

Mas afinal de contas, o que nos leva a constituir vínculos maiores 
com determinados programas na grade, em detrimento de outros trans-
mitidos na mesma emissora, em horários subsequentes? A indagação 
retórica é para que pensemos em quais características de determinados 
programas os fazem se diferenciar dos que vieram imediatamente antes, 
já que a emissora é a mesma e o espaço temporal, muito próximo.

Ao atribuir à produção de sentido do fluxo televisual com o 
cotidiano dos telespectadores, Yvana Fechine (2008) utiliza o conceito 
da transmissão direta para conceituar esse espaço semiótico da grade 
de programação como um estar junto ou, no efeito de co-presença entre 
quem assiste e quem faz determinado programa ou telejornal (Fechine, 
2008). A autora nos apresenta a relação temporal com o que se assiste, 
que se constitui também como uma relação de lugar, no sentido do 
instante compartilhado. Mas o que se propõe discutir aqui está mais 
intimamente ligado ao espaço no sentido de território, como caracterís-
tica de construção ainda mais forte de ligação e de intimidade. Não o 
território geográfico, como discutiremos mais adiante, mas o espaço 
simbólico de pertencimento. Os telejornais locais podem apresentar 
aspectos que, simbolicamente construídos, nos aproximam inclusive 
como sociedade.
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Ao problematizar a Sociedade Midiatizada, Fausto Neto (2008) 
coloca a centralidade das mídias nas relações sociais, como um campo 
diferente e extremamente mais complexo do que ainda guardam muitas 
teorias que apontam os meios como portas de acesso entre diferentes 
realidades sócio-simbólicas. O próprio nome que utilizamos para desig-
nar essa teia complexa nos leva a acreditar na mídia como meio, canal, 
ponte etc; olhando para a etimologia e atribuindo à mídia seu sentido de 
ligação, diminuindo talvez a ideia da palavra mídia apenas como uma 
divisão entre dois polos, entre duas realidades. Daí essa midiatização 
significar um novo modo de pensar esse lugar. Para o autor, analisar a 
midiatização engloba justamente toda essa complexidade, não pensando 
os meios de comunicação como algo auxiliar ou como segundo plano, 
mas sim constituídos de autonomia quanto as relações interacionais 
entre agentes ou atores sociais (Fausto Neto, 2008).

As mídias perdem este lugar de auxiliaridade e passam a 
se constituir uma referência engendradora no modo de ser 
da própria sociedade, e nos processos e interação entre as 
instituições e os atores sociais. A expansão da midiatização 
como um ambiente, com tecnologias elegendo novas formas de 
vida, com as interações sendo afetadas e/ou configuradas por 
novas estratégias e modos de organização, colocaria todos – 
produtores e consumidores – em uma mesma realidade, aquela 
de fluxos e que permitiria conhecer e reconhecer, ao mesmo 
tempo. (Fausto Neto, 2008, p. 93)

Neste contexto da midiatização ou dessa sociedade midiati-
zada, interessa-nos pensar como a divisão entre nacional/ local ou 
regional pode simbolizar um aspecto importante de unidade social e de 
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pertencimento entre as pessoas que fazem e que se sentem constituídas 
pelo que assistem na televisão.

Ao abordar o jornalismo, dentro dessa problemática da midiatiza-
ção, Fausto Neto (2008) fala da auto-referencialidade que esses discursos, 
os jornalísticos, utilizam para o desencadeamento de lógicas próprias, 
a partir do que ele mesmo faz e demonstra ser algo complexo. Pode se 
dizer que os noticiários deixam as pessoas imbuídas de explicações 
que foram pensadas ali dentro, do espaço da mídia que só é vivida por 
quem é jornalista, numa celebração constante em discursos transmitidos 
para o público que, ao mesmo tempo, é colocado como protagonista.

Ou seja, o dispositivo não só anuncia a sua existência, mas 
chama atenção para os fundamentos e os efeitos presumidos 
de sua prática interpretativa. No fundo, estamos diante de uma 
operação enunciativa auto-referencial, na medida em que o 
lugar analítico chama atenção sobre o seu próprio modo de ser. 
(Fausto Neto, 2008, p. 97)

Ambos os autores, Fechine e Fausto Neto, nos remetem a toda 
uma engenhosidade da mídia, que coloca os agentes numa prática de 
interpretação da realidade com base na própria relação com o que se 
atribui de sentido a ela, a mídia.

Vejamos: é comum o morador de determinado estado viajar para 
outro e ter acesso a uma programação televisiva igual ou muito parecida 
em determinada emissora. Por exemplo, na Globo, todas as afiliadas 
seguem a grade nacional, com exceção de poucos programas locais 
diferentes. Os telejornais de um estado ou de outro seguem o mesmo 
padrão gráfico, de vinhetas, trilhas, muitas vezes seguem um padrão 
de cenário também etc. Como aponta Júnior (2014), esse trabalho da 
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Globo existe para que se tenha um aspecto de familiaridade entre os 
telejornais locais de diferentes estados.

Quem assiste o ESTV, no Espírito Santo, e depois vê o NETV, 
em Pernambuco, tem a impressão de familiaridade pelo fato 
de os dois programas seguirem o mesmo padrão. A diferença 
está no conteúdo. Um programa é produzido e exibido para os 
capixabas e o outro para os pernambucanos, mas a embalagem 
é a mesma. (Júnior, 2014, p. 28)

Uma vez, portanto, que a embalagem possa ser similar, ainda 
assim, o telespectador pode sentir certo desconforto assistindo ao tele-
jornal local de outro estado, até se construir com aquele lugar vínculos 
que estarão também alicerçados no noticiário local. É mais ou menos o 
que constata Oliveira Filho (2021), colocando o telejornal como sendo 
catalizador da proximidade.

Ainda é possível dizer que tais espaços, diante do contato 
frequente com o telespectador, também respondem por uma 
dimensão de proximidade: é no hábito de assistir à tevê, em 
uma conjugação entre a experiência e o tempo, que o usuário 
se torna íntimo do telejornal e o reconhece também como sendo 
parte de seu(s) local(is). (Oliveira Filho, 2021, p. 14)

Bazi (2007) analisa inclusive o telejornalismo local - ou regional, 
como utiliza o autor - como protagonista num processo de identidade 
cultural de uma sociedade, já que é no reconhecimento do outro que um 
indivíduo se vê representado, participante daquela localidade. O autor 
aponta que o processo de globalização, vivido mais intensamente nas 
últimas três décadas do século passado, tornou o ambiente de proximidade 
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importante no sentido de reafirmar que aqui é diferente dali, ao passo 
que as fronteiras identitárias se tornam mais dispersas.

As contribuições são fundamentais para que se pense na impor-
tância dos telejornais locais como reafirmadores de quem somos, uma 
vez que o noticiário nacional na televisão abarca temas, costumes, 
problemáticas que são, em grande parte, comuns em todo o país e 
também, muitas vezes, no mundo. Sem que se reflita a especificidade 
em determinado estado ou região, tornando todos indivíduos homogê-
neos, sem traços culturais que nos diferem mesmo enquanto brasileiros. 
Isso se deve, em parte, à própria natureza do meio, de comunicação de 
massa, buscando sempre abarcar o maior número de interessados em 
seu conteúdo.

Quando, na verdade, é na relação próxima que os fatos ganham 
relevância ou não. Uma vez que o indivíduo passa a compartilhar pre-
ocupações, angústias, medos que são comuns. “Portanto, o binômio 
da relação midiática global e regional acontece sob o ponto de vista da 
produção dos bens culturais em larga escala com reproduções regionais 
e apropriações locais” (Bazi, 2007, p. 10).

Corroborando com essa constatação, Mata (2011) afirma que 
são os telejornais locais que inclusive constituem aspectos da identi-
dade de determinada região. Tendo como conceito de identidade uma 
coisa relacional e fluída, trazendo para discussão ainda essa realidade 
da globalização como marcante na nossa sociedade atual e o entendi-
mento dos meios de comunicação como constituintes das construções 
identitárias (Mata, 2011).

Ao discutir a mídia e a cidadania, Mata (2011) discute também 
o papel do telejornalismo local e sua ação de representação popular, 
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sem, no entanto, afirmar que há igualdade nos discursos presentes nos 
noticiários. Aqui, cabe a reflexão de como as narrativas são construídas 
para causar a impressão de que o “povo” fala dentro do telejornal, uma 
vez que sabemos que esse processo é mediado pela equipe de profissio-
nais que faz escolhas no processo de construção, produção e edição dos 
programas. Mais ainda: o autor afirma que as representações são cons-
truídas por cada jornal a partir da ideia que se tem do público, fazendo 
valer uma manutenção de narrativas e consequentemente, identidades.

São os cidadãos colocados em cena que, com suas vozes, 
expressões e gestos tentam dar conta de estabelecer com a 
audiência- presumida, imaginada ou mesmo em vias de definição- 
uma proposta de identificação. Neste contexto, as narrativas 
televisivas se transformam em recursos simbólicos que podem 
orientar a formulação de representações e identidades. (Mata, 
2011, p. 180)

É utilizado nesta concepção o conceito de Alfredo Vizeu (2006), 
da audiência presumida como uma ideia que é resultante da prática pro-
fissional dentro das redações de como é, como se comporta o público ou 
os públicos de determinado telejornal. Uma formulação que parte dos 
jornalistas a partir do que imaginam ou enxergam dos telespectadores 
e que norteia basicamente o que vai entrar ou não em cada edição e 
como isso vai afetar aquele público.

As contribuições de Mata (2011) fazem refletir sobre como aquilo 
que está no telejornal local é representado para atrair a audiência que 
se identifica num processo infindável de construção social entre o que 
se sente e o que se vê na televisão. Em outras palavras, o telespectador 
assiste determinado telejornal porque se sente representado, ao mesmo 
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tempo em que naquele espaço sua própria representação é criada ou 
mantida através dos discursos, imagens, ângulos, focos, escolhas de 
temas e assim por diante.

Basta pensarmos nas abordagens de violência urbana que estão 
em determinados telejornais em detrimento de coberturas outras que 
perpassam temas como cultura, educação, cidadania etc. Se há um 
público que prefere a pauta dos crimes de sua localidade e outro que opta 
por assistir a notícia sobre a escola do bairro, é porque essa audiência é 
constituída por este ou aquele tema, escolhendo aquele telejornal que 
a representa ou como aponta Mata (2011), que pode “chamar de seu”.

Mídia Local/ Regional e o Telejornal: Conceitos em discussão

Aqui é preciso abrir um parêntese para que se aponte a discus-
são entre os termos que categorizam a mídia como nacional, regional, 
local, comunitária, global etc. A mídia é diferenciada e categorizada por 
diversos autores como Rogério Bazi, Duílio Jr Fabbri, Maria Érica de 
Oliveira Lima, Cicilia Peruzzo, José de Oliveira Filho com as termino-
logias que se alternam. Em alguns textos, Bazi utiliza mais fortemente 
em seus textos a ideia de Mídia Regional, como no título do seu livro 
“TV Regional: Trajetória e perspectivas”. O termo é seguido por Maria 
Érica na maior parte de suas pesquisas. Outras vezes aparece o termo 
mídia ou telejornalismo local, como na dissertação de Duílio Jr Fabbri, 
em 2006, intitulada “A Tensão entre o Global e o Local: A desterrito-
rialização da notícia no bloco rede do Jornal Regional”, embora ele 
utilize como referencial as ideias de Bazi, de mídia regional. Já Cicilia 
Peruzzo recorre mais comumente ao conceito de Mídia Local, com 
uma diferenciação entre global-regional-local-comunitário, assim como 
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Oliveira Filho. Ao que parece, as ideias não são conceitos fechados, ainda 
mais no contexto atual em que fronteiras são turvas entre regiões mais 
ou menos delimitadas no universo comunicacional em que vivemos.

O grande problema, apontado de maneira recorrente por todos 
esses autores, é a falta de uma legislação específica na radiodifusão 
que determine o que é exatamente uma emissora local ou regional 
no Brasil. Ainda mais agora, que as emissoras que emitem sinal para 
determinado estado ou cidades vizinhas estão também transmitindo o 
conteúdo via internet, através de plataformas próprias, como no caso 
da Globo que retransmite o conteúdo via Globoplay, no streaming, ou 
outras emissoras locais que retransmitem o conteúdo da televisão através 
das redes sociais – tornando aquele conteúdo acessível para quem está 
em qualquer parte do mundo. Daí mesmo essa discussão estar muito 
mais no campo das produções de sentido do que necessariamente como 
algo geográfico. Então, buscaremos apontar aqui o que cada um desses 
autores coloca como fundamental na discussão teórica acerca de uma 
mídia que seja voltada para um público mais restrito que o nacional 
ou global. Sem necessariamente ter a ver com fronteiras geográficas, a 
mídia local tem relação com aspectos de familiaridade, pertencimento 
e partilhamento de sentidos (Peruzzo, 2003).

Ao buscar um paralelo entre as mídias comunitária e local, 
Cicilia Peruzzo (2003) defende que a primeira está engajada em lutas 
sociais, em educação informal e abordando temas como a violência, 
problemática das drogas. Já a mídia local trata de assuntos gerais como 
serviços públicos, política local, culinária regional, as vias públicas. 
Ambas podem estar ligadas, muitas vezes numa simbiose já que a mídia 
local pode abarcar os conteúdos trabalhados pela mídia comunitária, 
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deixando uma dificuldade de delimitação entre uma e outra. Porém, 
segundo a autora, as duas lidam com questões do cotidiano em que 
estão inseridas, sem necessariamente ter uma delimitação geográfica 
que as abarque.

Por que ocorre esse novo interesse pelo local? Justamente pela 
percepção de que as pessoas também se interessam pelo que está 
mais próximo ou pelo que mais diretamente afeta as suas vidas e 
não apenas pelos grandes temas da política, da economia e assim 
por diante. Elas curtem as benesses trazidas pela globalização, 
mas não vivem só do global, que em última instância é uma 
abstração. Elas buscam suas raízes e demonstram interesse em 
valorizar as “coisas” da comunidade, o patrimônio histórico 
cultural local e querem saber dos acontecimentos que ocorrem 
ao seu redor. (Peruzzo, 2003, p. 5)

Corroborando com este sentido de estar atrelada ao conteúdo 
exibido e unindo as questões comunitárias e locais nos programas e no 
telejornalismo de emissoras nos estados, no livro “RNTV: a notícia no 
ar”, Francisco Júnior (2014), afirma que “prestar serviço à comunidade 
é a vocação e o dever de qualquer emissora local de televisão” (Júnior, 
2014, p. 39).

Bazi e Fabbri Júnior (2009) buscam a conceituação e sugerem 
que a televisão regional é aquela que transmite o sinal a uma região com 
a programação que seja voltada para ela mesma. Assim, tem o sentido 
conquistado de se ver na tela. Com relação ao conteúdo, os autores 
acompanham a ideia de que a emissora regional mostra o que acontece 
de próximo, embora nem sempre exista uma garantia de que todos 
daquela região serão vistos. Como explicação, a realidade econômica 
das emissoras que muitas vezes retratam apenas as cidades maiores 
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de determinada localidade. Na maioria das vezes, viajar para cobrir o 
que acontece em municípios pequenos se torna difícil pela quantidade 
reduzida de equipes (Bazi & Fabbri Jr, 2009).

No Rio Grande do Norte, por exemplo, a programação local/
regional abarca sobretudo as cidades de Natal e região metropolitana 
– ainda assim concentrada em municípios limítrofes com a capital – e 
a cidade de Mossoró (segunda maior cidade do estado, na região Oeste 
do estado). Na Paraíba, o mesmo acontece com a cobertura concentrada 
na região metropolitana de João Pessoa e em Campina Grande. E assim 
segue um padrão nas demais emissoras não só nordestinas como em 
todo o país, como nos sugere Bazi e Fabbri Júnior (2009).

Retratar os assuntos locais, proporcionando aos telespectadores 
acompanhar também o que ocorre no país e no mundo, é a 
possibilidade que as emissoras regionais fornecem ao seu 
público, por meio da união da programação regional e nacional. 
Se uma pessoa desejar assistir “às cores locais”, basta sintonizar 
nos programas gerados pela regional ou até local; se optar em 
saber o que acontece em outro lugar assiste aos programas das 
cabeças de rede. (Bazi & Fabbri Jr, 2009, p. 4)

O que há em comum entre os autores que tratam das mídias 
regionais/locais é a questão mercadológica das emissoras que, ao 
construírem com um público o sentido de pertencimento, construção 
identitária, lógica de familiaridade - já discutidos nesta pesquisa – con-
seguem atrair anunciantes que querem dialogar com um mercado restrito 
que lhes interessa, dentro de determinada cidade ou região. As verbas 
publicitárias das emissoras aumentam a partir dessa relação do comum 
ou de comunhão, já que tudo que é caro e está próximo, é visto na 
televisão. “A soma desses itens, dependente da estratégia adotada pela 
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empresa de comunicação, que pode conseguir fortalecer a imagem do 
cidadão na construção da identidade e por outro lado, ainda aumentar 
seus lucros para a organização” (Bazi & Fabbri Jr, 2009, p. 7).

Ainda em busca de uma conceituação entre regional/local, vale 
destacar a mudança que a internet causou nessas fronteiras. A pesqui-
sadora Maria Érica de Lima (2016) revisitou seu objeto de pesquisa na 
tese de doutorado finalizada dez anos antes, o grupo cearense Somzoom 
Sat, para atualizar ideias a respeito das mídias regionais no contexto 
atual de novas tecnologias e convergência midiática. O exercício, valioso 
do ponto de vista de demonstrar que o regional segue firme mesmo 
com o advento das novas mídias e da presença mais fortemente em 
nossas vidas da internet, joga luz para a necessidade da mídia regional 
justamente nessa teia complexa da globalização acentuada. Segundo a 
autora, os meios locais surgem e se fortalecem justamente dessa relação 
com o global:

Portanto, a regionalização ocupa um lugar de destaque na 
mídia globalizada. Constatamos que as regiões brasileiras 
estão se desenvolvendo economicamente, evoluindo o perfil de 
consumidores, investindo em grupos de mídia, atraindo diversos 
setores da produção com oportunidade de negócios, empregos, 
etc. Neste sentido, há um despertar para o consumo regional. 
(Lima & Lopes, 2016, p. 213)

Os pesquisadores apontam que o objeto deles – os produtos da 
SomZoom Sat, que incluem bandas de forró, rádios, casas de show, 
editora - migrou também para os espaços digitais, para as redes sociais, 
para a internet, sem deixar de ser um vínculo simbólico espacial que 
rendeu fôlego para a empresa.
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Assim, a mídia eletrônica gerou um tipo de visibilidade que 
se caracterizava, por princípio, pelo que Thompson chama de 
“simultaneidade desespacializada”, ou seja, “pessoas distantes 
poderiam fazer-se visíveis praticamente no mesmo instante; 
poderiam ser ouvidas no exato momento em que falavam; 
vistas no mesmo momento em que agiam”, muito embora essas 
pessoas não compartilhassem a mesma esfera espacial com 
outros indivíduos para quem se faziam visíveis. (Thompson, 
2008, p. 23 como citado em Lima & Lopes, 2016, p. 223)

Claro que, sob um ponto de vista constitutivo, conforme lembram 
os autores Lima e Lopes (2016), as mídias regionais não são isentas de 
representações de poderes e manutenção de famílias tradicionais em 
certas localidades que conseguem conceções públicas de radiodifusão 
para perpetuar o seu próprio tradicionalismo e poder econômico e 
político em estados ou cidades. Esses meios locais estão muitas vezes 
ligados a retransmissão das emissoras nacionais, com especial atenção 
para o jornalismo naquela região, que vai garantir um “fortalecimento 
dos polos de poder” (Festa & Santoro, 1991, p. 186 como citado em 
Lima & Lopes, 2016, p. 213).

Entrando na seara do telejornalismo, dentro dessa discussão de 
poder, é preciso contemplar o viés atual do campo noticioso na televi-
são. Assim como os próprios conceitos de Mídia Regional/Local que 
são difusos e parecem não ter consenso entre pesquisadores da área, os 
jornais locais na televisão também são abordados com conceitos plurais, 
dadas as atuais condições de convergência midiática, participação do 
público e fronteiras diluídas entre as regiões.

Oliveira Filho (2021), em trabalho mais direcionado ao tele-
jornalismo, discute que atualmente, por causa de fronteiras cada vez 
menos delimitadas tanto no campo da Comunicação como em áreas 



93

relacionadas para esta discussão – Geografia e Sociologia – admite-se 
não mais o singular para a ideia de um telejornalismo local. O ideal 
seria expandir o termo para o plural, dada a variação de concepções 
em torno desses termos. “A flexão do conceito para o plural se deve 
principalmente ao reconhecimento de que o(s) jornalismo(s) adquire(m) 
diferentes formas conforme a diversidade de contextos e realidades 
socioculturais – ou, em outras palavras, de acordo com os distintos 
‘locais’” (Oliveira Filho, 2021, p. 2).

Assim, o autor lança luz sobre esses telejornalismos locais 
que têm limites tênues e possibilitam uma compreensão diferenciada 
a partir do próprio processo histórico da televisão. As fases dos pro-
gramas televisivos diferem nas estruturas e como eles se constituíram 
de simbolismos em torno da sociedade – que também se reformula ao 
longo do tempo.

Aguiar (2016) fez um trabalho de categorização da mídia 
em escalas. Da primeira, Local (hiperlocal, microlocal, mesolocal, 
macrolocal); Regional (microrregional, mesoreggional, estadual e 
macrorregional); Nacional; Internacional e Global. O que nos permite 
inferir que os telejornais chamados na Globo e afiliadas como locais, 
seriam melhor definidos como regionais. Porém, nos parece bastante 
plausível o argumento de Oliveira Filho (2021) de que esse tipo de 
categorização parece rígida num contexto em que as fronteiras estão 
permeáveis atualmente.

É numa perspectiva mais ou menos parecida – de pluralidade 
de conceitos - que Finger et al. (2017), ao discutir as metodologias e 
o desenvolvimento de pesquisas na área, defendem que o termo tele-
jornalismo atualmente – por outro lado - seja compatível não mais 
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com o noticiário produzido pela e para a televisão somente. As autoras 
defendem um desmembramento do tele+jornalismo, utilizando o pre-
fixo como para telas, uma vez que o termo passaria a compreender as 
formas narrativas que existem e que são consumidas tanto no aparelho 
convencional de televisão – o que está na sala, que atrai a atenção dos 
moradores de uma casa como uma construção social especificamente 
brasileira, que para todas as noites para assistir ao Jornal Nacional, por 
exemplo – como também o jornalismo audiovisual que é acompanhado 
na tela do celular, do tablet, computador, streaming e por aí vai, num 
processo tecnológico que permitiu o avanço e a hibridização do formato 
antes exclusivo dos aparelhos televisivos.

Ou seja, se articularmos estas definições podemos afirmar que 
Tele + Jornalismo seria um jornalismo feito para ser distribuído 
para e/ou ao longe, ou ainda, transmitido para lugares distantes, 
muito mais do que um jornalismo para ser exibido apenas numa 
tela de visão (definição mais comum do aparelho televisão). 
(Finger et al., 2017, p. 4)

Aqui, temos a(s) ideia(s), então de um telejornalismo – constru-
ído para telas e consumido em lugares distantes – mas que também seja 
pluralizado no sentido dos locais que se arquitetam como pertencimento, 
familiaridade de determinada região.

Enfim, em meio a tantos conceitos abertos e em (re)construção 
em torno das mídias regionais, do telejornalismo local, nos parece 
pertinente ainda que neste trabalho façamos um apanhado do que as 
autoras Finger et al. (2017), ao propor uma escolha epistemológica para 
abordar o telejornalismo como campo científico, apontam de metodo-
logias quando afirmam que há uma lacuna aberta para a compreensão 
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do jornalismo televisivo. Tanto do ponto de vista histórico quanto de 
formatos e linguagens. “Que dirá dos implementos tecnológicos que 
foram en-formando e con-formando a produção em telejornalismo na 
televisão aberta e fechada” (Finger et al., 2017, p. 8).

Uma dessas escolhas propõe a análise do telespectador dis-
cursivo, que cita a figura do público como sendo alguém constituído 
a partir do que foi construído como contratos comunicativos, marcos 
da instância produtora que encaixam a audiência em regras de relacio-
namento. “Assim, chega-se ao que propomos chamar de telespectador 
discursivo, um conceito operacional que representa a configuração 
das estratégias comunicativas operadas no programa que sustentam 
o contrato estabelecido entre ele e seu público” (Finger et al., 2017, 
p. 5). Para as autoras, essa figura da audiência está posta em contexto 
virtual e não necessariamente é feita uma construção sociológica. 
O telespectador discursivo está construído apenas no texto televisivo 
e não demograficamente.

Sem querer abordar discussões metodológicas em torno do 
assunto, não sendo o foco desta pesquisa, o gancho dado pelas pesqui-
sadoras nos permite refletir sobre essa construção de um telespectador 
discursivo para os telejornais locais. São os “modos de dizer”, de que 
tratamos no início deste capítulo – Começa agora o seu telejornal 
local / Fique com as notícias da sua região – que podem formar uma 
estratégia discursiva para que a audiência se relacione de forma mais 
íntima com determinado programa na grade.

Essa construção discursiva e também social através do telejornal 
não se solidificou rapidamente, mas foi trabalhada ao longo das pri-
meiras quatro décadas da televisão no Brasil. O telejornalismo local se 
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constituiu no país como esse espaço de proximidade entre os jornalistas, 
a notícia e o público que acompanha a televisão diariamente.
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“Aqui se passa fome. Aqui se odeia. Aqui se é feliz, no meio de 
invenções miraculosas”. O trecho do poema: “O alfabeto no parque”, 
lançado por Adélia Prado há 30 anos, nos parece um preâmbulo para 
o artigo, cuja proposta é analisar de que maneira a temática da fome, 
agravada sobretudo neste período de pandemia do novo coronavírus 
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(SARS-CoV-2) e mediante a consequente crise econômica vivenciada 
pelo país, tem sido apresentada no telejornalismo brasileiro.

Para além das narrativas poéticas, os números alarmantes 
ratificam a retomada de um problema público que, acreditava-se, já 
erradicado. Estudo realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Sobe-
rania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan), lançado em 
março de 2021, indicou que mais de 116,8 milhões de pessoas estão 
em situação de insegurança alimentar ou passando fome no Brasil. 
Por insegurança alimentar, segundo a pesquisa, entende-se a situação 
em que o indivíduo não tem acesso pleno e permanente a alimentos. 
Na prática, isso significa mais da metade do número de brasileiros e 
engloba pessoas que não se alimentam como deveriam, com qualidade 
e em quantidade suficiente.

Nesse universo de mais de 116 milhões de pessoas, cerca de 
43 milhões não contam com alimentos em quantidade suficiente, enquanto 
outros 19 milhões, de fato, passam fome. Essa é a maior taxa desde 
2004, representando ainda quase o dobro do que foi evidenciado em 
2018, ocasião em que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) identificou 10 milhões de brasileiros em tal condição.

Dados da mesma pesquisa trazem considerações ainda mais 
emblemáticas, ao apresentar qual tipo de pessoa desponta na linha da 
extrema pobreza: mulheres de periferia, chefes de família, negras e 
com baixo nível de escolaridade. O levantamento ainda indica que, 
além do aumento da insegurança alimentar, acentuou-se também as 
desigualdades regionais, com municípios do Norte e Nordeste no 
rol de lugares afetados pela fome. O índice de insegurança alimentar 
ficou acima dos 60% no Norte e 70% no Nordeste, ressaltando-se que 
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a média nacional é de 55,2%. A fome, por outro lado, atingiu 9% da 
população brasileira, mas esteve presente em 18,1% dos lares do Norte 
e em 13,8% das casas no Nordeste, segundo o estudo, que contou com 
entrevistas em 2.180 domicílios em todo o Brasil entre os dias 5 e 24 de 
dezembro de 2020.

A partir deste cenário, voltamos nossa atenção para o telejor-
nalismo feito na tevê aberta brasileira que, desde a disseminação do 
novo coronavírus, informada em 11 de março de 2020 pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), segue realizando a cobertura tanto da doença 
quanto de seus efeitos sociais, políticos e econômicos. Tais efeitos ora 
se agravam ora são amenizados de acordo com o panorama da doença. 
Somos sustentados pela hipótese de que, com a tomada de consciência 
da gravidade da situação e pela instauração de severas medidas de 
controle social, a pandemia alcançou o patamar de pauta dominante 
nos telejornais. Como descrito por Coutinho (2020) no prefácio à obra: 
“Jornalismo em tempos de pandemia”:

Se a ciência e a pesquisa apontam que distanciamento e isolamento 
social são as estratégias adequadas para o enfrentamento da 
doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, o Jornalismo 
amplia horizontes, permitindo entre outros aspectos, o acesso às 
informações confiáveis e capazes de reduzir incertezas e garantir 
o exercício da cidadania. (Coutinho, 2020, pp. 7-8)

Sob essa perspectiva, voltamos o olhar para a revista eletrônica 
Fantástico (TV Globo) que em 25 de julho de 2021 exibiu reportagem 
tomada como potente recorte empírico para a análise realizada no artigo. 
Intitulada: “Ossos e fragmentos de arroz e feijão entram no prato do 
brasileiro”, a matéria descortina a realidade agravada pela pandemia 
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e acentuada pela ausência de políticas públicas capazes de mitigar a 
fome. A matéria mostra a distribuição de pedaços de ossos com reta-
lhos de carne na fila de um açougue na cidade de Cuiabá (MT). Há dez 
anos, a proprietária do estabelecimento realiza a oferta, feita até então 
semanalmente. Contudo, a instauração da pandemia fez a fila crescer e, 
hoje, a distribuição ocorre três vezes ao longo de cada semana.

A partir de uma análise prévia, observa-se que a reportagem 
informa, mas também comove, o que a aproxima dos estudos sobre 
dramaturgia do telejornalismo4 propostos por Coutinho (2012). Aliados 
às proposições sobre o Direito Humano à Alimentação e à Nutrição 
Adequada e ainda à centralidade do telejornalismo na sociedade bra-
sileira, esses estudos se constituem no referencial teórico do trabalho.

Comer de Maneira Adequada no Brasil: direito ou privilégio?

O Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequada (Dhana) 
pode parecer um direito óbvio, e é, haja vista que dele depende a vida. 
Acredita-se, nesse sentido, que essa mesma obviedade seja fator prepon-
derante que dificulta sua percepção como um direito, o que acarreta o 
desafio para sua efetivação. Segundo a assessora de Direitos Humanos 

4. Iluska Coutinho (2012) entende as telas de TV e outros dispositivos como locais 
onde são representados os assuntos que, por meio de sua inserção nos noticiários, 
são publicizados no Brasil. A autora defende que a narrativa da informação em 
televisão, tanto em emissoras locais quanto nas em rede, seja estruturada como 
um drama cotidiano, exibindo a representação de diferentes personagens em 
busca da resolução de conflitos sociais reais.
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da Fian5, Nayara Côrtes Rocha, essa forma de lidar com o direito à 
alimentação, tão naturalizada em na sociedade, faz com que as pessoas 
que sofram sua violação de forma mais contundente e sistemática, espe-
cialmente em relação à sua primeira dimensão, que é a superação da 
fome, sintam-se humilhadas e enfraquecidas para reivindicá-lo, como 
se a responsabilidade pela situação fosse individual e não coletiva.

O artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 
1948 institui o Direito Humano à Alimentação e à Nutrição Adequada. 
A definição, contudo, foi ampliada em outros dispositivos do Direito 
Internacional, como o artigo 11 do Pacto de Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais e o Comentário Geral nº 12 da Organização das Nações Uni-
das (ONU). Só em 2010, no Brasil, após uma vasta mobilização social, 
foi aprovada a Emenda Constitucional nº 64, que inclui a alimentação 
no artigo 6º da Constituição Federal. No entanto, isso não necessaria-
mente significa a garantia da realização desse direito na prática, o que 
permanece como um desafio a ser enfrentado nos dias de hoje.

A Dhana, portanto, é um direito humano inerente a todas as 
pessoas de ter acesso regular, permanente e irrestrito, quer diretamente 
ou por meio de aquisições financeiras, a alimentos seguros e saudáveis, 
em quantidade e qualidade adequadas e suficientes, correspondentes às 
tradições culturais do seu povo e que garanta uma vida livre do medo, 

5. Com foco no marco conceitual do Direito Humano à Alimentação e à Nutrição 
Adequada, a Fian Brasil monitora violações de direitos humanos junto a 
determinadas comunidades e grupos populacionais. A partir dessa experiência 
específica, atua junto aos três poderes em Brasília para contribuir na melhora de 
políticas públicas, leis, jurisprudências e decisões judiciais, buscando assim a 
garantia de uma realidade em que direitos humanos são respeitados, protegidos 
e efetivados para todos e todas. 
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digna e plena nas dimensões física e mental, individual e coletiva. 
(Ziegler, 2002 como citado em ABRANDH, 2010 p. 15)

Um ponto que merece ser ressaltado diz respeito à responsabili-
dade do Estado em relação à garantia dos direitos à toda sua população. 
Ainda que em tese, ele é o portador das obrigações dos direitos huma-
nos. Mesmo assim, nos parece importante frisar que, na medida em 
que se posiciona como facilitador da acumulação de capital, ele viola 
sua obrigação e nega algo basilar para a sobrevivência de milhares de 
brasileiros.

Este cenário aponta para a necessidade ativa do Estado de criar 
condições favoráveis para assegurar alimentação adequada para todos. 
Tais condições podem ser expressas por meios de políticas públicas em 
áreas distintas, como agricultura, abastecimento, saúde, educação, demar-
cação e regularização de terras, conforme apontado pela Fian (2013).

No neoliberalismo, estas ações disputam espaço político e recursos, 
sem muita força, com as ações (e não ações) que beneficiam o 
mercado, as grandes indústrias e multinacionais. Ainda que o 
próprio Estado, ao assinar o Pidesc (Pacto Internacional sobre 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais) e outros documentos 
de direitos humanos, tenha se comprometido a utilizar o máximo 
de seus recursos para a realização destes direitos, na estrutura 
capitalista neoliberal estes compromissos acabam perdendo 
prioridade. Neste momento, salvo exceções muito pontuais, os 
Estados se esquivam ou diluem suas responsabilidades frente 
aos direitos econômicos sociais e culturais e se abstém de criar 
espaços de capacitação e participação em que toda sociedade 
possa desenvolver seus próprios processos de conscientização 
política que lhes permita apropriar-se de seus direitos. (Fian 
Colombia, 2013)
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Aos já conhecidos desvios governamentais em relação à efe-
tivação de políticas públicas em prol da erradicação da fome no país 
somaram-se a eclosão da pandemia a partir de março de 2020, resultando 
em um cenário de negação dos direitos à alimentação adequada.

É justamente neste ponto que destacamos a centralidade do 
jornalismo, sobretudo aquele feito em televisão. Ele pode ser conside-
rado um espaço público fundamental para a formação de imaginários, 
representações, hierarquias e identidades, capaz de mostrar diversos 
aspectos da complexa sociedade atual e proporcionar um entendimento 
mais geral do que ocorre nas inúmeras esferas sociais. Como apontado 
por Vizeu e Correia (2008, p. 4), “os telejornais cumprem uma função de 
sistematizar, organizar, classificar e hierarquizar a realidade”. Dessa forma 
contribuem para uma organização do mundo circundante, contribuindo 
sobremaneira para a organização dos acontecimentos contemporâneos, 
dando-lhes alguma coerência. Sua potencialidade reside ainda no fato 
de alcançar a todas as camadas sociais e se destacar quando comparado 
aos outros meios onde o jornalismo é encontrado.

Este espaço central de visibilidade nos parece uma passagem 
obrigatória para os temas relacionados aos direitos humanos, contri-
buindo para a reflexão sobre o exercício de direitos e deveres, ainda 
que de forma normativa.

A partir dessas premissas, o objetivo do presente estudo consiste 
em analisar a cobertura da revista eletrônica Fantástico sobre a nega-
ção – para tantos cidadãos e cidadãs brasileiras – do acesso ao direito 
à alimentação. Partimos do pressuposto de que, ao evidenciar a crise 
econômica e o aumento da miséria no Brasil, destacando a fome e a 
consequente busca por comida por tantos brasileiros, a revista eletrônica 
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se utiliza do que Vizeu & Cerqueira (2018) denominam pedagogia do 
telejornalismo. Segundo os autores, os jornalistas de TV, tanto quanto 
os educadores, “são produtores de conhecimento, construtores de rea-
lidade e, de alguma forma, responsáveis pela reprodução de valores, 
hábitos” (2018, pp. 42-43).

Como estratégia de observação, utilizamo-nos ainda do conceito 
de dramaturgia do telejornalismo, proposto por Coutinho (2012); por 
sua construção narrativa o Fantástico também é um personagem rele-
vante na sociedade brasileira, assim como os telejornais veiculados pela 
emissora. A análise da reportagem está ainda ancorada em um método 
desenvolvido no Núcleo de Jornalismo e Audiovisual da FACOM-UFJF. 
A metodologia de Análise da Materialidade Audiovisual possibilita a 
investigação de conteúdos televisivos sem que aconteça a dissociação de 
seus elementos ao longo de sua observação. Assim, o objeto investigado 
não é decomposto das características percebidas por seu público visto 
que tem como objeto de avaliação a unidade texto+som+imagem+tem-
po+edição em toda sua complexidade de códigos, sentidos e símbolos 
(Coutinho, 2016). Para que esse processo seja efetuado, Iluska Coutinho 
(2016) sugere que seja feita uma pesquisa bibliográfica aprofundada 
e, em seguida, a construção de uma ficha baseada em eixos de análise 
– desenvolvida a partir das necessidades de observação, junto com o 
referencial teórico, responsável por revelar uma espécie de “entrevista 
do objeto”, já que assim é possível analisar os conteúdos audiovisuais 
através de uma moldura específica e apropriada aos objetivos e objetos 
de pesquisa.

Dessa forma, para o presente trabalho, ao analisar a reportagem 
Ossos e fragmentos de arroz e feijão entram no prato do brasileiro, 
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exibida na edição do dia 25 de julho de 2021, propusemos a observação 
de três eixos de análise, assim descritos: 1 – em que contexto e qual 
o desdobramento esperado com a veiculação da notícia no Fantástico; 
2 – como a revista eletrônica aborda a fome, a dor e a miséria no país; 
3 – há a romantização da informação ou algum vilão aparece como res-
ponsável pela falta do direito à alimentação, com o desfecho servindo 
como lição moral, que serão desenvolvidos a seguir.

Fome: a negação do Direito à Alimentação na mesa dos brasileiros

Lixo. Cidadãos. Fome. Assim tem início a reportagem veiculada 
pela revista eletrônica Fantástico, no domingo, 25 de julho de 2021. 
Com indivíduos mexendo no lixo, em uma imagem em preto e branco 
em contraste com as cores de uma “vida saudável”, a busca por comida 
é retratada de forma dramática. Uma frase do livro Quarto de Despejo: 
diário de uma favelada, de Carolina Maria de Jesus (1960), é colocada 
em destaque sobre a cena: “A tontura da fome nos faz tremer. Percebi 
que é horrível ter só ar dentro do estômago”.

A repórter Tábata Poline (Rio de Janeiro), no corredor de um 
supermercado repleto de comidas e bebidas, apresenta a notícia infor-
mando que 19 milhões de brasileiros6 acordam atualmente sem saber se 
vão conseguir alguma refeição para o dia. E revela, em uma dramaturgia 
do telejornalismo tal como conceituada por Iluska Coutinho (2012), a 
discrepância existente na sociedade brasileira: para uns, fartura; outros, 

6. Segundo dados da Rede Penssan, como divulgado na própria reportagem. 
(Fantástico, 2021)
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com fome, precisam buscar alternativas para conseguir seu alimento 
diário e sobreviver na miséria.

A reportagem prossegue ressaltando que a distribuição de ossos 
com retalhos de carne tem formado filas em Cuiabá-MT, em um relato 
doloroso para o estado que possui o maior rebanho bovino do país e é 
o segundo que mais exporta no Brasil (Bortolozo, 2021). A notícia tem 
sequência destacando pedaços de ossos sendo jogados dentro de uma 
sacola na capital do estado do Mato Grosso e informando que o açougue 
que promove essa ação os distribui há 10 anos, mas que ultimamente o 
número de pessoas pedindo ajuda aumentou consideravelmente, “tanto 
que a distribuição, que antes acontecia uma vez por semana, agora acon-
tece três vezes” (Fantástico, 00m53s, 2021). Nesse contexto, podemos 
depreender aqui o nosso primeiro eixo de análise deste trabalho: em que 
contexto e qual o desdobramento esperado com a veiculação da notícia 
no Fantástico. Percebemos que a construção narrativa da reportagem 
pretende focalizar o aumento da miséria no país para causar comoção 
entre os espectadores, para que esses se sensibilizem e comecem a ser 
mais solidários com os mais necessitados nesse cenário desolar de fome.

A dona do açougue, Samara de Oliveira, diz que marca dia e 
horário para os cidadãos. Primeiro, “em respeito a eles, como uma forma 
de carinho” (Fantástico, 00m58s, 2021), como se a doação desse tipo 
de alimento expressasse de fato consideração ou preocupação com a 
fome em uma construção narrativa que desperta ainda mais comoção no 
público e salienta a diferença entre “ricos e pobres” no país. Ao nomear a 
pessoa que doa ossos para os mais necessitados de “dona do açougue” o 
Fantástico dilata o desequilíbrio social, a nosso ver. A reportagem ainda 
revela que, para Samara de Oliveira, a crise provocada pela pandemia 
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só fez a fila crescer. Mostrando-se emocionada, segurando o choro, 
ressalta que “tem gente que pega o ossinho e já come, cru, mesmo ali” 
(Fantástico, 01m10s, 2021), salientando ainda a inexistência de políti-
cas públicas adequadas por parte do governo federal e, acrescentamos, 
inclusive de humanidade para com os mais necessitados, negando a 
eles o Direito à Alimentação, assegurado aos indivíduos pela própria 
Constituição Federal do Brasil de 1988 como um direito social.

Nesse momento, a reportagem faz uso de mais uma personagem 
(a catadora Niniane de Souza) para aproximar a notícia dos espectadores 
e, ainda, causar mais comoção:

Personagem: Eu e meu marido, a gente trabalha no lixão de 
Cuiabá; a gente é ‘catadores’, né? De materiais recicláveis.
Repórter: Ela mora numa ocupação, tem medo de ser despejada 
e não ter pra onde ir com os três filhos.
Personagem: Eu vim aqui hoje pra ‘mim’ estar podendo pegar o 
ossinho, né? Porque inclusive o que eu peguei semana passada 
não dá pra semana inteira...
Repórter: Sem esse ossinho você acha que passaria fome?
Personagem: Passaria sim porque eu já passei fome com os meus 
filhos então eu sei o tanto que é doído, entendeu? (Fantástico, 
01m26s, 2021)

A sonora, editada na reportagem como um apelo dramático, 
foi coberta por imagens de outros tantos moradores de Cuiabá lutando 
por um pedaço de osso, a casa de Niniane cheia de espaços vazios no 
armário da cozinha e repleta de filhos. Coutinho (2012) revela que os 
personagens, nas matérias televisivas, desempenham papeis que se 
assemelham com a narrativa dramática clássica.
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Entre os papeis que poderíamos chamar de essenciais ou 
fundamentais nas narrativas analisadas estão os de: mocinho, vilão, 
herói, vítima, expert, parceiro/aliado, mediador, concorrentes e 
ainda o de “musa” ou troféu em disputa. (...) Essa predominância 
tem estreitas ligações com o fato de que as narrativas, (...), 
trazem em si os registros ou conexões com a já tradicional 
luta Bem-Mal e, na medida do possível, utilizam-se da estória 
narrada para reforçar valores morais e de conduta. (Coutinho, 
2012, pp. 139-140)

Em seguida, outras personagens, mães solos, desempregadas, 
revelam o retrato da sociedade brasileira atual ao lutar para conseguir 
alimentar seus filhos, mesmo que apenas com ossos doados, em uma 
tentativa de comover os espectadores e, de certa forma, gerar empatia.

Em artigo que aborda o discurso de poder na dramaturgia do 
telejornalismo, Coutinho & Pereira (2020) destacam que “as telas ou 
janelas em um primeiro momento mostram um dado enquadramento do 
mundo; nas notícias veiculadas, os jornalistas e o jornalismo parecem 
perseguir modelos de transparência, não assumindo em geral posição 
de protagonismo nos dramas editados” (2020, p. 251). Entendemos que, 
na grande reportagem em análise, o Fantástico exibe um novo Brasil: a 
miséria está escancarada na tela da revista eletrônica como nunca antes. 
Objetivando perseguir os modelos de transparência propostos pelas 
autoras, nossa hipótese é a de que – assim como toda a programação 
jornalística da Rede Globo de Televisão, que tem se posicionado con-
trária a grande maioria das ações do governo federal – a visibilidade 
dada ao tema, para além da necessidade de explicitar o aumento da 
fome, principalmente em um contexto de pandemia, também revela, de 
forma implícita, a falta de política públicas adequadas para a população 
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carente, visto que o auxílio emergencial se mostra insuficiente para 
cobrir as despesas mensais de toda uma família.

Amarrando uma reportagem em outra, Tábata Poline – sentada 
em uma cadeira no estúdio com fundo preto e um prato de arroz com 
feijão à sua frente – destaca também em arte gráfica o crescimento ver-
tiginoso no preço do arroz e feijão desde o começo da pandemia, itens 
básicos componentes da cesta de alimentação dos brasileiros.

O arroz ficou 56% mais caro e o preço do feijão preto aumentou 
71%. Por isso, assim como em Cuiabá o ossinho precisou entrar 
no prato, em outros lugares do Brasil a combinação de arroz e 
feijão está precisando ser adaptada. Uma saída são os grãos de 
segunda linha, como o arroz fragmentado e o feijão bandinha, 
que vêm quebrados e com mais impureza. (Fantástico, 03m41s, 
2021)

Há a informação complementar de que o consumo de arroz frag-
mentado e feijão bandinha são regulados pelo Ministério da Agricultura, 
que não permite que os grãos tenham mais que 5 e 6%, respectivamente, 
de impurezas ou corpos estranhos, como se essa determinação abonasse 
o governo da necessidade de promoção de políticas de assistência social. 
Na sequência, uma pesquisadora da Embrapa explica que, em termos 
nutricionais, não existe diferença entre os grãos inteiros e fragmentados. 
Já o analista de políticas da ActionAid7, Francisco Menezes, é enfático 
ao destacar que “a alimentação não pode ser considerada como ração. 
Se a partir da alimentação já se oferece esse nível de desigualdade, 
essas pessoas estão sendo humilhadas” (Fantástico, 04m59s, 2021). 

7. Organização internacional que trabalha por justiça social, igualdade de gênero 
e pelo fim da pobreza.
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A afirmação de Menezes vai de encontro à argumentação anteriormente 
repassada pela pesquisadora da Embrapa, intencionalmente editada 
para que não restassem dúvidas quanto à qualidade do tipo de alimento 
ofertado para os mais desassistidos.

Em Decidindo o que é notícia: os bastidores do telejornalismo, 
Alfredo Vizeu (2005) explica que a notícia de TV é idealizada para ser 
totalmente compreendida quando assistida por seu público. Para o autor, 
os jornalistas precisam ser didáticos com os espectadores. Ao desenvolver 
seu trabalho de pesquisa na redação do telejornal RJTV1, jornal local 
da Rede Globo de Televisão, no Rio de Janeiro, Vizeu (2005) percebeu 
que “os editores se mostraram sempre preocupados em que o público 
entendesse o que eles queriam dizer. Isso reforça não só a necessidade 
de ser claro e simples, mas também a imagem de pedagogo e tutor que 
se atribui à profissão, o que reafirma sua utilidade social” (2005, p. 127). 
Nesse contexto, entendemos que as entrevistas concedidas tanto pelo 
analista de políticas da ActionAid quanto pela pesquisadora da Embrapa, 
Priscila Bassinello demonstram a falta de cuidado, assim como ferem 
o princípio da dignidade da pessoa humana8, um dos fundamentos do 
Estado Democrático de Direito e estrutura basilar da República, também 
previsto na Constituição Federal, assim como o Direito à Alimentação, 
anteriormente destacado. Aqui, podemos destacar o nosso segundo eixo 
de análise – como a revista eletrônica aborda a fome, a dor e a miséria 
no país: o Fantástico, na grande reportagem em observação, os descreve 
de forma cruel, tentando retratar a realidade dessa parcela da população 

8. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana refere-se à garantia das necessidades 
vitais de cada indivíduos (Constituição Da República Federativa do Brasil de 
1988)
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sem direito à alimentação e apresentando explicações contundentes de 
que o problema não é apenas de quem passa fome, mas de toda a socie-
dade, principalmente do governo federal, pela falta de oportunidades.

Uma nova reportagem aborda outra personagem. Moradora do 
Rio de Janeiro, Cátia é jovem mãe de três filhos que alimenta sua família 
com feijão bandinha doado, que “não é muito bom não” (Fantástico, 
5m53s, 2021), e sobrevive com o auxílio recebido pelo bolsa-família. 
A notícia exibe a casa humilde, os filhos privados de se alimentar ade-
quadamente, destacando a geladeira vazia para, em um enquadramento 
fechado, colocar em câmera lenta os caroços de feijão quebrados caindo 
na palma da mão da personagem, em uma dramaturgia do telejorna-
lismo responsável por emocionar e comover os espectadores da revista 
eletrônica.

Em seguida, o diretor-executivo da Ação da Cidadania9, Rodrigo 
Kiko Afonso, apresenta o que Coutinho (2012) revela como sendo a lição 
moral, o desfecho do fato, ao destacar que a culpa não é da pandemia. 
De acordo com Afonso, o contexto de pandemia apenas agravou um 
problema que cresce no país há pelo menos cinco anos pela falta de 
incentivo do governo para que os pequenos e, inclusive, grandes produ-
tores, mantenham produções de arroz e feijão. Consequentemente, há a 
falta do produto e o aumento do preço para o consumidor, tendo muitas 
vezes que recorrer a alimentos de segunda linha. Assim, depreendemos 
que não houve romantização da informação repassada, mas o reconhe-
cimento do governo federal como vilão responsável pela negação do 
Direito à Alimentação, com o desfecho servindo não apenas como lição 

9. Ong de combate à fome, à miséria e pela vida é a maior rede de solidariedade 
do país (https://www.acaodacidadania.org.br).
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moral, como propõe nosso terceiro eixo de análise, mas ainda como 
possibilidade de reflexão para os espectadores do Fantástico ao exibir 
uma conversa entre a repórter e a dona de casa Cátia Barbosa Gomes, 
moradora do Rio de Janeiro, revelando que oferece apenas arroz, feijão 
e ovo para seus filhos, e confessando que não reconhece uma vida feliz. 
Em um desfecho dramático, a reportagem destaca a pouca comida no 
prato, a tristeza no rosto e a rua, sem asfalto, mas com muita pobreza, 
que permite a seus moradores sobreviverem.

Considerações Finais

A vida está estritamente relacionada ao Direito Humano à 
Alimentação e à Nutrição Adequada. Como apontado no início deste 
trabalho, essa constatação pode parecer óbvia. Contudo, a análise da 
reportagem: “Ossos e fragmentos de arroz com feijão entram no prato 
do brasileiro” nos ofereceu pistas para compreender que esse pressu-
posto não representa na prática um direito assegurado aos brasileiros e 
brasileiras, como preconiza a legislação.

Longe dos olhares ou ao menos da ação do poder público 
do país, mas explicitada nas telas de TV, a negação do exercício do 
direito à alimentação se relaciona a outro direito não experimentado 
por significativa parcela da população brasileira, o direito à comunica-
ção. São cidadãos e cidadãs sem direito à voz e/ou visibilidade, agora 
alcançados(as) pelas lentes do telejornalismo.

A análise da materialidade audiovisual da reportagem veiculada 
no Fantástico evidenciou que, neste período pandêmico, a centrali-
dade do telejornalismo como forma de esclarecimento foi reforçada. 
Os jornalistas em sua ação buscam oferecer elementos que vão além 
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de seu papel de fiscalizar os poderes e denunciar suas fragilidades. 
Múltiplas telas e dispositivos explicitam situações reais de carência; 
em contraponto aos programas culinários e/ou de competição que na 
TV aberta ou em canais por assinatura colocam em tela a dramaturgia 
da alimentação (Pinto, 2021), a reportagem dá materialidade à uma 
parcela de brasileiros que lutam por uma réstia de alimento que lhes 
garanta sobrevivência. A fome não é mais apenas um conceito distante, 
um dado do imaginário de outros povos. Como narra a canção, das ruas 
das grandes cidades para as telas há quem dependa de “uma esmola 
pelo amor de Deus, uma esmola por caridade”.

Por meio da dramaturgia do telejornalismo o Fantástico coloca 
em cena, para além dos dados alarmantes que explicitam o aumento da 
fome, as histórias de personagens comuns, que em suas dores comovem 
os telespectadores. A representação da inação do poder público refle-
te-se na impossibilidade de garantia do acesso à segurança alimentar, 
que ganha vida por meio de rostos e vozes que testemunham a fome, 
compartilhada em relatos que por meio de seu efeito de real acionam 
reações empáticas por parte dos telespectadores.

A reportagem expõe na revista eletrônica semanal não apenas a 
ausência de alimentação para cidadãos e cidadãs, mas também a falta de 
políticas públicas em diferentes níveis de governo: federal, estadual e 
municipal. Por outro lado, o caráter dramático da cobertura pode suscitar 
demandas por respostas imediatas, que se associam muitas vezes na 
tela a discursos corriqueiramente vistos na TV como de solidariedade 
e voluntariado. Em certa medida essa abordagem desmobiliza a busca 
por posicionamentos e soluções mais complexas, de caráter processual 
e que envolvam diferentes setores da sociedade, e do conhecimento.
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 De forma latente tem-se na reportagem o reforço da necessidade 
de maior engajamento de autoridades públicas. A temática da alimentação 
inclui uma série de aspectos relacionados: saúde, cultura, economia, 
política, cidadania. Representar dessa forma toda a complexidade da 
questão requer reflexão e planejamento, demandas que ficam para 
depois na busca por reduzir a dor da fome ou os números das mortes 
por desnutrição no país. Em referência a uma série de reportagens de 
Marcelo Canellas veiculadas no Jornal Nacional, e que integrou o DVD 
comemorativo dos 35 anos do noticiário (2004), no tempo televisivo de 
duração de uma matéria, há brasileiros morrendo de fome.
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CIRCULATION AND AFFECTATION ON 
SCREENS: ANALYSIS OF THE NATIONAL 

JOURNAL IN THE EDITION “100,000 KILLED 
BY COVID-19”

Gustavo Teixeira de Faria Pereira1

Based on orality, audiovisual is an important form of com-
munication in Brazil, a country in which, according to data from the 
Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) of 2019, 6.8% 
of the population aged 15 years or older is illiterate. In addition, tele-
vision is the main means of communication in Brazil, being present in 
96.4% of Brazilian households according to data from the 2018 National 
Continuous Household Sample Survey, with a 92.3% variation in the 
North to 97.8% in the Southeast region.

1. PhD student of Communication (Media and Social Process) of Federal University 
of Juiz de Fora. Researcher at Telejor Network and Center for Jornalism and 
Audiovisual (NJA).gustavo_tfp@yahoo.com.br
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In this sense, the TV journalism has become the protagonist in 
the role of bringing information to the public in an audiovisual way 
and, therefore, closer to the orality that marks Brazilian society. From 
this, the Jornal Nacional, from Rede Globo, stands out, the country’s 
longest-distance news program and, since September 1, 1969, has been 
taking information to Brazilian homes. On the other hand, the Internet 
has grown annually in a percentage of the reach of the Brazilian pop-
ulation, mainly due to the possibility of citizens becoming producers 
and producers of content, that is, with the web, users and creators can 
become the same thing (Castells, 1999).

In 2017, there was a 69.8% reach among Brazilians aged 10 years 
or older. In 2018 this number rose to 74.7% according to data from the 
2018 National Continuous Household Sample Survey. However, this 
percentage highlights the difference in reach between the regions, with 
the Northeast having 64% of its inhabitants connected to the Internet, 
North with 64.7%, while South has 78.2%, Southeast has 81.1% and 
Midwest 81.5% of people with internet access. Although the differenti-
ation between regions is evident, the Internet has reached an increasing 
number of people, also transforming the logics of content circulation.

Based on the British scope, but which also applies to the Brazilian 
context, Dutton (2009) conceptualized the Fifth Estate/Power, as a 
space of fiscalization and supervision that emerges on the Internet, in 
which citizens start to use it to monitor and charge an accountability of 
both the three powers (Executive, Legislative and Judiciary), as well 
as journalism, which would be placed as a Fourth Power, from the role 
of guardian (gatekeeper) or news watchdog (Albuquerque, 2009), and 
that by not fulfilling this role, would be supervised by users.
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However, over the years and the technological advance to which 
the Internet has undergone, there has been a great boom in social net-
works, which have become protagonists in this web space. With this, 
unlike what Dutton initially thought (2009), social networks promoted 
a process of creating bubbles, whether they were friends who connected 
for common interests, or information, since algorithms are tasked with 
increasingly customising communication based on user preferences.

Thus, although many new spaces have emerged on the Internet 
as opinion makers and content producers, especially Youtube, blogs 
and websites, the mass media also understood this movement of the 
Internet and were gradually suited to this new scenario, consolidating 
itself even more as spaces of credibility and information in the midst 
of so much content in which the citizens themselves produced, co-pro-
duced and shared.

From this perspective, Globo Group stands out, which was 
already present in the main mass media in Brazil (print, radio and TV), 
and began to also appropriate the web space in order to become even 
stronger and consolidated through a website that unites contents of these 
three mass media and also exclusive materials for the web. In the same 
way, in social networks of the Globo Group starts to place itself as a 
space of credibility, always linked to programs that already had a loyal 
audience, and with this conquers new audiences, whether users who 
start to consume Globo products on the TV screen or on other screens, 
such as the Internet itself.

With this, it is necessary to investigate the capacity of affectation 
and circulation that the National Newspaper, the main TV journalistic 
product of Globo Group, has on these new screens, and for the present 
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work we will launch a closer look at Twitter, a digital social network 
that stands out for the repercussion of content in different formats, 
including audiovisual and allows its users to interact with the National 
Newspaper and its contents , producing both criticism and collection 
through supervision, as well as innovations in the processes of information 
circulation, since the Internet is marked by instantaneity. In addition, 
the social network has some tools such as hashtags and trending topics 
that allow users to check out the most commented topics and that are 
generating greater repercussion at the moment, producing a kind of 
“news agenda” guided by the interests of citizens who interact on Twitter 
through likes (favourites), comments, shares (retweets) and hashtags.

To accomplish this goal, we will take as a clipping the edition of 
August 8, 2020, the day that Brazil reached the mark of 100,000 dead 
victims of Covid-19, from the repercussion of the Jornal Nacional before, 
during and after its display on the TV screen and on the official Twitter 
of the news, thus being possible to measure the power of affecting the 
program in the midst of a new structure of circulation of information.

New Forms of Mediatization and Circulation

Before delimiting what would be circulation and affectation, it 
is necessary to understand the issue of mediatization, which, for Braga 
(2012), would be the intensification of social processes that expand 
the forms of communication of society to society, through the various 
possible media.

Fausto Neto (2008) states that the media culture that is presented 
from the mediatization process promotes areas of affectation at differ-
ent levels and scales. In this sense, if before the mass media played a 
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leading role in the circulation of information, with the emergence of 
the Internet and technological advances, the ways of circulating content 
also expanded and created new areas of affectation, mainly through 
social networks.

These spaces emerge as simulacrums to what Dutton (2009) 
thought about the Fifth Estate/Power, not exactly supervising journalism, 
but reflecting, enjoying, commenting and sharing journalistic content in 
order to establish debates that may or may not be built from the spaces 
that the media have on the Internet.

However, even if they are not observed as fiscalization, the pro-
duction, co-production and reproduction of content reveals an expansion 
of citizens’ roles in information (Braga, 2012), especially as the Internet 
offers spaces for any citizen to produce content that informs others about 
worldviews that are not always exposed by the mass media.

From this, it becomes important to discuss the concept of circula-
tion, which Fausto Neto (2010) points out that, in a moment of mediati-
zation, circulation starts to go beyond interactions and starts to function 
as zones of indeterminacy, with linearity giving way to heterogeneity, 
since now circulation processes come to depend on a series of factors 
that go beyond the logic of production and reception , adding in this 
process the interceptions, which can occur from the medium in which 
a user receives the content, going through the interpretation and action 
that he takes from that information and reaching the next interceptor, 
which may or may not have the same interpretation and this message 
may or may not come close to the initial, working almost as a “wireless 
phone” in which the initial information will go through various processes 
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of circulation and recirculation that may include comments and even 
new versions from the same content.

From these successive perceptions in the understanding of 
“circulation”, one more step must be proposed: going beyond 
the direct relations between producer and receiver, it is important 
that the latter makes the reactions to what it receives continue. 
This results not only from the presence of new means, but also 
from the circulating products of “mass media” are resumed in 
other environments, which go beyond the reception situation 
(the spectator in front of the screen). (Braga, 2012, p. 39)

In this sense, it is necessary to understand the potential of the 
Internet not only as a space for breaking the logic between producer 
and receiver, since this break has occurred since the media placed 
itself as a channel of transmission of content, where the appropriation 
of information varies from person to person according to the cultural 
repertoire that each one carries. The great differential of the web, and 
especially of social networks, is the breadth of the spread of information, 
since reactions such as likes, comments and shares influence users to 
produce content through content initially propagated by mass media 
(Bruns, 2005).

With this, the process of mediatization that occurs from the 
expansion of the Internet and social networks helps in the construction 
of new fields and new forms of circulation, which take place in a more 
plural way and contribute to the creation of different circuits that can 
intersect or not.

These contemporary circuits involve dialogical moments, 
“specialized” moments; lonely moments – the world circulates 
in our self – and techno-distant, diffuse moments. All these 
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moments interfere – if they support each other sometimes, they 
certainly get in the way. A perception that occurs, in the face 
of such processes, requiring reflexive elaboration, is that they 
are often characterized as “clumsy circuits”, precisely because 
they are tentative. (Braga, 2012, p. 44)

Moreover, to the extent that these communication processes 
expand in conjunction with the expansion of the reach of the Internet 
and technology, the concept of circulation becomes a central element 
in understanding the possibilities of interaction that the web provides 
beyond the edges (Fausto Neto, 2010), with emphasis on audiovisual.

The logics of “contracts” are subsumed by other “interface 
logics”. The logics on which enunciations are founded displace 
discursive subjects to new (inter) singular spaces or devices: 
media such as radio, TV, newspaper, seem to disappear to 
become “multimedia surfaces” controlled by the receiver. There 
will always be, supposedly, multiple audiovisual products (the 
media is first and foremost a market), but there will be no more 
“programming”. This operative surface will cover everything: 
information, entertainment, computing, telephony, interpersonal 
communication. (Fausto Neto, 2010, p. 10)

Thus, the figure of the receiver that referred to the mass media 
will become not only an active receiver, but also becomes an operator 
and programmer of its own media content (Verón, 2007), since the main 
potential of the Internet is individualization or consumption on demand.

In other words, it is not only the circulation processes that are 
transformed, but also the ways in which users are affected and have the 
ability to also affect themselves, even through the typical reactions of 
social networks to like, comment and share information, but with the 
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possibility of only reproducing or co-producing materials from these 
interactions.

The Ability to Interact and Affect

In addition to being the means of communication with greater 
reach, TV also stood out in Brazil for representing an advance in relation 
to radio to bring to millions of homes the moving image, making the 
experience of citizens more complete and generating greater credibility 
by the fact that the viewer sees and hears the news.

Emerim and Coutinho (2019) highlight the power that TV and 
television journalism exert over Brazilian citizens, which is capable of 
generating a whirlwind of emotions and affecting the public by presenting 
an experience close to reality, with the intermediation only of the screen.

Another pertinent observation is that the moving image, especially 
this image of an electronic, televisual/audiovisual nature has 
an unparalleled power in people’s lives: it persuades, seduces, 
intoxicates, besides provoking different emotions and sensations 
of recognition and belonging (or not) until the desire to dominate 
language and the productive process. (Emerim & Coutinho, 
2019, p. 26)

Berger and Luckmann (1995) point to TV, and more specifically 
television news, as important spaces, together with other institutions, 
for the social construction of the Brazilian reality. Thus, after its 
popularization and expansion, what was happening on the TV screen 
gained repercussions also in newspapers, magazines and even on the 
radio. In addition, the moving image brought the innovation of showing 



127

information from a new perspective, capable of awakening new sensa-
tions and creating new ways to affect the public.

Vizeu (2008) adds that TV journalism occupies a place of ref-
erence among the mass media and not only informs about everyday 
facts but also fulfills pedagogical functions that make everyday life 
more comprehensive, directly affecting millions of Brazilian citizens 
daily, in different ways.

However, with the expansion of the Internet and the creation of 
social networks, the models of television content production began to 
reinvent themselves and adapt to this new “means of communication”, 
which arises with the perspective of instantaneity, the rapid circulation 
of messages and mainly stands as a potential space for the breakdown 
of communication between producer and receiver , since the web allows 
each user to create their own content and share any material that is online, 
mainly through social networks, another milestone for the expansion 
of the Internet as a possible means of communication.

Bringing to the field of journalism, from the Internet, new voices 
start to produce “amateur” materials outside the journalistic newsrooms, 
distributing these content to users who consume according to their choices 
and demands, such as youtubers, bloggers (as) and digital influencers. In 
this way, a more plural and diverse environment is promoted, in which 
there are more possibilities of representation and affectation, as well 
as can be defined as a space for expanding the reach of mass media.

In this panorama and recognizing such potentialities of the 
Internet, TV began to be increasingly present also in the web space, 
expanding its contents to these other screens and being able to affect a 
larger number of people, to the extent that fragmented materials would 
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have a potential for circulation among audiences that could not neces-
sarily watch the contents played on the television screen at the time it 
was transmitted and also started to use materials available on the web 
or that were uploaded to the news as a way to extend their coverage 
with amateur-produced photos and videos.

Finger, Emerim and Cavenaghi (2017) highlight the potential of 
expanding content that is transmitted on the TV screen to other screens 
such as smartphones, tablets, computers, and other digital platforms.

That is, if we articulate these definitions we can affirm that 
Screen (TV) + Journalism would be a journalism made to be 
distributed to and/or from afar, or even transmitted to distant 
places, much more than journalism to be displayed only on a 
vision screen (most common definition of the television set) 
(Finger & Cavenaghi, 2017, p. 4).

Moreover, not only TV, but all other mass media began to appro-
priate the Internet from its repository perspective, since content that is 
on the network becomes a global consumer material (Träsel, 2007).

However, one of the main potentialities of the Internet and 
social networks, which has also contributed to enhance other media, is 
interaction. When dealing with interaction from a human perspective, 
Primo (2000) points out that interactions allow interactors to confirm, 
reject or even modify a relationship based on information and opinions. 
Similarly, with the Internet and with the possibility of interaction between 
the content producers of the mass media and the public through profiles 
on social networks, the logics of interaction have totally become.

When working with the concept of mutual interaction from a 
technological perspective, Primo (2000) states that:
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Mutual interaction forms a global whole. It is not composed of 
independent parts; its elements are interdependent. Where one is 
affected, the total system changes. The context offers an important 
influence on the system, because there are constant exchanges 
between them. Therefore, mutual interactive systems are focused 
on evolution and development. And by engaging intelligent 
agents, the same results of an interaction can be achieved in 
multiple ways, even if regardless of the initial situation of the 
system (principle of equity). (Primo, 2000, p. 86)

In this panorama, the Internet and networks are part of this total 
system in which information circulates freely among users, filtered from 
the demand of each of them, through algorithms.

With this, the profiles of the mass media enter this system as 
content producers, to the extent that one of the ways of interacting 
with their audience found by mass media was the reproduction of their 
content also on the Internet.

In the specific case of television, this reproduction can occur both 
through excerpts of the programming grid, as well as from materials 
produced exclusively for the Internet and whose main purpose is to 
circulate content linked to these profiles. However, from the potential 
of the Internet and the network environment, these contents can gain 
repercussion and interaction from a larger number of people from the 
reactions (likes, comments, shares, hashtags, etc.) and, with this, affect 
a greater number of people.

From this ability to affect, Twitter stands as a social network in 
which the possibility of sticking the connection bubbles becomes one 
of its differentials through some of its tools such as: more commented 
topics (trending topics), hashtags and the possibility of sharing content 
with comments on the topic (retweets), regardless of whether they are 
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comments in favour, neutral or contrary to the initial positioning of the 
content. In this way, the algorithm essentially recognizes keywords that 
will guide trending topics, being changed dynamically and according 
to the number of publications related to these subjects.

For this reason the social network is placed with a great potential 
for circulation and interaction, which makes the presence of commu-
nication vehicles such as the National Journal an additional possibility 
to interact with an audience that may or may not watch the program 
on the TV screen, at the moment it is being broadcast, but that through 
its dynamism and affectability has the potential to generate greater 
interaction.

Thus, the research efforts are centered on the ability of Jornal 
Nacional, Globo’s main television news, to work with strategies of 
affectation and interaction with its audience, both on the TV screen 
and also on social networks, highlighting Twitter as another screen in 
which the television news is present and active daily.

Analysis of the Audiovisual Materiality of the JN Edition “100,000 
killed by covid-19”

The Covid-19 pandemic that emerged at the end of 2019 in 
Wuhan, China, and quickly spread around the world, made its first victim 
in Brazil on March 12, 2020 and, with an accelerated contagion, tied to 
the lack of health policies, on August 8, 2020 the country reached the 
mark of 100,000 killed by Coronavirus.

From then on, we highlight the coverage of Jornal Nacional, 
the main and longest-distance news of Globo and which stands as an 
important space that represents the intersection of a mass media, in the 
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case of TV, and the Internet, since television news feeds profiles on the 
main social networks present in Brazil such as Facebook, Instagram 
and Twitter.

Gomes (2005) classifies JN as the most popular news in the 
country, besides being adaptable, undergoing changes over time that 
made it a reference model and the highest audience in the country.

In the case of JN, the main pact established with the audience 
is in relation to the clipping of the most “important” facts of the 
daily life of the country (the country privileged by the news), 
with the valorization of the news of greater repercussion in the 
life of the Brazilian or tragedies and complaints. Television 
news works to fuel everyday conversation. (Gomes, 2005, p. 8)

In the same way that the Jornal Nacional has been adapting and 
reinventing itself on the TV screen, with the expansion of the Internet 
and social networks, the television news has also come to appropriate 
this new space in which circulation and the capacity for interaction 
and affectation expand to the global scope, since there are no borders 
on the web.

From this popularity and ability to circulation by different media 
that the National Journal presents its contents to Brazilian citizens, we 
will seek to investigate the issue of circulation, interaction and ability 
to affect the television news from the Analysis of Audiovisual Mate-
riality in the edition published by the news of August 8, 2020, chosen 
because it was the day that Brazil exceeded the mark of 100 thousand 
killed by Covid-19. In addition, will also be analyzed the posts of the 
National Newspaper on Twitter, social network that has as main brand 
the interaction and the possibilities of affectation able to pierce the 
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bubbles through trending topics, which are the most relevant subjects at 
the moment ranked from keywords, in addition to likes, comments and 
shares, also present in other social networks. It is also a second potential 
of Twitter that is to promote a greater ease for inserting external links 
that can be opened within the platform itself and content in different 
formats (text, audio, video, “meme”, etc).

To accomplish this objective, we will use as methodology 
the Audiovisual Materiality Analysis, proposed by Coutinho (2016), 
which highlights that the audiovisual language is composed of different 
elements such as “text + sound + image + time + editing” (p. 10), but 
that should be investigated as a unit, without decomposition among 
its elements during the analysis. In addition, the author also points out 
that in an audiovisual production one must also analyze the para-text, 
which are the elements that make up the audiovisual narrative and that 
are relevant for the construction of meanings and understanding.

Coutinho (2016) argues that a first step towards the use of 
Audiovisual Materiality Analysis would be bibliographic research that 
would help in the perception of the objective and direct the researcher 
on the issues to be investigated, followed by the construction of axes of 
analysis with the objective of guide the investigation and offer results 
relevant to what the researcher seeks in his analysis, and finally, there 
is a kind of “object interview” from the proposed axes of analysis.

For the present work, three axes of analysis were established 
for the study of the Jornal Nacional on TV and three more axes for the 
Internet. In the case of TV will be investigated: 1- possibility of circula-
tion of these contents and the protagonism of journalists during august 
8, 2020; 2- the sources heard in the edition, seeking to understand the 
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construction of television news through the possibilities of interaction 
between the National Journal and citizens; 3- the mirror of the television 
news based on the capacity of affectation that the JN sought to offer, 
observing mainly the presence of issues related to Covid-19.

These three axes of analysis arise from the Dramaturgy of 
TV journalism, a concept coined by Coutinho (2012), which reveals 
that television news at all times seek to create narratives of real life in 
order to tell everyday stories that have beginning, middle and end, in 
addition to the characters that compose these narratives. At a time when 
the activity and journalistic activities were affected by the pandemic of 
Covid-19, journalists assume a leading role as holders of knowledge, 
fulfilling pedagogical functions (Vizeu, 2008) and seeking not only to 
inform, but also guide citizens in the midst of an extraordinary phe-
nomenon of coronavirus.

In the case of Twitter analysis, the following will be investigated: 
1- ability to circulation the contents related to the National Journal; 
2- ability to interact with its audience; 3- possibility of affectation, taking 
as clipping the posts before, during and after the Jornal Nacional. Such 
analyses will be developed from the expansion of the JN to other screens, 
such as social networks, in which the public has a closer contact with 
the television news, and may even participate in Jornal Nacional with 
reactions to the posts on the social networks themselves.

Jornal Nacional on TV Screen

The first analysis will be made through the edition of August 
8, 2020, also called the edition of the “100,000 killed by Covid-19”, 
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precisely because it represents a significant milestone in the advance of 
the virus throughout the country, causing deaths in all states of Brazil.

Moving to the axes of analysis, the first concerns the role of 
journalists in the perspective of the circulation of the contents thought 
from the construction of the television news. Such an impact is already 
present in the first escalation of television news, being increased from 
the opening story of JN, an editorial of 4 minutes and 19 seconds in 
which the presenters William Bonner and Renata Vasconcellos begin 
addressing the right to health, guaranteed by the Brazilian Constitution 
in Article 196, and remembering that the country was at that time for 
more than a week without a Minister of Health. The exclusive space for 
the editorial at the very beginning of the program to deal with Covid-19 
demonstrates the importance of the subject, especially on the day that 
Brazil exceeded the 100,000 deaths caused by the virus.

In addition, some body and facial expressions that Bonner 
and Renata Vasconcellos perform during the reading of the editorial 
are noteworthy, also demonstrating through the intonation of voice a 
tone of sadness and indignation, especially in relation to President Jair 
Bolsonaro, with the presenters citing some of the president’s speeches 
during the evolution of the death board in Brazil by Coronavirus as: 
“Little Flu”, “I’m not a gravedigger”, “So what”, “Covid is a rain and 
everyone will get wet”.

It is also observed that at a time when television journalism was 
undergoing significant changes in its productive routines, the present-
ers William Bonner and Renata Vasconcellos also placed themselves 
as characters of the narrative in which sadness and overcoming were 
the main highlights, being responsible for conducting the stories built 
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through the sources and the corporeity of the presenters who revealed 
feelings in gestures , body and facial expressions, in the act of breathing 
more deeply, in the looks, in the intonation of the speeches, among other 
various signs identified in the narrative that “went viral” precisely by 
the impact it caused both on the TV screen and on other screens, thus 
expanding its possibilities of circulation.

Through these actions, the Jornal Nacional made even clearer its 
attitude of indignation and sadness for the 100,543 deaths by Covid-19 
until August 8, 2020 and also through body postures of the presenters 
who demonstrated feelings of hope, solidarity and confidence that it 
would still be possible to fight the virus.

In addition, we highlight the pedagogical role that journalists 
play during the construction of narratives, revealing the importance of 
care and social distancing, reinforcing the protective measures against 
Covid-19 and showing in numbers the damage that the Coronavirus 
pandemic was doing in the country up to that moment, but always high-
lighting the human and personified side of each of the 100,000 deaths , 
evidenced even by a speech by William Bonner that “JN will not treat 
this as numbers, but rather solidarity with more than 100,000 families”, 
showing solidarity with those who lost a loved one to Covid-19.

With regard to the second axis of analysis, the sources used in 
television news and the ability to interact between television news and 
citizens, it is observed the realization of the Dramaturgy of TV jour-
nalism (Coutinho, 2012) in the ways in which the sources are placed 
at all times as characters that represent the narratives to be told, except 
for the figure of the specialist, who stands as a technical opinion on 
the subject, capable of bringing greater credibility to the stories. To the 
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extent that the National Journal uses “characters” to address the chosen 
themes, it brings faces and citizens who embody these contents, gen-
erating greater identification and representation to the public that will 
consume the materials.

In a moment of gloom and sadness over the more than 100,000 
coronavirus deaths, most of the citizens who become characters in the 
narratives are victims of Covid-19 or reports of survivors of the virus, 
assuming mainly the roles of victim, with speeches of family members 
who lost their lives and suffered from the impacts of the pandemic or 
of good guys / heroes, represented by citizens who managed to beat the 
virus even with more than 100,000 people having lost this battle until 
the edition of August 8, 2020.

However, the characters in the article stand out “relatives remem-
ber victims of the pandemic that affects Brazilians of various origins 
and ages”, with the National Newspaper bringing a character by region 
of Brazil who died of Covid-19, giving space to the relatives of these 
victims to tell a little of the stories of these people.

Another highlight is in the article “Brazilian doctors report learn-
ings with patients who won Covid-19”, with the heroic perspective of 
these health professionals who fight daily against the virus and for life, 
as well as characters who won Covid-19 and also reveal themselves in 
the roles of good guys/heroes. In the same way as in these two exam-
ples, the sources interviewed by journalists play a fundamental role in 
exposing their faces to the most diverse angles worked by television 
news during the construction of narratives from different perspectives.
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Image 1

Families report sadness at losing family members who 
were victims of Covid-19

Jornal Nacional (2020).

Finally, in the case of axis 3 that refers to the mirror of the 
television news, that is, what was selected as more important by JN 
and its ability to affect through the choice of contents selected as more 
important on the day, it is already identified in the escalation of televi-
sion news, the main highlight, which is Covid-19, followed by deaths 
of two important personalities in Brazilian history and rebellions in 
Lebanon. However, because it is a historical milestone in the number 
of deaths from the Covid-19 pandemic, the great focus of the televi-
sion news was the repercussion of the more than 100,000 deaths from 
Coronavirus in Brazil.

In addition to the editorial, 10 other articles refer to Covid-19, 
but in different angles and perspectives, occupying 37 minutes (con-
sidering the heads, materials and foot notes) among the 64 minutes of 
the edition of August 8, 2020.

On the agendas related to Covid-19, the main highlight was the 
editorial of Globo Group, which sought to bring a view of the televi-
sion news to the situation of the pandemic that at that time had already 
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claimed more than 100,000 lives in Brazil. During the 4 minutes of the 
editorial read by Willian Bonner and Renata Vasconcellos, we observe 
some body elements that seek to affect the audience, whether with the 
physiognomies of sadness and indignation, with gestures of anguish and 
hope, with a pause to breathe, among other elements that aim to speak 
“eye to eye” with viewers. In addition, the para-text that composes the 
scene, a picture with victims of Covid-19 behind the presenters is also 
an important element that aims to affect those who are watching the 
television news by exposing faces that lost their lives and are there as 
a form of homage.

Image 2

Several elements such as the physiognomy of the 
presenters and the picture of victims of Covid-19 

compose the narrative exposed in the editorial of the 
100,000 dead

Jornal Nacional (2020).

Still on the editorial of the 100,000 killed by Covid-19, other 
articles stand out as constructions capable of affecting citizens, such 
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as the picture of evolution of Coronavirus and the stories about the 
5 regions of Brazil, which have 5 minutes each and seek to embody 
with the sounds of relatives of the victims the suffering and pain of 
losing a loved one to the virus and “words of comfort : in front of the 
100,000 victims, pain makes us discover that we are equal”, occupy-
ing 8 minutes of the news, in which different people worked with the 
perspective of pain and suffering as central issues in their speeches, 
highlighting the sadness with the disarray of Covid-19 in Brazil and 
the thousands of deaths caused so far.

The Expansion of the Jornal Nacional to Other Screens

In addition to the edition of the Jornal Nacional on the TV screen, 
we also analyze its repercussion on one of the most used social networks 
in the country: Twitter, which stands out from other social networks 
for offering mechanisms in which the most notability issues are evi-
denced, which would approach the contents of greater value-news for 
conventional journalism.

Twitter was created in March 2006 by Jack Dorsey, Evan 
Williams, Biz Stone and Noah Glass and launched in the U.S. in July 
2006 with the goal of being a kind of Internet SMS, or a micro-blog-
ging that allows users to send and receive personal updates from other 
contacts in texts up to 280 characters long.

Twitter was the forerunner, the one that defined the concept, 
the new possibilities and the new way of irrigating the world 
with content. It allowed a true legion of programs, websites 
and mash-ups to provide different ways to publish and interact 
with the colossal amount of mini-content already available in 
this small, and growing, universe. It is already perceived that 
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around this platform is formed an economy of its own, where 
itself is the beginning and the end, the middle and the objective 
(Seixas, 2009, p. 45)

In addition, the social network stands out for the interaction and 
the possibility of sticking the “bubbles” present in other social networks 
through trending topics, which are the main subjects of the moment, 
that is, what is in evidence during a limited period of time.

To undertake our analysis from the proposal presented, we inves-
tigated the posts of the Profile of the National Newspaper on Twitter in 
the period before, during and after the broadcast of the TV news on the 
TV screen. During data collection on September 28, 2020, the number 
of followers of JN’s profile was 5.9 million users. In addition, the entry 
of television news to the social network is dated as November 2010, 
revealing that the profile was created almost 10 years ago.

During August 8, 2020, 13 publications were made on JN’s 
profile, two before the news aired, one about Brazil having surpassed 
the mark of 100,000 dead in a repost of a story of G1 (Globo Group 
news portal) and the other with the call to the news and the invitation 
to Twitter users to follow the National Newspaper , the editorial of 
the Jornal Nacional published during the broadcast of the TV news on 
the TV screen, at 20 hours and 56 minutes, and the other stories being 
posted after the end of the news, all of which contained a link to a G1 
story and the video shown in the Jornal Nacional.

From the previously established axes, the first of these concerns 
the ability to drive. Until September 28, 2020, the posts of the National 
Newspaper held on August 8 contained, with the exception of videos 
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posted directly on JN’s profile, an average of 295 to 2,600 likes, 31 to 
178 reposts and 100 to 558 comments.

However, there is a higher rate of circulation of content when 
audiovisual materials are published directly on the platform. These results 
can be measured with the publication that occurs before jn begins, with a 
video published by G1 republished or reposted by Jornal Nacional with 
the news that Brazil had overcome the 100,000 deaths due to covid-19. 
This post reached 1,800 likes, 752 reposts and 189 comments, and the 
video had 66,800 views.

The editorial of JN, material that circulated the most and reso-
nated among the publications of August 8, 2020, reached 90,500 likes, 
5,000 and 400 reposts and 25,000 comments, in addition to reaching 
2 million and 700,000 views, numbers much higher than the numbers 
commonly reached by JN in its publications. This specific publication 
reveals the high power of reach and circulation that content published 
on social networks can have, since through likes, reposts and comments 
in the case of Twitter, it is possible that other users have access to the 
content of the news, without having to turn on the TV screen.

Moving to the axis interaction capacity, it is observed an attempt 
by JN to call the public present on social networks to watch the TV 
news on the TV screen or even on the social network itself, since the 
main articles are published after the closure of the Jornal Nacional.

This attempt is reflected in the video posted at 7:36 p.m., almost 
an hour before the start of the National Newspaper, with the call of 
the news, revealing the main issues to be addressed, as well as the 
photo published by the official profile of the television news in which 
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William Bonner and Renata Vasconcellos are already ready to start the 
presentation.

Image 3

Print published by the official profile of the National 
Journal

Jornal Nacional (2020).

Still in the interaction axis, there is a variation of languages 
and formats used by the profile of the Jornal Nacional, with emphasis 
on the links that lead to the G1 or GloboPlay portal and the videos 
posted directly on Twitter, being those that have greater engagement 
and circulation, to the extent that the material, when reposted, liked or 
commented, is more likely to appear to other users who can watch the 
subject without having to react to this content. In this way, the interaction 
can be passive, just viewing the video, or active, reacting with some of 
the options offered by Twitter.
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It is also worth mentioning that when a material is reposted, it 
is again measured from its likes and comments, which means that the 
5,000 users who republished the Editorial of Globo Group generated 
at least 5,400 new publications with an expanded number of reach and 
interaction.

In addition, the search for interaction of television news with 
the social networks themselves, as evidenced in the article in which jn 
shows the main reactions of politicians and other characters relevant to 
the national scenario after publications on social networks. In addition, 
the Jornal Nacional makes use of content published on the Internet 
to build some of its narratives, as occurs for example in the article in 
which the television news accuses Bolsonaro of omitting himself in the 
midst of the milestone of 100,000 deaths by Covid-19, only reposting 
messages from the Government’s Secretariat of Communication.

Image 4

Jornal Nacional presents SECOM posts made on social 
networks as a way of constructing narratives

Jornal Nacional (2020).
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On the third axis, affectation potential, as content has greater 
circulation and receives a greater number of interactions, it also tends 
to affect a larger number of people, since on the Internet algorithms 
offer personalized content and according to the demands of citizens, 
while social networks such as Twitter offer the most commented topics 
of the moment, thus expanding the possibilities of themes, such as the 
fact that the editorial of the Jornal Nacional reaches a high number of 
people. By February 10, 2021, 2 million and 600,000 people had been 
affected in some way with the video that presenters William Bonner 
and Renata Vasconcellos present the 100,000 deaths and criticize the 
stance adopted by the Government and the president on Twitter, con-
sidering only who reproduced the video through the official channel of 
the National Journal on the platform. In addition, 88,500 people liked 
(favourite) the content, 29,900 shared (retweet) and 5,800 commented 
on the publication, which would be an initial measurement of affectation 
in some respect through the video posted by JN in full.

Moreover, on the Internet this potentiality of affectation can 
occur either through supporters of discourses, people who do not have 
a formed opinion, or opponents of the discourses reproduced. How-
ever, regardless of the content to be reposted, with positive or negative 
connotation, its circulation will increase as more users republish these 
materials, and consequently the ability to circulation and interaction of 
this content will also expand.

Final Considerations: reflections and inferences

Whether on the TV screen or on other screens, television content 
has undergone significant transformations and readjustments in order 
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to seek to reach an increasing number of citizens. In this sense, it is 
possible to observe an increasingly accelerated process of circulation 
of content in different spaces, in addition to television, since the mass 
media have sought an adaptation to new ways of consuming television 
journalism.

One aspect to be highlighted is the circulation of content stem-
ming not only from the Jornal Nacional but also from other mass com-
munication vehicles that, when inserted into the web space, also seek 
a perpetuation as sources of credibility in the midst of a multitude of 
materials that are dispersed in social networks and the Internet in general.

In the case of The Jornal Nacional’s Twitter, although in a brief 
analysis of a day of its posts, there is a mixture between the contents of 
the television news and materials of the news portal G1, which is also 
linked to Grupo Globo and which has a greater capacity for interaction 
and affectation of users with the publication of audiovisual materials 
to the detriment of links that take citizens to other spaces, even within 
the Twitter platform. Thus, there is an adaptation of the formats and 
languages of the Internet so that the insertion of television news occurs 
in an accessible way and with the ability to generate engagement and 
circulation. This same behaviour is observed in a general view of the 
content published by the Jornal Nacional on Twitter.

If we look at the Globoplay website, in the tab of the Jornal 
Nacional, the means to which the analysis of the television news was 
carried out, in addition to the role of circulation of content through 
fragmented videos and divided into articles, there is also the character 
of repository, with the news being published in full, which contributes to 
the analysis of researchers interested in the object, as well as allows the 
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public an experience close to the television news that was transmitted 
not only on the TV screen , but on other screens.

In relation to the narratives constructed by JN, there is a search 
for the Dramaturgy of TV journalism, with the sources becoming charac-
ters and key elements for the construction of narratives with beginning, 
middle and end, in addition to the moral of the story, which can be sad, 
such as the death of loved ones and the need to raise awareness of cit-
izens, or happy, as in the case of people who fought against Covid-19 
and won the disease or health professionals who battle daily to recover 
Brazilians and avoid an even greater number of deaths.

In this scenario, journalists also play an important role in the 
construction of discourses that concern Covid-19 and the fight against 
the virus, since professionals assume pedagogical functions and seek 
to raise awareness among citizens, as well as show the importance of 
social distancing and preventive measures against Coronavirus.

In addition, it is worth mentioning the posture adopted by William 
Bonner and Renata Vasconcellos during the presentation of the tele-
vision news, with facial and body expressions that reveal the feelings 
of the presenters as they speak of the most varied issues, highlighting 
the position of the president and his Government in the neglect and 
minimization of the power of Covid-19, but which proved to be much 
more lethal than one might think.

At the end of the news, the posture of solidarity and sadness 
for the more than 100,000 lives lost to Covid-19 give way to silence, a 
characteristic sign that indicates mourning- repeated in other editions 
of JN- as a symbol of homage to the victims of Coronavirus and their 
families.
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Finally, the potential for affecting the National Journal both on 
the TV screen and on other screens occurs clearly and is built from the 
presentation or climb, which is also announced on Twitter; through 
the creation of real life narratives and the use of sources that are part 
of the people and that generate a sense of approximation and identity; 
until the silent closure of the television news, with a marker of respect 
for mourning because of the more than 100,000 lives lost by August 8, 
2020. However, unlike in television, on the Internet the ability to affect 
and generate direct interaction with television news is magnified by the 
potential that social networks and the web have of content continue 
to resonate without temporal limitation. Thus, the circulation of the 
materials displayed by the Jornal Nacional, as well as other content 
published on the network, is no longer limited to the TV screen, being 
expanded to new screens and can be revisited, revisited, studied and 
continue circulating.
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JORNALISMO DE SOLUÇÕES NA GAÚCHA ZH: 
UM ESTUDO DE CASO SOBRE A COBERTURA 

VACINAL DA COVID-19 NA PLATAFORMA 
DIGITAL EM 2021 E 2022

Franciane Maria Silva de Freitas1

A informação desde os primórdios é um bem precioso para o ser 
humano. Com o progresso dos anos, mudanças na cultura, no trabalho 
e no estilo de vida, a forma no consumo de informações também foi 
mudando. A atenção de um indivíduo para consumir uma informação 
é disputada. Em tempos de internet, o fluxo de informações é cada vez 
maior e o receptor por ora é consumidor, ora produto.

A informação, seja ela em áudio, texto, imagem, é um com-
ponente do sistema de comunicação pelo qual as relações humanas 
se estabelecem. Com isso, o campo do Jornalismo é uma das formas 

1. Mestranda em Com. do Prog. de Pós-Grad.em Com. da Univ.Federal de Juiz 
de Fora (PPGCOM/UFJF). Integ. do Grupo de Pesq. Narrativas Midiáticas e 
Dialogias. Bolsista da CAPES. franciane.freitas@estudante.ufjf.br
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pelas quais a informação se expressa no mundo social. Ele é o elo pelo 
qual histórias e fatos se tornam compreendidos em uma civilização 
e tem, como um de seus princípios a defesa dos direitos e liberdades 
individuais e coletivas – dentre eles o acesso à informação. Ao mesmo 
tempo, o jornalismo integra o tecido social o que faz com que ele dê 
conta da atividade e organização da sociedade, bem como das relações 
e da ordem social (França, 2003).

Com a ascensão da internet, os veículos de comunicação, prin-
cipalmente os que são chamados de tradicionais por dependerem de 
anúncios publicitários para se manterem, tem buscado alternativas para 
manter e atrair o público. O modelo de financiamento publicitário das 
organizações jornalísticas tem passado por uma crise, que na análise do 
pesquisador Rogério Christofoletti, é de múltiplas dimensões. “Não é 
só financeira, mas política, ética, de credibilidade, de governança [...] 
A crise afeta profissionais, públicos e organizações de forma distinta, 
inclusive porque tem escalas distintas” (Observatório da Imprensa, 2019).

A chegada da pandemia causada pela Covid-19 trouxe mudanças 
nas relações sociais e consequentemente fez com que o Jornalismo na era 
da internet que vivemos começasse a explorar novas potencialidades de 
produção, circulação e consumo de notícias, como afirma Lenzi (2018).

Uma das mudanças que veio com a pandemia, foi o crescimento 
na busca por informação sobre o Coronavírus. Dados de um estudo 
divulgado pela Becari (2021) apontam que 75% dos entrevistados no 
Brasil disseram ter procurado por informações ou serviços relacionados 
à saúde pela internet. Esse dado reforça o fluxo de consumo de infor-
mação da população pela internet, justificado pela restrição de contato 
imposto pela doença e pela chegada da vacina em janeiro de 2021.
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Após um ano de epidemia da Covid-19 a confiança das pessoas 
para consumirem notícias da imprensa foi considerada. Em uma pesquisa 
divulgada pela Digital News Digital News do Instituto Reuters (Gurgel, 
2022) mostra que “o Brasil registrou este ano a terceira maior propor-
ção de pessoas evitando o noticiário e experimentou uma queda de seis 
pontos percentuais na confiança, caindo da sétima para a 14ª posição 
no ranking”.

Em meio a esse contexto de transformações sociais, considerei 
para a análise neste artigo a plataforma digital “Gaúcha ZH”, do Grupo 
Rede Brasil Sul (RBS) que tem investido na inserção do Jornalismo 
de Soluções nas práticas das redações,” como forma de ampliar espa-
ços de debate sobre saídas para os problemas que a sociedade gaúcha 
enfrenta” (“Jornalismo de Soluções na RBS será tema de painel em 
evento da Abraji”, s.d.).

O Jornalismo de Soluções tem sido uma das apostas de aborda-
gem empregadas nas notícias pelos veículos de comunicação ao redor 
do mundo, destaco aqui na América Latina pela proximidade com o 
Brasil. Em 2018, o SOJO foi sendo inserido nas redações nos veículos 
jornalísticos, como na Costa Rica no jornal “La Voz de Guanacaste” e 
na Argentina no jornal “A Red/Accíon”.

A tendência é de recepção e crescimento do SOJO, como afirma 
o jornalista Lautaro Garcia Alonso em um artigo publicado no site 
Latam Journalism Review. O autor cita a Fundação Gabo, instituição 
criada em 1985 pelo jornalista colombiano e ganhador do Prêmio Nobel 
Gabriel García Márquez. “A Fundação, por meio de uma aliança com 
a SJN em 2019, publica regularmente conselhos e recursos para jorna-
listas e compartilham notas de jornalistas e da mídia latino-americana 
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que implementam essa abordagem jornalística em suas investigações” 
(Jornalismo com Impacto Social,2021).

O SOJO pode ser aplicado para aprofundar nas respostas para 
qualquer problema sociais, me atenho neste trabalho a analisar respostas 
para a crise sanitária da Covid-19, um problema de saúde que afetou a 
população mundial. Saúde é uma questão sensível a todo ser humano 
e buscar compreender como a vacinação foi estimulada como uma das 
respostas ao problema da Covid-19 se refere a cada um de nós como 
pessoa.

A partir disso, o objetivo é identificar e analisar as estratégias 
adotadas pelas reportagens, na busca por abordar não somente o problema 
do Coronavírus, mas também como a cobertura vacinal foi trabalhada. 
Assim, tem-se como corpus do estudo 71 notícias publicadas entre 
janeiro de 2021 e janeiro de 2022, no site Gaúcha ZH e filtradas pela 
Tag “Jornalismo de Soluções”.

A escolha da plataforma digital Gaúcha ZH para a análise se 
justifica por ser uma iniciativa pioneira no país voltada a prática de 
Jornalismo de Soluções, em um conglomerado de mídia envolvendo a 
RBS TV, Rádio Gaúcha, Zero Hora e Diário Gaúcho. Para ajudar nesta 
identificação, consultei referências como o “The solutions journalism 
Tool Kit” do Solutions Journalism Network (SJN), além de recorrer ao 
valores-notícias elencado por Silva (2005), com o objetivo de identificar 
quais valores notícias foram priorizados pela Gaúcha ZH nessas matérias.

Do Jornalismo Tradicional: rotina, processos e conceitos

No Jornalismo, de acordo com Traquina (2008), o “campo jor-
nalístico” iniciou suas atividades nas sociedades ocidentais, no período 
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do século XIX, tendo como elementos cruciais no seu desenvolvimento 
o capitalismo, a industrialização, a urbanização, a educação em massa, 
o processo tecnológico e a emergência da imprensa como mass media. 
Mesmo a ideia de campo sendo autônoma às relações sociais, os jor-
nalistas têm em comum a informação como elemento de trabalho e são 
unidos em comunidade pelo fator da notícia.

Traquina (2008) descreve que, com o passar dos anos, as notí-
cias foram se tornando um gênero e um serviço; o jornalismo virou 
um negócio e uma ligação fundamental na teoria democrática; e os 
jornalistas foram se unindo num processo de legitimar a profissão que 
procurava maior autonomia e estatuto.

Na mesma linha de pensamento, Medina (1988) afirma que a 
mensagem jornalística, vista pela comunicação de massa, é um produto 
de consumo da indústria cultural. “Mas não um produto só revestido de 
conotações negativas associadas à crítica do sistema pós-industrializa-
ção” (Medina, 1988). E acrescenta: “Um produto dinâmico pelo ângulo 
da oferta e da demanda. Um produto típico das sociedades urbanas e 
industrializadas, reproduzido em grande escala para atingir a massa” 
(Medina,1988).

Ao colocar os autores em diálogo, percebe-se que para a pro-
dução do elemento principal dos profissionais de jornalismo, isto é, 
as notícias, são necessários processos de interação social não só entre 
jornalistas e fontes, mas também entre os próprios jornalistas, consi-
derando-os como membros de uma comunidade profissional. Traquina 
(2005) explica: “Nessa interação, temos a leitura de outros jornais, a 
consulta que o jornalista faz aos outros jornalistas; nesta interação temos 
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as trocas e os favores, a entre- ajuda entre membros da tribo, bem como 
a concorrência desenfreada”.

Esse processo de legitimar a profissão faz com que os jorna-
listas compartilhem uma cultura profissional competitiva, que busca o 
“furo” de reportagem e um status significativo na sociedade. Na busca 
de contribuir e impactar a sociedade com uma informação, o modo com 
que se constrói uma notícia faz toda diferença.

As práticas e técnicas de construção de notícias, a partir da sele-
ção de acontecimentos que se apresentam no mundo, são conhecidas 
no campo de estudos do jornalismo como critérios de noticiabilidade e 
valores-notícia. Esses estudos, abrigados sob a Teoria do Newsmaking, 
focam nas rotinas industriais dos veículos jornalísticos.

Um dos pontos que destaco é o de critérios de noticiabilidade 
de Wolf (2003), que envolve fazer um recorte de seleção de fatos, reco-
nhecer um acontecimento de um evento e não uma sucessão casual de 
coisas. A questão em destaque é que, com a produção de informação 
em todos os meios de comunicação, deve-se levar em conta o fato 
como um todo, inclusive a representação dos papéis apresentados nos 
ambientes retratados.

O início da campanha de vacinação da Covid-19 no Brasil é 
um dos fatos que tiveram impacto dentro da pandemia e o qual vou 
analisar neste presente artigo. A partir disso, podemos conceituar o 
que é notícia, que segundo Shoemaker (2014) é “um artefato social, 
algo (uma informação via discurso, texto, vídeo ou foto) que viaja de 
uma pessoa (ou de uma organização) para um único – ou múltiplos 
-receptor/receptores”.
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Acontecimentos podem ser estatisticamente desviantes (incomuns, 
insólitos), normativamente desviantes (quebras de leis e normas) 
e/ou possuir um teor de desvio que envolva as mudanças sociais 
(revoluções, legislações controversas, líderes carismáticos 
etc.).Eventos e coberturas midiáticas que possuem significância 
social envolvem a política (ações legislativas, por exemplo), a 
economia (quando os lucros das corporações estão baixos), a 
cultura (o declínio de um teatro local) e o bem-estar social (se 
a vacina contra a gripe é ineficiente). As dimensões de desvio 
e de significância social podem ser correlacionadas umas com 
as outras, o que resulta na formação de um novo constructo, a 
complexidade. (Shoemaker, 2014)

Como já se sabe, é impossível que os noticiários falem de todo 
e qualquer acontecimento do dia a dia. Silva (2014) considera que a 
seleção começa quando jornalistas escolhem entre alguns acontecimen-
tos, em que os valores-notícia funcionam mais no sentido de uma boa 
orientação. Entre esses acontecimentos que merecem ser notícia, na 
perspectiva jornalística, são necessárias uma classificação e uma cate-
gorização daqueles que efetivamente serão publicados e como estarão 
dispostos no noticiário.

Silva (2014) defende que essa classificação segue os critérios 
técnicos chamados de macro e micro-valores-notícia, numa separação 
de atributos que funcionam mais como macro-valores-notícia ou pré-re-
quisitos para qualquer seleção jornalística. “Esse é o caso da atualidade 
(novidade), importância, interesse, negativismo, imprevisibilidade, 
coletividade e repercussão” (Silva, 2014). Ela complementa que “o 
importante seria a informação que todos precisam saber e o interessante, 
uma informação que o público gostaria de saber” (Silva, 2014).

Os micro-valores-notícia são divisores dos macros e funcio-
narão para tratar e hierarquizar os acontecimentos a serem noticiados. 



158

Em seguida a esse processo, as notícias tomarão espaço na sociedade 
como o que Gislene Silva (2014) intitula de “visão dos fatos, a partir 
de fundamentos éticos, filosóficos e epistemológicos do jornalismo, 
compreendendo conceitos de verdade, objetividade, interesse público, 
imparcialidade”.

Nesse sentido, a noticiabilidade é composta por três conjuntos 
de valores: elementos por meio dos quais os veículos de comunicação 
controlam e geram os acontecimentos noticiáveis; elementos intrínsecos 
que demonstram a aptidão ou potencial de um evento se tornar notícia; 
questões ético-epistemológicas da interpretação e da repercussão na 
sociedade.

Fernandes (2014) afirma que a proximidade é um dos critérios de 
valor predominante na hora de produção das notícias e seu consumo pelo 
público. Mesmo em meio de uma cultura de internet, o autor salienta que 
“cada vez mais estudiosos e produtores da informação têm se voltado a 
analisar a proximidade como um importante elemento de interesse da 
notícia e um poderoso nicho de mercado na comunicação” (Fernandes, 
2014). O autor ainda traz algumas questões interessantes como:

Afinal, na era da comunicação instantânea e globalizada será que 
a notícia local ainda tem o seu espaço? O critério de proximidade 
ainda tem a sua relevância? Os critérios de noticiabilidade 
formulados por teóricos e jornalistas são os mesmos de interesse 
dos leitores? Quais os critérios de noticiabilidade desses grupos? 
(Fernandes, 2014).

Com isso, proximidade é um valor-notícia que vou buscar nas 
notícias escolhidas para este artigo por ser também um elemento crucial 
para a prática do SOJO e seu impacto local.
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Jornalismo de Soluções: do individual ao coletivo

Com o intuito de inovar o mercado de produção e de negócios 
na produção de notícias, surgiu o “Jornalismo de Soluções”, em inglês 
Solutions Journalism (SOJO). A abordagem defende coberturas jor-
nalísticas abrangentes dos problemas sociais -com foco na solução de 
problemas ao invés de apenas reportá-los. A abordagem foi sistematizada 
pelos jornalistas Courtney E. Martin, David Bornstein e Tina Rosenberg, 
da coluna Fixes do jornal The New York Times.

Os jornalistas institucionalizaram em 2013, a organização inde-
pendente sem fins lucrativos Solutions Journalism Network (SJN), com 
sede em Nova Iorque, destinada a treinar a prática do jornalismo de 
soluções e dar visibilidade ás coberturas narrativas construtivas, his-
toricamente escassas no noticiário, sobre como pessoas, instituições e 
comunidades, em todo mundo estão respondendo aos problemas sociais. 
As histórias de soluções, publicadas e/ou reproduzidas estão no banco 
de dados SolutionsU® do site da rede www.solutionsjournalism.org, 
conectava em 10 de outubro de 2022, um total de 13.800 matérias pro-
duzidas por 6.000 jornalistas e 1. 800 veículos de notícias, em 187 países 
(Solutions Story Tracker, s.d.).

Em entrevista para Tom Rosenstiel, do American Press Institute, 
o co-fundador e chief executive officer (CEO) da SJN David Bornstein 
explicou que o objetivo da organização é difundir a prática de apro-
fundar as respostas aos problemas sociais. “Nosso trabalho baseia-se 
na ideia de que todo problema na sociedade produz uma variedade de 
respostas. Então: se os jornalistas cobrem os problemas, eles também 
devem cobrir as respostas. Isso é simplesmente contar a história toda” 
(Rosenstiel, 2014).
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Porém, para Bornstein, o trabalho nas coberturas das respostas 
aos acontecimentos deve acontecer com o mesmo rigor, discernimento 
e obstinação das coberturas do jornalismo tradicional. “Se bem feito, o 
jornalismo de soluções torna nossas reportagens mais fortes e completas. 
Ele injeta informações valiosas na conversa pública, atrai os leitores 
e os envolve profundamente, e ajuda a despolarizar o debate público” 
(Rosenstiel, 2014).

A organização mantém em seu site uma seção chamada “Labora-
tório de Aprendizagem” onde são publicados materiais de apoio, como 
manuais explicando o passo a passo de como produzir uma notícia na 
abordagem do SOJO. Um desses materiais é o “The solutions journa-
lism tool kit”, o qual vou usar para verificar se o conteúdo é ou não 
jornalismo de solução.

Segue abaixo 10 características para identificar o Jornalismo de 
Soluções (Bansal & Courtney, 2015):

1. A história explica as causas de um problema social? Uma 
solução deve ser explicada no contexto do problema que está 
tentando resolver. Documentando as causas desse problema 
é possível identificar uma oportunidade de uma solução para 
criar influência e impacto.

2. A história apresenta uma resposta associada a esse problema? 
O teste ácido: se a história não descreve uma resposta, não 
é jornalismo de soluções.

3. A história aborda a resolução de problemas e os detalhes de 
como fazer para a implementação? Uma história de gran-
des soluções investiga os procedimentos de resolução de 
problemas, investigando questões como: Como os modelos 
estão tendo sucesso, melhorando um resultado educacional 
e como eles realmente funcionam?
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4. O processo de resolução de problemas é central para a nar-
rativa? O jornalismo de soluções, como todo jornalismo, é 
uma ótima maneira de contar histórias. Deve incluir persona-
gens lutando com desafios, experimentando, tendo sucesso, 
fracassando, aprendendo.

5. A história apresenta evidências de resultados vinculados à 
resposta? O jornalismo de soluções trata de ideias - mas, como 
todo bom jornalismo, a determinação do que funciona (ou 
não) é apoiado, sempre que possível, por evidências sólidas. 
Para ideias em estágio inicial, as “Evidências” podem ser as 
afirmações de observadores confiáveis, a chave é não exagerar.

6. A história explica as limitações da resposta? Não existe uma 
solução perfeita para um problema social. Cada resposta tem 
ressalvas, limitações e riscos. O jornalismo de boas soluções 
não foge da imperfeição.

7. A história transmite uma visão ou lição ensinável? O que 
torna o jornalismo de soluções atraente é a descoberta - a 
jornada que traz o leitor ou visualizador para uma visão 
sobre como o mundo funciona e, talvez, como ele poderia 
ser feito para funcionar melhor.

8. A história se baseia em fontes que têm um entendimento 
básico? O jornalismo de soluções se baseia em ideias práti-
cas de pessoas que têm conhecimento das realidades locais 
e dos detalhes de implementação.

9. Como sua história é lida? O jornalismo de soluções não visa 
expressamente a defesa de modelos, organizações e ideias 
específicas.

10. A história dá mais atenção à resposta do que a um líder / 
inovador / benfeitor? Vemos uma distinção clara entre o jor-
nalismo de soluções e o que costuma ser chamado de “boas 
notícias”. Histórias de “boas notícias” tendem a celebrar 
indivíduos e atos inspiradores. Jornalismo de soluções é sobre 
ideias, como as pessoas estão tentando fazê-las funcionar e 
seus efeitos observados.



162

Com a explicação das características de identificação de uma 
notícia com a abordagem do Jornalismo de Soluções, vou me ater agora 
sobre o tema saúde.

Saúde: a minha, a nossa

A saúde é uma questão sensível a todas as pessoas em algum 
aspecto da existência humana. Pode não ser possível imaginar, mas 
a saúde está presente a cada segundo nesse mundo. E isso vai além 
da questão física e mental, ultrapassando os sentidos já conhecidos e 
normatizados pelos veículos de comunicação que seguem o modelo de 
produção tradicional da notícia.

Segundo a constituição de 1946 da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) “saúde é o completo bem-estar físico, psíquico, social e 
espiritual e não somente a ausência de doenças e enfermidades” (World 
Health, 2019). Com a transição e evolução do tempo moderno, fato-
res como estilo de vida, aumento da expectativa de vida e mudanças 
no mercado de trabalho podem fazer com que olhemos o tema saúde 
superficialmente ou apenas em determinadas datas e meses do ano, na 
chamada agenda setting da imprensa.

A realidade que vivemos, entretanto, é bem diferente do que a 
definição da OMS. Ter um estado de saúde completo é relativo para cada 
indivíduo. Sabemos que com a alta produção de informação, sobretudo 
ligada à saúde, com o imediatismo e o factual das notícias, a produção 
dos conteúdos responde apenas às perguntas da pirâmide invertida.

Para Almeida Filho (2011), a saúde é um problema tanto filo-
sófico, científico, tecnológico, político como prático. “Diz respeito a 
uma realidade rica, múltipla, e complexa, referenciada por meio de 
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conceitos, compreensível empiricamente, analisável metodologicamente 
e perceptível por seus efeitos sobre as condições de vida dos sujeitos” 
(Almeida Filho, 2011).

Essa pluralidade de áreas de estudo sobre a saúde também se 
estendeu à linguagem. Segundo o autor, “a palavra saúde tem traduções 
em variadas línguas, pode significar patologia, doença, transtorno, 
moléstia, enfermidade e mal-estar. Saúde como sinônimo de doença 
é um pensamento desde fundadores da filosofia ocidental” (Almeida 
Filho, 2011).

A mudança dessa mentalidade do bem-estar dado pela OMS 
aconteceu na 8ª Conferência Nacional da Saúde, em 1986, quando saúde 
foi definida como “a resultante das condições de alimentação, habitação, 
educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, lazer, liberdade, 
acesso e posse da terra e acesso aos serviços de saúde” (“Relatório Final 
da 8ª Conferência Nacional de Saúde”, 1986). Pensar que a saúde é 
resultante de todas essas esferas de nossa vida nos leva a indagar sobre 
a sua relação com todos os assuntos.

Sendo a saúde um assunto sensível em todos os âmbitos da vida, 
como os acontecimentos de saúde estão sendo escolhidos, interpretados 
e noticiados na internet? Os ambientes on-line tanto funcionam como 
plataformas de conexões e como circuladores de uma torrente de infor-
mação contínua a cada minuto. Essa realidade nos leva a pensar: quais 
enquadramentos estão sendo dados aos acontecimentos que envolvem 
a saúde em algum aspecto?

Como vimos, a saúde precisa ser abordada a partir do pres-
suposto da Atenção Primária Básica, que é um conjunto de ações de 
cuidados físico, mental, ambiental, social, os quais podem fazer com 
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que o indivíduo não seja prejudicado em algum aspecto. Essas ações 
só podem acontecer com a implementação de políticas de informação 
para profissionais da saúde e da população, realizadas pelos órgãos 
responsáveis de Saúde.

Com o veloz progresso da ciência médica, a exigência de pro-
duzir e transmitir informações para as pessoas sobre essa evolução se 
tornou crucial, como aponta Oliveira (2014):

A mídia jornalística, por sua potencialidade de codificar e 
disseminar informações, se transformou em grande aliada do 
campo da saúde ao divulgar e popularizar diversos tipos de 
nexos entre ciência, saúde, cuidados, prevenção e modos de 
funcionamento das políticas e dos serviços públicos de saúde 
disponibilizados para a população. (Oliveira, 2014)

Desta forma, a produção de notícias acerca da saúde pode ser 
encontrada de duas formas na mídia – notícias pontuadas na promoção 
de saúde (campanhas de vacinação, divulgação de novos tratamentos, 
erradicação ou retorno de novas doenças, como o Sarampo em nosso 
país) e notícias sobre mudanças inesperadas na sociedade, como fatos 
relacionados à política, grupos sociais e atividades cotidianas na estru-
tura da saúde no país.

Percurso Metodológico

A partir da compreensão sobre quais são as características que 
tornam um conteúdo jornalístico vinculado ao SOJO proposta acima e 
a proximidade como valor-notícia podemos iniciar a análise. Por meio 
de uma busca na plataforma digital Gaúcha ZH observei que as notícias 
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que são enquadradas no Jornalismo de Soluções são organizadas no site 
por uma tag “Jornalismo de Solução”.

O tagueamento é uma das ferramentas geralmente usadas 
pelos jornalistas no ambiente digital para a atração do público para a 
leitura das notícias, ou seja, é uma etiquetagem do conteúdo utilizando 
palavras-chave que remetem ao tema e assuntos tratados nos textos. 
As tags são úteis para que o leitor encontre com eficiência o conteúdo 
pesquisado por ele nos buscadores da Internet (Google, Yahoo, Live 
Search e outros) como explica Marcondes et al. (2006).

Por isso, do ponto de vista metodológico, identifico estudo de 
caso como um percurso metodológico para que a investigação fosse 
feita. “Os estudos de caso representam a estratégia preferida quando 
se colocam questões do tipo “como” e “por que”, [...] quando o foco se 
encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da 
vida real” (Yin, 2000). Além de verificar este trabalho como descritivo, 
o “poder diferenciador do estudo é a sua capacidade de lidar com uma 
ampla variedade de evidências - documentos, artefatos, entrevistas e 
observações” (Yin, 2000). Diante disso, foi possível perceber que além 
de identificar as características das notícias, era importante perceber 
como elas se apresentavam no conteúdo disponibilizado.

Como características essenciais na redação de uma notícia de 
Jornalismo de Soluções estão variedade de fontes, é preciso escutar 
fontes não oficiais e pessoas envolvidas no problema; profundidade 
nas matérias, uso de dados, hiperlinks que evidenciem propósito na em 
solucionar o problema e estímulos de insights para outras soluções, o 
que pode fazer gerar outras respostas para o problema.
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Para conseguir analisar com mais precisão, vou levar em consi-
deração que o veículo é local, isso é, produz majoritariamente notícias 
de Porto Alegre e da região Sul. Pautas nacionais como a Vacinação 
da Covid-19 também são transformadas em notícias e o foco em como 
elas são trabalhadas a partir do SOJO que vou me ater.

Resultados

Das 71 notícias entre janeiro de 2021 (início da campanha de 
vacinação da Covid-19) até janeiro de 2022 (um ano pós o início e 
levando em conta o período de reforço das doses), 8 delas são exclusi-
vamente da editoria Saúde, as quais vou inserir abaixo:

Tabela 1

Análise de histórias de saúde na plataforma Gaúcha ZH

Nº de 
história 

Data da 
publicação

Título Tema 

01 11/01/2021 Do planejamento da vacinação ao preparo de 
equipes: 10 orientações aos prefeitos na nova 
fase da luta contra o coronavírus

Saúde

02 11/01/2021 Consórcios públicos são alternativas para 
municípios superarem dificuldades na 
pandemia; entenda como

Saúde

03 21/04/2021 Do menu virtual ao fim do bufê: o que bares e 
restaurantes estão fazendo para reduzir riscos 
na pandemia

Economia 

04 21/04/2021 Infográfico: veja como reduzir riscos de 
transmissão do coronavírus em bares e 
restaurantes

Economia 

05 28/04/2021 Ansiedade, luto, isolamento: dilemas da 
pandemia podem ser suavizados com 
atendimento gratuito de estudantes de 
Psicologia 

Saúde 
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06 30/04/2021 Saiba como lidar com as angústias e incertezas 
geradas pela pandemia e levar uma vida 
emocionalmente saudável

Cultura e 
Lazer 

07 06/05/2021 Universidade de Ijuí oferece sessões gratuitas 
de fisioterapia para quem passou por quadro 
grave da covid-19

Saúde 

08 26/05/2021 Monitoramento e ação precoce: como uma 
cidade de São Paulo reduziu mortes por 
coronavírus no pico da pandemia

Saúde 

Autoria própria

Das 8 notícias selecionadas pela editoria de Saúde, as categorizei 
por título contendo as palavras “vacinação”; “pandemia”; “Coronavírus” 
e “Covid-19”. Assim, foi possível selecionar 5 delas. Elas são:

Janeiro de 2021
1- Título: “Do planejamento da vacinação ao preparo de equi-

pes: 10 orientações aos prefeitos na nova fase da luta contra 
o coronavírus”

2- Título: “Consórcios públicos são alternativas para municípios 
superarem dificuldades na pandemia; entenda como”

Abril de 2021
3- Título: “Ansiedade, luto, isolamento: dilemas da pandemia 

podem ser suavizados com atendimento gratuito de estu-
dantes de Psicologia”

Maio de 2021
4- Título: “Universidade de Ijuí oferece sessões gratuitas de 

fisioterapia para quem passou por quadro grave da covid-19”
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5- Título: “Monitoramento e ação precoce: como uma cidade 
de São Paulo reduziu mortes por coronavírus no pico da 
pandemia”

Considerando que o foco que estabeleci é notícias sobre a cober-
tura vacinal, dessas 5, uma delas, especificamente a de janeiro de 2021, 
período que a vacinação chegou no país foi encontrada.

Figura 1

Capa da reportagem selecionada no site Gaúcha ZH

Bublitz e Gonzatto (2021).

A reportagem intitulada “Do planejamento da vacinação ao 
preparo de equipes: 10 orientações aos prefeitos na nova fase da luta 
contra o coronavírus”, foi da temática saúde que se referiu a vacinação 
da Covid-19 entre janeiro de 2021 e janeiro deste ano. De acordo com as 
características do SOJO e valor-notícia proximidade, ela é considerada 
uma notícia com abordagem SOJO em partes.
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A notícia por mais que reportasse uma medida de combate para 
o problema do Coronavírus, não foi construída com a participação da 
sociedade como um todo. É uma notícia longa, com hiperlinks ao longo 
do texto, tópicos de explicação e as fontes usadas foram somente fontes 
oficiais, não teve participação popular.

Em relação ao valor-notícia “Proximidade”, a notícia passou 
a intenção de ser como um material de divulgação de assessoria de 
imprensa do governo do Rio Grande Sul aos Prefeitos das cidades do 
estado. Por mais que no meio de toda matéria tenha um destaque infor-
mando que é uma notícia com abordagem do Jornalismo de Soluções, a 
matéria falou superficialmente sobre a vacinação e a importância dela 
para combater o problema da Covid-19.

Considerações Finais

A partir da análise, foi possível identificar que uma vertente 
emergente no jornalismo contemporâneo, denominada “Jornalismo de 
Soluções”, ainda traz dúvidas sobre como fazer, sobretudo na produção 
das notícias. Isso é ainda mais visível no Brasil que ainda tem como base 
anúncios publicitários serem fontes de renda dos veículos. A intenção de 
aprofundar nas respostas aos problemas, ainda é superficial e nos pro-
voca a fazer perguntas, que muitas vezes não encontramos nos veículos 
de comunicação. Isso, faz com que uma relação de elo do jornalismo 
e a sociedade vai se tornando frágil, abrindo portas para Fake News e 
Teorias da Conspiração.

Uma das questões que a análise levantou foi que notícias de saúde 
sempre se esbarram com outras editorias, como economia, educação, 
política entre outras. Trabalhar o sentido de saúde como um todo é 
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caminho para o jornalismo encontrar pautas que criem mais identifica-
ção com o público. Além disso, vi que é preciso trabalhar a forma de 
consumo de notícias da população com matérias mais longas e com mais 
recursos, visto que vivemos numa sociedade cada vez mais imediatista.

Com isso, vejo que o jornalismo Brasileiro e local tem um 
trabalho de atualização de novas funções e competências jornalísticas 
para realizar matérias que incorporem mais características do Jorna-
lismo de Soluções, mas a Gaúcha ZH, tem se mostrado uma iniciativa 
interessante desta ação.
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MEMÓRIAS MISTAS: 
O FOTODOCUMENTARISTA TONINHO CURY

Santiago Naliato Garcia1

Este é o último trabalho de uma série de três, dois deles publi-
cados nesse e-book. Neles, relatamos os acervos de fotógrafos do 
Noroeste Paulista, sobre memória e esquecimento. Nesse processo, nos 
aproximamos da historiografia e do saber multidisciplinar para esta-
belecer critérios de pesquisa e da importância de fazê-la para o campo 
da comunicação social e a preservação de sua memória. Foram três 
fotógrafos selecionados para o recorte final, a partir de um universo 
maior. Neste trabalho, trazemos Toninho Cury, fotojornalista de São José 
do Rio Preto-SP, para encerrar essa série de artigos com os fotógrafos 
apresentados de forma individual.

1. Doutor em Comunicação pela USP (Universidade de São Paulo), Coordenador 
de jornalismo e professor de comunicação na UEMG (Universidade do Estado 
de Minas Gerais). santiago.garcia@uemg.br
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A necessidade dos resgates é apresentada por Le Goff (2006) 
para tratar das questões iniciais que supúnhamos e que foram confir-
madas ao logo do estudo:

O passado é uma construção e uma reinterpretação constante e 
tem um futuro que é parte integrante e significativa da história 
(...) O progresso dos métodos e das técnicas permite pensar 
que uma parte importante dos documentos do passado esteja 
ainda por se descobrir. (...) Os arquivos do passado continuam 
incessantemente a enriquecer-se. Novas leituras de documentos, 
frutos de um presente que nascerá do futuro, devem também 
assegurar ao passado uma sobrevivência - ou melhor uma vida - 
que deixa de ser definitivamente passado. (Le Goff, 2006, p. 25)

Já para Febvre (1949), a história recolhe e classifica os fatos 
passados, agrupando-os, em torno de uma necessidade atual: “é em 
função da vida que ela interroga a morte” (Febvre, 1949, p. 438). 
Consideramos que organizar e reorganizar os elementos que propomos 
em nossa pesquisa com os fotógrafos é parte de um contexto, de uma 
função social a partir de material gerado para a comunicação em tra-
balhos profissionais ou autorais. Nosso esforço na constituição de um 
acervo fotográfico e de seus meandros de esforços de preservação busca 
estabelecer uma relação passado-presente que, segundo Le Goff (2006), 
difere nessa época das relações anteriormente assinaladas uma vez que 
se nota que a relação de dependência da história do passado em relação 
ao presente requer cuidado uma vez que o passado sempre retorna em 
forma presente.

Sobre a grafia, os rastros que a humanidade foi capaz de gerar 
originando o processo de recuperação de uma memória, citaremos o 
traço mais antigo desse fazer histórico enquanto tentativa e preocupação 
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de gravar – limitando aos documentos escritos – algo (testemunhos do 
passado, etc.) para a posteridade, segundo Le Goff (2006). Abordare-
mos também alguns outros assuntos, como a noção passado/presente, 
memória, etc., chancelando nosso trabalho como um deles pela sua 
característica e essência próximas e análogas à estrutura documental; 
utilizaremos, ainda, noções relativas de De Certeau (1998) e (2011), 
Ricoeur (2007) e Veyne (1992).

Para rememoração e constituição de um corpus, também faremos 
um relato aprofundado sobre a trajetória de Toninho Cury, sua relação 
com a técnica, equipamentos e linguagens a partir da manutenção 
do próprio acervo e com a elaboração dos temas que desenvolveu ao 
longo de sua ainda atuante carreira. Traremos a descrição da estética 
profissional de Toninho Cury que nos cedeu 162 imagens, entre as quais 
imagens do velório e cortejo de Chico Xavier, em 2002; imagens da 
festa religiosa em Bom Jesus da Lapa-BA; seleção de fotografias da 
queda e demolição da Torre Itália, um edifício na cidade de São José do 
Rio Preto-SP nos anos 90, entre outros trabalhos diversos, de seleção do 
fotojornalista, que representam sua trajetória expondo suas preferências 
técnicas e temáticas de sua atividade profissional. Traremos para este 
artigo apenas algumas delas.

O que torna Toninho formador de memórias mistas, uma metáfora 
que criamos, é o fato dele ter migrado do sistema analógico ao digital, 
com trabalho constante de digitalização do acervo analógico em alta 
resolução e de constante organização de trabalhos anteriores e atuais, 
bem como os novos a serem feitos em sistema digital.

A pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo, que precisou 
de aprofundamento em entrevistas em profundidade, foram feitas como 
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parte da tese de doutorado do presente pesquisador e que no trabalho 
completo são apresentadas para maior divulgação de todo o trabalho 
realizado; sejam os elementos metodológicos, sejam os elementos 
visuais reunidos para a constituição do acervo proposto.

Estudos da Memória, sua Condição Histórica, o Passado e a 
Decadência

Passamos a seguir, à discussão em torno do trabalho de Le Goff 
(2006) que discorre sobre a relação entre o Espaço e o Tempo que se 
estabelece a Memória e História, a fim de apresentar e debater as visões 
historiográficas para tal, bem como de seus diversos protagonismos 
ao longo dos séculos. A tônica da relação historiografia e filosofia está 
sempre presente nos escritos do autor, que discute um possível triplo 
sentido de história: “Temos, porém, de viver e pensar com este duplo 
ou triplo sentido de história. Lutar contra as confusões grosseiras e 
mistificadoras entre os diferentes significados, não confundir ciência 
histórica e filosofia da história” (Le goff, 2006, p. 20).

A desconfiança do autor reside na tendência da filosofia da his-
tória em levar a explicação histórica à descoberta ou à aplicação de uma 
causa única e original. Isso leva ao questionamento se a história é uma 
ciência do passado ou se há somente a história contemporânea, revelando 
paradoxos e ambiguidades da história. Assim, deve-se entender que o 
historiador constrói um passado dependendo do próprio pesquisador.

Esse ponto liga-se tão diretamente ao nosso objeto de estudo 
uma vez que consideramos a fotografia em São José do Rio Preto-SP 
como tais documentos, e mais: nosso esforço na constituição de um 
acervo fotográfico e de seus meandros de esforços de preservação. 
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Estabelecemos assim uma relação passado-presente e antigo-moderno 
que, segundo Le Goff (2006), difere nessa época das relações anterior-
mente assinaladas uma vez que se nota que a relação de dependência 
da história do passado em relação ao presente requer cuidado: “o pas-
sado não deixa de viver e de se tornar presente. Esta longa duração do 
passado não deve, no entanto, impedir o historiador de se distanciar do 
passado” (Le Goff , 2006, p. 26).

Resgatando a discussão sobre Tempo, Le Goff (2006) é contex-
tualizado e detalhista quando relê a importância do tema nas estruturas 
do cristianismo, iluminismo, evolucionismo, relatando as importâncias 
das concepções do tempo para sociólogos, filósofos, artistas e críticos 
literários, todos acolhidos pela ciência histórica e demarcados pelos que 
inauguraram tais demarcações: o Oriente Médio e a China, por meio de 
documentos escritos que deixaram para a posteridade tais testemunhos 
documentados.

Le Goff (2006) traz em sua obra algumas mentalidades e práticas 
históricas ligados aos interesses sociais e políticos. Na Idade Média, já 
sob o crivo do Cristianismo, o feudalismo e as cidades ligavam-se às 
genealogias e historiografia urbana. Notou o autor que nas sociedades 
primitivas as genealogias são por vezes a primeira forma de história, 
um produto do momento em que a memória tem tendência a organizar-
-se em séries cronológicas. Disparavam por este fim as necessidades 
de época que visavam a enaltecer a linhagem a fim de gerar melhores 
laços matrimoniais e alianças, estabelecendo – pelas dinastias reinan-
tes – genealogias imaginárias ou manipuladas como chancela para seu 
prestígio e autoridade.
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Na mesma época do século XVI e XVII, aconteceram a des-
coberta e colonização do Novo Mundo, que Le Goff (2006) chama de 
importantes fenômenos daquela época. A sua análise corresponde à 
ruptura de uma memória em constituição e sua substituição por outra. 
Para Wachtel (1971), a conquista afeta uma sociedade histórica já que 
acontece em campo já constituído, com instituições, costumes, práticas, 
significações e traços da ação humana.

Com os elementos trazidos nesse contexto construtivo de uma 
sistematização para a apreensão das coisas instrumentalizadas pelo viver 
do mundo e passar do tempo sempre com a tutoria da humanidade, de 
seus homens e mulheres, enquanto protagonistas e coadjuvantes, podemos 
constituir toda relação existente e observada entre tais conceitos discu-
tidos até o momento. Observamos, também, em nossa práxis que tais 
elementos estão inseridos na ênfase do cotidiano e prática profissional, 
técnico ou científico, daquilo que a comunicação se presta em lançar 
um olhar demorado e aprofundado por meio de suas ações dentro de 
nosso campo. Dentre áreas, subáreas e fenômenos passíveis de estudo 
e de organização de tal abordagem a partir da utilização de elementos 
teóricos metodológicos que consigam explicar e sistematizar aquilo que 
se mostra, conseguimos buscar na Acervologia um caminho claro e coe-
rente para justificar o enfoque a partir das discussões da historiografia.

Embora o campo da comunicação realize tantas e das mais 
diversas associações em relação às áreas e campos de estudo e práxis, 
sua própria prática reflete demais práticas existentes e, principalmente, 
gera objeto para eventual observação e elementos de permanência 
para aquilo que o desenvolvimento de conceitos historiográficos se 
propuseram com a consolidação da história como ciência. Ou seja, a 
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comunicação social, ao longo de seu período de existência e de sua 
composição, enquanto elemento e espaço de observação da sociedade 
e de suas inferências naturais e técnicas, proveu e o continua fazendo 
de forma a se constituir uma materialidade por meio de registros ver-
bais escritos e mesmo não verbal, misto em igual quantidade de casos, 
variando conforme aquilo que o avanço de novas tecnologias se propõe 
a inserir e a disseminar para utilização em prol do desenvolvimento em 
toda e qualquer necessidade humana. Especificamente em nosso objeto 
escolhido para verificação, nas fotografias de três fotógrafos do Noroeste 
do Estado de São Paulo, esses itens entendidos como documentos para o 
historiador passam a ser nosso item também, não da comunicação social 
em seu contexto efêmero de permanência – aquele divulgado em uma 
transmissão finita, mas que permanecem em algum arquivo ou mesmo 
em memória coletiva – de estudo aprofundado onde escolhemos nossa 
documentação entre diversos elementos previstos e sistematizados 
possíveis, como arquivos, investigação documental, arqueológicas. 
Ou seja, por um viés que observamos e analisamos a qualidade dessa 
documentação e suas condições objetivas, mesmo os elementos mais 
delicados, citados por Le Goff (2006), como os problemas que se põem 
ao próprio historiador a partir desta documentação organizada para o 
trabalho. Utilizaremos a flexibilidade no estudo proposto por Febvre 
(1941) para o qual pode-se usar o mel que o historiador foi capaz de 
fazer quando faltam as flores habituais. A fotografia como mel para 
esta pesquisa nem sempre está dentro da colmeia: boa parte já foi 
feita de alimento para as pragas naturais que alimentam essa analogia 
proposta: os ursos e pássaros mais sedentos o utilizam como alimento 
transformando toda a sua produção pelos operários em energia para 
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sua permanência na cadeia alimentar. Por vezes, o que sobra é apenas 
pingos, rastros do alimento, indícios materiais. Outras vezes, o todo é 
destruído, impossível ver, tocar, sentir seu sabor.

Reforça nossa ação a extensão da documentação histórica con-
temporânea que Le Goff (2006) utiliza em seu texto ao falar da mul-
tiplicação da documentação audiovisual e a utilização do documento 
iconográfico. Sobre estes, voltaremos agora a expor e correlacionar 
sempre a partir do autor ao nosso processo e constituição iconográfica 
visualizados na questão acervológica localizada. Dois aspectos, ele cita, 
são particularmente importantes. Vamos a eles, são: a arqueologia e 
aquilo que ele chamou de silêncios da história. Sobre a arqueologia, o 
autor prioriza o seu desenvolvimento para a renovação da história como 
uma peça-chave que ampliou noções culturais: no velho continente foi a 
Itália que começa, especificamente em Herculano e Pompéia, em 1738 
e 1748, respectivamente. Outro aspecto soma a pesquisa pela subtração: 
trata-se da ausência de documentos, entretanto, não de forma pontual 
e reflexiva, como ato de falar dos silêncios, mas questionando toda a 
documentação sobre os espaços vazios, as lacunas. Sugere a necessidade 
de se constituir um inventário dos arquivos do silêncio, estruturando 
um fazer história a partir dos documentos e de suas ausências e, de 
forma ampliada, além da tradicional descrita por ele que se restringe a 
crítica interna ou de autenticidade, e uma crítica externa ou de credi-
bilidade que visa a encontrar o original e determinar se verdadeiro ou 
falso. Isso mesmo admitindo que um documento falso também seja um 
documento histórico cujo testemunho representa seus aspectos relativos 
a sua época e do período no qual fora considerado autêntico.
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Para finalizar os tópicos inicialmente expostos que foram explí-
citos ou implicitamente discutidos, apresentamos o conceito mais 
diretamente ligado aos fotógrafos pesquisados: o tempo calendárico, 
instrumento que se fundamenta na inscrição estritamente temporal, 
cujo cálculo temporal é possível por meio da convenção social que 
parte do agora absoluto para um sistema retroativo e futuro de medidas 
calendáricas. Não por acaso, este foi o sistema utilizado por todos os 
três fotógrafos para a organização do seu respectivo acervo e pode ser 
conferido, nas fotografias coletadas, que é muitas vezes o único indício 
deixado pelos fotógrafos para a recuperação de sua memória. Ponto 
de partida, carece e poderia ser acrescentado de diversas outras infor-
mações, mas perdura com um dos poucos indícios que sobrevivem ao 
processo rudimentar de armazenamento do próprio acervo. Daí nosso 
entendimento sobre a necessidade de se demonstrar esses conceitos em 
Ricoeur (2014). Esses sistemas permitem uma aferição precisa uma vez 
que tal sistema seja aceito por uma parcela extensa de pessoas. O autor 
explica: “o tempo calendárico destaca-se numa sequência escalonada de 
representações do tempo que não se reduzem mais que ele próprio ao 
tempo vivido segundo a fenomenologia. (...) Um pensável que extravasa 
a ordem cognoscível” (Ricoeur, 2014, p. 164). Não coincidentemente, 
foi a direção naturalmente tomada no andamento de nossa pesquisa 
em campo: após os primeiros depoimentos, ou seja, somente após a 
rememoração daquelas pessoas inicialmente encontradas, e de sua 
recuperação pela memória foi que os locais específicos e sua presença 
enquanto elementos documentais de datação puderam ser encontrados, 
consultados e mensurados.
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Ricoeur (2014) define a noção do arquivo como um lugar físico 
que abriga o destino do rastro documental. Há mais: para ele, o arquivo 
não é mero lugar físico ou espacial, mas também um lugar social; com-
preende-se a relação entre um lugar, seus procedimentos de análise e 
a construção de um texto. E tais relações serão agora apresentadas a 
partir das entrevistas realizadas com Toninho Cury.

Toninho Cury

O fotojornalista Antônio José Cury nasceu em 25 de junho de 
1953, em São José do Rio Preto-SP. Os avós paternos e maternos são 
libaneses, assim como seu pai. Sua mãe é brasileira de Catanduva-SP. 
O pai é Gabriel Jorge Cury e a mãe Henriqueta Cezario Cury. Toninho 
sempre morou em São José do Rio Preto, na adolescência participou 
de grupos musicais na cidade, tocando em bandas e bailes. O primeiro 
contato com a fotografia deu se na ocasião da infância quando foi cam-
peão paulista pela Gazeta Esportiva, Categoria Infantil. Desde os oito 
anos de idade tinha uma câmera fotográfica conhecida como Caixão e 
ele fotografava os times de botão em cima da mesa de jogo. Era sem-
pre o time do América – equipe da cidade – e do Corinthians, time da 
grande São Paulo. No relato, Toninho – como é conhecido – afirma que 
usava a câmera para fotografar as posições de jogos quando os times 
eram armados na mesa para os jogos. Esse foi o primeiro contato com 
a fotografia. O pai, nos conta, tinha uma usina de algodão na baixada 
de Rio Preto, um local onde sempre havia enchente. Ele se recorda 
que, quando chovia muito e o rio transbordava, ele costumava pegar 
a câmera e descer para fotografar o rio cheio, isso por volta dos 10 a 
12 anos. Uma das câmeras que usou no início de sua prática fotográfica 
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é uma Zeiss Icon que seu pai trouxe de uma das viagens dele para o 
exterior, antes mesmo do nascimento de Toninho. Essa câmera ainda 
está em posse do fotógrafo. Com ele, fotografou com filme 120 sem 
compromisso nenhum.

Fotografia na Vida

De forma corriqueira, o fotógrafo lembra que começou a foto-
grafar em 1970. Sentiu que precisava registrar algumas coisas que 
lhe chamavam atenção. Como viajava muito com sua banda, notava 
que sempre passava por lugares pitorescos, situações inusitadas como 
descobrir carros feitos em casa e curiosidades do Brasil afora. Levava, 
portanto, a câmera a tira colo para fotografar coisas que não via em 
Rio Preto, coisas do sertão do país. Em 1974, foi quando começou a 
despertar para o fotojornalismo. Procurou saber sobre costumes e cultura 
brasileira, entrou na comissão folclórica de Olímpia-SP e o professor 
Santana pedia trabalhos para que pudesse mostrar todos os grupos fol-
clóricos do Brasil todo que iam até o Festival de Folclore de Olímpia. 
Começou, ainda, ajudar na montagem de catálogos do evento iniciando 
um trabalho mais elaborado, uma coisa com mais comprometimento.

A trajetória do fotógrafo foi marcada por inúmeros equipamentos 
e técnicas fotográficas: médio formato, pequeno formato, técnicas de 
laboratório para revelação de negativos e filmes, viragens em selênio, 
dentre outras coisas. No início, começou fotografando com filme 120 
– o médio formato – que é usado em equipamentos maiores devido a 
seu tamanho de 60x60mm, praticamente o dobro do formato 35mm 
tradicional. Usou a Yashica Mat 120 por 10 anos, usando até 1979, pas-
sando para a Assay Pentax SP500, uma das primeiras câmeras 35mm, 
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ficando um tempo com a Nikon f2s Fotomic, comprada no Foto ABC 
na cidade de São Paulo em 1972, usando simultaneamente a Leica 
M3, comprada em 1976, logo após a compra da Nikon. Comprou a 
Nikon F90x, trocando pela F90s, em 1995. Ao notar a diferença de 
qualidade que a Leica proporcionava, intensificou a utilização desse 
equipamento. De 1992 até acabarem os negativos de médio formato 
de forma generalizada, em 1999, Toninho usou a Hasselblad 500c, que 
conseguiu por acaso, ao trocar por uma Nikkronos (uma câmera stock 
para fotografar com equipamento Nikon embaixo d’água). Ficou um 
tempo parada, mas fez muita utilização da câmera quando abriu um 
estúdio fotográfico na cidade com outro fotógrafo, o Jorge Etechebar 
nos anos 90. Até 2005 continuou utilizando o equipamento analógico, 
quando começou a migrar para o sistema digital. Toninho ainda tem 
um último filme fotográfico com fotos de rua colocado na câmera em 
17 de maio de 2009.

A entrada no digital deu-se em virtude de um evento nacional. 
Toninho foi fotografar a visita do Papa Bento XVI ao Brasil, no Campo 
de Marte e em Aparecida. O Papa ficou de 09 de maio de 2007 até o dia 
13 no país. Para o registro, Toninho levou todo equipamento analógico 
que utilizava na época. O fotógrafo recebeu uma ligação do Santuário 
informando que haveria uma sala especial com computador para os 
fotógrafos. Foi quando sentiu a necessidade de levar uma câmera digital. 
Comprou no Shoptime uma Câmera Pentax, que foi entregue na vés-
pera da sua viagem para a cobertura do evento. Depois comprou outro 
equipamento digital, uma Canon G7. Participou do Salão da revista 
Fotografe Melhor com a loja Consigo, em São Paulo. Como prêmio, 
ganhou uma Nikon D200 com objetiva 50mm. Na sequência comprou 
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uma D300 e, mais recentemente, uma D800. Uma curiosidade na 
tomada da entrevista é de que o fotógrafo se lembra com certa exatidão 
os períodos em que utilizou os equipamentos analógicos, mas quando 
abordamos a questão digital os períodos se tornaram mais confusos para 
a rememoração dele. Por fim, vieram as Leicas Delux 4, a Delux 7, uma 
M8 e uma Fuji recente. Com o sistema digital, Toninho afirma ainda 
estar “batendo cabeça” com os equipamentos. Ao ser questionado sobre 
um equipamento favorito, disse preferir a câmera analógica por gostar 
muito do filme preto e branco, o qual ainda nota uma tonalidade cinza 
sem igual no sistema digital. Em especial, reconhece a alta qualidade 
das lentes Zeiss, a Sumicron e a Sumilux, com diferenças grandes no 
meio tom e muito leal na profundidade de campo. Argumenta que se 
consegue um desfoque fantástico, equivalência ainda não vista nos 
demais equipamentos. Ficaria com a M3 e a M6, que possui fotômetro, 
motor drive. O fotógrafo lamenta a inviabilidade desse sistema para os 
dias de hoje: “a gente vai ficando velho, já não tem mais aquele pique 
de revelar negativo, esperar secar. Tem problema de scanner, no qual 
perde de cara de 10% a 20% de qualidade”, afirma, justificando os 
contras da utilização atual de sistemas mais antigos.

Dados Profissionais

Profissionalmente, Toninho se lembra que seu primeiro trabalho 
foi na década de 70, por volta de 1977 a 1978. Afirma que nunca obteve 
renda com fotografia, quase nunca ganhando nada, o que nos é curioso, 
uma vez que seu trabalho vai, aos poucos, nos impressionando com uma 
dedicação de vida, algo que sobressai às obrigações empregatícias de 
um fotojornalista ordinário, e que nos parece certo relacioná-lo a uma 
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paixão pela imagem sem equivalente em fluxo e diversidade na cidade. 
No período acima, foi proposto para o fotojornalista por José Hamilton 
Ribeiro (repórter reconhecido da Globo que abriu o jornal Dia e Noite na 
cidade), que fosse realizado algum trabalho para o jornal. Foi fotografar 
como freelancer, sem vínculo empregatício. A primeira pauta cumprida 
foi sobre os Caiapós de Goiás que vieram para uma cidade da região. 
Na pauta, havia poucos remanescentes da tribo e então foram fazer esse 
trabalho. Foi publicado na revista Primeira Edição, que também era do 
jornal. Formalmente, não teve nem tem nenhum emprego formal em 
fotografia, nada assinado em carteira de trabalho. Ao longo da carreira, 
teve muitas imagens publicadas pelo próprio Dia e Noite, depois para o 
Diário da Região, a Folha Norte (sucursal Folha de São Paulo), Folha 
de Rio Preto e fez muito cinema, filmando em Super 8, em 1978.

Dados de Memória

Outros dados de memória que buscamos levantar foram as 
marcas mais presentes em seu trabalho fotográfico. Em jornalismo o 
mais marcante foi quando foi para Catanduva-SP fotografar uma pauta, 
quando esteve na cidade, Paulo Egydio Martins, então governador do 
Estado de São Paulo (de 15 de março de 1975 a 15 de março de 1979). 
Houve a promoção de um concurso fotográfico sobre regiões/patrimô-
nio Histórico do Estado. Na ocasião, Toninho elaborou um ensaio da 
igreja de São Domingos sobre Benedito Calixto de Jesus, um famoso 
pintor de igreja. Fotografou, fez um trabalho extenso, e quando voltou 
para São José do Rio Preto-SP, passou em frente a uma delegacia na 
rua Antônio de Godoy e teve uma pedra arremessada sobre seu carro. 
O relato é mais detalhado do que nossa narrativa:
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Parei o carro e veio um vendedor de mel com um saco de pedras 
dentro do saco arremessando pedras na delegacia e quebrando 
os vidros do local. Comecei a fotografar a sequência desse ato 
com o restante de filmes do ensaio da igreja. Em um determinado 
momento saíram dois investigadores com tacos de bilhar na mão 
e saiu o delegado. A então Telecomunicações de São Paulo S/A 
– Telesp – estava abrindo na ocasião valetas na rua em frente à 
delegacia para aterramento dos cabos telefônicos. O delegado 
em questão era faixa preta de judô e saiu de mão limpa em cima 
do vendedor de mel, empurrando-o. Ele enfiou a mão dentro do 
saco de mel e tirou uma faca. Veio em cima do delegado, que 
tropeçou nas obras da Telesp e caiu. O vendedor de mel veio e 
fiz toda a sequência dela para esfaquear do delegado. O delegado 
esquivou, a faca pegou no asfalto, e eu fotografando. Nesse 
momento acabou o filme, fiz a última foto da faca no chão. 
A hora que ele foi pegar a faca eu chutei a faca e sai correndo. 
Ai o vendedor de mel desceu a Rua Delegado, perto da Avenida 
Bady Bassit, entrou numa clínica e os investigadores pegaram o 
taco e quebraram os dentes dele, eu fotografei os dentes caindo, 
sangue na boca e tudo. Essa foi a foto mais marcante minha. 
(Entrevista concedida por Toninho Cury, 2020)

Ao ser questionado sobre trabalhos mais publicados – uma vez 
que o mais marcante para o fotógrafo pode não ser obrigatoriamente o 
mais representativo na mídia – Toninho nos contou sobre dois trabalhos. 
O primeiro deles foi a chamada Missa dos Motociclistas. O segundo 
trabalho mais marcante foi em Ubarana-SP, cidade também próxima 
a São José do Rio Preto-SP. Toninho foi fotografar uma mulher que 
afirmava conversar com os mortos

A Preservação dos Arquivos

Toninho Cury nos conta que, no início, ele mantinha os negati-
vos fotográficos não utilizados guardados em caixa de isopor apenas. 
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Sem gelo, sem nada. Pouco depois, relata, tanto a Kodak, quanto o 
Curti começaram a dar uma bolsa térmica de lã de fibra de vidro e ele 
guardava lá. Conforme foi fazendo cursos de fotografia e aprendendo 
sobre a composição do negativo, começou a guardar em geladeira e o 
retirava cerca de duas horas antes da sua utilização para que o filme 
secasse, perdesse a umidade e chegasse à temperatura ambiente. Os filmes 
que eventualmente venciam guardados foram os filmes infravermelho, 
cujo trabalho foi pioneiro na sua utilização a pedido da Kodak. O pro-
fissional relata que recebeu alguns filmes da Kodak para documentar a 
ferrugem no café na região de São José do Rio Preto-SP. Esses filmes 
eram revelados no Canadá.

Até 1972 o fotógrafo levava nos fotos (lojas de revelação local) 
da cidade para fazer a revelação dos seus negativos comuns. Depois, 
guardava tudo em caixa de sapato com os negativos, cortados de seis em 
seis frames, alocados em papel manteiga, que já eram entregues pelas 
lojas dessa forma. Depois de um tempo soube de uma pessoa debaixo 
do minhocão em São Paulo, um senhor alemão, que fazia páginas de a4 
que cabia um filme todo de 36 exposições em um material de melhor 
preservação, um plástico neutro que mantém o negativo com mais segu-
rança. No começo, sempre deixava em caixas de sapato sequencialmente 
organizada por ano com alguma informação escrita a lápis em cima 
da caixa, com uma retranca de cara trabalho. Nos anos 80, começou 
a fazer um livro Ata numerando de 1 até o próximo número, contento 
um histórico em uma linha. Cada um tem, assim, uma recuperação do 
tema fotografado de fácil acesso. Com a mudança de sistema para o 
digital, o fotógrafo relata que sente falta dessa organização linear, pois 
fica mais difícil de fazer.
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Sobre os Contatos, o profissional nos relatou que comprou uma 
placa de cristal com espuma no fundo para fazer as provas. Costumava 
por um papel 18x24cm, que cabe as 36 exposições, e punha o ampliador 
a mais ou menos meio metro do vidro com os negativos em sanduíche, 
sempre com um diafragma mediano (por volta de f6 a f8, dependendo da 
densidade do negativo) e dava por volta de 30 segundos de exposição. 
Esse método era para a tomada de fabricação dos contatos diretos, que 
depois eram revelados no papel fotográfico normalmente. Sua arqui-
vologia era feita dentro das próprias caixas dos papéis 18x24cm, mas 
estão todas de forma aleatória. O número da folha do negativo está atrás, 
a caneta, para linkar a respectiva prova de contato com sua respectiva 
caixa de sapatos onde estão os negativos daquele mesmo trabalho.

Os copiões não eram uma prática habitual para o fotógrafo 
que nunca trabalhou com eles. Ele escolhia com lupa nos contatos e já 
fazia uma cópia direta. Mesmo no digital, fazia sua escolha, mas não 
armazenou tal material.

Suas ampliações sempre foram armazenadas dentro do próprio 
envelope dos fabricantes de papel. Toninho sempre trabalhou com papéis 
30x40cm, como o Kodabrome, kodabromide e o Ektalure. Também 
usou muito papel fibra, como o Ilford. Depois de todo processamento, 
as fotografias ampliadas eram colocadas, novamente, no envelope do 
fabricante do papel, sempre colocados gelatina com gelatina.

Os cartões de memória para serem utilizados são descarrega-
dos todo dia. Inclusive as fotos feitas com celular. As fotos recentes 
que precisam ser utilizadas são enviadas por e-mail para utilização. 
“Em cada máquina tenho os respectivos cartões já limpos e inseridos 
nelas. Em uma caixa própria, blindada, tenho os cartões reservas. Se não 
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estiveram na máquina, estarão nessa caixa”. Sobre os tipos de cartão, 
Toninho afirma que sempre compra os de velocidade máxima, entretanto, 
elas são variáveis dependendo do ano de aquisição do equipamento. 
Sobre o equivalente das Provas de Contato ou dos copiões, o fotógrafo 
afirma que não pratica mais essa etapa, uma vez que agora é possível 
visualizar tudo na tela do próprio computador.

Questionado sobre a possibilidade de os arquivos digitais darem 
problema e não poderem ser recuperados, Toninho reconhece que isso 
pode acontecer. Exemplificou que o fim da memória pode acontecer, 
como vem acontecendo. Nos afirmou que os negativos do número 1 
ao número 100 está em decomposição. Estão cheirando a ácido acé-
tico, estão, nas palavras dele: “como dizem os cineastas, começaram a 
avinagrar”, relata. Para manter os arquivos, sua prática foi colocá-los 
em armários compostos de MDF, com vidro translúcido na frente para 
entrada de um pouco de luminosidade. Duas vezes por ano, abre todas 
as pastas para ventilar, contendo cada uma 100 tiras de negativos cada, 
para não ter peso demasiado, mantendo a preservação dentro das normas 
do fabricante.

Toninho estima que deve ter 3 mil negativos, ou seja: 3 mil 
rolos de 36 exposições cada. Todos em preto e branco. Já os demais 
filmes coloridos e slides não estão organizados como esse acervo preto 
e branco, cuja mensuração escapa ao próprio fotógrafo. Em relação ao 
material digital, a mensuração fica mais dispersa ainda. Afirma que 
existem pautas com mil fotografias, mas também com cinco DVDs 
gravados, às vezes fotografados compulsivamente. Entretanto, nota que 
há um padrão de comportamento na fotografação, um ritmo, na qual ele 
mensura como a cada 60 minutos seja feito de 36 a 40 cliques digitais.
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Sobre a Prática Fotográfica

A questão aqui inserida é se a prática fotográfica do profissional 
era, de alguma forma, determinada pela escolha ou disponibilidade do 
equipamento fotográfico. A escolha de fotografia de pessoas em seu 
foco de trabalho, ou seja: retratos, levou o fotógrafo a utilizar uma 
abertura de diafragma – “do meio para trás”, como afirma o profissional. 
Ou seja: sempre trabalhando com aberturas entre f1.8 e 5.6, sempre 
trabalhando com desfoque, com pouco campo focal. Hoje, ao citar um 
evento específico, a Festa do Divino, afirma já saber a rotina de traba-
lho e leva uma lente 35mm para interagir com o que está acontecendo. 
Por ser uma objetiva que precisa de proximidade, ela é ideal. Outra é 
a 105mm para fotografar rosto, e gosta muito da 80-200 para registrar 
lances das pessoas ali presentes, cobrindo até um quarteirão podendo 
registrar situações inusitadas. Para ele, a 35mm é o carro chefe, é res-
ponsável pelas grandes fotos que fez.

As imagens de seu portfólio têm uma característica em comum: os 
recursos técnicos preferidos e utilizados pelo fotógrafo em sua jornada. 
Toninho Cury argumenta que sempre gostou de trabalhar com ISSO 
400, um pouco mais contrastado. No colorido a mesma relação, sempre 
com imagens um pouco mais pesadas. Na fotografação, nunca passou 
de dois pontos para mais ou para menos, salvas exceções se buscava 
algum recurso especial. Para o fotógrafo, o povo brasileiro possui uma 
característica fotográfica peculiar: sua cor de pele. Dentre tantos recursos 
técnicos, o reenquadramento é costumeiramente utilizado. Nos negati-
vos, Toninho afirma que sempre buscou ampliar em quadro cheio, ou 
seja, não tomando o recurso de reenquadramento ou aproximação na 
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película e no papel fotográfico. Assim, o hábito de fazer ainda antes do 
disparo o enquadramento perfeito sempre foi prática rotineira.

Entre as competências necessárias para um domínio técnico, 
Toninho relata que sua aprendizagem deriva de um sentimento, não de 
uma prática. O sonho, confidencia, era fazer cinema. Em 1970, com 
a Yashica Mat, aos 17 anos de idade, se viu sem o domínio prático. 
Fez então contato com Nestor Brandão, nome recorrentemente citado 
na nossa pesquisa de campo já relatada e detalhada no item 2.1, que 
lhe transmitiu conceitos muito básicos, com uma tabela sobre que con-
figuração de câmera usar. Chegou até Brandão por intermédio de um 
amigo em comum: o também fotógrafo “Gilberto”, que indicou Brandão 
para uma troca de experiência. Depois, comprou alguns equipamentos 
para melhorar a aprendizagem. Nesse ínterim, foi para São Paulo, no 
Foto Cine Clube Bandeirante para fazer cinema. Lá, foi indicado que 
dominasse primeiramente a fotografia básica. Fez fotografia, curso 
de laboratório, teve noções de enquadramento para fazer cinema. Na 
sequência, ficou um ano ou dois fazendo cinema em São Paulo, fazendo 
filmes e participando como voluntário do Padre Quevedo, na faculdade 
Anchieta, para filmar os desafios que o padre fazia na época. Isso trouxe, 
para Toninho, domínio sobre o equipamento fotográfico e cinemato-
gráfico, entretanto, relata que sentiu falta das noções de laboratório 
para revelação e ampliação de seus próprios trabalhos. A partir dessa 
necessidade, foi para a escola Imagem-Ação fazer curso de laboratório, 
permanecendo cerca de seis meses com a Vera Lúcia Simonetti Racy 
nesse tipo de aprendizado. Obteve aulas, ainda, com Leopoldo Plentz 
durante uma temporada na capital.
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Exposição e Premiações

Cury nos revelou que não gosta de expor. Sem dar detalhes 
sobre isso, argumenta que tem ampla divulgação por meio de premia-
ções em salões mundo afora. Foi premiado em mais de duzentos salões 
nacionais e internacionais de fotografia, entre eles 2º Concurso Kodak/
Air France: Cores e Sorrisos do Brasil (1978); -1ª Bienal Internacional 
de Arte Fotográfica de São Paulo - Escola Panamericana (São Paulo/
SP, 1983); -12th World Interpressphoto Exhibition, promovido pela 
International Organization of Journalists (Moscou/URSS, 1985); - 
Olypus Vision Age International Color Slide Contest (Tóquio/Japão, 
1986); - Comemoração América Latina 500 anos (Munique e Stuttgart/
Alemanha, 1992); - Nikon Photo Contest International (Tóquio/Japão, 
2002); Mapas Culturais Paulistas (1999/2003/2007); - Austrian Super 
Circuit (Áustria), com trabalhos aceitos e premiações em 11 edições do 
salão; - 1º Concurso Nacional de Fotografia Consigo a Melhor Imagem 
(São Paulo, 2008), com dois trabalhos premiados; - Salão Votorantim 
Brasil Afro 2008. Traz ainda premiações de salões na Espanha, China, 
Sri Lanka, Bulgária, Singapura, Itália, Argentina, Malásia, Grã-Bretanha, 
Escócia, Turquia, Yugoslávia, Iraque, Romênia, Dinamarca, Slovákia, 
Bélgica, Canadá, Austrália, Portugal, Estados Unidos, Índia, Macedô-
nia e em diversos estados brasileiros. Afirma que foi um dos primeiros 
fotógrafos brasileiros a ter um trabalho permanente na coleção do Musée 
Français de la Photographie (livre officiel, sob nº de registro 89.7176). 
A foto que faz parte do acervo é denominada como “Vitral”, merece-
dora de medalha concedida pelo Ministro da Juventude e Esportes da 
França, em 1989, pela participação no 4e Grand Concours National / 
38e Salon International des Techniques de L´image.
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A Preservação do Acervo

Em relação aos negativos fotográficos, Toninho relata que é 
essencial um bom banho e uma boa fixação, duas etapas separadas que 
são realizadas no processo de revelação de um filme. De acordo com 
seu depoimento, sempre usou no máximo uma vez o revelador para cada 
negativo processado, ou seja, o químico necessário para a primeira etapa 
da revelação de um negativo (chamado de revelador, mas referindo-se 
a produtos fabricados pela Kodak ou Ilford, ou, ainda, manipulado 
especificamente para esse fim) era utilizado apenas uma vez e depois 
jogado fora. Sobre as etapas seguintes, os produtos chamados de fixador 
e interruptor eram utilizados apenas duas vezes com o mesmo propósito 
de não saturar as interações químicas e garantir a eficiência do produto.

Já sobre os negativos revelados, ao longo dos anos, o profissional 
acha interessante ventilar ele pelo menos duas vezes por ano, sem deixar 
no sol. Nos disse que realizou um teste para preservação de negativo 
e que obteve êxito: dar um minuto a mais que o recomendado, ou/e 
realizar um procedimento chamado “banho de selênio” (ou viragem 
do negativo), que aumenta a durabilidade do negativo realizando um 
controle extremo de fungos ao longo da durabilidade da película.

Na questão digital, afirma que nunca foi prejudicado com um 
cartão ruim, mas que também nunca misturou os cartões entre os equi-
pamentos, ou seja, cada marca e modelo de câmera possui seu cartão 
exclusivo. Relata que em situações anteriores, quando havia troca de 
cartões entra as câmeras ele vivenciou diversos problemas com os 
cartões, efeito sanado quando separou os dispositivos. Outra medida 
tomada é nunca apagar ou limpar cartões no computador, ação realizada 
diretamente na câmera, na mesma que iniciou o processo de gravação.
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Métodos Malsucedidos de Preservação

O contraponto dessas questões são as ações que não direciona-
ram o acervo para sua segurança, expondo ou causando algum efeito 
que pudesse comprometer a integridade do material existente. No ana-
lógico, por exemplo, relata que na etapa inicial – a da revelação do 
negativo – foi prejudicial a aplicação do revelador diretamente sobre a 
película seca. Começou, depois dessa observação, a molhar com água 
o negativo antes. Outra medida é trabalhar com o PH desbalanceado, 
que causa prejuízos aos negativos. Como alternativa, passou a lavar os 
negativos com água destilada, conforme sugere o próprio fabricante 
dos químicos de revelação.

Entre os acertos e erros, Toninho foi percebendo que após a 
sensibilização do negativo havia a necessidade de esperar um pouco 
após a queima do filme para a revelação. Tal ação contraria – ele mesmo 
ressalta isso – a orientação de que a revelação deve ser feita imediata-
mente após a utilização do filme. O efeito observado, no entanto, nos 
conta, é o surgimento de meios tons que o negativo imediatamente 
revelado não é capaz de entregar. Como ações para futura preservação, 
Toninho relata que abre cotidianamente a sala que guarda os arquivos 
para ventilação. Observa rotineiramente todo o material procurando 
problemas para, eventualmente, intervir. Mantém tudo limpo, realiza 
troca constante de material com sinal de degradação, dedetiza tudo 
uma vez por ano para controle de pragas e não mistura nenhum outro 
tipo de arquivo. Na sala de fotografia, apenas fotografia. Livros, etc, 
não são colocados no mesmo ambiente. Relata que pretende realizar o 
escaneamento de todo o seu acervo, que ainda não está digitalizado, e 
que o realiza aos poucos. Seu critério, até o momento, foram fotografias 
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premiadas e temas específicos selecionados de acordo com alguma 
necessidade momentânea.

Acervo

Todo o relato sobre o trabalho e condições atuais do material 
acervológico de Toninho Cury está feito. Agora, trazemos algumas ima-
gens coletadas para sua constituição nesse projeto. Foram-nos cedidos 
três trabalhos inteiros: 25 fotos da queda e da demolição da Torre Itália, 
em 1997; 18 fotos de sua expedição a Bom Jesus da Lapa, na Bahia; 
15 imagens do velório e cortejo de Chico Xavier, e 26 imagens diversas 
que apresentamos nesse espaço. Ressaltamos que há trabalhos de loca-
lidades diferentes – não apenas sobre a cidade de Rio Preto – uma vez 
que Toninho é reconhecido pelos trabalhos que faz por todo o Brasil, 
sendo de relevância local que tais trabalhos integrem sua Acervologia 
e se torne de conhecimento.

Toninho Cury não fotografa sistematicamente apenas a cidade 
em que mora. Realiza, anualmente, diversos acompanhamentos de festas 
religiosas por todo o Brasil. Para este tópico, trazemos poucas das tantas 
imagens disponibilizadas pelo fotojornalista a fim de enriquecer seu 
acervo e demonstrar a diversidade técnica e de linguagem. Começaremos 
com as fotografias relatadas em sua fala quando perguntado sobre qual 
momento mais marcante havia vivido na carreira. O momento lembrado 
por ele não está mais preservado em nenhum tipo de negativo nem de 
positivo: a única preservação é a constante em um jornal impresso de 
folhas já amareladas. Todo o material foi descartado pelo jornal para o 
qual cedeu as imagens: o vendedor de mel e o delegado. Na sequência, 
anexamos alguns dos trabalhos cedidos que ainda não foram citados. 
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Se não apenas cidades, também pessoas atravessam a lente de Toninho. 
Se, para Veyne (1992), um homem e uma mulher representados em 
uma imagem são compreendidos como indivíduos na aparência, cujas 
sutilezas constituem a grandeza de um mundo, nossa cidade se constitui, 
também, a partir dos mesmos formantes e pelos traços deixados pelo 
humano ali presente e pela estrutura familiar que pode manter existente 
determinados monumentos ausentes pela transmissão da memória aos 
seus descendentes. E ele o faz de seu lugar social, conceito de De Certeau 
(2011) para quem o ato da operação histórica se refere a combinação de 
um lugar social, práticas científicas (como as nossa) e de uma escrita. 
Vamos às escritas com a luz:

Figura 1

Vendedor de Mel e o Delegado I. (Dezembro de 1976)

Nota: Autor: Toninho Cury, São José do Rio Preto-SP/Brasil. Imagem cedida pelo 
fotojornalista.
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Figura 2

Menino da Tábua III, Maracaí-SP/Brasil. (Sem data)

Nota. Autor: Toninho Cury, Maracaí-SP/Brasil. Imagem cedida pelo fotojornalista.
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Figura 3

Maria Rodrigues Resende. (Sem data)

Nota. Autor: Toninho Cury. Sem local Informado. Imagem cedida pelo 
fotojornalista.
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Figura 4
Motoqueiro nu na Missa Campal. (Maio de 1983)

Nota. Autor: Toninho Cury, São José do Rio Preto-SP/Brasil. Imagem cedida pelo 
fotojornalista

Considerações Finais

Uma ação não possível é a volta ao passado. O fato narrado 
pelo fotógrafo como um dos momentos mais marcantes para ele não 
é passível de recuperação nem de preservação. O caso do vendedor 
de mel contra o delegado de polícia está marcado, permanentemente, 
apenas em um papel amarelado de jornal. As fotografias do vendedor 
sangrando existem, apenas, na publicação em papel. Os negativos ficaram 
no jornal – que faliu – e a película foi descartada (jogada no lixo) em 
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algum momento. Toninho afirma que já procurou esse negativo, mas 
não o encontrou. Resta a imagem em papel jornal.

A questão sistemática, no entanto, como a preservação dos 
rastros de memória e demais condições que podem tecer uma narra-
tiva se desviam dos propósitos disciplinares e sociais. Estamos em 
concordância com Hall (2006) uma vez que tais processos resgatam 
toda uma identidade cultural local pelo pertencimento, como o sujeito 
sociológico cuja identidade é formada pela interação entre indivíduos 
e sociedade, cujas trocas simbólicas e diálogos com identidades ofere-
cidas pelo mundo cultural o transformam. Com a identidade formada 
entre o eu e a sociedade, a constituição de um mundo exterior ao sujeito 
que dialogue e garanta a memória torna-se uma questão importante 
pelos reflexos que tal diálogo imputa do ser humano para ele próprio 
e suas condições habitativas: sobre a cidade humana e sobre a cultura 
intrinsicamente humana. Pensamos que tais interações possam resultar 
em outros discursos e metodologias, uma vez que cada ser social em 
diálogo com os elementos de memória possa gerar outro ser social com 
novos indícios e novos signos: novas compreensões culturais e técni-
cas, outras leituras possíveis dos espaços de memória e de sua matéria 
prima, como demonstramos ser necessário no capítulo introdutório de 
fundamentação teórica para uma historiografia em constante atualização.

Essa é a nossa perspectiva futura: a de que novos trabalhos 
similares possam trazer mais e mais revelações de imagens inéditas 
desfocadas pelo esquecimento. Preferimos acreditar que esses espaços 
possam ser guardiões de imagens latentes e não mensageiros de nega-
tivos velados.
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COMUNICAÇÃO PÚBLICA: ANÁLISE DA 
COBERTURA JORNALÍSTICA REALIZADA 
PELA AGÊNCIA AMAZONAS E AGÊNCIA 

BRASIL SOBRE A CRISE DE OXIGÊNIO NO 
AMAZONAS

Karine Tavares Nunes1

Caroline Kraus Luvizotto2

Em janeiro de 2021, o Estado do Amazonas registrou colapso na 
saúde pública. No contexto da segunda onda da pandemia de Covid-19, 
o aumento de internações pela doença sobrecarregou o sistema, o que 
resultou na falta de insumos nos hospitais da capital e do interior. 
A escassez de oxigênio nas unidades médicas representou o momento 
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mais grave da situação no Estado do Amazonas durante a crise sanitária 
que se alastrava por todo o país desde 2020.

Nessa conjuntura, as respostas dos atores institucionais à emer-
gência ocorreram por meio de iniciativas relacionadas ao gerenciamento 
de políticas públicas para conter a crise, principalmente na área de 
saúde. Somada às ações, notou-se que manter a população informada 
era parte do processo de enfrentamento ao problema. É nesse sentido 
que a Comunicação Pública ganha protagonismo, uma vez que sua 
função é, essencialmente, informar os cidadãos, a partir de preceitos 
que instituem o interesse coletivo.

Para esta finalidade, Governo Estadual e Federal utilizaram 
como estratégia de comunicação a produção e divulgação de notí-
cias por meio de agências públicas de notícias. Assim, a Agência 
Amazonas (http://agenciaamazonas.am.gov.br) e a Agência Brasil 
(http://agenciabrasil.ebc.com.br) se destacaram nesta proposta de análise 
sobre a crise de oxigênio no Amazonas. A primeira pelo aspecto regional 
que influencia os critérios de noticiabilidade referentes à localidade, a 
outra pela perspectiva nacional. Ademais, a escolha se baseou na carac-
terística de Comunicação Pública que ambas assumem como missão.

Então, é com a proposta de analisar a abordagem midiática 
jornalística sobre o tema em cada agência que se constitui o presente 
texto, buscando-se identificar as especificidades da cobertura realizada 
pelos dois portais de notícias. Neste caso, as notícias desenvolvidas 
pela equipe de governo que está inserida no cenário de crise. Questões 
sobre construções textuais e uso de fontes de informação são alguns 
dos aspectos investigados.
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Foi necessária a aplicação de um método que permitisse o 
reconhecimento de indicadores discursivos que criam sentidos às nar-
rativas. Para isso, a análise de enquadramento (Porto, 2002) contribuiu 
no processo de tratamento e interpretação dos dados. Analisou-se, nesse 
sentido, as matérias do dia 16 de janeiro de 2021 (Agência Amazonas) 
e 15 de janeiro de 2021 (Agência Brasil). A definição das datas se deu 
pelo volume de publicações encontradas a partir do recurso de buscas 
ativado pelo termo “oxigênio” nos sites das agências.

Acerca da estrutura do trabalho, são desenvolvidas seções que 
contextualizam a temática enfatizada. Primeiro, são elencadas questões 
relativas à Comunicação Pública (definição, compromissos e funções). 
Em seguida, para contextualização da crise em saúde no Amazonas, 
se fez necessário entender a estruturação da política de saúde e sua 
fragilidade histórica refletida nos desafios da população para acessar 
serviços médicos. Com isso, é possível perceber o problema intensifi-
cado pela pandemia de Covid-19, bem como o lugar da comunicação 
no processo de enfrentamento da crise. Enfim, são apresentadas infor-
mações sobre as agências, observados aspectos técnicos de produção 
de conteúdo e inferências a respeito do posicionamento das agências 
perante os governos.

Comunicação Pública: definição, compromissos e funcionalidades

Com múltiplas interpretações e aplicações, a Comunicação 
Pública se desenvolve sob diferentes campos de estudo. Brandão (2009) 
elenca a relação do termo a outras áreas que demandam formas de 
comunicação com o público, entre elas a comunicação organizacional, 
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científica, de governo/ estado, política e como estratégia da sociedade 
civil organizada.

A necessidade de aproximação com o público, a difusão do 
conhecimento, de fortalecimento das ações de transparência da adminis-
tração, bem como a conscientização dos sujeitos com lutas sociais são os 
objetivos da Comunicação Pública nesses seguimentos. Assim, apesar 
das distintas possibilidades de aplicação do termo, um fator em comum 
para todas as áreas condiciona a relevância da Comunicação Pública: a 
ela é creditada a defesa da cidadania.

A autora destaca ainda que no Brasil a direção tomada por 
pesquisadores se estabelece na compreensão da Comunicação Pública 
como processo inerente à tríade Estado, governo e sociedade. Dessa 
forma, ela ressalta a tendência de associar a Comunicação Pública às 
ações comunicativas que tem o governo ou Estado como gerenciado-
res de informações. A partir desse pressuposto, há a compreensão de 
que “é responsabilidade do Estado e do Governo estabelecer um fluxo 
informativo e comunicativo com seus cidadãos” (Brandão, 2009, p. 4). 
A tendência é impulsionada, de forma significativa, pelas diretrizes que 
garantem aos cidadãos o acesso a informações públicas.

Na definição proposta por Eugênio Bucci (2013), esse dire-
cionamento para as instâncias públicas é referidamente identificado. 
Tal característica e definição pode ser observada a partir da distinção 
que o pesquisador faz entre Comunicação Pública e comunicação de 
interesse privado. De acordo com ele, a Comunicação Pública pode 
ser “definida como impessoal, focada no interesse público, alicer-
çada no direito à informação – e não tem a finalidade de promover a 
autoridade ou a imagem do governo” (Bucci, 2013, p. 125). Por outro 
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lado, a comunicação de interesse privado, de fins comerciais, prioriza 
os interesses de setores econômicos, políticos religiosos e partidários.

Ao tratar sobre os instrumentos de comunicação, Duarte (2012, 
p. 59) enumera os compromissos da Comunicação Pública. Estes são:

a) privilegiar o interesse público em relação ao interesse individual 
ou corporativo; (b) centralizar o processo no cidadão; (c) tratar 
comunicação como um processo mais amplo do que informação; 
(d) adaptação dos instrumentos às necessidades, possibilidades 
e interesses dos públicos; (e) assumir a complexidade da 
comunicação, tratando-a como um todo uno.

Com base nessas cinco exigências, é possível traçar um panorama 
do que se espera da Comunicação Pública no contexto social. De acordo 
com o autor, por conseguinte, a Comunicação Pública se configura no 
país como um objeto de estudo que não possui estrutura estabelecida, 
com áreas de conhecimento ou grupos de profissões. Em suma, ela 
abrange aspectos mais subjetivos, ou seja, é caracterizada pela utilização 
da comunicação como instrumento de cidadania para pautar discussões 
quanto ao acesso a direitos sociais (tais como educação, segurança 
pública, saúde e etc.). Por esse ponto de vista, é reforçada a referência 
à veículos públicos ou atividades da administração pública.

Quanto às finalidades, Zémor (1995) é outro autor que as vincula 
às funções das instituições públicas, tendo em vista a aplicação dessa 
modalidade de comunicação estar situada no espaço público e acentuar a 
figura do cidadão no processo. Nessa estrutura, a Comunicação Pública 
desempenha quatro funções principais.

A primeira é de natureza informativa, que inclui levar conhe-
cimento à população e garantir a prestação de contas. A segunda é a 
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função de ouvir demandas e expectativas, também relacionada ao debate 
público. Colaborar para relação social, isto é, assegurar o sentimento de 
coletividade e conscientização do cidadão sobre suas ações, é a terceira 
finalidade da Comunicação Pública. Por último, a quarta função corres-
ponde ao acompanhamento das mudanças comportamentais e sociais.

Consideradas as proposições dos autores quanto à definição, 
compromissos e funções da Comunicação Pública, pode-se inferir a 
dimensão desta modalidade de comunicação enquanto mais do que uma 
forma de transmitir informações de interesse coletivo. Ela se torna um 
meio de formação cidadã na medida em que permite a conscientização 
das pessoas sobre as decisões que permeiam suas realidades e, então, 
deve prepará-las para participação ativa na organização da sociedade.

Para cumprir o propósito de informação e formação dos cidadãos 
por meio da Comunicação Pública, são utilizadas estratégias para fazer as 
informações chegarem ao público. Seja com a implantação de canais de 
comunicação gerenciados pela própria equipe especializada de governo e 
que são acessados de forma direta pelos cidadãos (sites, perfis em redes 
sociais, programas de TV e rádio, entre outros), seja pela mediação de 
informações junto aos meios de comunicação tradicionais. Neste caso, 
configuram-se as iniciativas de agências de notícias que, em resumo, 
desempenham o papel de fornecer dados estatísticos ou noticiosos para 
os meios de comunicação que se encarregam de informar a sociedade.

Vale notar, nesse sentido, o lugar da imprensa como agente infor-
mativo fundamental, principalmente em contexto de crise. Trata-se de 
uma responsabilidade histórica, que a exemplo de outros campos sociais, 
recebeu também destaque na pandemia da Covid-19. Um momento 
em que a gestão de políticas públicas em saúde entrou em colapso e a 
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população, informada pelos meios de comunicação, tomava conheci-
mento sobre os números da pandemia.

A Comunicação na Gestão da Crise em Saúde Pública na Pandemia

Em artigo sobre as consequências da pandemia de Covid-19, 
intitulado “Política Anticapitalista na Época da Covid-19” (tradução 
nossa), o teórico e pesquisador britânico David Harvey analisa os 
impactos da pandemia para as sociedades contemporâneas. Segundo o 
autor, “quarenta anos de neoliberalismo na América do Norte e do Sul e 
na Europa deixaram o público totalmente exposto e mal preparado para 
enfrentar uma crise de saúde pública desse tipo” (Harvey, 2020, p. 06). 
Seu artigo enfatiza os danos imediatos que a pandemia de Covid-19 
impôs para a economia e para a vida social cotidiana, especialmente 
para os trabalhadores e os mais vulneráveis, indicando que é impera-
tivo substituir a cultura do consumo exagerado por uma cultura com 
valores de sustentabilidade. A pandemia tornou as necessidades dos 
grupos sociais mais vulneráveis da nossa sociedade, como os idosos, 
os pobres, os sem-teto, as mulheres, as crianças e os imigrantes ilegais, 
por exemplo, mais evidentes, comprometendo ainda mais sua condição 
de vida. Neste contexto, os sistemas de saúde pública por todo o mundo 
entraram em colapso e no Brasil seus reflexos se perpetuam.

A desigualdade social no Brasil, refletida na fragilidade da 
aplicação de políticas públicas, não é tema de discussões recentes. 
Especialmente no setor de saúde, notou-se a intensificação de problemas 
que prejudicaram a condução do Estado/País diante da disseminação 
descontrolada da Covid-19. Dessa maneira, com atenção a essa política 
pública, esta seção destaca questões referentes à saúde – tanto para 
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compreensão de como esta área é regulamentada, quanto para situar a 
instabilidade do setor em situação de pandemia. Em seguida, aciona-se 
o papel da comunicação nesse cenário, uma vez que ela atua como ins-
trumento necessário para conexão do poder público com a sociedade.

Constitucionalmente, “saúde é direito de todos e dever do Estado” 
(Brasil, 1988, p. 118), conforme Art. 196. O documento também lista 
especificidades para o gerenciamento dessas ações. Vale ressaltar que 
além desta diretriz, outras iniciativas conduzem a efetivação desse 
componente essencial. Uma alternativa para atender a população é o 
acesso a serviços de saúde por meio do SUS (Sistema Único de Saúde), 
a principal política pública de saúde no país.

Instituído por meio da Lei n° 8.080 de 19 de setembro de 1990, 
o SUS é o maior sistema público de saúde do mundo no sentido de 
quantidade de pessoas atendidas. Sendo o principal, na maioria dos casos 
único, caminho de acesso a atenção médica, o SUS é fundamental na 
organização da sociedade brasileira. No entanto, a exemplo de outros 
planos de gestão de políticas públicas no país, apresenta fragilidades.

Uma medida diretamente ligada aos déficits técnicos e opera-
cionais do Sistema é também decorrente da Emenda Constitucional 
95/2016, que estabelece novo regime fiscal no âmbito dos Orçamentos 
Fiscal e da Seguridade Social da União a vigorar por vinte exercícios 
financeiros. Isso porque a limitação de despesas públicas prejudica a 
aquisição de equipamentos modernos e de especialização profissional 
para potencializar a atividade pública (Rego et al., 2021).

Se em condições habituais as falhas são muitas, durante uma 
emergência global em saúde a situação de crise amplifica e se torna 
incontrolável. “Foram identificados problemas de macroalocação – falta 
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de leitos, respiradores artificiais e equipamentos de proteção individual 
– e de microalocação – pessoas que não conseguiram sequer constar 
na lista do sistema de regulação ou ter acesso a um respirador ou a 
medicamentos indispensáveis” (Rego, et al., 2021, p.67). A assertiva é 
resultado da análise da Defensoria Pública do Rio de Janeiro (DPRJ) 
em 111 unidades de saúde do estado carioca e retrata o momento de 
pandemia em todo Brasil.

Diante da crise, acentuada na área de saúde pública, as respostas 
dos atores institucionais à pandemia de Covid-19 se tornaram neces-
sárias. Afinal, o governo é responsável pelo gerenciamento oficial de 
ações de enfrentamento aos problemas gerados ou amplificados em 
consequência de emergências públicas. A população também precisa 
estar bem informada e orientada sobre medidas adotadas pelo Estado. 
Esta função também é responsabilidade de instituições do governo, 
sendo efetivada em conjunto com a imprensa.

Para efetivação da Comunicação Pública, sobretudo para o 
cumprimento da cidadania, as instituições governamentais adotam 
estratégias de interação com o público. Por meio do Jornalismo, que 
integra em sua essência princípios da Comunicação Pública, são desen-
volvidas iniciativas de criação e divulgação de conteúdos informativos. 
Dessa forma, entende-se que manter o fluxo de informações constantes 
e atualizados contribui para esclarecer as dimensões da crise para o 
cidadão. Sob esse pressuposto, a comunicação gerenciada pelo setor 
de imprensa mostra os impactos do distanciamento social, novas ondas 
de contaminação pelo vírus, novas variantes, fabricação de vacinas, 
atendimento nos hospitais, indicadores de mortes, enfim, os temas 
relacionados à pandemia.
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A produção de notícias passou a fazer parte da agenda de governo, 
sendo elemento integrado às atividades planejadas e executadas em uma 
gestão. Isso porque para além da aplicação de políticas públicas, as 
pessoas precisam saber como acessar serviços e garantir seus direitos. 
Para tanto, as agências de notícias vinculadas aos governos atuam nesse 
sentido. É assim que as agências Brasil e Amazonas são destacadas na 
conjuntura dos governos.

Baseada nas informações produzidas por ambas, esta proposta 
segue para observação das matérias jornalísticas sobre as ações do Estado 
(no âmbito do governo estadual e federal) durante a crise de oxigênio no 
Estado do Amazonas. A escolha do jornalismo como objeto de estudo 
considera a repercussão dos acontecimentos em jornais de todo país, 
sendo reiterada pela legitimidade da profissão ao reportar fatos.

No próprio Relatório Final da CPI da Pandemia (2021, p. 266), 
o conteúdo jornalístico é fonte de informação confiável sobre a situação 
do país. “Como divulgado nos portais de comunicação, a cidade de 
Manaus (AM), chocou o mundo com os episódios de terror que levaram 
à perda de dezenas de vidas amazonenses por asfixia dentro e fora de 
unidades hospitalares”. Por isso, a relevância de matérias jornalísticas 
enquanto fonte de pesquisa.

Mas como foram as abordagens das agências de notícias ligadas 
aos governos (estadual e federal, na presente discussão) na realização 
da Comunicação Pública? É com esta perspectiva que foram destacados 
textos divulgados no período de pico da crise de oxigênio no Estado 
do Amazonas. Antes, para esta relação de governo, mídia e sociedade, 
é importante notar as singularidades das agências.
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Agência Amazonas

A Agência Amazonas de Notícias está sediada na cidade de 
Manaus, a capital amazonense. Conforme divulgação da agência, o 
portal de notícias foi lançado em 11 de fevereiro de 2021 e se propõe 
a criar conteúdo de domínio público, de extensão local, nacional e 
internacional. Está registrada com o endereço eletrônico http://agen-
ciaamazonas.am.gov.br, criada e atualizada pela Secretaria de Estado 
de Comunicação Social (Secom), sob a responsabilidade do Governo 
do Estado do Amazonas.

Sobre a Secom, se destaca a função de coordenar as comunica-
ções do Governo no âmbito da Comunicação Pública e de publicidade 
institucional. “Tem como missão precípua tornar públicas todas as infor-
mações relativas às ações da administração pública estadual” (Secom, 
2021, par. 1). Para isso, atua vinculada às assessorias dos outros setores 
do Poder Executivo Estadual.

No momento de lançamento do projeto, a equipe era formada 
por mais de 100 profissionais de comunicação da Secom e de instâncias 
do Governo. Além de cobrir as ações governamentais, aos comunicado-
res também está previsto o trabalho de checagem de fatos, um aspecto 
pouco identificado na página apesar de uma área de interação em que 
o leitor pode enviar conteúdos duvidosos.

Nas seções do Portal, são organizados os principais temas das 
matérias publicadas. Dessa forma, os marcadores de conteúdo con-
templam a área de Ciência, Tecnologia e Informação; Comunicação; 
Concursos Públicos; Cultura; Economia; Educação; Esporte e Lazer; 
Gestão; Infraestrutura; Interior; Meio Ambiente; Saúde; Segurança; etc. 
Com recurso multimídia a ideia é também promover a transparência 
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entre Estado o cidadão. Além de implementar mecanismos que auxiliam 
o acesso de pessoas com deficiência às informações.

Agência Brasil

A Agência Brasil, http:agenciabrasil.ebc.com.br, é um veículo 
de comunicação da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), se 
estabelece como uma agência pública de notícias ao cidadão. Tem 
como premissa de atuação o interesse público, honestidade, precisão 
e clareza na transmissão de informações. Foi criada em 1990, após a 
Empresa Brasileira de Comunicação (Radiobras) incorporar a Empresa 
Brasileira de Notícias (EBN).

No livro “Memórias da Comunicações no Brasil”, Pieranti 
(2019, p. 195) reúne entrevistas sobre temas diversos que ressaltam 
detalhes da trajetória das comunicações no país. Segundo ele, apesar da 
diversidade de assuntos e atores, a obra sinaliza a Comunicação Pública 
como uma constante. Franklin Martins, ex-ministro-chefe da Secreta-
ria de Comunicação Social, a título de exemplo, enfatiza que “a lei da 
EBC é muito boa, tanto é que ela deu parâmetros a partir daí para uma 
concepção de Comunicação Pública, diferenciando-a da comunicação 
de governo”. Sobre essa diferença, o autor referencia a Lei de criação 
da EBC – Lei nº 11.652, de 7 de abril de 2008.

Guilherme Strozzi (2019, pp. 48-49), inclusive, conta que “até 
a criação da EBC, em 2007 (por meio da Medida Provisória nº 398), 
a Agência Brasil tinha sido uma agência de notícias governamental”. 
O autor destaca a gestão de Eugênio Bucci na Radiobrás, de 2003 a 2006, 
com a criação de um Manual de Jornalismo para mudar as prioridades na 
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Agência. A proposta consistia em fortalecer as atividades com atenção 
aos interesses dos cidadãos, não do governo.

Para o cumprimento deste princípio de Comunicação Pública, a 
EBC surgiu com estrutura estratégica, organizada para manter esta pre-
missa. Ainda que vinculada à Presidência da República, o caráter público 
da instituição estava mensurado na atuação do Conselho Curador que 
reunia 22 integrantes membros entre representantes da sociedade civil, 
funcionários da EBC e do governo. A missão do colegiado era fiscalizar 
as emissoras, com isto, se garantia fundamentalmente a comunicação 
voltada para sociedade.

Com a Medida Provisória n° 744, de 2016 (Convertida na 
Lei nº 13.417, de 2017) é efetivada a extinção do Conselho Curador 
da EBC “que passa a ser administrada por um Conselho de Adminis-
tração e por uma Diretoria-Executiva e, em sua composição, contará 
com um Conselho Fiscal. Cria uma nova composição ao Conselho de 
Administração da empresa”. Na redação é determinada também redu-
ção de dois diretores da Diretoria-Executiva, além disso, as nomeações 
e exonerações passam a ser realizadas pelo Presidente da República.

Tratamento e Análise dos Dados

O estudo comparativo entre as publicações da Agência Amazonas 
e Agência Brasil foi realizado com base na análise de enquadramento 
(Porto, 2002). Tendo em vista a premissa do método que possibilita a 
identificação de sentidos, especialmente perspectivas ideológicas, por 
meio da linguagem verbal (escrita, neste caso), buscou-se as intenções 
de comunicação dos produtores de notícias.
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Após a seleção das reportagens, procedeu-se a análise de enqua-
dramento. O enquadramento possibilita identificar o sentido dos eventos 
e das situações sociais, sendo a abordagem adequada para o estudo das 
matérias jornalísticas numa perspectiva sociocultural e política, porque 
salienta o caráter construído da mensagem, revelando o discurso (Porto, 
2002).

As matérias que abordam o tema em questão foram identificadas 
a partir das seguintes categorias: data de publicação, título, corpo do 
texto e fontes de informação. Segundo Luvizotto et al. (2020, p. 162)

A análise de enquadramento adiciona a profundidade reflexiva 
que pode conduzir a análises mais assertivas do que a simples 
descrição e esquematização das reportagens e produções, 
agregando dimensões sociológicas e culturais, levando em 
conta a posição do sujeito produtor da notícia e desse conteúdo 
dentro do contexto estudado.

No caso específico deste estudo, permite compreender aborda-
gens das agências de notícias e a eficiência da Comunicação Pública 
no caso em questão.

Sobre o recorte de matérias, os critérios de seleção seguiram o 
seguinte percurso. Primeiro, com o mapeamento do período da crise 
de oxigênio no estado do Amazonas por meio da imprensa nacional, 
chegou-se aos dias 14 e 15 de janeiro de 2021. Vale ressaltar que o 
Relatório Final da CPI da Pandemia (2021) indica os dois dias como 
“pico da crise” a partir da repercussão midiática sobre o assunto.

Para delimitar e qualificar o material de análise, foi realizada 
buscas pelo termo “oxigênio” no site das duas agências no mês de 
janeiro. O resultado foi um alto volume de publicações no dia 16 de 
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janeiro pela Agência Amazonas (12 publicações) e dia 15 de janeiro 
pela Agência Brasil (8 publicações). Chama atenção o quantitativo de 
matérias comparadas aos demais dias do referido mês. Diante do exposto, 
as duas datas constituem o período delimitado para esta observação. 
Vale salientar que, apesar da Agência Amazonas registrar o dia 11 de 
fevereiro de 2021 como data de inauguração do portal de notícias, é 
possível acessar publicações no mês de janeiro.

Para a análise, os marcadores de discurso identificados nas 
matérias jornalísticas das duas agências podem mostram a abordagem 
de cada uma para o mesmo acontecimento. Por isso, os recursos tex-
tuais e as técnicas de construção da notícia compõem a primeira parte 
de observação (título, corpo do texto, além das fontes de informação). 
Esses elementos manifestam as escolhas dos editores, associadas à 
intenção discursiva das agências.

Em segundo momento, verificou-se a relação das especificidades 
do discurso aos interesses das instituições, isto é, os sentidos pretendidos. 
Nesse estágio, se busca as conexões inerentes à formatação discursiva, 
se há e quais são as sinalizações de poder e valores ideológicos nas 
abordagens que demonstram o comportamento dos produtores de notícia.

Títulos das Notícias Publicadas nos Portais da Agência 
Amazonas e Agência Brasil

Nota-se na Agência Amazonas (Tabela 1) títulos mais extensos, 
em comparação com a Agência Brasil (Tabela 2). Todavia, construídos 
de acordo com as recomendações básicas descritas em manuais de reda-
ção jornalística, ou seja, narrativas afirmativas sobre o fato principal e 
com verbos no presente do indicativo. (“recebe”, “obedece”, “cumpre”, 
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“transfere”, “disponibiliza”, “leva”). A técnica, visa dar mais força ao 
título (Martins, 1997). Dessa forma, a mensagem é transmitida com 
clareza e objetividade.

Tabela 1

Matérias publicadas pela Agência Amazonas em 
16 de janeiro de 2021

1 Maternidade Balbina Mestrinho recebe oxigênio de empresa aérea

2 Transferência de pacientes para outros estados obedece rígidos protocolos de 
segurança

3 Familiares de pacientes transferidos para outros estados recebem atendimento 
psicossocial

4 Fera cumpre decisão judicial e transporta 14 cilindros de oxigênio da White Martins 
para Hospital Beneficente

5 Mais 11 pacientes são transferidos do Amazonas para hospital do Maranhão
6 Governo do Amazonas transfere pacientes de Tabatinga para o Acre

7 Governo do Amazonas concentra esforços para garantir transporte de oxigênio para 
o estado

8 Seap disponibiliza viaturas para ajudar na distribuição de cilindros de oxigênio

9 Supermercados doam 200 cestas básicas para pessoas em situação de vulnerabilidade 
social atendidas pela Sejusc

10 Governo do Amazonas e FAB têm, em média, quatro voos diários trazendo oxigênio 
líquido para Manaus

11 Helicóptero da SSP leva cilindros de oxigênio para Itacoatiara

12 Governo do AM recebe carregamento com cinco tanques de oxigênio líquido e 305 
cilindros de oxigênio

Elaborado pelas autoras.

Na condição intencional, de produção de sentido, uma caracte-
rística chama atenção na composição dos títulos. A predominância do 
Governo do Estado do Amazonas, bem como suas instâncias, aparece 
como atores ativos nos acontecimentos. Exemplo disso é a represen-
tação do poder legislativo estadual em nove (9) construções textuais. 
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Este aspecto é identificado no uso da voz ativa, quando o enunciado 
evidencia que o sujeito pratica a ação.

Esse recurso de linguagem é encontrado nos seguintes recortes: 
“Fera cumpre” (Polícia Civil, subordinado à Secretaria de Segurança 
Pública - SSP), “Seap disponibiliza” (Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária), “Helicóptero da SSP leva” e “Governo do 
Amazonas transfere” (sujeito presente no em outros três títulos). Este 
último, também aparece na formação de frases que sugerem a partici-
pação do Poder Executivo Estadual nas ações de enfrentamento à crise: 
“Supermercados doam 200 cestas básicas para pessoas em situação de 
vulnerabilidade social atendidas pela Sejusc” (Secretaria de Estado de 
Justiça, Direitos Humanos e Cidadania).

Verifica-se a cobertura da Agência Amazonas concentrada nas 
informações sobre a falta de oxigênio e os desdobramentos deste fato: 
transporte e distribuição de cilindros, protocolos e transferência de 
pacientes. Tal tendência não foi observada nas publicações da Agência 
Brasil, como pode ser visto a seguir.

Quanto aos títulos da Agência Brasil, são identificadas cons-
truções mais curtas e também de acordo com as normas jornalísticas 
de produção de notícia. Assim, no âmbito técnico, utilizam a voz ativa 
como recurso gramatical em todas as assertivas: “Manaus vai”, “Camex 
volta”, “Saúde recruta”, “Familiares buscam”, “Marinha e Universidade 
de São Paulo enviam”, “Estudantes e professores do Amazonas falam” 
e “Decreto estadual confirma”.
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Tabela 2

Matérias publicadas pela Agência Brasil em 
15 de janeiro de 2021

1 Manaus vai transferir 235 pacientes com covid-19 para 7 estados e DF

2 Camex volta a zerar imposto de cilindros e sensores de oxigênio

3  Covid-19: Saúde recruta 2,5 mil profissionais para atuar em Manaus

4 Manaus: familiares buscam cilindros de oxigênio para salvar pacientes

5 Juíza federal dá 24h para União e AM apresentarem plano para oxigênio

6 Marinha e Universidade de São Paulo enviam 80 respiradores para Manaus

7 Estudantes e professores do Amazonas falam sobre suspensão do Enem

8 Decreto estadual confirma suspensão do Enem no Amazonas
Elaborado pelas autoras.

Aqui, no que remete à temática, a cobertura trata da crise de 
oxigênio de maneira pontual, mas também relacionada demandas de 
outros setores da sociedade afetados com a situação. Por exemplo: 
noticiam assuntos sobre decretos estaduais e impostos sobre vendas 
de oxigênio medicinal.

Diferente da Agência Amazonas, a Agência Brasil pouco acentua 
instituições governamentais. Dessa forma, utiliza “Manaus” para falar 
da transferência de pacientes, “Decreto estadual” como agente de sus-
penção do Enem, “Saúde” para noticiar o recrutamento de profissionais. 
Vale ressaltar, nesse caso, a figura do Ministério da Saúde (mencionado 
no corpo do texto) sobre esta ação.

Outro ponto notado é referente à responsabilização da crise. 
Assunto que teve desdobramento com a abertura da CPI da Pandemia 
no Senado Federal em abril de 2021, é enfatizado na matéria: “Juíza 
federal dá 24h para União e AM apresentarem plano para oxigênio”.
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Fontes de Informação nas Matérias Jornalísticas

As fontes de informação identificadas nas publicações das 
agências é mais um indicativo relevante para analisar as abordagens de 
ambas. Esse indicativo aponta, mais uma vez, a diferença de abordagem 
sobre o mesmo tema e período de cobertura.

Na Agência Amazonas são utilizadas fontes de citação direta 
exclusivamente oficiais, como se denomina no Jornalismo, isto é, 
“mantidas pelo Estado; por instituições que preservam algum poder de 
Estado, como as juntas comerciais e os cartórios de ofício; por empresas 
e organizações, como sindicatos, associações, fundações, etc.” (Lage, 
2001, p. 27). Nesse sentido, apresentam como fontes de citação direta 
o governador do Amazonas (Wilson Lima).

Figura 1

Agência Amazonas (matéria 12).

Outras fontes oficiais citadas são: a diretora da Maternidade 
Balbina Mestrinho (Rafaela Faria), o Secretário de Estado de Saúde 
(Marcellus Campêlo), a coordenadora de projetos da Unidade Gestora de 
Projetos Especiais (Viviane Dutra), coordenador do Fera (Juan Valério), 
a especialista em Urgência e Emergência da Secretaria de Estado de 
Saúde (Neylane Macedo), o coordenador de Articulação da Defesa Civil 
do Amazonas (tenente-coronel Clóvis Araújo Junior), o secretário da 
Seap (coronel Vinícius Almeida), o gerente do Vitória Supermercados 
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(Romário Vinente Bentes) e o comandante do primeiro grupo de trans-
porte de tropa do Exército (tenente-coronel Ferraz).

Fontes de citação direta também podem ser encontradas nas 
matérias produzidas pela Agência Brasil. Nesse caso, as fontes oficias 
são citadas, em sua maioria, indiretamente. Opta-se pelo uso de fontes 
independentes, “aquelas desvinculadas de uma relação de poder ou inte-
resse específico em cada caso” (Lage, 2001, p. 28). Fátima Mello (60) 
que estava com o filho de 39 anos internado no Hospital e Pronto-So-
corro 28 de Agosto é uma das fontes citadas.

Figura 2

Agência Brasil (matéria 4)

Entre outras: a estudante Cibele Nogueira (35) que tentava 
comprar um cilindro de oxigênio para a mãe, os estudantes Matheus 
Freitas (19) e Karen Eduarda Pestes (18) que falam sobre o cancela-
mento da prova do Enem. Portanto, a presença das fontes independentes/ 
testemunhais tiveram mais espaço na agência de repercussão nacional.

Inferências

Enquanto a Agência Brasil propõe uma política de gestão de 
informações públicas, voltada à cidadania, a Agência Amazonas, ainda 
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que de referência pública, também entrega materiais de publicidade 
institucional. Dessa forma, é possível observar o objetivo de enaltecer 
a imagem do governo na produção das matérias.

Weber et al. (2017, p. 26), quando escreve sobre disputas de 
poder e visibilidade em redes de comunicação, introduz reflexões que 
podem ser associadas à postura da referida Agência. Segundo ela, “a 
associação sumária do conceito ‘público’ às instituições do estado 
democrático, pode mascarar e subverter ações de interesse privado, 
entendido este como privilegiando determinados governantes e seus 
dependentes familiares ou políticos”. Quer dizer, mesmo por meios 
públicos e se apresentando como produtora de Comunicação Pública, 
a Agência Amazonas eleva a figura do governo estadual.

Tal tendência pode justificar a quantidade de matérias entregues 
no dia 16 de janeiro de 2021. Pode-se inferir que a proposta foi reagir à 
grande imprensa que divulgava sinais de responsabilização do Estado 
e da União sobre a crise. Vale ressaltar que a Agência Brasil abordou o 
assunto no dia 15, quando destacou a determinação federal para apre-
sentação de um plano de suprir a demanda por oxigênio. Nesse sentido, 
os esforços da equipe da Agência Amazonas se concentraram em publi-
citar as ações do governo diante da crise. Exemplo disso é a utilização 
excessiva de fontes oficias.

Outra questão relevante a ser frisada é a ausência dos dados 
relacionados à infecção pelo novo coronavírus no portal de notícias da 
Agência Amazonas. Por outro lado, a Agência Brasil apresenta os dados 
duas vezes em referência ao boletim divulgado no dia 14 de janeiro de 
2021 pela Fundação de Vigilância Sanitária. No trecho, é informado que 
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3.816 novos casos foram confirmados e houve 51 mortes no período 
de 24h no Amazonas.

Portanto, as construções verbais das duas agências ocorrem de 
maneira distinta. Em síntese, demonstram as relações de poder e os 
interesses inerentes aos processos de informação. A Agência Amazo-
nas, especificamente, se mostra mais preocupada em atuar em defesa 
do Governo do Estado.

Considerações Finais

O conceito de Comunicação Pública passou a ser mais ampla-
mente debatido nas últimas três décadas, acompanhando a complexidade 
e o processo de midiatização da sociedade. Autores como Sena (2020), 
Brandao (2007) e Duarte (2012) concordam que esse não é um conceito 
unânime e fechado, podendo divergir bastante.

A Comunicação Pública na sociedade do século XXI conjuga 
práticas de democratização da comunicação e parte do princípio de que 
há um processo de democratização da própria sociedade. Ainda, a esfera 
pública midiatizada faz com que a Comunicação Pública se materialize 
numa comunicação centrada no interesse público, na participação da 
sociedade e na construção da cidadania.

Os resultados sugerem que a cobertura jornalística desenvolvida 
pela Agência Amazonas e Agência Brasil, consideradas as caracterís-
ticas da Comunicação Pública, apontam os padrões adotados na pro-
dução de notícias. Do ponto de vista técnico, as iniciativas sinalizam 
o estreitamento do contato entre a administração pública e os cidadãos 
por meio da Comunicação Pública. Todavia, os interesses particulares 
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identificados na composição das matérias indicam a apropriação do 
discurso em favor da boa avaliação da gestão vigente.

É possível identificar uma defesa dos interesses governamentais 
nas matérias publicadas pela Agência Amazonas, o que implica em avaliar 
até que ponto há transparência nas informações fornecidas. Destaca-se 
aqui, a importância da Comunicação Pública para transparência de infor-
mações e gestão do governo, especialmente para manter a população 
bem informada em momento de crise. A informação constitui a base 
organizacional das relações na sociedade contemporânea. O valor da 
informação é incalculável e é fundamental conhecer e dominar a sua 
produção, sua difusão, ter acesso a ela e preservá-la. Recentemente, as 
tecnologias digitais revolucionaram de maneira inédita as estruturas 
sociais. Aos recursos técnicos, somaram-se usos e apropriações de 
tecnologias desenvolvidas por diferentes atores, a partir de interesses 
variados e que vêm produzindo e disseminando informação rápida e 
demasiadamente nas sociedades modernas.

Refletindo sobre cobertura jornalística realizada pela Agência 
Amazonas e a Agência Brasil sobre a crise de oxigênio no Amazonas, 
compreendemos que a estrutura comunicacional contemporânea pos-
sibilita aos cidadãos e aos diferentes grupos sociais se apropriarem dos 
potenciais democráticos da Comunicação Pública e que os usos sociais 
das novas tecnologias que podem incrementar e fomentar valores demo-
cráticos como cidadania e participação. Entretanto, isso não diminui a 
responsabilidade das agências de notícias em levar informação clara e 
de qualidade aos cidadãos.
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O telejornalismo durante a pandemia viu seu papel certificador 
de conteúdo (Thomé et a., 2020, 2021) se alargar. A certificação, jun-
ção de credibilidade e prestígio do veículo de comunicação e de seus 
produtores jornalísticos, ganhou especial importância no Brasil no atual 
momento de intensa propagação de desinformações. A credibilidade é 
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conquistada com a seriedade de informações veiculadas e, dela, origi-
na-se o prestígio, que advém da admiração por essa seriedade.

Neste cenário, nota-se uma preocupação também alargada com 
a certificação do telejornalismo, que tem comunidades marginalizadas 
socialmente e economicamente como pauta. É o caso de indígenas, 
grupos LGBTQ+, negros e negras, quilombolas e moradores de favelas 
e espaços surgidos com deslocamentos populacionais pobres nos proces-
sos de urbanização elitista e gentrificadora (Alcântara, 2018). Mas tais 
comunidades nem sempre tiveram a cidadania efetivamente referendadas 
neste tipo de pauta, que cabe ser enquadrada nos conceitos de Jornalismo 
Comunitário (Paiva, 2003) e de Jornalismo Cívico (Dornelles, 2006; 
Gomes, 2006; Meyer, 2007), que configuram um jornalismo voltado 
para o cidadão, mas não um jornalismo efetivamente cidadão.

Neste cenário, o estudo faz levantamento do que se conceitua 
telejornalismo cidadão no Brasil, notadamente nos encontros da última 
década da SBPJor, Intercom e Compós e nos fóruns de discussão sobre 
telejornalismo, de modo a buscar a conceituação mobilizada nestes 
ambientes acadêmicos de pesquisa. Pretende-se ainda destacar produtos 
que levam para a televisão um jornalismo cidadão, de modo a dialogar 
com o que as pesquisas acadêmicas apontam.

Esse olhar se dá em um cenário em que o jornalismo cidadão é 
conceituado (Glaiser, 2006) como sendo aquele em que grupos sociais, 
notadamente leigos não-jornalísticos, atuam de maneira ativa no processo 
de apuração, redação, análise e disseminação de informações. Um cenário 
também configurado em conceitos similares, tais como Jornalismo de 
Código Aberto ou Open Source (Raymond, 2000), Grassroots Journalism 
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(Grubisich, 2005), Jornalismo Amador (Aguiar & Barsotti, 2013) ou 
Jornalismo Participativo (Frazão, 2012; Varela, 2007), entre outros.

Para tanto, utiliza-se a metodologia Estudo de Caso (Yin, 2001), 
tendo como janela os anais dos três congressos mais relevantes dos 
pesquisadores em comunicação no Brasil entre os anos de 2011 e de 
2021. Inicialmente, foi realizado um levantamento quantitativo sobre as 
vezes que neste período de tempo o termo telejornalismo foi associado 
ao termo cidadão nos títulos dos trabalhos. Posteriormente, o olhar qua-
litativo busca as definições e autores mobilizados para tanto em torno 
da expressão telejornalismo cidadão. A análise qualitativa teve como 
suporte o procedimento metodológico Análise de Conteúdo, definida 
por Bardin (1977, p. 9) como um conjunto de instrumentos em busca 
de mensagens do que está escondido, não-aparente ou não-dito.

Sendo assim, o objeto foi observado como categoria única 
(tendo o telejornalismo cidadão como tema) em três subcategorias 
primárias: 1) descrição, percepção ou enumeração das características 
do texto (definições explícitas sobre a expressão, autores mobilizados 
para esta e/ou estas definições); 2) inferência e dedução de maneira 
lógica (a partir dos conteúdos encontrados nas conclusões dos autores 
dos artigos publicados em anais); e 3) interpretação e significação (na 
identificação do conteúdo sobre conceitos concordantes, conceitos em 
conflito, emissoras e programas nos quais observam-se nos estudos o 
telejornalismo cidadão e os grupos sociais citados nos artigos).

Telejornalismo e Cidadão em Pesquisas Acadêmicas

Após levantamentos nos congressos SBPJor, Intercom e Compós, 
chegou-se a um universo conclusivo entre os 293 trabalhos nos anais da 
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Intercom com tema sobre telejornalismo no período de tempo estudado, 
nos 181 da SBPJor e nos sete da Compós com os mesmos parâme-
tros. Nos três congressos, os termos cidadania e telejornalismo foram 
encontrados em títulos de cinco trabalhos no período estudado, sendo 
quatro na Intercom e um na SBPJor. Mas o termo cidadão associado 
ao telejornalismo em títulos ocorreu em apenas dois trabalhos, ambos 
na Intercom.

Nestes dois trabalhos, um de 2014, da então mestranda da UFPR 
Maiara Carvalho Batista, e outro de 2017, do então doutorando da Umesp 
Luciano Teixeira, o termo cidadão é citado 45 vezes no primeiro e três 
vezes no segundo, mas a expressão “telejornalismo cidadão” não aparece. 
Jornalismo cidadão é citado 30 vezes no primeiro artigo e uma vez no 
segundo. Os autores mobilizados para tratar do jornalismo cidadão são 
Dan Gillmor (2005), Maria das Graças Targino (2006), a dissertação de 
mestrado/UFSC de Marcelo Barcelos, de 2011, e a tese de doutorado/
PUC-SP do pesquisador Paulo Cajazeira, também de 2011.

Maiara Carvalho Batista conclui, após analisar 12 programas do 
produto Meio-Dia, da Ric Record em Joinville/SC, que “o jornalismo 
cidadão ainda não está consolidado na produção do noticiário” (Batista, 
2014, p. 9). O produto analisado tem participação do público por e-mail, 
telefone e redes sociais, mas não na produção desses telejornais. A autora 
destaca ainda uma “futilidade dos temas” (Batista, 2014, p. 9) oriundos 
da colaboração, ferindo o que se conceitua como jornalismo cidadão.

Em seu estudo apresentado no encontro da Intercom, Luciano 
Teixeira (2014) identifica uma nova ordem no espaço midiático, sobretudo 
com a incorporação de mídias sociais, de modo que vozes das ruas sejam 
“consideradas, escutadas e mostradas no ambiente massivo” (Teixeira, 
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2014, p. 14). O autor, no entanto, conclui ao analisar o telejornal SP1, 
da Rede Globo, que a produção de jornalistas feita sobre o material das 
redes configura uma prática mediada.

vemos que a ideologia ainda segue a velha máxima do gatekeeping. 
Portanto, a incorporação dos telespectadores através das mídias 
sociais ainda é algo mediado, filtrado e veiculado de acordo 
com os interesses dos grandes meios. Virou uma outra forma 
de manipulação - a ótica de que quem assiste está sendo ouvido 
através das mídias sociais de forma instantânea… imediata. 
Mas acreditamos que na prática o jornalismo massivo ainda 
busca velhas práticas, na tentativa de preservar o poder que até 
então mantinha sobre as mentes de boa parte dos brasileiros. 
(Teixeira, 2014, p. 14)

Nota-se nos trabalhos o olhar sobre emissoras líderes de audi-
ência no Brasil (Globo e Record), com recorte regional de Joinville, 
no caso do primeiro texto, e de São Paulo capital, no segundo. Ambos 
observam o aumento da participação da audiência nos telejornais pes-
quisados e sinais da participação ativa do cidadão nestas colaborações 
dos telespectadores. Os dois não detalham os grupos sociais abordados 
nos programas, mas sim os conteúdos oriundos das colaborações de 
fundos populares marginalizados por gentrificação.

Nos trabalhos, os conteúdos sugeridos pelos telespectadores são 
apurados, editados e veiculados por jornalistas, sendo que a produção 
de imagem feita por colaboração passa por curadoria de editores de 
imagem, configurando um jornalismo participativo, mas não cidadão. 
Assim, pode-se concluir que a expressão telejornalismo cidadão ainda 
não está totalmente construída nos trabalhos acadêmicos no Brasil, 
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necessitando de um olhar sobre as competências a serem mobilizadas 
para um efetivo telejornalismo cidadão país.

O Cidadão e o seu Espaço na Mídia

Para construção do conceito telejornalismo cidadão é preciso 
compreender o que é ser um cidadão e como a cidadania acontece. 
Como afirma Targino (2009) em legislações arcaicas, nem todos os habi-
tantes da cidade eram cidadãos. Na Grécia antiga, somente os homens, 
sendo essencial possuírem pai e mãe livres. Em Roma, a princípio, a 
cidadania estava restrita aos habitantes da urbe, ampliando-se com a 
expansão daquele império (Targino, 2009, p. 51).

Pela Constituição Federal do Brasil de 1988, ser cidadão é ter 
seus direitos sociais, civis e individuais resguardados pela lei. O Estado 
democrático é destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 
individuais. Ou seja, ter liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvi-
mento, igualdade e justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica 
das controvérsias (Governo Federal, 1988).

Diante de todos do exposto acima e tendo como base as ques-
tões sobre o que seria uma comunicação cidadã e um telejornalismo 
cidadão, é preciso acrescentar um termo fundamental neste contexto e 
que aparece em diferentes estudos e análises: isegoria.

O conceito, como relatado por Targino (2009), consiste na 
dimensão pública da participação dos homens e mulheres, de todos os 
gêneros, sexos e faixas etárias, na vida social e política, mediante deba-
tes sobre questões de interesse geral e fóruns de deliberação e decisão 
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política. A autora reforça ainda que, no caso do jornalismo impresso, o 
exercício de isegoria corresponde ao espaço destinado à voz do leitor, 
seja por conta da atuação mediada por um ombudsman, seja por recur-
sos eletrônicos ou não: cartas, e-mails, telefonemas, participação em 
enquetes, artigos assinados, adesão a concursos e outros meios (Targino, 
2009, p. 51) veiculados nos espaço editorial.

Entendendo o conceito em meios impressos, é necessário nos 
perguntar em qual espaço na televisão tal isegoria acontece. Seja no 
envio de mensagens por redes sociais, participação interativa com o 
apresentador, envio de vídeos gravados de forma amadora e até mesmo 
por áudio. Neste sentido, temos ferramentas que contribuem para a 
compreensão do que buscamos como telejornalismo cidadão.

A mídia, que interfere diretamente no cotidiano e nas decisões 
que envolvam a sociedade, precisa estar aberta a todo tipo de espaço 
e entender como tais ferramentas podem ser úteis na construção dessa 
participação. Indo além, é necessário pensar em algo que dê protagonismo 
narrativo ao cidadão, sobretudo aquele sem lugar de fala na mídia ou 
silênciado pelas circunstâncias sociais e/ou econômicas.

A Cultura da Mídia e a Construção de uma Imprensa Popular

Cabe refletir, portanto, em como aprofundar o modo como cole-
tivos e comunidades se organizam ao elaborar um trabalho de comu-
nicação e informação, após terem seu espaço ignorado. Embora sejam 
atividades que aconteçam justamente pela ausência de um jornalismo 
cidadão, são expressões e manifestações importantes, embora tenhamos 
algumas contestáveis, tendo em vista que a utilização de ferramentas 
disponíveis em rede para que qualquer pessoa efetive comunicação 
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pública não a converte instantaneamente em jornalista, nem tampouco 
seus textos em conteúdos jornalísticos (Targino, 2009, p. 58) relevantes.

Justamente por isso, precisamos estudar o papel da imprensa neste 
movimento e como a participação efetivamente cidadã deve acontecer.

Mas, em um momento de desinformação e fake news, outras 
perguntas são fundamentais, afinal de contas, como identificar o que 
é dito, quem está falando, o que seria notícia e a que ponto a abertura 
da imprensa para pensamentos distintos seria uma utilidade para a 
sociedade? Quem pode dizer o que é correto ou incorreto? Não permitir 
posicionamentos sociais extremistas seria censura ou haveria regras 
para o debate destas mensagens? O que a terceirização da profissão com 
repórteres-amadores e os impactos destes portais causam na sociedade 
e em diferentes indivíduos? Sem dúvidas, um telejornalismo mais cida-
dão requer do jornalista um olhar mais apurado e de responsabilidade. 
O jornalista sendo visto com a ponta que norteia a informação, mas 
que também desenvolve os principais mecanismos para que ela seja 
recontextualizada teria de ter esse papel compartilhado com o cidadão 
passando a atuar como mediador/curador.

Os desafios são muitos, pois o processo jornalístico na TV, 
semelhante aos demais meios de comunicação, engloba não apenas o 
fato, mas também toda abordagem de construção de uma reportagem: 
fontes de informação, pessoas entrevistadas, linguagem adotada no 
fechamento do texto, forma como a notícia será editada, leitura do 
apresentador durante o programa, a maneira como a matéria será tratada 
e o bloco em que ela será encaixada.

No dia-a-dia de sua atividade, o jornalista é servido pela lín-
gua, códigos e regras do campo das linguagens. Na elaboração do seu 
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texto, ele vai usar procedimentos de seleção e combinação, mediante 
unidades que, articuladas, vão se transformar em mensagens, ou, de 
um modo mais abrangente, em discursos sociais (Vizeu, 2014, p. 57). 
Ou seja, tal compartilhamento requer ações de mídia-educação (Eléa 
& Duarte, 2016), educomunicação (Soares, 2000) e literacia midiática 
(Livingstone, 2004; Observatório da Qualidade no Audiovisual, 2018).

Cabe pontuar, no entanto, que telejornalismo cidadão é funda-
mental, pois a televisão forma a opinião de pessoas com diferentes visões 
sociais, políticas, econômicas etc. É por isso que todos os dias milhares 
de pessoas acompanham atentas ao desenrolar dos fatos noticiados pela 
imprensa, seja através da televisão, ou focadas em sites de notícia e 
nas redes sociais, também fortemente administradas por grandes redes. 
Como exemplo, cabe pontuar pesquisa recente, segundo a qual, neste 
ano de eleições, dois em cada 10 brasileiros estão se informando sobre 
política nas redes sociais, no entanto, as “mídias tradicionais ainda 
são maioria como fonte de informação, com 61% dos entrevistados 
preferindo sites e telejornais, segundo pesquisa da Alfa Inteligência” 
(Goeking, 2022, par. 1).

O fato é que, mesmo com o crescimento da internet, a televisão 
segue, não apenas sendo assunto, mas indicando, mesmo que com menor 
frequência, as pautas de maior relevância nacionalmente. Grande parte 
da população brasileira, principalmente a mais pobre, tem na televisão 
o único acesso ao desconhecido, ao novo, a tudo aquilo que está acon-
tecendo ao redor do mundo. Vizeu aborda a questão no livro Decidindo 
o que é notícia: Os bastidores do telejornalismo. Quando afirma que, 
para a maioria das pessoas, os telejornais são a primeira informação que 
elas recebem do mundo que as cerca: como está a política econômica 
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do governo, o desempenho do Congresso Nacional, a vida dos artistas, 
o cotidiano do homem comum, entre outras coisas (Vizeu, 2014, p. 6).

Na era digital, momento em que atecnologia fez com que a 
comunicação e os conteúdos produzidos ganhassem novos sentidos e 
formas, é cada vez mais comum vermos reportagens, imagens e fontes 
divulgadas por portais de comunicação populares serem absorvidas por 
grandes veículos. Por este motivo, abrir espaço para a comunicação 
cidadã é fundamental e um exercício de cidadania necessário.

Um Olhar sobre Produto em Rede e Similares Regionais

Como pudemos perceber, os estudos relacionados à Comunicação 
abordam diferentes pontos quando falamos sobre telejornalismo. Porém, 
quando analisamos o telejornalismo cidadão, não existe uma perspec-
tiva exata sobre o que ele é ou de que forma acontece. A participação 
do público com envio de pautas, imagens de acontecimentos, partici-
pação por redes sociais ou outros mecanismos adotados por emissoras 
de televisão como já analisado, não configuram necessariamente uma 
participação, de fato, cidadã. Há, inclusive, o questionamento sobre a 
terceirização do trabalho do jornalista quando o telespectador se torna 
um repórter-amador.

Em análise feita sobre a participação do telespectador na pro-
dução da notícia, Frazão e Brasil (2013) afirmam que tal participação 
interfere no processo, no que se refere às técnicas ou modos de fazer 
jornalismo tradicional e na qualidade do produto. A iniciativa divide 
opiniões: para uns, é considerada uma inovação no modo de produzir 
informação; já para outros, seria a precarização da mídia, no que diz 
respeito ao uso desses materiais e à sua qualidade.
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De acordo com a perspectiva histórica e com base em trabalhos 
de coletivos e grupos universitários, podemos ressaltar que a comuni-
cação comunitária e com viés relacionado ao jornalismo cidadão não 
deixou de existir, mesmo durante a ditadura civil-militar (1964-1985), 
ainda que de forma clandestina. Como exemplos, podem ser citados 
jornais populares organizados como o jornal Amanhã, dos estudantes 
de Filosofia da USP, que ignorando decreto que proibia a existência de 
movimentos estudantis, criava pontes entre os alunos e o movimento 
operário, estes duramente atacados pelo regime militar. No mesmo 
período histórico, coletivos de mulheres se organizaram na luta pelo 
movimento da anistia e criaram edições de jornais, como o Brasil 
Mulher, Maria Quitéria, Nós Mulheres e o Mulherio; ao mesmo tempo 
circularam jornais de movimentos afro-brasileiros, como o Tição, no 
Rio Grande do Sul, Jonegro, em São Paulo, e o Sinba, no Rio de Janeiro. 
Já o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), lançou na época o jornal 
Parantim, em defesa dos direitos dos indígenas. Encontramos também 
edições lançadas por jornalistas LGBTs, como o Lampião, que tinha 
como objetivo quebrar barreiras de comportamentos. Enquanto isso, 
emissoras de rádio e de televisão e veículos impressos não apenas limi-
tavam o que era noticiado, de forma espontânea ou repressiva, como 
também houve veículos que apoiaram o regime antidemocrático.

Os exemplos mostram que, no Brasil ou no mundo, aqueles 
que não encontram espaço na imprensa – seja por questões políticas 
ou ideológicas – se organizam através da comunicação comunitária 
para ter voz e força na luta por seus direitos, idéias, liberdades e por 
cidadania. Com a internet, este processo de comunicação realizado por 
grupos que se norteiam às margens sociais, tornou-se ainda mais ágil.
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É o uso ativo das redes sociais como recurso para assegurar e 
consolidar a democracia e que confirma a proposição popular 
“de que, quando os meios não chegam, chegam os cidadãos” às 
trincheiras da divulgação dos fatos e dos acontecimentos, em sua 
versão mais genuína, como vem acontecendo em democracias 
e até em regimes totalitários, sob algum risco, como na China 
e na Birmânia, no Iraque e no Irã. (Targino, 2009, p. 59)

Como alternativa para promover um diálogo mais próximo e 
responsável, principalmente com as periferias das grandes cidades, 
programas como Globo Cidadania (Rede Globo), Você no MGTV 
(TV Integração), Parceiros do RJ (Globo Rio), Fala Comunidade 
(TV Integração), pegos como objeto desta pesquisa, são exemplos de 
produtos que carregam a promessa (Jost, 2015) de abordar cidadania 
no nome, sendo o da Rede Globo explícito ao falar de Cidadania, e dois 
regionais indiretos por abordar parceria com telespectador (Globo Rio) 
ou dar voz à comunidade (TV Integração).

Estes programas possuem focos específicos e não em totalidade 
com as demandas e necessidades locais. Ainda assim, são relevantes 
para reforçar identidades e o pertencimento a certos grupos sociais, 
pois contribuem para uma compreensão da realidade além do meio 
existencial de outros indivíduos, reforçando que a cultura da mídia 
também fornece o material com que muitas pessoas constroem o seu 
senso de classe, de etnia e raça, de nacionalidade, de sexualidade, de 
nós e eles (Kellner, 2001).

As periferias existenciais colocam os profissionais do jornalismo 
diante de um novo desafio, como abordar assuntos de certos segmentos, 
respeitando a independência, posicionamento político e linhas editoriais 
das emissoras e suas afiliadas. Trazendo para a discussão indivíduos que 
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foram jogados para as periferias do saber, da fome, do acesso à educa-
ção, da tecnologia e do diálogo. Justamente por isso, o processo inclui 
mudanças de perspectiva sobre como a notícia é produzida até mesmo 
dentro das redações, já que muitas das vezes há conflitos entre a linha 
editorial do veículo (preso aos interesses dos grupos econômicos, que se 
manifestam por meio dela) e a atuação do jornalismo profissional, pois, 
na direção oposta, o jornalista busca a generalização e a universalização 
social e política, embora o noticiário siga regido pela política editorial 
da emissora (Targino, 2009).

Quanto à construção da notícia, a ausência de uma comunicação 
de fato cidadã começa na escolha das fontes para as reportagens, pois 
muitas vezes apenas fontes oficiais são entrevistadas sobre assuntos que 
não dizem respeito diretamente a elas (policiais, delegados, antropólogos). 
Quando falam sobre periferias, jornalistas procuram por lideranças em 
regiões periféricas, que não necessariamente são apoiadas pela maioria, 
mas que utilizam do espaço como promoção política, e, na maioria das 
vezes, os principais envolvidos nos fatos são deixados de lado.

É necessário refletir qual é a preparação do jornalista em sua 
formação universitária e também profissional para a etapa de apuração, 
como fazem ao escolher as fontes para uma notícia, por quais motivos 
dão mais credibilidade a fontes oficiais, que muitas vezes defendem as 
instituições que estão inseridas e protegem os equívocos de profissio-
nais do Estado, ignorando o direito à fala de cidadãos envolvidos em 
diferentes fatos.

Além de contexto, é necessário respeito. Grandes emissoras de 
comunicação utilizam do espaço público para promover o entretenimento 
diante das mazelas da sociedade civil, principalmente nas questões 
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relacionadas à violência policial nas periferias das grandes cidades. 
A participação cidadã, que deveria ser estimulada de maneira respon-
sável, acaba acontecendo de outras formas, fazendo com que a cultura 
promovida pela imprensa influencie negativamente toda a sociedade. 
Isso mostra que a noção de indústria cultural ocasiona controvérsia 
sobre o conceito moral desse novo jornalismo, que se apresenta com 
potencial inovador. É o poder, nunca inocente ou ingênuo, de influenciar 
ou desagregar valores e tradições ao propagar idéias, de modo a deli-
near e condicionar comportamentos e atitudes de indivíduos e grupos 
sociais (Targino, 2009).

O discurso potencializa o preconceito e acentua os rótulos já 
impostos socialmente. Como é apontado em estudos recorrentes, a 
onda de produções que contemplam as formas de representação de 
minorias ideológicas e grupos politicamente dominados, tanto pela 
grande mídia como pelas mídias alternativas, nos move a refletir sobre 
o modo como tais grupos têm sido caracterizados, quando retratados, 
como grupamentos marginalizados (postos à margem) de representações 
dignas de reconhecimento. Entretanto, essa força de atuação não exclui 
as responsabilidades sociais inerentes à mídia, na mesma medida do 
exercício das liberdades públicas, mantidas por leis, ainda que, parado-
xal ou irreversivelmente, estas não assegurem imunidade às eventuais 
violações (Targino, 2009).

Através deste espaço não preenchido pela imprensa e falta de 
uma visão real dos acontecimentos de grupos de minorias, projetos de 
mídia independente ganharam força e se consolidaram em plataformas 
digitais. Podemos destacar trabalhos como Agência Mural, Favela News, 
Voz da Comunidade, Revista Afirmativa, Comunitude e outros, que 
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usam de técnicas de jornalismo para trabalhar questões das periferias 
existenciais.

Precisamos reforçar que, independentemente das questões 
terminológicas, todas essas novas expressões demarcam as distinções 
entre a mídia tradicional e esta, que se expande como rede social digital, 
privilegiando a participação, a colaboração do cidadão e dos grupos 
sociais à frente da produção de notícias. Isso exclui, teoricamente, 
o os interesses estritamente econômicos e reforça a intenção de um 
jornalismo voltado para a cidadania e/ou afeito aos valores fundantes 
do jornalismo, relacionados idéias que prevaleciam sobre as questões 
econômicas como serviço público a favor das coletividades e das tra-
dições culturais (Targino, 2009, p. 59), como no caso do Jornal das 
Senhoras nos primórdios da imprensa brasileira no século XIX (Reis 
& Thomé, 2018).

Considerações Finais

O jornalismo cidadão, bem como a cultura da mídia e os novos 
meios de comunicação, estão diretamente ligados ao que conhecemos 
e somos como sociedade. Mas precisamos ainda buscar compreender o 
conceito que está por trás de um telejornalismo efetivamente cidadão. 
A imprensa nos aproxima do dia a dia político e de eventos artísticos, 
porém precisa mostrar outra vertente das periferias existenciais.

A cultura da mídia tem realçado não apenas estereótipos, mas 
uma proposta de participação popular incoerente com o que deveria 
ser apresentado por ela. Em um país onde a comunicação possui papel 
fundamental nas decisões políticas, econômicas e sociais, o trabalho do 
jornalista, responsável por todo este processo, precisa ser questionado. 
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Entender o papel dos profissionais da comunicação de TV na atualidade, 
a maneira como as emissoras têm contribuído para o desenvolvimento 
humano e como o pensamento coletivo está sendo moldado, é uma forma 
de percebermos o que esperar do futuro do jornalismo e da imprensa 
televisiva brasileira.

O jornalismo televisivo tem sofrido com a falta de profissionais 
em redação, poucos investimentos por parte das emissoras, limitação 
de seu trabalho em detrimento de linhas editoriais específicas e sendo 
a cada dia mais forçado a uma apuração dos fatos em tempo recorde, 
na medida em que informações sem veracidade tomam conta da inter-
net em questão de segundos. A participação cidadã, utilizando novas 
ferramentas, acontece, na maioria das vczes, pela ausência de tempo e 
respostas que produtores precisam em questão de minutos para atender 
as emissoras em busca de sua audiência. Ou seja, sem reflexão e nada 
próximo ao que seria autenticamente um telejornalismo cidadão.

O telejornalismo cidadão também passa pela atualização e revisão 
do papel dos profissionais e programas apresentados pelas emissoras. 
Não é mais útil a sociedade incentivar a participação popular com imagens 
de acidentes e homicídios e noticiar apenas o que é importante para as 
redes de televisão. Mudar a perspectiva não se trata apenas de perder 
audiência, mas de adquirir uma identidade jornalística, que é maior do 
que as emissoras e um serviço público à sociedade.
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FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO 
WEBJORNALISMO NA SOCIEDADE 5.0
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A pesquisa3 que resultou no presente trabalho intencionou 
levantar funções e competências exigidas dos webjornalistas no mundo 
contemporâneo, em um cenário de politarefismo marcado pela presença 
crescente no mundo virtual de produções da cadeia tradicional do 
jornalismo. Como área do webjornalismo ainda pouco observada, as 
funções e competências foram levantadas desde o início da expansão do 
jornalismo on-line por meio de entrevistas com profissionais atuantes 
no setor. Para embasar essa construção, buscou-se uma consolidação do 

1. Doutor em Ciência da Literatura. Professor permanente do Prog. de Pós-Grad da 
Universidade Federal de Juiz de Fora e pesquisador e professor efetivo da Secretaria 
de Educação de Minas Gerais. marco.aurelio.reis@educacação.mg.gov.br

2. Mestre em Comunicação. Doutorando do Programa de Pós-Graduação da 
Universidade Federal de Juiz de Fora e bolsista do Programa de Bolsas de Pós-
Graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora. rafaelodr@yahoo.com.br

3. A pesquisa é resultado do projeto de Iniciação Científica, com fomento da 
Universidade Estácio de Sá (Unesa-RJ) dentro do edital IC 2021-2022



251

estado da arte do jornalismo na web com autores referenciais, de modo 
a construir um sistema que una o levantamento proposto às pesquisas 
da área. Tal levantamento se apresenta necessário para atualização do 
ensino do jornalismo na web e para uma observação crítica das produ-
ções midiáticas em tal contexto.

Iniciado oficialmente no Brasil em maio de 1995, com a inau-
guração do JB Online, primeiro webjornal do país (Baldessar, 2009), o 
webjornalismo sofreu profundas transformações ao longo dos últimos 
30 anos. Entre essas alterações, destacam-se aquelas marcadas pelas 
introduções de multitarefas, ou seja, pelo acúmulo de funções no pro-
cesso de produção e de veiculação de notícias na web. Entendido aqui 
como politarefismo4, esse aspecto ainda é pouco observado quando se 
pensa no papel do jornalismo na web após o alargamento provocado 
pela expansão da cadeira produtiva tradicional do jornalismo (jornais, 
revistas, emissoras de rádio e TV) para o webambiente, dentro do 
chamado novo modelo de negócio da cadeia tradicional do jornalismo 
pós-industrial, nos termos defendidos por Caio Túlio Costa (2014).

Citando estudo do Tow Center, da Universidade Norte Ameri-
cana de Columbia, Costa, professor pesquisador e executivo do setor 
jornalístico brasileiro, associa esse quadro à chegada da webinterativa, 
chamada 2.0, que passou a disputar as verbas publicitárias e a exclusi-
vidade de distribuição de conteúdos com jornais impressos, emissoras 
de TV aberta e emissoras de rádio (Costa, 2014, p. 4). Tal mudança 
provocou alterações profundas na carreira do jornalismo no Brasil, 

4. Entende-se que o multitarefismo refere-se a múltiplas funções acumuladas em 
um mesmo meio de comunicação e politarefismo como numerosas funções 
acumuladas em mais de um meio de comunicação do mesmo grupo em diferentes 
plataformas.
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com demissões em massa de profissionais e a contratação de outros 
por salários menores e com formações que associam jornalismo ao 
marketing digital e à gestão de redes sociais digitais.

Levantamento feito no biênio 2014/2015 sobre os impactos de 
uma crise, causada pela redução do número de anunciantes e leitores 
na cadeia tradicional do jornalismo no Rio de Janeiro, dava conta que 
os principais diários da cidade (O Globo, Extra, O Dia e Meia Hora) 
haviam dispensado 230 profissionais nesse período e, em alguns casos, 
atrasado o recolhimento de encargos trabalhistas, como o FGTS (Reis, 
2015). Tal redução das folhas de pagamento ocorreu graças a avanços 
tecnológicos, que reduziram processos e deram acesso a novas com-
petências, e à absorção, por webjornalistas, de funções antes desempe-
nhadas por profissionais da cadeia tradicional de notícias. Foi notório o 
acúmulo para um mesmo webjornalista de duas ou mais funções, antes 
desempenhadas por mais de um profissional da cadeira tradicional. 
O deslizamento de jornais impressos, emissoras de rádio e emissoras 
de TV para o ambiente da web, ora como expansão ora como extensão, 
fez aumentar a produção de podcasts, reportagens tendo links ligados a 
vídeos ou áudios, reportagens long-form, HQ news, game news, entre 
outros formatos.

Tal reconfiguração do mercado jornalístico ocorre no contexto 
que o professor Muniz Sodré denomina biosmidiático (Sodré, 2002), 
no qual o consumo migrante de notícias para a internet é característico 
do chamado jornalismo pós-industrial nos termos consagrados por 
Anderson, Bell & Shirky (2017). Assim, um politarefismo se consolidou 
no webjornalismo como um normal profissional, herdeiro natural do 
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multitarefismo que passou a ser identificado na cadeia tradicional do 
jornalismo há quarenta anos.

O pesquisador Marcelo Kischinhevsky (2009) localiza na década 
de 1980 o início do processo de disrupção das funções e competências 
exigidas de jornalistas. Segundo o autor, até a década de 1970 eram 
comuns redações que empregavam centenas de jornalistas. Tal quadro 
passou a ser alterado na década seguinte em função dos avanços tecno-
lógicos, fazendo surgir os primeiros profissionais encarregados de mais 
de uma função no processo de produção e de veiculação de notícias, 
sendo notório o caso de repórteres de jornais que passaram, nos primeiros 
anos de 2000, a fazer fotos durante a apuração de suas reportagens e 
os chamados repórteres-abelha (Kneipp, 2018), do telejornalismo, que 
passaram a produzir, apurar, cinegrafar, gravar offs e até passagens, 
sendo também responsáveis por dirigir o carro de reportagem.

De acordo com Salaverría (2002), nesse momento de conver-
gência midiática, é necessário observar quatro dimensões, sendo elas 
tecnológica, empresarial, profissional e comunicativa. No que tange 
ao profissional, Salaverría e Kischinhevsky observam a preferência 
dos grupos de comunicação por contratar, desde daquele momento, 
jornalistas com multihabilidades, com conhecimentos prévios, por 
exemplo, de edição de texto, áudio e vídeo; programação para websites, 
diagramação e webdesign.

A partir do pensamento de Salaverría (2002), entende-se que a 
convergência tecnológica diz respeito a formas de captação, formatação 
e distribuição de notícias, o que vem exigindo, no caso do jornalismo 
da cadeia tradicional, adaptação dos profissionais à operação de novos 
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equipamentos, como os mochilinks, no caso da TV, o rádio hipermidiático 
(Lopez, 2010) e a produção audiovisual para o jornalismo impresso.

Já na dimensão empresarial, redações multimídia são um bom 
exemplo de reação à convergência comunicacional, marcadas pela inte-
ratividade entre público-alvo e redações e distribuição multiplataforma 
de notícias, notadamente os dispositivos móveis.

No aspecto profissional, acúmulo de funções entre profissionais, 
exigindo deles novas competências, é o principal sinal dos novos tem-
pos midiáticos. Tais aspectos já foram notados no meio radiofônico em 
estudos que antecedem a este, desde 2017, quando foram listadas novas 
funções e competências nas emissoras de rádio do Rio de Janeiro, sendo 
concluído que aquele meio configurava um ambiente que já priorizava 
o jornalista multitarefas (Reis & Thomé, 2017); novas funções e com-
petências também em jornais do Rio ante o avanço das redes sociais 
digitais (Reis, & Thomé, 2018), e o mesmo cenário no jornalismo das 
emissoras de TV em rede (Reis et al., 2018) e no telejornalismo regional 
(Reis & Thomé, 2019).

McClelland & Spencer (2000), que apontaram, ainda no início 
da década de 1970, o termo competência como habilidade de uma 
pessoa desempenhar uma tarefa de forma adequada em determinada 
situação. Assim, estavam definitivamente apartados os conceitos aptidão 
e habilidades, sendo o segundo a ser aprimorado por meio da prática 
e de conhecimentos adquiridos antes e durante essa prática. Já para 
Philippe Perrenoud (1999), o ato de desenvolver competências con-
sidera os conhecimentos como ferramentas mobilizáveis de acordo 
com as necessidades que se apresentam diante das chamadas situa-
ções-problema vivenciadas no trabalho e fora dele. Tais competências 
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engendram funções, na maioria das vezes novas, que são incorporadas 
ao fazer profissional desafiado.

Zarifian (1999), aponta três formas de mutação dos modos 
produtivos que levaram à emergência de novas competências: 1) Inci-
dente, sendo o que ocorre de forma imprevista, alterando o desenrolar 
normal da produção; 2) Comunicação, entendida como o emergir da 
necessidade de compartilhamento de normas comuns e informações para 
a sua gestão; 3) Serviço, visto como a necessidade crescente de buscar 
experiências positivas dos clientes em todas as etapas do processo de 
produção e distribuição.

Assim, tal reconfiguração das funções e competências dos jorna-
listas atuantes na cadeia tradicional do jornalismo impactou diretamente 
os profissionais do webjornalismo, cada vez mais solicitados quando 
o portal ou o site estão atrelados a um veículo dessa cadeia (como no 
caso do G1 e do R7) ou pressionados quando o ambiente noticioso na 
web é exclusivo, como no caso dos portais Metropoles e Terra.

Considerações e Conceituação de Webjornalismo

Obra referencial publicada em 2014, intitulada Webjornalismo: 
7 caraterísticas que marcam a diferença, organizada pelo professor 
João Canavilhas, consolida uma série de conceitos dispersos que confi-
guram o webjornalismo. Sete autores diferentes escrevem sobre hipertex-
tualidade, multimedialidade, interatividade, memória, instantaneidade, 
personalização e ubiquidade, elementos marcantes do jornalismo internet. 
Tais elementos implicam competências que foram sendo introduzidas no 
webjornalismo ao longo das últimas décadas, notadamente as últimas 
duas (Lattorre, 2018), quando as chamadas Web 1.0 (transpositiva em 



256

relação à cadeia tradicional no tocante ao jornalismo) e Web 2.0 (mar-
cada pelo aumento da interatividade no ciberespaço) cederam espaço 
para a Web 3.0 (fundamentada na indexação semântica e no avanços 
dos web buscadores, o que reconfigurou a forma de escrita jornalística 
no oceano informacional); para a Web 4.0 (e sua maior possibilidade 
multimidiática, graças aos avanços de transmissão de dados e da Inte-
ligência Artificial) e para a Web 5.0 (com a expansividade afetiva na 
web, o avanço da internet para ações e aparelhos domésticos e novas 
configurações jornalísticas forçando disrupções nas formas narrativas 
e na própria linguagem do jornalismo).

Discorrendo sobre hipertexualidade, Canavilhas (2006) defende 
que as referências do webjornalismo continuam sendo os jornais e 
as revistas. Por isso, blocos informativos e hiperlinks são, em sua 
maioria, ligações por meio de textos, nos termos de Landow (1992) e 
Codina (2003). O autor da teoria da pirâmide deitada (Canavilhas, 2006) 
defende que a diversidade de públicos (audiência global) altera os 
critérios de noticiabilidade do jornalismo da cadeia tradicional por 
compreender a leitura como rotineiramente descentralizada, a partir 
de ferramentas de buscas e marcada por caminhos diversos ligados por 
links, estabelecendo uma gramática hipermultimediática5.

O argentino Alejandro Rost (2006) historiciza a interatividade 
na web e seu papel no jornalismo, revelando os gaps dessa relação e, ao 
mesmo tempo, deixando evidente que tal ferramenta demanda funções 

5. A definição de multimedialidade, tratada pelo professor espanhol Ramón 
Salaverría (2006), é apresentada como algo que engloba todas as mídias e se 
concretiza dentro delas, como combinação de pelo menos dois tipos de linguagem 
em apenas uma mensagem ou em plataformas diferentes preenchidas pelos tipos 
de linguagem distintos.
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e competências ampliadas quando comparada à interatividade das cartas 
para as redações dos jornais e os telefonemas para as emissoras de rádio. 
Rost vai defender que a interatividade dá mais poder ao webusuário, 
denominado por ele como utilizador. Esse usuário desempenha o papel 
de selecionar os conteúdos do site ou portal ou de se comunicar com 
esses canais, seja diretamente ou por meio das redes sociais digitais e 
aplicativos de mensagens. Aí se localiza o gap. Ante frente tão ampla 
de interatividade , os veículos ainda não encontraram a fórmula para 
uma adequada comunicação com os interatores que geram conteúdo 
colaborativo ou que demandam conteúdo. Identificada em outras fases 
da presente proposta de pesquisa, tal interação exige atenção especia-
lizada para tal aspecto do webjornalismo, algo ainda não devidamente 
equacionado pelos meios de comunicação no Brasil.

O pesquisador Marcos Palacios (2004) trata da memória no web-
jornalismo e a conjugação de vários formatos midiáticos, ampliação de 
conteúdo e de facilitado acesso. Acrescenta-se uma memória monetizável, 
uma vez que atrai público pagante como comprova a Rede Globo de TV 
e o Memória Globo na web. Já o inglês Paul Bradshaw (2014) fala, em 
seu artigo, do questionável furo jornalístico quando se trata da web dos 
diferentes aspectos da instantaneidade na rede, mediante a mobilidade 
crescente na produção, distribuição e consumo de conteúdo. O autor 
discute a velocidade desse processo, o que chama de “imediaticidade”.

Referência em jornalismo de dados, o arquiteto da informação 
Mirko Lorenz divide a personalização do webjornalismo em diferentes 
níveis ou formatos, garantindo experiências de consumo individual 
(UX) de notícias, algo que exige dos webjornalistas cada vez mais 
competências da área da arquitetura da informação, tanto no tocante 
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ao chamado narrowcasting noticioso quanto ao acesso personalizado 
de dados (Reis, 2018).

Por fim, o pesquisador estadunidense John V. Pavlik (2014) con-
ceitua a ubiquidade, ou seja, a possibilidade de os conteúdos noticiosos 
poderem ser acessados em mais de um lugar ao mesmo tempo. Nesse 
contexto, passam a ser exigidas competências nas áreas das etiquetas 
geolocalizadas por GPS, fornecendo narrativas jornalísticas compostas 
por materiais adicionais em áudios, mapas, fotos e vídeos relacionados 
ao local do consumo da notícia.

Da obra referencial aqui citada, apreende-se ainda o olhar do 
polonês Zygmunt Bauman (2003) e seus estudos sobre a liquidez de 
valores da sociedade, o que molda toda a produção humana às exigências 
do tempo, da instantaneidade. Tal sociedade leva à instauração de um 
jornalismo líquido (Deuze, 2006), que se configura na web.

Funções e Competências Implantadas ao Logo de 30 Anos no 
Webjornalismo Brasileiro

Com esse aparato teórico, a pesquisa levantou a evolução das 
funções e competências exigidas dos webjornalistas ao longo do desenvol-
vimento da web de modo a contribuir, como dito acima, para a memória 
do jornalismo e para a formação de futuros jornalistas. Assim buscou-
-se classificar as exigências formativas para desempenho crítico do 
webjornalismo, identificar a migração de funções e competências do 
webjornalismo para funções e competências da carreira tradicional do 
jornalismo e difereciar funções e competências do webjornalismo feito 
por sites e portais ligados a grupos de comunicação da cadeira tradicional 
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com as funções e competências de sites e portais não ligados a grupos 
de comunicação da cadeia tradicional.

Para atingir tais objetivos, uso como metodologia o estudo de 
caso (Yin, 2001), uma estratégia metodológica oriunda das Ciências 
Humanas que possibilita aprofundamento em relação ao objeto estudado 
de modo a identificar aspectos complexos de determinado fenômeno. 
No presente estudo, buscou-se identificar funções e competências do 
webjornalismo e sua transformação ao longo do tempo e da evolução 
tecnológica de modo a construir um sistema memorialístico e prospectivo.

Cabe pontuar que a metodologia adotada prevê procedimentos 
sistêmicos e sociológicos, tais como coleta de evidências relevantes e 
aprofundamento em relação ao fenômeno estudado no tocante a com-
parações entre os períodos analisados de modo a constituir um saber. 
Assim, foram buscados inicialmente os referenciais bibliográficos sobre 
funções e competências na fortuna crítica do tema. Posteriormente, 
trabalho de campo levantou tais funções entre os profissionais do setor 
das diferentes gerações no eixo Rio e São Paulo, garantido anonimato 
aos profissionais, uma vez que buscou-se relatos meramente descritivos 
de informações que se repetem em diferentes sites e portais.

Assim, foi possível identificar que a principal questão dos web-
jornalistas contemporâneos e como administrar a crescente interatividade 
dos leitores e usuários da web com os grupos de comunicação e deles 
entre si. Isso porque, com o avanço da internet e a criação de serviços 
de redes sociais digitais e blogs, a interatividade da internet deslizou 
para todos os lados, como as programações de televisão como reality 
shows, competições e programas noticiosos. Em 2003, o entusiasta 
Tim O’Reilly descreveu o movimento da Web 2.0, a chamada web 
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interativa, como “a mudança para uma internet como plataforma, e um 
entendimento das regras para obter sucesso nesta nova plataforma”. Para 
O’Reilly (2005, 2006), a função da Web 2.0 seria o uso da inteligência 
coletiva e interativa. Com o avanço da tecnologia, surgiu a necessidade 
de evolução para uma realidade atual na qual a web deixa de ser uma 
mera ferramenta de consulta virtual, formando uma rede de desenvol-
vimento coletivo de informações e aprendizados onde cada navegante 
pode não somente consumir, como contribuir.

No webjornalismo, essa interatividade pode ser usada para 
receber feedbacks de matérias publicadas e possíveis pautas para serem 
descobertas, tendo em vista que muitos dos jornalistas de redações usam 
as redes sociais como possíveis pontos de coleta de informações para 
criações de matérias. Com a popularização de aplicativos como WhatsApp 
e TikTok, que são altamente usados para divulgação de informações 
falsas de forma massiva ao redor do mundo, o webjornalista precisa 
estar sempre preparado e apurar abruptamente o que irá publicar online.

Diferente de antigamente, quando uma informação falsa era 
transmitida por televisão ou por jornal, no webjornalismo atual existe 
uma vantagem em relação ao impresso, no qual se pode atualizar a 
matéria a qualquer momento e evitar a propagação de fake news. Neste 
contexto, fica evidente a necessidade de listar quais funções e compe-
tências são esperadas dos webjornalistas para enfrentar esse cenário. 
Para este estudo, foram listadas funções e competências introduzidas 
em cada uma das fases do webjornalismo, a partir do referencial 2.0 
consagrado por Tim O’Reilly (2005 e 2006), sendo que para este estudo 
foram selecionadas 10 por fase.
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Funções e Competências dos Webjornalistas no Decorrer das Fases 
da Web

Tabela 1

Funções e Competências do Webjornalista 1.0
(Transpositiva do jornalismo tradicional)

Função Competência

Web design Editar e inserir seus textos e fotos em sua página na internet, além de 
trabalhar o layout das páginas.

Fotografia Captação de suas próprias fotos no formato digital.

Edição de imagem Edição, recorte e tratamento das fotografias em programas como o 
Photoshop, surgido em 1990.

Informática

A capacidade de utilizar um computador era, e ainda é, essencial. 
Nos primórdios, compreender o funcionamento de ferramentas 
básicas, como o mouse, se impôs como competência, que com 
o tempo se alargaria para entendimento do funcionamento de 
algoritmos das redes sociais digitais.

Redação Online
O webjornalista 1.0 ainda vivia um processo de produção jornalística 

idêntico ao processo analógico. Era necessário, portanto, a 
descoberta de uma nova linguagem mais apropriada para o meio.

Diagramação

Em um ambiente online ainda com baixíssima interatividade, 
a diagramação era mais importante para manter a atenção e 
navegabilidade dos leitores. Algo que migrou dos diagramadores 
para os webjornalistas já ao longo dos anos 90.

Apurador de 
conteúdo digital

Com a digitalização de conteúdo, o webjornalista precisava de 
conhecimento sobre como pesquisar no novo ambiente da web.

Repórteres 
especiais

Com a transição para a web, reportagens especiais se tornaram cada 
vez mais constantes.

Pensamento 
criativo e não 
linear

A redação e composição através do computador passou a permitir 
com muito mais facilidade que as matérias fossem construídas de 
forma não linear, podendo o webjornalista selecionar, reordenar, 
remover ou mesmo acrescentar conteúdo a qualquer tempo e em 
qualquer lugar de uma matéria.
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Agilidade
O webjornalismo começa a ganhar um aspecto de breaking news 

online com o início da produção diretamente para a web, em vez 
da simples transcrição do analógico para o digital.

Elaborada pelo autor Marco Aurélio Reis.

Tabela 2

Funções e Competências do Webjornalista 2.0
(Interatividade alargada)

Função Competência
Administração das 

redes sociais 
digitais

As redes sociais passaram a ser ferramenta de apuração, 
disseminação e checagem de informações. Webjornalistas 
passaram a ser referenciais nesta gestão nas redações.

Administração 
do jornalismo 
colaborativo 
digital

Pessoas sem formação jornalística, participando de forma ativa do 
processo de coleta e disseminação de informações passaram a 
ser stakeholders relevantes nas redações. Os webjornalistas se 
tornaram os principais gestores desse conteúdo. 

Redator 
“empacotador”

Com a disseminação de sites oficiais, surge essa nova função 
que engendra a competência de redação correta e veloz. O 
webjornalista passa a ser o responsável por atuar com a produção 
de textos, realizando o controle de processos da área de reescrita 
de material disponível em outros sites para o próprio site e para os 
veículos da cadeia tradicional dos veículos onde atua.

Blogueiro 
conteudista

Responsável por tomar conta dos dados e das informações 
disponibilizadas por internautas e transformar tais informações em 
assunto na web por meio de ferramentas digitais.

Gestor de fóruns 
e chats com 
leitores on-line 

Gerir ferramentas de interação com leitores, retirando conteúdos 
dessas interações para o site e para a cadeia tradicional do 
jornalismo no grupo de comunicação do site. 

Web Repórter Apurar conteúdo específico para o site, editar o conteúdo e subir o 
texto final na web, sem revisão de outro profissional.

Monitor de mídias 
digitais 

Devido à popularização das redes sociais, agora o espaço passa a ter 
importante destaque na hora de pautar os assuntos e os jornalistas 
precisam estar atentos ao que acontece nessas redes.

Web colunista  Produz textos opinativos específicos para e sobre a web, assunto que 
passa a ter mais espaço na cadeia tradicional do jornalismo. 
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Gestor do 
WhatsApp

Ferramenta surgida em 2009, passaria a ser de relevância para 
a cadeia tradicional do jornalismo. A expertise de gestão da 
ferramenta surgiu, no entanto, entre os webjornalistas 2.0.

Repórter 
multimídia 

É o profissional que integra infográficos, imagens, sons, links, 
animações entre outros recursos multimídia nas reportagens, 
tornando-as mais interativas e acumulando as funções antes 
designadas a mais de um profissional de formações diferentes. 

Elaborada pelo autor Marco Aurélio Reis.

Tabela 3

Funções e Competências do Webjornalista 3.0
(A semântica como ferramenta textual)

Função Competência

Redator com 
técnica de SEO

Escreve as notícias de forma estratégica para que elas sejam 
encontradas com mais facilidade, alcançando um número maior 
de leitores. Quem já atuava com webjornalismo teve de fazer 
curso nas redações de SEO (Search Engine Optimization ou 
otimização de mecanismos de busca).

Monitor de 
WhatsApp e de 
redes sociais

Monitora tudo que o grupo de comunicação está recebendo 
através do WhatsApp e das redes sociais, usando ferramentas 
tecnológicas para administrar o volume. Com a seleção feita, 
fica responsável por tirar dúvidas, avaliar críticas, anotar e 
compartilhar internamente informações valiosas sobre os usuários 
do site ou portal de notícias.

Escuta e apurador 
dos conteúdos 
colaborativos

Profissional encarregado por checar as mensagens recebidas através 
do WhatsApp ou pelas redes sociais. Ele assumiu a função de 
detalhar e conferir as informações recebidas, avaliando se é um 
conteúdo relevante, verídico ou falso.

Gestor de 
conteúdo para 
as plataformas 
digitais.

Responsável pela produção e sugestão de conteúdo para as 
postagens. Precisa se adaptar às plataformas que surgiram, como 
Twitter e Facebook, e entender a linguagem de cada uma delas, 
buscando inovações e interações com o público.

Editor de vídeos 
e fotos por 
aplicativos

Edita vídeos e fotos através de seus smartphones, por meio dos 
aplicativos que surgiram com os avanços tecnológicos.
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Repórter/ apurador 
em mobile de 
notícias por 
meios digitais

Profissional que se adapta a entrevistar e apurar as notícias através 
de seus smartphones, pelo WhatsApp ou através de plataformas 
digitais em mobile.

Repórter que 
produz lives para 
redes sociais

Produz matérias para a transmissão ao vivo nas redes sociais, 
fazendo com que o público consiga assistir de seus smartphones 
e consiga interagir e responder ao vivo aquela reportagem ou 
chamada para algum veículo da cadeia tradicional do jornalismo 
do grupo de comunicação.

Analista de 
audiência

Profissional responsável por analisar a audiência e o engajamento 
que as matérias têm para entender melhor o que o público deseja 
assistir, ler ou ouvir.

Webdesign
Desenvolve o aspecto visual do site e das redes sociais, se 

adaptando para cada plataforma, pensando nas cores, fontes e 
imagens e criando o layout. 

Profissional de UX/
UI

Responsável por manter a melhor experiência de navegação do 
usuário dentro do site, fazendo com que o design projetado atenda 
todas as necessidades do mesmo.

Elaborada pelo autor Marco Aurélio Reis.

Tabela 4

Funções e Competências do Webjornalista 4.0
(Ferramentas da inteligência artificial a serviço do 

jornalismo na web)

Função Competência

Jornalista de dados Gestão de macro dados numéricos e expertise para obtenção e 
manipulação usando ferramentais tecnológicos. 

Operador de IoT 
redacional 

A propagação da IoT (Internet of Things) desenvolveu plataformas 
como a Dweet, permitindo que objetos dessa categoria possam 
publicar em canais do tipo M2M (máquina para máquina), 
espécie de robôs que precisam ser planejados.

Desenvolvedor de 
newsgames

Profissionais que desenvolvem toda a formação de jogos e 
ambientes virtuais para propagação de notícias.

Publicitário nativo
Produtor de conteúdo jornalístico, mas atendendo interesses de 

anunciantes. Função deslizada para o webambiente e replicada 
deste para cadeia tradicional do jornalismo.
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 Arquiteto da 
Informação

Avalia e corrige o ambiente digital do conteúdo, de modo a 
garantir a satisfação do usuário e a permanência dele no site/
portal.

Operador de Trends
Analista das palavras mais utilizadas na web e uso dessa 

informação para direcionamento, enquadramento e redação de 
textos jornalísticos na rede, numa função ampliada do SEO.

Operador de ações 
de realidade 
aumentada

Graças à tecnologia de integração com elementos ou informações 
virtuais para visualizações do mundo real, tal competência é 
usada cada vez mais em reportagens da web.

Operador de novas 
ferramentas 
profissionais

É o caso dos mochilinks e dos drones para captação de imagens 
e de máquinas fotográficas de 360°. Competência que requer 
especialização e valorizada no webambiente jornalístico.

Organizador e 
usuário de 
aplicativos de 
mídia

O trabalho é focado na criação, no uso e no aperfeiçoamento de 
aplicativo de mídia, possibilitando e acelerando as informações 
que serão transformadas em matérias. O compartilhamento entre 
uma criptografia por meio de um acesso é liberado apenas pela 
empresa para os jornalistas.

Operador de robô 
jornalista

Tanto para escrever textos simples quanto para apresentar notícias 
na tela, os robôs são elaborados e desenvolvidos por pessoal de 
TI em conjunto com webjornalistas.

Elaborada pelo autor Marco Aurélio Reis.

Tabela 5

Funções e Competências do Webjornalista 5.0
(O humano como centro e tendo como sustentação 
a qualidade de vida humana, a inclusão social, a 

sustentabilidade e a emoção)

Função Competência

Jornalista para 
plataformas 
imersivas

Preocupação de contar histórias onde os usuários possam ter 
experiência em “primeira-pessoa”. Os usuários são colocados 
virtualmente no evento e permitidos a agir e se sentir presentes 
na narrativa, obtendo assim diferentes sentimentos e emoções.

Jornalista designer Jornalista que além de escrever, pode realizar artes para redes 
sociais, infográficos para o site, etc. 

Produtor de 
identificação, 
sentimentos

Além das matérias, se utiliza dos meios tecnológicos para 
trazer maior aproximação e humanidade visual para o site, 
mobilizando competências em torno da inteligência emocional.
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Repórter Home 
office

Realiza matérias e entrevistas à distância, reunindo-se com a 
chefia de maneira virtual e subindo conteúdos de casa.

WebJornalista de 
soluções

Recebe e aprofunda a apuração de problemas da sociedade, de 
modo a ir além em busca de soluções para eles.

 Curador de 
colaboradores

Jornalista que recebe e avalia conteúdos enviados por 
colaboradores fixos e eventuais.

WebNarrador Grava e edita áudios para a webradio, podcast, web e redes 
sociais. Atua com uma narração pessoal, identificavel. 

Webjornalista 
gatewatcher

Profissional que filtra conteúdo na rede para enriquecer o site com 
histórias pessoais.

Webjornalista 
narrador subjetivo

Especializado em reportagens no formato storytelling, opinativo e 
de revelação de bastidores para os canais virtuais.

 Webjornalista 
customizador

Atende à opção de o receptor usufruir das informações quando 
quiser e no conteúdo desejado, a partir de empacotamentos ou 
direcionamentos de conteúdo.

Elaborada pelo autor Marco Aurélio Reis.

Além das 50 funções e competências listadas acima, a pesquisa 
deparou com outras dezenas a partir dos relatos dos profissionais ouvidos. 
Foram listadas apenas aquelas citadas ou confirmadas por mais de dois 
entrevistados, por vivenciarem ou terem conhecimento de sua ocorrência 
em outra redação. As demais foram catalogadas para futuras pesquisas, 
de modo a serem confirmadas ou não em trabalhos de campo futuros. 
Buscou-se nas definições seguir de forma mais fiel as descrições, mas 
adaptações foram feitas para melhor entendimento no formato escrito.

Considerações Finais

Observa-se que as funções e competências identificadas na pes-
quisa em uma das fases se manteve nas demais, com igual formatação 
ou com configuração atualizada. Atualmente, a cadeia tradicional da 
informação busca elementos do webjornalismo e vice-versa, de modo 
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a uma troca de experiências bem-sucedidas, o que fortalece todo o 
jornalismo. Em especial, o impresso que hoje vive a transição de lei-
tura impressa para o digital por assinantes por meio de diferentes telas 
digitais pagas, o chamado jornalismo premium digital.

Assim, o webjornalista 5.0 está inserido numa sociedade que tem 
como sustentação quatro conceitos-chave: centramento no ser humano, 
fusão do ciberespaço com o espaço físico, conhecimento intensivo e 
orientação por dados (Deguchi et al., 2020). A consolidação do jorna-
lista multifunções no webambiente é outro conceito relevante, uma vez 
que ações tais como design, edição de imagens e redação de conteúdo 
complementar digital passaram aos poucos às mãos de um único jorna-
lista, que precisou acumular funções e desenvolver competências antes 
a cargo de mais de um profissional.

Compreende-se também que a aceleração da interatividade entre 
leitores e veículos é a tarefa mais difícil de administrar no webambiente, 
por sua instantaneidade e volume, algo complexo mesmo após todos 
os avanços tecnológicos. Tal competência tem novos aspectos, como 
as redes sociais digitais, mas se mantém como desafio a ser enfrentado 
pelos jornalistas e pela tecnologia. Afinal, a interação ainda se mostra 
maior que a capacidade de gestão nas redações da cadeia tradicional 
do jornalismo e na nova cadeia digital do setor.

Entre as funções e competências identificadas na pesquisa estão, 
como dito acima, algumas que representam evolução webjornalismo de 
uma fase para outra. Outras são decorrentes da evolução tecnológica 
acelerada deste milênio. Mas todas são impulsionadas ou motivadas 
pela expansão da interatividade. Outras funções e competências já 
impactam a formação de novos jornalistas, sendo que, em algumas 
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faculdades, disciplinas como Arquitetura da Informação, Mídias Digitais 
e Jornalismo de Dados passaram a ser oferecidas como obrigatórias na 
grade curricular.

Cabe destacar, porém, ter sido rápida e bem-vinda a reação con-
temporânea das redações ao avanço das fakes news. Este avanço, em 
decorrência do cenário descrito acima, mexeu com o cenário político 
nacional, mas fortaleceu o jornalismo a partir das agências de checagem 
e dos consórcios de mídia para levantamento de mega dados como os 
relacionados à pandemia do Covid-19, reforçando a competência habitual 
dos jornalistas de apuração cuidadosa dos fatos, muito anterior à web.

Por fim, cabe realçar a importância de a academia pensar com 
as redações uma forma de melhor gestão da interatividade, de modo 
a fortalecer ainda mais o jornalismo e, com ele, a democracia no país. 
E liderar o debate sobre a qualidade do jornalismo no momento de multi 
e politarefismo nas redações, sobre os limites dessa sobreposição de 
funções e competências e sobre o futuro da profissão com o avançado 
estado de expansividade para web e redes sociais digitais dos veículos 
da cadeia tradicional do jornalismo.

Referências
Anderson, C., Bell, E., & Shirky, C. (2017). Post-Industrial Journalism: 

Adapting to the Present. Tow Center for Digital Journalism. https://
academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D8N01JS7

Bauman, Z. (2003). Modernidade Líquida. Zahar.



269

Baldessar, M. J. (2009). Mundo digital: Jornal do Brasil na Internet no 
tempo do PC 386 [Trabalho apresentado]. VII Encontro Nacional 
da Rede Alcar, Fortaleza, PE, Brasil.

Canavilhas, J. (Org.) (2014). Webjornalismo: 7 características que 
marcam a diferença. Livros LabCom.

Canavilhas, J.  (2006). Webjornalismo: Da pirâmide invertida à pirâmide 
deitada. Biblioteca On-line de Ciências de Comunicação (BOCC). 
http://bocc.ufp.pt/pag/canavilhas-joao-webjornalismo-piramide-
invertida.pdf

Codina, L. (2003). Hiperdocumentos: Composición, Estructura y 
Evaluación. Em J. Diáz Noci, & R. Salaverría (Eds.), Manual de 
Redacción. Ciberperiodística.

Costa, C. T. (2014). Um modelo de negócio para o jornalismo digital. 
Columbia Journalism Review/ Revista de Jornalismo da ESPM, 9.

Deguchi, A., Akashi, Y., Hato, E., Ohkata, J., Nakano, T., & Warisawa, S. 
(2020). What Is Society 5.0? In Hitachi-UTokyo Laboratory 
(H-UTokyo Lab.) (Ed.), Society 5.0. A People-centric Super-smart 
Society. Springer Open.

Deuze, M. (2006). Liquid Journalism, Deuze, M. (2006). Liquid 
journalism. Political Communication Report. www.academia.
edu/709256/Liquid_journalism

Kischinhevsky, M. (2009). Convergência nas redações: mapeando os 
impactos do novo cenário midiático sobre o fazer jornalístico. 



270

In C. Rodrigues (Org.), Jornalismo online: modos de fazer. Ed. PUC-
Rio; Sulina.

Kneipp, V. A. P. (2018). Vídeoreportagem transmídia/crossmedia: uma 
estratégia para o RNTV. Comunicação & informação, 21, 37-50.

Landow, G. P. W. (1995). Hipertexto. La convergencia de la teoría 
crítica contemporánea y la tecnología. Paidós.

Latorre, M. (2018). Historia de las WEB, 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0. Universidad 
Marcelino Champagnat.

Lopez, D. (2010). Radiojornalismo hipermidiático: tendências e 
perspectivas do jornalismo de rádio all news brasileiro em um 
contexto de convergência tecnológica. Livros LabCom. http://www.
livroslabcom.ubi.pt/pdfs/20110415-debora_lopez_radiojornalismo.
pdf

Lorenz, M. (2014). Personalização: Análise aos 6 graus. In J. Canavilha 
(Org.), Webjornalismo: 7 caraterísticas que marcam a diferença. 
Livros LabCom.

Mcclelland, D. C., & Spencer, L. M. (1990). Competency assessment 
methods: history and state of the art. Hay McBer Research Press.

O’reilly, T. (2006, 10 dezembro). Web 2.0 compact definition: trying 
again. Radar. http://radar.oreilly.com/2006/12/web-20-compact-
definition-tryi.html



271

O’reilly, T. (2005, 30 setembro). What is Web 2.0: design patterns and 
business models for the next generation of software. www.oreilly.
com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html

Palácios, M. (2014). Memória: Jornalismo, memória e história na era 
digital. In J. Canavilha (Org.), Webjornalismo: 7 caraterísticas que 
marcam a diferença. Livros LabCom.

Palácios, M. (2004). Jornalismo online, informação e memória: 
apontamentos para debate. Revista PJ: BR Jornalismo Brasileiro, 
(4). http://www2.eca.usp.br/pjbr/arquivos/artigos4_f.htm

Pavlik, J. (2014). Ubiquidade: 7 princípios do jornalismo na era digital. 
In J. Canavilha (Org.), Webjornalismo: 7 caraterísticas que marcam 
a diferença. Livros LabCom.

Perrenoud, P., & Magne, B. C. (1999). Construir: as competências 
desde a escola. Ed. Artmed.

Reis, M. A. (2018). Novas funções e competências em jornais do Rio 
ante o avanço das redes sociais digitais [Trabalho apresentado]. 
41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Joinville, 
SC, Brasil.http://portalintercom.org.br/anais/nacional2018/resumos/
R13-0737-1.pdf

Reis, M. A. (2015). Crise leva o jornalismo impresso do Rio a reinventar 
seu negócio. Revista Brasileira de Ensino de Jornalismo, 5(17).

Reis, M. A., Thomé, C. A, & Miranda, P. (2018). Novas funções e 
competências do Telejornalismo brasileiro [Trabalho apresentado]. 



272

41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Joinville, 
SC, Brasil.

Reis, M. A., Thomé, C. A, & Miranda, P. (2017). Novas funções e 
competências em emissoras de rádio ante o avanço das redes 
sociais digitais [Trabalho apresentado]. 40º Congresso Brasileiro 
de Ciências da Comunicação, Curitiba, PR, Brasil.

Rost, A. (2014). Interatividade: Definições, estudos e tendências. 
In J. Canavilha (Org.), Webjornalismo: 7 caraterísticas que marcam 
a diferença. Livros LabCom.

Sodré, M. (2002). Antropológica do espelho: Uma teoria da comunicação 
linear e em rede. Ed. Vozes.

Salaverría, R. (2002). ¿Haciadónde se dirige laconvergencia de medios? 
Mediacción Consultores.

Salaverría, R. (2014). Multimedialidade: Informar para cinco sentidos. 
In J. Canavilha (Org.), Webjornalismo: 7 caraterísticas que marcam 
a diferença. Livros LabCom.

Thomé, C., & Reis, M. A. (2019). Novas funções e competências no 
telejornalismo regional. In I. Coutinho, & C. Emerim (Orgs.), 
Telejornalismo local: teorias, conceitos e reflexões. Insular.

Yin, R. K. (2001). Estudo de caso: planejamento e métodos. Bookman.

Zarifian, P. (1999). Objectif compétence. Liaisons.



273

JORNALISMO CONTEXTUAL: 
NOVOS CAMINHOS PARA UMA 

PRÁTICA ENGAJADA COM A 
QUALIDADE DA INFORMAÇÃO

Ana Carolina Brandão da Silva1

É notório o fato de que no decorrer da história do jornalismo 
sua viabilidade e sobrevivência foram colocadas à prova e questionadas 
por aqueles que associavam a prática unicamente ao meio. Assim foi 
quando do surgimento do rádio, da televisão e da internet. Porém, é 
inconcebível “imaginar a possibilidade de vida nas modernas socieda-
des de massas sem a mediação do jornalismo” (Gentilli, 2005, p. 125).

A despeito de sua inegável relevância, observa-se na imprensa 
comercial brasileira uma tendência de apenas apresentar os fatos, for-
necendo pouco “background” e muito foreground” (Traquina, 2008) 
mostrando-se, dessa forma, alheia à necessidade da audiência de ter 

1. Mestranda do Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade 
Estadual Paulista - UNESP. acb.silva@unesp.br
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acesso a informações adicionais para o entendimento das implicações 
do acontecimento.

Nesse sentido, o Jornalismo Contextual surge como alterna-
tiva. Diferentes autores em momentos diversos se debruçaram sobre o 
tema que, por carecer de uma definição amplamente aceita, é chamado 
por vezes de Jornalismo Explicativo, Jornalismo Contextualizado ou 
Jornalismo Long-Form. Apesar da diversidade de denominações, esse 
tipo de prática tem como principais características a ênfase no “como” 
e “por quê” do lead tradicional; o oferecimento de enquadramentos 
temáticos em oposição ao enquadramento episódico; e a ênfase no 
contexto. A relevância da prática se justifica pelo fato de que a partir do 
oferecimento de informações de qualidade é possível alcançar o ideal 
democrático de uma cidadania informada (Schudson, 2008 como citado 
em Dan & Rauter, 2001, pp. 2-3).

Diante do exposto, o artigo buscou contribuir com pesquisas 
sobre Jornalismo Contextual que vem despertando, nos últimos anos, 
o interesse de parte da comunidade acadêmica brasileira dedicada ao 
estudo das alterações do jornalismo, seu papel e participação na socie-
dade contemporânea.

Para tal, em um primeiro momento, foram apresentadas considera-
ções de teóricos que chamaram a atenção para o fato de que o jornalismo 
foi e ainda é um componente essencial da democracia. Em seguida, o 
artigo se debruçou sobre a relação entre jornalismo e cidadania. Por fim, 
foi apresentado um histórico sobre Jornalismo Contextual, suas princi-
pais características e diferenças em relação ao jornalismo comumente 
praticado pelos veículos da grande imprensa brasileira.
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Como metodologia optou-se pela aplicação da revisão da lite-
ratura. Para tal, foram enfatizados estudos nacionais e internacionais.

Evidências recentes destacam a relevância do jornalismo na 
atualidade a despeito das críticas e da desconfiança que permeiam a 
atividade ao longo de sua história. No entanto, conclui-se que para que 
ocorra uma contribuição efetiva em relação ao alargamento da cidadania 
é necessário que sejam ofertados ao público, contexto, interpretação e 
que a qualidade da informação seja com componente que guie o trabalho 
dos jornalistas. Tais características definem o Jornalismo Contextual.

A Relevância do Jornalismo na Contemporaneidade

É inquestionável o fato de que a presença da Internet alterou 
diferentes aspectos das nossas vidas. Além de influenciar a maneira como 
nos relacionamos, ela alterou também, em algum grau, nossos hábitos 
de consumo e ampliou as fontes de informações com a proliferação de 
sites e portais de notícias.

Apesar de reconhecidas vantagens como instantaneidade, encur-
tamento de distâncias e comodidade, sua influência passou a ser 
questionada. No caso específico do jornalismo, a crise da empresa jor-
nalística enquanto modelo de negócios, com destaque para o impresso, 
a proliferação de espaços de conteúdos informativos e os impactos da 
convergência digital suscitaram discussões sobre a sobrevivência da 
atividade em si (Pereira & Adghirni, 2011). Como se sabe, em diferentes 
momentos, com o advento de novas tecnologias e técnicas, a viabilidade 
e a necessidade do jornalismo foram colocadas em dúvida.

Apesar dos questionamentos levando em consideração as mudan-
ças estruturais e a presença mais expressiva das redes sociais no cotidiano, 
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o jornalismo, nos últimos anos, mostrou-se uma atividade essencial. 
Em períodos pandêmicos, por exemplo, a atividade profissional do 
jornalismo foi responsável por divulgar informações confiáveis em um 
contexto de incertezas e de espalhamento proposital de informações 
inverídicas por parte até mesmo de autoridades. No Brasil foi criado 
no dia 8 de junho de 2020 um consórcio formado pelos veículos g1, 
O Globo, Extra, Estadão, Folha de S.Paulo e Uol para fazer frente à 
omissão de informações sobre a evolução da pandemia. A iniciativa 
inédita no país possibilitou que os cidadãos tivessem acesso aos números 
de casos e óbitos provocados pela Covid-19.

Desse modo, durante o período mais crítico da pandemia no 
Brasil, a relevância da prática jornalística mostrou-se inquestionável. 
Além da ação do consórcio de veículos de comunicação, alguns veí-
culos também desempenharam um importante papel na divulgação 
de informações sobre a vacinação e na checagem de informações que 
pudessem confundir a sociedade.

Tendo em vista esse fato, é possível afirmar que o profissional de 
jornalismo na atualidade tem como principal função ofertar informação, 
porém não se trata de qualquer tipo de informação, já que o contexto e a 
qualidade devem nortear o trabalho. Munido de informações verídicas 
e relevantes, o indivíduo é capaz de realizar seus próprios julgamentos, 
participar conscientemente da política de seu país, se engajar, e, em larga 
medida, exercer de maneira mais efetiva a cidadania. Essa questão, ou 
seja, a relevância da prática, foi enfatizada por diferentes autores ao 
longo do desenvolvimento dos estudos em jornalismo. Enfatizava-se, 
por exemplo, o fato de que a informação jornalística é simplesmente 
indispensável para estar no mundo nos dias atuais. O que alguns autores 
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chamam de “necessidade social da informação” é hoje suprida sobretudo 
pelo jornalismo (Gentilli, 2005, p. 125).

Por isso, ao jogar luz sobre o tema “relevância do jornalismo”, 
faz-se necessário enfatizar a sua relação com a cidadania.

Inicialmente, é necessário pontuar que ao discorrer sobre a 
relação entre jornalismo e cidadania torna-se imprescindível enfatizar 
a questão do direito à informação, já que:

Quando nos referimos ao direito à informação estamos tratando de 
algo maior do que aquela informação necessária ao exercício de 
outros direitos. Estamos nos referindo, agora, àquela reconstrução 
da realidade que nos oferece o conjunto de alternativas e 
possibilidades posto no mundo. (Gentilli, 2005, p. 141)

No sistema de democracia representativa, o jornalismo e a 
imprensa são elementos constituidores decisivos (Gentilli, 2005, p. 142). 
Porém, para que as potencialidades do jornalismo sejam realmente 
desenvolvidas, é necessário que ele seja exercido em um ambiente, além 
de democrático, plural. Nesse ambiente, que engloba esses componen-
tes “podem vir a se desenvolver um novo padrão de profissionalidade 
política centrado na ideia da informação para a cidadania” (Gentilli, 
2005, p. 142).

Outra questão a ser pontuada é que para uma maior contribuição 
para a cidadania, o jornalista deve assumir os papéis de mediador e de 
representante. Mediador, pois, é ele o responsável por atender a demanda 
dos cidadãos por informação e por mediar o acesso da população à 
informação pública, além, é claro, de oferecer visibilidade ao poder e 
ao mundo. Porém, trata-se de uma mediação ativa e não passiva, já que 
o jornalista trata a informação e assume o papel de filtrar, selecionar e 
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organizar as informações para que o leitor faça seus próprios julgamen-
tos. São essas especificidades que caracterizam o modelo típico-ideal 
de jornalismo.

Ao guiar o seu trabalho a serviço do leitor, o jornalista presta um 
serviço para o cidadão consumidor da informação. Porém para que isso 
seja posto em prática, é essencial que o profissional e a empresa para a 
qual ele trabalha não tenham interesses particulares, o jornal deve ser 
“uma instituição social, mesmo que seja uma empresa privada” (Gentilli, 
2005, p. 145). Entretanto, no caso brasileiro, o que se convencionou 
denominar de grande mídia mantém interesses particulares, sejam 
políticos ou econômicos, alheios ao interesse público. Esse não é, por 
exemplo, o caso de alguns países europeus, que optaram por intervir 
no mercado de mídia por entender que:

a aplicação irrestrita das leis de economia de escala aos negócios 
de mídia tende a comprometer, de maneira significativa, a 
formação de cidadãos emancipados o suficiente para a manutenção 
da vitalidade de uma democracia plural. (Rothberg, 2011, p. 8)

É importante pontuar também que jornais são indústrias que 
produzem um produto como qualquer outra indústria, a diferença está 
no fato de que, o jornalismo, diferentemente de outras áreas, produz um 
direito (Gentilli, 2005, p. 147). Para que esse direito seja efetivamente 
viabilizado, é necessário que o jornalismo assuma a função de ofertar 
informações que permitam o julgamento por parte do próprio cidadão. 
É necessário também que a sociedade demande mais informações de 
qualidade, algo que tem estrita relação com o alargamento da cidadania:
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Quando os direitos de cidadania se ampliam e se alargam, quando 
a sociedade é, crescentemente, mais portadora de direitos de 
cidadania, a demanda por uma maior qualidade dos jornais 
também é crescente. A informação, como uma necessidade 
vital para o exercício pleno de direitos induz a uma exigência 
de melhores jornais. (Gentilli, 2005, p. 150)

Apesar da própria sociedade ser um componente essencial, os 
veículos devem assumir um papel de destaque para o movimento de 
ampliação da cidadania. Desse modo, é importante ressaltar que “a 
estrutura de comunicações reflete a circunstância concreta da realidade 
numa determinada sociedade” (Gentilli, 2005, p. 151). Em uma sociedade 
democrática, os jornalistas agem no sentido de dar visibilidade ao poder 
e ao mundo, no entanto a monopolização do mercado da comunicação 
dificulta que esse potencial seja explorado de forma plena enquanto 
não houver uma pressão pela qualidade da informação. E é justamente 
a qualidade um dos pilares do Jornalismo Contextual, prática que se 
dedica a ofertar informações imprescindíveis para a construção de uma 
opinião pública consciente.

Jornalismo Contextual

Conhecido também como Jornalismo Explicativo, Interpretativo 
ou até mesmo Jornalismo Long-Form, a prática dedicada à explicação 
e contextualização dos acontecimentos também recebe o nome de Jor-
nalismo Contextual.

Para contextualizar historicamente o que venha a ser esse gênero 
que atribui maior importância à qualidade da informação, é necessário ana-
lisar as transformações pelas quais os jornais norte-americanos passaram.
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No final do século XIX e início do século XX, a reportagem jor-
nalística voltada à interpretação e contextualização era pouco expressiva 
nos Estados Unidos devido às condições às quais a sociedade estava 
inserida (Forde, 2007). Na época, ideias iluministas que atribuíam 
maior importância à razão e à objetividade dos fatos predominavam. 
No jornalismo, a influência do Iluminismo é percebida pelo emprego da 
técnica conhecida como pirâmide invertida, que padroniza a disposição 
das informações.

Porém, durante as décadas de 1920 e 1930, esse cenário começou 
a mudar e uma nova concepção de reportagem surgiu. Segundo Forde 
(2007), nessa nova era, a reportagem explicativa emergiu como uma 
ideia sobre o que uma reportagem jornalística poderia e deveria ser, 
“uma explicação e interpretação de eventos e fenômenos complexos 
colocados no contexto social, político ou cultural” (p. 227). Apesar 
dessa concepção de reportagem não ter colocado fim ao protagonismo 
da reportagem objetiva, notou-se o início da transformação dos jornais 
norte-americanos.

É importante ressaltar que esse novo formato é nomeado e 
definido de diferentes maneiras em estudos diversos. Porém, o ponto 
em comum entre esses estudos é o fato de que a “explicação é ampla-
mente entendida como uma função informativa essencial do jornal 
servindo a fins democráticos” (Parisi como citado em Forde, 2007, p. 
228). Além disso, esse tipo de explicação tem como foco o “como” e 
“por quê” ao invés do “quem”, “o quê” e “quando” do lead tradicional.

Entre as evidências do surgimento da reportagem explicativa 
nos Estados Unidos está, de acordo com Forde (2007), a publicação 
do artigo “Jornalismo Explicativo” no “The Journalism”, primeira 
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publicação comercial norte-americana. Na ocasião, foi pontuado o 
fato de que a falta de explicação nas reportagens teria como principal 
explicação a falta de preparação dos repórteres para explicar fenômenos 
sociais importantes claramente para os leitores, com destaque para crises 
financeiras e conflitos internacionais.

Conforme Forde (2007), se na época esse sentimento parecia ser 
algo isolado, ele se difundiu na década de 1930. Como evidência de tal 
constatação é possível citar dois fatos: o maior interesse manifestado 
por jornalistas e editores nos primeiros anos da década de 1930 e a 
resolução da Sociedade Americana de Editores de Jornais, em 1933, que 
determinava que cabiam aos editores dedicar maior atenção e espaço 
para notícias explicativas e interpretativas (Schudson como citado em 
Ford, 2007).

Outros acontecimentos dão sustentação a essa ideia de que o 
Jornalismo Explicativo se difundiu durante as décadas de 1920 e 1930 
nos Estados Unidos, como o aumento nas capitais de profissionais trei-
nados e qualificados em relatar, explicar e interpretar acontecimentos 
factuais (Macdougall como citado em Forde, 2007). Assim como também, 
o ceticismo manifestado por parte dos jornalistas em relação à ideia 
difundida e internalizada na cultura profissional de transparência dos 
fatos. Acontecimentos históricos com destaque para a crise financeira 
de 1929 e o crescimento da cobertura de notícias internacionais também 
podem ser citados como possíveis evidências. Em relação à cobertura 
internacional, parte dos jornalistas percebeu que a reportagem objetiva 
já não era suficiente para explicar temas complexos.

Desenvolvimentos tecnológicos e a concorrência ao jornalismo 
impresso protagonizada pela televisão com o seu imediatismo, também 
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explica, parcialmente, o surgimento do Jornalismo Explicativo. Segundo 
Barnhurst e Mutz (1998 como citado em Forde, 2007), as notícias se 
tornaram, na época, maiores, mais analíticas e menos focadas em eventos.

Contribuíram também para o estudo do contexto no jornalismo, 
Fink e Schudson (2014), que se destacam por ter enfatizado as trans-
formações pelas quais os jornais norte-americanos passaram entre os 
anos 1950 e início dos anos 2000. São evidenciados, por exemplo, o 
fato de que os jornalistas se tornaram mais agressivos, as notícias cres-
ceram em tamanho, as notícias se tornaram mais contextualizadas e os 
jornais americanos passaram a produzir notícias para além da ideia de 
que a agenda pública é o que as principais figuras políticas dizem. Vale 
destacar ainda que, para Fink e Schudson (2014), existem diferentes 
tipos de reportagens contextuais, como aquelas que têm como princi-
pal objetivo explicar para os leitores questões complicadas ou ainda 
aquelas que utilizam de maneira mais expressiva recursos gráficos, 
como tabelas ou gráficos. No Brasil, o maior exemplo de veículo que 
baseia suas explicações no uso de recursos gráficos é o Nexo, veículo 
lançado em 2015.

É necessário destacar ainda que, diferentemente de outras análises 
que enfatizam outros fatores para a mudança na cultura profissional das 
notícias, Fink e Schudson (2014) chamam a atenção para o fato de que o 
surgimento do Jornalismo Contextual está no cerne das transformações:

Os próprios jornalistas colocaram tanta ênfase em Watergate 
(1972-74) como um ponto de inflexão que às vezes esquecem 
que (a) a grande mudança na cultura de notícias começou 
no final dos anos 1960, e (b) o crescimento do jornalismo 
contextual representa uma mudança quantitativa maior do que 
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uma realocação de esforços para o jornalismo investigativo. 
(p. 15)

Uma análise do tema “Jornalismo Contextual” releva estudos 
mais recentes, como o produzido pelas pesquisadoras Lückman e 
Fonseca (2017), que buscaram compreender epistemologicamente o 
contexto no jornalismo a partir de ideias de diferentes atores, entre eles, 
Franklin et al. (2005). Os estudiosos em questão consideram que para 
analisar o contexto no jornalismo deve-se partir de três perspectivas: 
o contexto de produção; o background da notícia; e os antecedentes 
históricos e/ou sociais.

O background da notícia é compreendido como “a referência 
a episódios anteriores relacionados ao mesmo assunto, fornecendo 
informações adicionais às questões básicas do lead” (Lückman & 
Fonseca, 2017, p. 163). Já no caso da contextualização recorrendo-se 
aos antecedentes históricos ou sociais, o objetivo é fazer com o que o 
texto jornalístico “ajude a compreensão do leitor sobre o significado 
do acontecimento noticiado” (Franklin et al. como citado em Lückman 
& Fonseca, 2017, p. 163).

Como ressaltado por Schlesinger (1978), a falta de fornecimento 
de background é uma das características da cobertura noticiosa:

existe uma tendência inerente às notícias que as leva a serem 
enquadradas de uma forma descontínua e a-histórica e isso 
implica um estrangulamento do contexto e, por conseguinte, 
uma redução de significação. (Schlesinger, 1978 como citado 
em Wolf, 2012, p. 232)
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A importância da contextualização no jornalismo também é 
mencionada por Traquina (2017), que enfatiza que:

Quanto mais a notícia insere o acontecimento numa ‘narrativa’ 
já estabelecida, mais possibilidades a notícia tem de ser notada. 
Significa isto que a notícia deve ser interpretada num contexto 
conhecido, pois corresponde às expectativas do receptor. Implica 
a inserção da novidade num contexto já conhecido, com a 
mobilização de estórias que os leitores já conhecem. (2002, 
p. 200 como citado em Lückman & Fonseca, 2017, p. 164)

Como alternativa a esse cenário, Lückman e Fonseca (2017) 
destacam a importância de se recorrer aos mapas culturais:

Para construir a notícia, os jornalistas devem dispor de “mapas 
culturais” do mundo social que lhes permite dar sentido aos 
acontecimentos. O mundo não deve ser representado como 
uma sequência de ocorrências caóticas, desordenadas e não 
relacionadas, e sim com acontecimentos identificados e inseridos 
em um contexto social. Isso implica que os acontecimentos 
transformados em notícia sejam relacionados com outros 
acontecimentos conhecidos pelo público e que também sejam 
colocados em um quadro de significados familiares a ele. (p. 164)

De acordo com Hall (1993), a contextualização dos aconteci-
mentos recorrendo aos quadros de referência está no cerne da atividade 
jornalística, os jornalistas devem fazer com que o mundo se torne inte-
ligível para leitores e espectadores.

Park (2008) e Cornu (1999) também destacaram a questão do 
contexto no jornalismo. Park (2008) chamou atenção para o fato de que 
a tarefa do jornalista é relatar um evento quando ele acontece e o seu 
interesse no passado e no futuro ocorre apenas no sentido de projetar luz 
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sobre o que é real e presente. Para Lückman e Fonseca (2017, p. 166), a 
“luz projetada do passado e do futuro sobre o real de que fala Park, pode, 
portanto, ser interpretada como a contextualização do acontecimento”.

Enquanto Cornu comparou o jornalista ao historiador no que 
diz respeito à investigação jornalística e à investigação histórica, ambas 
atentas não apenas ao relato dos fatos. A investigação jornalística 
também se preocupa, implícita ou explicitamente, com a interpretação 
dos acontecimentos. Além da questão da interpretação, são destacadas 
também duas outras ordens da informação: a observação e a narração.

Outra contribuição que aqui merece ser destacada é a identificação 
de três categorias da interpretação jornalística. Vale mencionar a inter-
pretação causal, definida como “aquela que corresponde à procura das 
causas, dos encadeamentos, da contextualização do objeto observado” 
(Cornu, 1999, como citado em Lückman & Fonseca, 2017, p. 165). 
Dessa forma, estão diretamente relacionadas à interpretação causal e à 
explicação o “como” e o “por quê” do lead. “Do ponto de vista jorna-
lístico, a interpretação causal abrange a contextualização dos fatos de 
atualidade por meio da resposta aprofundada e exaustiva a essas duas 
questões básicas (Lückman & Fonseca, 2017, p. 165).

Em oposição a Cornu (1999 como citado em Lückman & 
Fonseca, 2017), Traquina (2005) considera que a atividade jornalística 
não é comparável ao trabalho dos historiadores. O jornalismo, pelo 
menos aquele dito tradicional, na visão de Traquina (2005), orienta-se 
muito mais pelo presente, fornecendo pouco “background” e muito 
“foreground”:

A notícia, como surge diariamente, e como é concebida, está 
em oposição radical à história. De fato, o sistema de ciclos ao 
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longo do dia noticioso tende a abolição da consciência histórica, 
criando uma perpétua série de primeiros planos, à custa do 
aprofundamento e do background. (Schlesinger, 1977/1993 
como citado em Traquina, 2008, p. 49)

A comparação entre profissões diferentes para enfatizar a questão 
do contexto também aparece em Alsina (2009 como citado Lückman & 
Fonseca, 2017), que destaca o fato de que o trabalho do jornalista e do 
cientista social são semelhantes, já que ambos interpretam o acontecer 
social. Desse modo, a contextualização está presente na etapa final do 
processo de produção de notícias e tem relação com as explicações e à 
procura por relação com outros acontecimentos, assim como também, 
a interpretação. Conforme Alsina (2009), “o ato de contextualizar, na 
construção da notícia, é uma forma de conferir sentido ao acontecimento 
transformado em fato jornalístico” (Alsina, 2009 como citado Lückman 
& Fonseca, 2017, p. 166).

Na atualidade, a relevância do jornalismo está diretamente rela-
cionada à questão do contexto. Para Anderson, Bell e Shirky (2013), 
a relevância do jornalismo profissional se explica pela atribuição dos 
jornalistas de explicar temas complexos para um público geral:

Jornalistas não são meros narradores de fatos. Precisamos, hoje 
e num futuro próximo, de um exército de profissionais que se 
dedique em tempo integral a relatar fatos que alguém, em algum 
lugar, não deseja ver divulgados, e que não se limite apenas a 
tornar disponível a informação (mercadoria pela qual somos 
hoje inundados), mas que contextualize a informação de modo 
que chegue ao público e nele repercuta. (2013, p. 3)



287

Outra ideia que aqui vale registro é o fato de que a discussão 
em torno da relevância do jornalismo profissional na atualidade tem 
relação direta com a percepção de que o jornalista perdeu o monopólio 
da informação. Na atualidade, o cidadão comum munido de um smar-
tphone tem a possibilidade de ser não apenas o consumidor da notícia, 
mas também o produtor.

No entanto, como enfatizado por Anderson et al. (2013), é dever 
do jornalista, provido das credenciais necessárias, contextualizar os fatos. 
Eles são responsáveis por “verificar, interpretar e dar sentido à enxurrada 
de texto, áudio, fotos e vídeos produzida pelo público” (Anderson et al., 
2013, como citado em Lückman & Fonseca, 2017, p. 167).

Kovach e Rosentiel (2001) também fazem coro a ideia de que o 
jornalismo enquanto atividade profissional ainda é necessária nos dias 
atuais tendo em vista o fato de que a sua importância não está relacio-
nada às tecnologias empregadas ou às técnicas. Se antes os jornalistas 
eram vistos como gatekeepers, agora tornaram-se mediadores:

O novo jornalista já não decide o que o público deve saber. 
Ajuda-o, antes, a ordenar as informações. Isto não implica o 
simples acréscimo de uma interpretação ou análise no relato das 
notícias. A primeira tarefa do jornalista/explicador é verificar 
quais as informações que são fiáveis e ordená-las para que 
as pessoas possam apreendê-las de modo eficaz. (Kovach & 
Rosentiel, 2001 como citado em Lückman & Fonseca, 2017, 
p. 167)

Esse processo de ordenar as informações também é uma das 
características do Jornalismo Contextual. Acrescentam-se à essa caracte-
rística a base temporal diferenciada, já que os jornalistas refletem sobre 
o evento relatado a partir de um olhar sobre o passado com o objetivo 
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de tirar lições válidas, e a maior extensão relacionada ao fornecimento 
de detalhes e contexto e à inclusão de diferentes pontos de vista (Dan 
& Rauter, 2021).

Em síntese, ao agrupar as principais diferenças entre esse gênero, 
Dan & Rauter (2021) concluíram que ele se diferencia da reportagem 
convencional por ter como principais foco o “como” e o “por quê?”; por 
utilizar uma lente grande angular, ou seja, oferecer um quadro mais amplo 
do acontecimento; por não exigir conhecimento prévio da audiência; pela 
base temporal e extensão amplas; por lançar mão de enquadramentos 
temáticos; e oferecer contexto visual. Desse modo, identificaram que a 
reportagem convencional tem como foco o “o quê”, “quem”, “quando” 
e “onde”; volta-se apenas para os fatos; apresenta temas e assuntos de 
maneira isolada; exige conhecido prévio; a base temporal é estreita; o 
comprimento é curto; o enquadramento predominante é o episódico; e 
as imagens são apresentadas como provas.

A título de esclarecimento, de acordo com Rothberg (2014) 
baseado em outros estudos, é possível identificar quatro categorias de 
enquadramentos, sendo elas: quadros de conflito; jogo; episódico; e temá-
tico. Em relação ao Jornalismo Contextual, o enquadramento episódico, 
ou seja, aquele no qual “fatos e conjunturas de grandes repercussões 
recebem tratamento superficial” (Rothberg, 2014, p. 409) é o que mais 
se afasta. Já o enquadramento temático, ou seja, aquele que se situa 
“na forma de abordagens contextualizadas, plurais e abrangentes, que 
relacionam antecedentes e pressupostos de políticas públicas, avaliam 
implicações e consequências, examinam alternativas e critérios de 
comparação etc” (Yvengar, 1990 como citado em Rothberg, 2014, p. 
409) é o que mais se aproxima.
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Porém, como enfatizado por Dan & Rauter (2021), apesar das 
reportagens explicativas compartilharem características em comum com 
os estudos sobre enquadramentos temáticos, estes últimos “configuram 
apenas uma das ferramentas das reportagens explicativas”:

Este gênero, entretanto, não é limitado a esta ferramenta; em 
vez disso, [...], ele também usa outros meios não descritos na 
pesquisa de enquadramento. Mais importante, no que diz respeito 
às concepções de papéis profissionais, o relato explicativo parece 
transmitir uma aura de construção de identidade que vai além do 
uso de uma ferramenta ou de outra. (Dan & Rauter, 2021, p. 5)

De acordo com os pesquisadores, somado aos benefícios expostos, 
a reportagem explicativa também se apresenta como uma importante 
aliada para as atribuições de responsabilidades precisas por parte da 
audiência. Além disso, o gênero representa uma oportunidade de tema 
e investigação para a pesquisa acadêmica:

o futuro da reportagem explicativa pode ser brilhante — com 
ramificações consideráveis para a prática e pesquisa do jornalismo. 
No entanto, surpreendentemente, se a reportagem explicativa 
realmente produz esses resultados positivos, quase nunca foi 
investigado. (Fink & Schudson, 2014 como citado em Dan & 
Rauter, 2021, p. 1)

Além da oportunidade no que diz respeito à pesquisa acadêmica, 
a reportagem contextual, como pontuado ao longo do artigo, também 
pode contribuir para a cidadania, já que tem como proposta esclarecer 
temas a partir de uma abordagem aprofundada e comprometida com 
o contexto. Como se sabe, assuntos como política brasileira e ciência 
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costumam confundir a população. Por isso, o jornalismo comprome-
tido com o oferecimento de conteúdos de qualidade foi e ainda se faz 
necessário.

No entanto, é inegável que no caso brasileiro, principalmente no 
jornalismo televisivo o que se observa é a predominância de abordagens 
simplistas, superficiais e que não colaboram para o entendimento do 
acontecimento.

Considerações Finais

Este artigo buscou refletir sobre a relevância do jornalismo na 
atualidade com destaque para um gênero atento à qualidade da infor-
mação, à contextualização e à interpretação. Trata-se do Jornalismo 
Contextual, prática que carece de uma definição amplamente aceita e 
que recebe diferentes denominações.

Se em anos anteriores muito se discutia a respeito da viabili-
dade e da necessidade do jornalismo, principalmente em um contexto 
de intensas transformações com destaque para o meio digital, com a 
pandemia da Covid-19, o protagonismo do jornalista profissional como 
propagador de informações verídicas e confiáveis foi evidenciado. No 
entanto, como pontuado no decorrer do trabalho, a qualidade da infor-
mação deve nortear os profissionais.

Para tal, é necessário lançar mão de uma abordagem aprofundada, 
que apresente os antecedentes do acontecimento e que busque, em larga 
medida, munir o público de repertório para o exercício da cidadania, 
considerada aqui em seu significado mais amplo, que contemple também 
o acesso à informação de qualidade.
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Apesar de à primeira vista parecer se tratar de algo utópico e 
distante da realidade, verificam-se características do Jornalismo Con-
textual em veículos como BBC Brasil e DW Brasil, principalmente por 
meio de suas atuações no ambiente digital (YouTube).
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A (DES)ATUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL 
NA INTERNET. ALGORITMOS NÃO SÃO 
PROGRAMADOS PARA O HARDNEWS

Luciana Moherdaui1

Juarez Bahia, um dos mais importantes pesquisadores da área de 
comunicação, definiu notícia como “um acontecimento, matéria, dado, 
verdade, mentira, certeza, dúvida, jornalismo, informação, comunica-
ção”. Em resumo: “o modo pelo qual o jornalismo registra e leva os 
fatos ao conhecimento do público” (Bahia, 1990, p. 35).

A construção da notícia é orientada por newsmaking, gatekeeper 
e agenda-setting, principais conceitos fundamentais balizadores dos 
processos produtivos do jornalismo. O newsmaking compõe os critérios 
que irão definir o que é notícia e orientar a hierarquia e a diagramação 
na página de um jornal ou nas chamadas de rádio e tevê. O gatekeeper 

1. Pós-Doutora pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo (FAU-USP) e pesquisadora da Cátedra Oscar Sala, do Instituto de Estudos 
Avançados, da USP (IEA-USP). Jornalista. luciana.moherdaui@gmail.com
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selecionará quais serão noticiadas pela imprensa. O agenda-setting 
lista o que é considerado interesse do público. O jornalismo é, por 
definição, “a profissão principal ou suplementar das pessoas que reú-
nem, detectam, avaliam e difundem as notícias, ou que comentam os 
fatos do momento. O jornalista é quem está envolvido nesse processo” 
(Kunczik, 1997, p. 16).

A reflexão sobre o jornalismo é tradicional nos Estados Unidos 
desde o século XIX, embora tenha se intensificado principalmente após 
o célebre livro Public Opinion, de Walter Lippmann, publicado em 1922. 
Entre 1928 e 1930, o sociólogo alemão Otto Groth lançou em quatro 
volumes a obra Die Zeitung (O Jornal), resultado de um estudo iniciado 
em 1910 sobre a compreensão do jornalismo e suas implicações com 
a sociedade. A teoria de Groth baseia-se em atualidade, universalidade 
periodicidade e difusão.

Autores como Jorge Pedro Sousa afirmam que a tese de doutorado 
de Tobias Peucer, defendida na Universidade de Leipzig, na Alemanha 
em 1690, seja a pioneira em teorizar o jornalismo. Atualmente, o jorna-
lismo faz parte da Teoria da Comunicação. Peucer apontou caminhos 
para a pesquisa e reflexão que outros autores só começaram a seguir 
anos mais tarde. As discussões do autor são temas centrais da teoria 
contemporânea.

Para Sousa, os estudos do pesquisador alemão sugerem que a 
construção da notícia não é uma invenção anglo-saxônica: “em prin-
cípio, toda a notícia deve ater-se àquelas circunstâncias já conhecidas 
que se costuma ter sempre em conta em uma ação tais como a pessoa, 
o objeto, a causa, o modo, o local e o tempo” (como citado em Sousa, 
2004, p. 10).
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Em 1948, o pesquisador americano Harold Lasswell transfor-
mou essas ações na fórmula para o texto jornalístico. Chamado lead, 
o primeiro parágrafo responde às seguintes questões: o quê, a quem, 
quando, onde, como, por que e para quê (Lage, 2001).

Notam-se as preocupações de Peucer com algumas das questões 
em torno das quais se tenta construir atualmente uma teoria do jorna-
lismo: os conceitos de notícia e de jornais; as relações entre jornalismo 
e história, a contribuição da retórica e da evolução histórica para a estru-
tura das notícias, os critérios de noticiabilidade e os constrangimentos 
à produção de informação (Sousa, 2004).

No início do século XIX, o jornalismo passou a ser o quarto 
poder e se confundiu com democracia. Para o escritor e político francês 
Alexis de Tocqueville, a soberania dos povos e a liberdade de imprensa 
são inseparáveis. A teoria democrática aponta que o Jornalismo deve 
atuar vigiando os poderes políticos e protegendo os cidadãos, oferecendo 
informações à sociedade para que os cidadãos possam usar e cobrar 
serviços públicos.

Em 1947, surgiu o conceito de gatekeeper, por Kurt Lewin, 
a partir de um estudo sobre as dinâmicas que agem no interior dos 
grupos sociais, em especial no que se refere aos programas ligados à 
modificação dos hábitos alimentares (Lewin, 1947). Identificando os 
canais pelos quais flui a sequência de comportamentos relativos a um 
determinado tema, Lewin notou que existem neles zonas que podem 
funcionar como cancela, como porteiro: o conjunto das forças antes e 
depois da zona filtro é diferente de tal forma que a passagem, ou o blo-
queio, da unidade através de todo o canal, depende, em grande medida, 
do que acontece na zona de filtro.
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Isso ocorre não apenas com os canais de alimentação, mas tam-
bém com a sequência da informação, dada pelos canais de comunicação 
de um grupo. As zonas de filtros são controladas por sistemas objetivos 
de regras ou por gatekeepers. Neste último caso, há um indivíduo ou 
grupo que tem o poder de decidir se deixa passar a informação ou se 
a bloqueia.

Na década de 70, Donald Shaw e Maxwell McCombs, formulam 
outra teoria que marca o campo da produção jornalística: o agenda-set-
ting, segundo a qual os meios de comunicação apresentam ao público 
uma lista daquilo sobre o que é necessário ter uma opinião e discutir. 
O pressuposto fundamental do agenda-setting é que a compreensão 
que as pessoas têm de grande parte da realidade social lhes é fornecida 
pela imprensa (McCombs & Shaw, 1972). É o que Michael Schudson 
(2003) chamou de efeitos de informação.

Este período é assinalado também com trabalhos de Gaye 
Tuchman (1978), Herbert Gans (1979) e Philip Schlesinger (1978), 
entre outros. São estudos que orientam a decisão sobre o que é notícia, 
as rotinas de classificação e de cobertura dos acontecimentos, susten-
tação da objetividade, procedimentos ideológicos não expressos pelos 
jornalistas, o chamado newsmaking.

Todo esse arcabouço teórico levou à sistematização de critérios 
de noticiabilidade. Peucer indica o guia para produzir e exibir notícias: 
“casos acontecidos recentemente, fatos históricos mais importantes, 
temas de interesse público, o que é insólito (não habitual), o que é 
negativo, como catástrofes, o que se passa com celebridades e interesses 
e desejos da audiência”.
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Quase três séculos depois, em 1965, ao estudar os valores-notícia 
de composição, Johan Galtung e Mari Holmboe Ruge, além de outros 
pesquisadores importantes, ampliaram a tabela de Peucer. O critério 
“casos acontecidos recentemente”, listado pelo alemão, ressurge como 
“frequência, amplitude, clareza, relevância”.

Revistos após Peucer, quando a internet e a World Wide Web 
surgem, a esses critérios foram acrescentados a “atualização em tempo 
real” em portais, sites e revistas. É a “atualização em tempo real” que o 
próximo tópico irá abordar para refletir sobre a atual incompatibilidade 
entre a programação dos algoritmos para exibição em feeds de redes 
sociais e hard news.

Atualização em Tempo Real

Demorou muito para se chegar às quatro características dos 
jornais modernos: publicidade, atualidade, universalidade e periodici-
dade. No século XVI os assuntos maravilhosos e assustadores atraiam o 
maior interesse dos leitores2, o que não é muito diferente do percebido 
neste século.

Os primeiros jornais a aparecem com regularidade na Alemanha 
datam do ano de 1609: Aviso, em Wolfenbüttel, e Relation, em Estrasburgo. 
Pouco depois, chegaram ao mercado jornais na Holanda (1618), França 
(1620), Inglaterra (1620) e Itália (1636). O primeiro jornal publicado 
diariamente foi o Einkommende Zeitung, de Leipzig (1650). Estima-
-se que as tiragens século XVII eram de cem a duzentos exemplares, 

2. Nota. Adaptado de Moherdaui (2012b).
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ainda que o Frankfurter Journal já tivesse uma circulação de 1,5 mil 
exemplares em 1680.

À noção da “publicação diária” do jornais foi acrescida a “atua-
lização em tempo real” na internet quando os primeiros estudos come-
çaram a ser realizados em todo o mundo, e o os pesquisadores Mark 
Deuze, Jo Bardoel e Nora Paul estão entre os pioneiros no exterior ao 
abordar esse campo da comunicação.

Deuze foi um dos primeiros a caracterizar e a discutir o jornalismo 
de internet. Em artigo escrito em parceria com Bardoel para a Australian 
Journalism Review 23 (2001), assim o apresentou: personalização, 
interatividade, hipertextualidade e multimidialidade, embora nem todas 
sejam exclusivas. Nos Estados Unidos, David Weinberger definiu o link 
como específico ne rede (2000). No Brasil, Marcos Palacios apontou 
a memória (1999).

Também foi Deuze quem incluiu o jornalismo de internet em 
fases de evolução. Em 2001, o texto Online Journalism: Modelling 
the first generation of the News media on the World Wide Web demar-
cou a primeira geração, entre 1993-2001, cuja estética representava a 
metáfora da mídia tradicional, sobretudo o jornal de papel. Na esteira 
dele, vieram outras sistematizações assinadas por John Pavlik (2000, 
2001), Luciana Mielniczuk (2003), Pablo Boczkowski (2004) e Elias 
Machado (2006). Outras gerações surgiram posteriormente a partir da 
reflexão de pesquisadores de outros países, inclusive o Brasil: segunda 
(metáfora + características do WWW), terceira (somente características 
do WWW) e quarta (características do WWW + participação do leitor).

Na tese de Doutorado desta pesquisadora, defendida na Ponti-
fícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), em 2012, revisão 
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preparada a partir da noção de uma nova linguagem visual híbrida (mistura 
de formas e formatos), de Lev Manovich, em Software Takes Command 
(2008), e da crítica de Ted Nelson, no The Twelfth ACM Conference on 
Hypertext and Hypermedia (Dinamarca), em 2001, segundo a qual a 
Web simula o papel, com hierarquia, diagramação e coluna, concluiu 
que não há prejuízo algum reduzir de quatro fases para duas: metáfora 
e linguagem visual híbrida. A segunda, a terceira e a quarta são o que 
Manovich denominou um PowerPoint com mídia distribuída.

A contribuição de Paul é igualmente imprescindível para compre-
ender as práticas sistematizadas na internet. É da diretora do Centro de 
Jornalismo de Minnesota a reavaliação feita em 2005 sobre as promessas 
e as realidades do jornalismo apresentadas no seminário Novos Produtos, 
realizado pelo Poynter Institute em 1995. Duas anotações importantes 
indicam a validade da hipótese levantada no título da proposta deste 
artigo - A (des)atualização em tempo real na internet - Algoritmos 
não são programados para o hardnews -: 1) “os textos publicados na 
rede seguem a lógica da edição do impresso”; 2) “A Web se tornou um 
serviço de alerta de notícias”.

Essa noção, apontada 27 anos trás por Paul, aplica-se à ideia 
de tempo real, de avisos do noticiário cuja premissa é “aconteceu, está 
no ar”. Mais tarde, amplia-se para a rede mundial de computadores 
(aplicativos e outras plataformas, por exemplo): a internet se tornou 
um grande sistema de alerta de notícias, e não será diferente com a 
Internet of Things (IoT), uma vez que eletrodomésticos, entre outros 
objetos, serão programados para informar sobre falta de mantimentos 
(Moherdaui, 2020).
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De fato, como pontuou Paul, ainda que seja possível elaborar 
estéticas próprias da internet, a maioria dos textos segue o que criticou 
Ted Nelson em 2001: “a Web simula um paginador, com diagramação, 
hierarquia e colunas” e uma de suas principais características saiu do 
esquadro.

Quem acompanhou o surgimento da rede mundial de computa-
dores (1969) e da Web (1990) sabe que o tempo real é um dos defini-
dores da produção na internet. Exemplos de coberturas dessa natureza 
não faltam - dos atentados às Torres Gêmeas, em Nova York (Estados 
Unidos), nos Jogos Olímpicos de Sydney (Austrália), e na Queda do 
Concorde, em Paris (França), nos anos 2000, entre outros. A esse respeito, 
escreveu Matinas Suzuki Jr, na ocasião: “em momentos vulneráveis para 
jornais e revistas semanais, o jornalismo on-line pode mostrar, mais uma 
vez, que é o jornalismo certo na hora certa”. O então vice-presidente 
de Conteúdo do iG marcou: “a instantaneidade, confirma-se, é a maior 
vocação do jornalismo na internet” (Suzuki, 2000, pp. 12-13).

Ocorre, porém, que, originada a partir dos critérios de noti-
ciabilidade notabilizados pelas teorias que sustentam o jornalismo, a 
atualização em tempo real em homepages, sites de versões de papel de 
jornais não publicados em PDF, como é o caso de The New York Times 
e Washington Post, não é mais a prioridade das edições. O mesmo pro-
cedimento é observado em plataformas sociais, em que as postagens 
são orientadas por algoritmos a partir de critérios de engajamento e 
relevância, não de hard news.

Esse raciocínio, por óbvio, não contempla as transmissões ao vivo, 
como as da guerra da Ucrânia e das audiências de 6 de janeiro de 2021, 
de NY Times e Post, respectivamente, que investigam a interferência do 
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ex-presidente Donald Trump na invasão do Capitólio, em Washington 
(EUA). Portanto, o próximo tópico abordará a inflexão nos critérios de 
publicação e a possibilidade de ser aberto um debate sobre a revisão de 
práticas jornalísticas na internet, e buscará responder se a atualização 
em tempo real de sites e redes sociais real ficou obsoleta.

(Des)atualização em Tempo Real

Para responder se a atualização em tempo real ficou obsoleta 
diante da programação dos algoritmos em redes sociais e nas edições 
de papel de jornais tradicionais replicadas na internet, é preciso refletir 
sobre as razões da inflexão nos critérios de noticiabilidade consolida-
dos teoricamente desde os anos 1690 e compreender se essa revisão 
de processos jornalísticos está relacionada à programação ou se trata 
de decisão editorial.

Em entrevista concedida ao El Correo, jornal espanhol, em 
outubro de 2022, Emma Tucker, editora do Sunday Times, o dominical 
do The Times, um dos nomes mais importantes do jornalismo interna-
cional da atualidade, afirmou ser “ridículo” a versão on-line do Sunday 
anteriormente ser atualizada apenas uma vez por semana, embora a 
versão de papel tenha essa periodicidade. Há uma estratégia clara para 
Tucker: “pensar conteúdo para o fim de semana de modo que as pessoas 
se envolvam e gastem mais tempo com a leitura”.

Apesar das ferramentas disponíveis atualmente, não se pode 
afirmar categoricamente que se trata de uma decisão editorial publicar 
a versão impressa internet com textos antigos, já exibidos nos sites do 
jornais. No Brasil, é comum ler na imprensa tradicional tradução de 
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reportagens e artigos, algumas vezes, com cerca de um mês de atraso. 
Uma constatação numérica exigiria pesquisa mais aprofundada.

A assimilação dessa (des)atualização foi verificada por esta 
pesquisadora em fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, 
o que não significa uma marcação cronológica. Para tal, seria neces-
sário um estudo mais aprofundado. Porém, o que se depreende dessa 
primeira análise são indícios. No mesmo período, desde o início da 
guerra, chamou a atenção a forma pela qual os algoritmos das redes 
sociais Twitter e Instagram exibem notícias nos feeds. Ao que se refere 
ao hard news, o Instagram é a plataforma mais desprogramada desse 
critério de noticiabilidade, como constatado na sequência de imagens 
na página seguir.

As primeiras sequências mostram a versão de papel do Post 
publicada em seu site no dia 18 de setembro de 2022, com destaque em 
uma das seções para reportagem do dia 15 do mesmo mês intitulada 
Calif. governor rents billboards in red states to tout abortion access. 
As seguintes (Figura 1) são de recente primeira página do The New York 
Times (Figura 2), com a matéria Biden Administration Clamps Down 
on China’s Access to Chip Technology, do dia 7 de outubro de 2022 em 
destaque na capa do dia 8, um dia depois.

Em relação às plataformas sociais, os exemplos do Instagram 
(Figura 3) dão a dimensão do descompasso entre as últimas notícias e 
a programação de seus algarismos, desde horas a dias, a depender de 
quando foram postadas. Mesma desarmonia temporal é transmitida no 
Twitter e no alerta de notícias do jornal Folha de S.Paulo (Figura 4). 
O alerta que o jornal brasileiro faz saltar na tela do smartphone é o 
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mesmo ocupado pela manchete do site. Ou seja, a programação não é 
pensada com a edição.

Como já mencionado anteriormente, a atualidade, um dos 
critérios de noticiabilidade que compõe o newsmaking, foi reajustada 
especificamente nos casos exemplificados nas Figuras 1, 2, 3 e 4, o que 
contradiz os processos produtivos em vigor. Mauro Wolf aponta que “a 
periodicidade da produção informativa constitui, por si própria, o quadro 
de referência em que os acontecimentos do mundo são captados”. Nesse 
sentido, continua: “assim, a produção cotidiana estabelece um quadro 
diário e os fatos noticiáveis devem ter acontecido durante as 24 horas 
que medeiam entre um noticiário e outro” (Wolfa, 1985, p. 208).

Curioso anotar que um dos casos, o NY Times, tenha estreado na 
internet, nos anos 1970, com o New York Times Information Bank para 
disponibilizar resumos e textos completos de artigos atuais e arquivos 
a assinantes que possuíam pequenos computadores. Outras empresas 
de comunicação seguiram o jornal americano. Mas o potencial do jor-
nalismo on-line vem à tona quando o mundo se volta à rede mundial 
de computadores para obter informações sobre o que foi considerado o 
maior atentado da história dos Estados Unidos em 1995: o bombardeio 
a um prédio do governo em Oklahoma, que matou 168 pessoas e deixou 
500 feridos. O responsável, o terrorista Timothy McVeigh, foi executado 
em 2001, na Indiana (Moherdaui, 2007, pp. 23-33).

É verdade que manchetes e parte das homepages de jornais 
estrangeiros e brasileiros são editadas na internet com informações de 
última hora. Mas não todo o conjunto das homepages. A despeito de os 
critérios de noticiabilidade incluírem relevância e interesse público e 
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interesses da audiência, para além da atualidade, a publicação antigos 
de textos nas versões digitais causa estranheza.

Nesse contexto, é importante a contribuição de Wolf, ao citar a 
reflexão de Herbert J. Gans, de 1979:

O aspecto mais interessante relaciona-se com alguns critérios para 
se estabelecer o tipo e a dose de atualidade que os acontecimentos 
devem apresentar para se transformarem em notícia. Os jornalistas 
avaliam a atualidade pelo fato de uma notícia ser atual para 
eles próprios, assumindo que, se o é, sê-lo a também para o 
público. Muitas histórias respeitantes, por exemplo, a descobertas 
científicas ou a novas moedas, podem já ser velhas para suas 
fontes. Mas o que ainda é mais importante é que os jornalistas 
criam a atualidade. Veem a realidade exterior como um conjunto 
de acontecimentos diferentes e independentes, cada um dos quais 
é novo e pode, por isso, ser relatado como notícia. Outro critério 
inerente à atualidade é o tabu da repetição, pelo qual, se uma 
notícia proposta é classificada como repetitiva ou semelhante 
a outras, não é suficientemente noticiável. Isto não é válido de 
uma forma indiscriminada, dado que o valor/notícia importância 
é prioritário e, por conseguinte, permite coberturas informativas, 
constantes e repetidas, dos indivíduos, temas e personagens que 
nele se inserem: um exemplo típico de aplicação indiferenciada 
do tabu da repetição são as notícias de política interna. (como 
citado em Wolfb, 1985, p. 208)

Wolf contribui para meditar a respeito das decisões editoriais 
relacionadas a transpor o papel para o site. Independentemente de os 
jornalistas avaliarem a atualidade de um fato, esse procedimento não 
fica claro quando são observadas as suas versões impressas, como já 
citado anteriormente. Mas é visível a tática segundo a qual “o que ainda 
é mais importante é que os jornalistas criam a atualidade”. Isso talvez 
explique a (des)atualização do papel na rede.
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No outro campo, o das plataformas sociais, a exibição não 
depende de escolhas de uma Redação. O controle é feito principal-
mente por algoritmos. Por essa razão, a atualidade como critério de 
noticiabilidade foi atropelada pela programação. O que leva a alguns 
questionamentos: 1) hard news têm de ser publicados em redes como o 
Instagram? 2) como escapar dos algoritmos ao divulgar hard news em 
todas as redes sociais? 3) faz sentido marcar cards com a tag “urgente” 
se os algoritmos os exibem a partir de engajamento, contrário ao 
newsmaking? 4) o jornalismo precisa rever os critérios de noticiabili-
dade? 5) o tempo real tem de ser avaliado para cada contexto? 6) faz 
sentido manter a transposição da versão impressa com notícias velhas?

As perguntas acima elencadas não eximem a primordial tarefa 
que abre este artigo - buscar responder se a atualização em tempo real 
de sites e redes sociais real ficou obsoleta. A resposta é sim, a atuali-
zação em tempo real de sites e redes sociais ficou obsoleta. Contudo, é 
prudente ter em mente que “para a determinação operativa da atualidade 
de um acontecimento, entram também em jogo múltiplos fatores, o 
menos importante dos quais não é a concorrência” (Wolf, 1985, p. 209).

Esses fatores indicam que jornalismo está agora em uma zona 
cinzenta que não se adequa ao que afirmou a Gans, no final da década 
de 1970, um redator da revista Newsweek para o livro Deciding what´s 
news. A study of CBS Evening News, NBC Nightly News, News, Newsweek 
and Time: “Não queremos chegar tarde, também não queremos sair 
demasiado cedo. A julgar pelo estudo pormenorizado aqui retratado, o 
jornalismo tem chegado tarde.
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No universo atual da comunicação, o uso do celular para leitura 
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(IBGE, 2020), três em cada quatro brasileiros utilizam o celular como 
principal dispositivo de acesso à internet.

Considerando as transformações trazidas a partir da internet e do 
Jornalismo Digital e revisitando os conceitos do gênero perfil jornalístico 
trabalhados por Muniz Sodré e Maria Helena Ferrari (1986), Ricardo 
Kotscho (1995) e Sérgio Vilas Boas (2003), o artigo pretende investigar 
como histórias de vida são narradas através das novas possibilidades 
e formatos que a internet e as mídias sociais digitais trouxeram para o 
campo jornalístico.

Em jornalismo, perfil “significa dar enfoque na pessoa – seja uma 
celebridade, seja um tipo popular, mas sempre o focalizado é protagonista 
da história: sua própria vida” (Sodré & Ferrari, 1986). Nesse sentido, 
o perfil jornalístico, ao conseguir narrar aspectos relevantes da vida 
dos personagens entrevistados, transmitir suas impressões sobre temas 
importantes, apresentar um pouco do que fazem e como fazem, pode 
possibilitar ao público uma leitura prazerosa e reflexiva.

Diferente das biografias, em que os autores têm de enfrentar os 
pormenores da história do biografado, os perfis podem focalizar apenas 
algumas passagens da vida dos perfilados. Trata-se de uma curta nar-
rativa, não somente em relação ao tamanho do texto, mas também no 
tempo de validade do conteúdo informativo e interpretativo do repórter 
(Vilas Boas, 2003).

Nessa perspectiva, contar histórias através de perfis jornalísticos 
tem se tornado um terreno fértil para diversos veículos de Jornalismo 
Alternativo no Brasil, os quais vêm explorando formatos variados que 
são permitidos, sobretudo, através das mídias sociais digitais. Um des-
ses formatos são os stories, conteúdos que surgiram em 2013 através 
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da rede social Snapchat, a fim de facilitar o consumo de informações 
interativas rápida e limitadamente a 24 horas de duração, facilitando o 
compartilhamento de experiências, ideias e conhecimento.

Desse modo, ao longo do tempo os stories foram inseridos em 
outras redes sociais, como o Instagram, WhatsApp e Facebook. Destaca-
-se que as principais características desses formatos são a utilização de 
fotos, textos, músicas, figurinhas e GIFs para a divulgação dos conteúdos, 
onde as telas dos celulares, e ferramentas tecnológicas semelhantes, 
funcionam como canais de comunicação dinâmicos. Nesse caso, esta 
pesquisa parte da análise de histórias visuais de pessoas comuns ou da 
periferia, bem como de artistas já famosos ou emergentes, que passam a 
ser narradas por meio dessa ferramenta, podendo conquistar um alcance 
social considerável.

Essa é a proposta da Agência Mural de Jornalismo das Perife-
rias, veículo de imprensa alternativa que surgiu em São Paulo no ano 
de 2015, passando a atuar com novos formatos narrativos, ao produzir, 
a partir de 2021, notícias e perfis veiculados através de meios digitais 
e acessados pelo público através do movimento de tela para o lado, 
assim como os stories.

Conhecidos como web stories, esse novo formato aposta na pra-
ticidade de leitura, carregamento rápido e visual atrativo para captar os 
leitores, se diferenciando dos stories das redes sociais pelas diferentes 
modalidades de plataforma, sendo encontrado em outros veículos digitais 
da web, como os sites on-line, onde é possível armazenar conteúdo por 
tempo indeterminado, facilitando o acesso às informações, a exemplo 
dos veículos analisados.



313

Ainda no que compete a este estudo, vale enfatizar que, segundo 
Kotscho (1995), das matérias chamadas humanas, o gênero perfil é o 
filão de maior riqueza, já que pode dar a oportunidade ao repórter de 
criar um texto mais trabalhado, seja ele com foco em um personagem, 
uma instituição ou uma localidade. Para elaborar um perfil jornalístico 
é preciso que, de forma prévia, o repórter esteja familiarizado sobre 
o tema que vai tratar. “Para ir fundo na vida de uma pessoa ou de um 
lugar é preciso, antes de mais nada, conhecê-lo bem” (Kotscho, p. 59). 
Nesse sentido, meios de comunicação alternativos podem construir 
narrativas que levam em consideração características culturais do 
ambiente em que atuam, com isso a crítica social de uma população 
que vive às margens das cidades vai estar sempre em evidência. (Araújo 
& Batista, 2021).

Antes da Mural, o portal Catraca Livre, site jornalístico alter-
nativo brasileiro que afirma ter como missão usar a comunicação para 
empoderar os cidadãos, já havia praticado essa experiência de veicular 
conteúdos através de web stories e até hoje mantém a produção, dando 
destaque às temáticas culturais, de educação e cidadania.

Com o presente artigo, espera-se entender como a reconfigura-
ção de formatos jornalísticos e a ampliação de plataformas e espaços 
para divulgação de conteúdos em formatos distintos vêm permitindo a 
divulgação de informação que não encontra espaços nos veículos tra-
dicionais e também como os perfis jornalísticos produzidos pela mídia 
alternativa possibilitam o consumo de conteúdos de maneira prática 
e dinâmica, ensejando a reflexão sobre questões pungentes da atuali-
dade e uma maior capacidade de formar opinião. O método aplicado 
será a análise de conteúdo com foco em perfis no formato web stories 
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publicados em um período de seis meses, pelos veículos de Jornalismo 
Alternativo: Agência Mural e Catraca Livre.

Jornalismo Digital e Distribuição de Conteúdo

O jornalismo, em sua versatilidade, atravessa inúmeras e contí-
nuas modificações ao longo do tempo, já que com os rápidos avanços 
tecnológicos é preciso que o profissional se adapte cada vez mais aos 
novos formatos de divulgação, uma vez que diferentes ferramentas, entre 
elas as virtuais, surgem constantemente com velocidade e dinamismo 
na contemporaneidade.

Nesse aspecto, Jarvis (2015) descreve que o jornalista precisa 
modificar seus meios tradicionais para sobreviver ao que muitos con-
sideram como crise na profissão. O autor destaca que, assim sendo, o 
jornalismo deve entrar no negócio das relações sociais, adotando novas 
estratégias empresariais capazes de manter-se no ramo.

Christofoletti destaca que apesar dos mecanismos dentro dos 
meios digitais serem uma alternativa ao que Jarvis propõe como novo 
modelo de negócios, uma coisa não substitui a essência da outra: “é 
claro que plataformas de redes sociais, motores de busca e serviços de 
dados derivados não são a mesma coisa que jornalismo e Jarvis sabe 
disso. Apenas os aproxima por razões estratégicas” (Christofoletti, 
2019, pp. 84-85).

Assim, o jornalismo digital promove inovações quanto à distri-
buição de conteúdos por quaisquer novos formatos, através da Internet. 
Esse tipo de atuação funciona como uma alternativa para alcançar um 
maior público e permitir a continuidade de interação e interesse dos 
leitores com os meios de comunicação tradicionais, seja em canais que 
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já funcionam como plataformas eficazes de consumo, seja para as que 
estão emergindo.

O jornalismo digital também se caracteriza por facilitar a forma 
de distribuição da comunicação, uma vez que auxilia o profissional 
a coletar as informações e divulgá-las, facilitando ainda a recepção 
de notícias para os usuários dos serviços on-line. Nessa perspectiva, 
“a informação digitalizada tomou a forma pela qual a notícia é mais 
conhecida e adotou, de início, a hierarquização em importância que 
o jornalismo impôs como padrão. Os dois paradigmas – o digital e o 
jornalístico – se tangenciam” (Jorge, 2013. p. 14).

Desse modo, o jornalista passa cada vez mais a integrar os canais 
digitais como forma de fortalecer vínculos externos, ao mesmo tempo 
encontrando suporte interno enquanto profissionais nas redações, além 
de permear as possibilidades de empregabilidade de maneira indepen-
dente na área. Isso acontece através do retorno do público em meio 
à funcionalidade de distribuição, pela usabilidade dos leitores pelos 
mais diversos canais, o que reforça a força dos meios digitais para o 
consumo de notícias.

Redes Sociais e Consumo Jornalístico

Nessa perspectiva, no que compete, ainda, ao jornalismo digital 
estão as redes sociais como abrangência para a temática do consumo 
de informações noticiosas. Por isso, Franciscato (2015) pontuou sobre 
essas redes como evidência de inovação dentro das novas tendências 
do jornalismo, afetando o modo de produzir, distribuir e comercializar. 
Para ele, o compartilhamento nesses canais é o principal aporte para 
tal conclusão.
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Para entender a força desses mecanismos no Brasil, no sentido de 
enfatizar a atuação do público com o jornalismo através da Internet, uma 
pesquisa realizada pelo PoderData (Poder360, 2020), em 2020, apon-
tou que quatro em cada dez brasileiros estão se informando por canais 
de notícias on-line. Os resultados mostraram que 41% dos brasileiros 
utilizam veículos jornalísticos na Internet como principal meio para 
acompanhar os conteúdos informativos. As redes sociais, nesse cenário, 
são os canais mais utilizados por 16% dos entrevistados, enquanto 27% 
se apropriam em maior parte pelo consumo de TV e rádio, e 13% de 
jornais impressos e revistas.

Além disso, um levantamento do relatório Digital in 2020, das 
empresas We Are Social e Hootsuite (Peres, s.d.), mostrou que 66% 
da população brasileira está nas redes sociais. Logo, é notória a força 
da Internet, quanto ao cumprimento do papel de informar, como um 
exercício de progresso na profissão jornalística e das mídias sociais em 
alcançar mais da metade da população no país, se tornando, assim, uma 
necessidade para foco de distribuição noticiosa.

Levando em consideração o peso das redes sociais quanto às 
conjunturas de conexões, Costa e Carvalho acreditam que, na área 
jornalística, essas ferramentas devem ser enxergadas muito além dessa 
função:

Redes sociais virtuais precisam ser vistas e entendidas para 
além de meras ferramentas digitais. Elas são na verdade cultura 
de comunicação e precisam ser utilizadas com tal dimensão. 
O jornalismo precisa entender o significado do seu papel nesse 
contexto e repensar sua atuação comportamental, de forma 
estratégica, nesses meios. (Costa & Carvalho, 2021, p. 2)
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Conforme Recuero e Zago, com o favorecimento da mobilidade 
pelos dispositivos móveis, as redes sociais também influenciam os 
processos de escolha e propagação de informações, e isso, segundo as 
autoras, é causado pela interação como fator primordial desses espaços: 
“é por meio das diferentes relações sociais e dos processos de interação 
e conversação entre os indivíduos em redes sociais na Internet que são 
negociadas as informações que circulam nessas redes” (Recuero & 
Zago, 2010, p. 72).

Vale destacar que dentro dessas redes on-line cada vez mais 
surgem novos formatos e linguagens para se estabelecer interatividade 
com os internautas, além de possibilitar a divulgação de conteúdos 
informativos e empresariais. Um exemplo disso são os web stories, 
formatos de conteúdo em tela cheia com grande apelo visual para a web, 
que funcionam similar aos stories do Instagram, oferecendo um visual 
ágil, de alta qualidade e permitindo que publicações se conectem com 
o público de novas maneiras, através de um conteúdo fácil e rápido de 
se consumir. Acessível de qualquer dispositivo, dentro e fora das redes 
sociais, seja em mobile ou desktop, esse formato permite que seus usu-
ários possam tocar ou deslizar por cards com informações, imagens, 
vídeos e dados para avançar e explorar novas histórias.

O uso desse recurso de comunicação digital como forma de 
realizar uma nova configuração para narrativas, se apropriando de 
modelos jornalísticos já firmados no mercado, a exemplo do perfil, vem 
sendo explorado por veículos de comunicação alternativa estudados 
neste trabalho.
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Jornalismo Alternativo

Na década de 1960, surgiram, no Brasil, iniciativas jornalísticas 
independentes com propostas distintas dos conglomerados de comuni-
cação que se consolidaram nessa mesma época. A chamada imprensa 
alternativa, formada por jornais, revistas, tabloides e panfletos, se dife-
renciava dos meios de comunicação hegemônicos tanto no formato e 
linguagem, quanto na escolha ou angulação das narrativas.

Kucinski (2003) adota a definição de imprensa alternativa em 
oposição à convencional, sendo aquela que assume uma função con-
testadora das instituições da sociedade civil e que procura gerir um 
veículo de comunicação de forma mais democrática sem visar o lucro.

No início de sua atuação, esses veículos eram frequentemente 
vinculados a organizações políticas ou a grupos de esquerda, oposi-
tores do regime militar, entidades ligadas à contracultura, doutrinas, 
movimentos artísticos e intelectuais diversos. Beatriz Kushnir (2004) 
defende que, por seu teor contestatório, os veículos alternativos foram 
muito mais censurados do que a grande imprensa, que ao contrário, foi 
simpática ao regime em alguns casos ou sofreu limites impostos pela 
autocensura.

De acordo com Jorge Filho (2018), essa imprensa de menor porte, 
que em geral eram jornais de pequena tiragem, se abria como espaço 
alternativo para artistas visuais, escritores e dramaturgos pressionados 
pela censura da época, devido a suas criações artísticas ou ao trabalho 
jornalístico que desenvolviam na grande imprensa. Esses intelectuais, 
cada vez mais cerceados, passaram a atuar nos chamados jornais nani-
cos, como eram conhecidos os periódicos alternativos desse período.
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Nesse cenário, diversos grupos organizados em torno de causas 
sociais e políticas investiram em pequenos e médios jornais, de distri-
buição regional, com propostas diferentes para o jornalismo, mas que 
procuravam nichos para resistir a um contexto de censura e oligopolização 
das comunicações. Esses jornais também passaram a absorver os novos 
profissionais que se formavam nos recém-criados cursos universitários 
de comunicação e jornalismo (Jorge Filho, 2018).

Segundo Veras (1991), como grande parte da imprensa alternativa 
dos anos 60 e 70 se desenvolveu atrelada aos movimentos de oposição 
ao regime militar, sua bandeira principal era financiar organizações 
políticas e difundir ideias de combate ao regime. Quando, na década de 
1980, se instaurou no Brasil o processo de redemocratização, acabando 
com a censura à imprensa e trazendo de volta o pluripartidarismo, o 
número de veículos mais ligados a partidos políticos foi reduzido. 
Em contrapartida, aumentaram aqueles ligados a sindicatos, associações 
de bairros e organizações da sociedade civil, trazendo pautas sobre 
ecologia, cultura, defesa dos direitos de minorias, entre outras. É nessa 
época que surgem a imprensa popular, a imprensa sindical e a imprensa 
político-partidária, protagonizando a defesa de pautas mais específicas 
vinculadas às entidades a que estavam ligadas.

A partir da década de 90, o jornalismo alternativo passou a atuar 
também na internet, explorando plataformas interativas e colaborativas. 
Essa produção coletiva reduziu custos e ampliou a disseminação de 
conteúdos. Atualmente, no âmbito do jornalismo alternativo, existem 
inúmeros sites e perfis mantidos não apenas por sindicatos, partidos, 
movimentos sociais, mas sobretudo por jornalistas independentes e 
também por aqueles que se desligaram de grandes veículos ou até 
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profissionais que não conseguiram se firmar no mercado. As pautas de 
defesa também se diversificaram, incluindo temas como luta antirracista, 
igualdade racial, diversidade sexual, respeito às diferenças, feminismo, 
valorização de povos tradicionais, entre outros (Jorge Filho, 2018).

Outro avanço importante foi a ampliação da rede de compar-
tilhamento de informações de forma colaborativa, conforme assinala 
Fernandes:

Com a internet e em especial com as redes sociais virtuais, a 
produção de notícias pelos grupos alternativos passou a ganhar 
maior visibilidade, ao ser compartilhada por um sem número 
de produtores, que publicam e compartilham imagens, textos e 
opiniões a respeito de todos os assuntos, formando assim uma 
grande rede de observadores e testemunhas de acontecimentos. 
O que, segundo Bruns (2011), trata-se sobretudo de uma 
“curadoria” (curation) colaborativa. (Fernandes, 2014, p. 5)

Com o advento da internet, a potencialização da abrangência 
de veículos, a segmentação de conteúdos e a redução de recursos para 
divulgação vêm permitindo um crescimento da audiência segmentada, 
o que contribui de forma mais significativa para a formação de opinião 
por parte do público. Nesse cenário, o principal ganho são os novos 
veículos alternativos que podem agora ser encontrados pelo público de 
forma rápida, fácil e gratuita. É isso o que Anderson (2006) conceituou 
como mercado de nicho, onde novas referências estão sendo estabele-
cidas, a partir da interação entre práticas alternativas e o uso de novas 
tecnologias.

Nesse sentido, o jornalismo alternativo vem atuando cada vez 
mais como uma contracomunicação criando novos espaços para a prática 
da cidadania com o propósito de “exercitar a liberdade de expressão, 
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oferecer conteúdos diferenciados, servir de instrumento de conscien-
tização e, assim, democratizar a informação e o acesso da população 
aos meios de comunicação”. (Peruzzo, 2009, p. 132)

Jornalismo Literário e Perfil Jornalístico

Considerando o papel do jornalismo na difusão do conhecimento 
e na apreensão do cotidiano e do mundo, um de seus principais desafios 
consiste em interpretar e traduzir informações, atribuindo-lhes um sen-
tido não somente para informar, mas, sobretudo, para levar o receptor 
a refletir e a buscar sua própria interpretação (Lobo, 2013).

O jornalista, como profissional encarregado de narrar as trans-
formações de seu tempo, tece uma crônica da atualidade, revela a 
sociedade para si mesma e registra fatos importantes do cotidiano, 
tornando-se um amplo divulgador do discurso jornalístico sobre e para 
o meio social. Dessa forma, o jornalismo se consolida como uma forma 
social de conhecimento e seus profissionais assumem o papel de narrar 
e interpretar, intersubjetivamente, o mundo no qual estão inseridos 
(Guedes, 2009).

Diante disso, é importante olhar para o jornalismo como um viés 
de interlocução e diálogo com a sociedade, principalmente, a partir de 
sua interação com outras áreas, a exemplo da Literatura e da História, 
visto que cada vez mais os produtos jornalísticos vêm se tornando refe-
renciais de conteúdo sobre temáticas sociais da atualidade.

A aproximação do Jornalismo com a Literatura, o levou a 
incorporar elementos do texto ficcional e a adotar diversos estilos e 
técnicas narrativas. Essa prática, que segundo Bueno seria “a aplicação 
de técnicas ficcionais a textos de não-ficção”, popularizou-se a partir 
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do movimento new journalism, iniciado na década de 60 nos Estados 
Unidos (Bueno, 1994, p. 7).

Lima considera que “essa tendência foi apenas a expressão 
moderna de algo que sempre existiu ao lado da corrente convencional 
do jornalismo: o jornalismo literário” (Lima, 1993, p. 51). Essa espe-
cialidade tem como formas narrativas a reportagem temática, o texto de 
memórias ou de viagem, a biografia e o perfil jornalístico. Nelas, cada 
situação exige do observador a missão de descrever um fato ou a realidade 
de forma ampla, integrada e dinâmica, contextualizando-a e evitando a 
mera reprodução do real com fórmulas engessadas, como as praticadas 
no jornalismo tradicional. O estudioso ainda explica que para conduzir 
o seu texto, o jornalista literário deve mergulhar visceralmente no real, 
conhecendo bem os personagens, suas ações e visões de mundo.

Lima (2014) ainda defende que a História também enriquece de 
sobremaneira o Jornalismo Literário. Primeiro com a incorporação do 
conceito de história imediata, que é aquela que se desdobra no presente 
com sinais relevantes, sem que seu alcance e significado sejam total-
mente compreendidos, e segundo com a importância dada à história de 
pessoas anônimas ou classes socialmente periféricas.

Naturalmente, essas duas contribuições – a de educação do 
pensamento para um olhar temporalmente mais elástico sobre 
o presente e a de se dar atenção a figuras humanas socialmente 
distantes dos centros elitistas de uma sociedade, essencialmente 
não estranhas ao jornalismo, ajudam a enriquecer, mesmo assim, 
a postura que convém formar a base conceitual do jornalista 
literário. (Lima, 2014, p. 15)

Para a historiadora Maria Elena Bernardes, “um outro ponto 
comum entre a História e o Jornalismo Literário é a preocupação de 
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olhar o cotidiano como uma lente que adentra as classes sociais, tentando 
perceber as relações entre vida comum e os movimentos da história” 
(1994, em Schmidt, 1997, p. 18).

Nesse sentido, é possível escrever uma história de diversas 
maneiras, no entanto, nenhuma pode existir sem personagens. Podemos 
também adotar diversas maneiras para apresentá-los e caracterizá-los. 
No jornalismo, essa forma de descrição de personagens é chamada de 
perfil.

O perfil jornalístico dá enfoque na pessoa, seja ela uma grande 
celebridade ou um mero tipo popular. Nesse gênero jornalístico de não 
ficção “sempre o focalizado é o protagonista da história: sua própria 
vida” (Sodré & Ferrari, 1986, p. 11). Vilas Boas completa:

Diferentemente das biografias em livro, em que os autores têm 
de enfrentar os pormenores da história do biografado, os perfis 
podem focalizar apenas alguns momentos da vida da pessoa. É 
uma narrativa curta tanto na extensão (no tamanho do texto) quanto 
no tempo de validade de algumas informações e interpretações 
do repórter. Os perfis cumprem um papel importante que é 
exatamente gerar empatias. Empatia é a preocupação com a 
experiência do outro, a tendência a tentar sentir o que sentiria se 
estivesse nas mesmas situações e circunstâncias experimentadas 
pelo personagem. (Vilas Boas, 2003, p. 13)

No Jornalismo Literário, a lógica da pirâmide invertida, com seus 
modelos fixos de lead e sublead, não funciona para o perfil. Nessa forma 
narrativa “privilegia-se a fluidez da narrativa ao invés da precisão for-
mal, permitindo ao leitor conhecer as informações que serviram de base 
para a construção do texto e cotejar as mesmas com as interpretações 
do autor” (Schmidt, 1997, p.9). Diferente da biografia, o perfil capta um 
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momento específico, a essência do presente, uma faceta do personagem 
que tenha expressividade para despertar novos olhares nos leitores. “São 
mais atraentes quando provocam reflexões sobre aspectos objetivos e 
subjetivos comuns à existência de todos nós. A meu ver, é o que se pode 
realmente conservar na memória”. (Vilas Boas, 2003, p. 20)

Nessa perspectiva, diversos veículos de Jornalismo Alternativo 
no Brasil têm explorado essa forma narrativa do Jornalismo Literário, 
que são os perfis jornalísticos, para trazer histórias de vida, sobretudo, 
a partir de formatos variados permitidos pelas mídias sociais digitais. 
Um desses formatos são os web stories, que funcionam como canais 
de comunicação dinâmicos e interativos, através dos quais histórias 
visuais de pessoas anônimas ou de quem está à margem da sociedade, 
bem como de personalidades já famosas ou emergentes, passam a ter 
espaço nos veículos alternativos, podendo levar o público a acessar, de 
maneira prática e dinâmica, conteúdos informativos que não são divul-
gados nos meios tradicionais e até a se identificar com personagens de 
seu meio social, possibilitando a reflexão de suas próprias histórias de 
vida e de questões pungentes da atualidade.

Aplicando a Pesquisa

O presente artigo baseou-se em investigar como histórias de vida 
são narradas através das novas possibilidades e formatos que a internet 
e as mídias sociais digitais trouxeram para o campo jornalístico. Para o 
desenvolvimento da pesquisa, optou-se pela aplicação do método de 
análise de conteúdo em um direcionamento quantitativo e qualitativo, 
com foco em perfis jornalísticos publicados no formato web stories, 
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em seis meses específicos do ano corrente, pelos veículos brasileiros de 
imprensa alternativa Mural de Jornalismo das Periferias e Catraca Livre.

A análise de conteúdo é um conjunto de instrumentos metodo-
lógicos e técnicas de análise das comunicações, que se aplica a varia-
dos tipos de discursos, permitindo inferir conhecimentos relativos às 
condições de produção das mensagens e também investigar além do 
conteúdo, o significado (Bardin, 2009).

Desse modo, o método da análise de conteúdo se divide em três 
fases: pré-análise, exploração do material e análise e interpretação dos 
resultados. Na primeira fase de pré-análise, definimos o esquema de 
trabalho, com a escolha dos procedimentos e pesquisa dos perfis em 
web stories publicados no período definido, ou seja, nos seis meses de 
estudo. A partir daí, organizamos o material para poder ter um conhe-
cimento prévio do conteúdo, além de separá-lo e catalogá-lo. Durante 
a segunda fase, fizemos uma leitura flutuante, que, segundo Bardin 
(2009), possibilita a formulação das hipóteses e objetivos, a elaboração 
dos indicadores que orientarão a interpretação e a preparação formal 
do material. Essa etapa permitiu destacar dados, enunciados e recursos 
utilizados na produção dos perfis jornalísticos catalogados. E na terceira 
e última fase, nos dedicamos a analisar e a interpretar os resultados, 
sobretudo, com base no referencial teórico utilizado.

O período de observação da publicação dos perfis ocorreu entre 
os dias 1º de fevereiro e 1º de agosto, chegando ao corpus da pesquisa. 
Esse período de tempo escolhido para análise de conteúdo se deu uma 
vez que contempla o início das publicações de perfis em web stories 
pela Agência Mural (a partir de fevereiro), havendo, ainda, disponibi-
lidade para acesso desses conteúdos no site do veículo. O semestre em 
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questão também corresponde a meses nos quais o Catraca Livre realizou 
publicações de perfilados, dando margem para um estudo propondo a 
análise do mesmo período em ambos os canais. A coleta foi feita a partir 
do acesso aos portais eletrônicos dos dois veículos.

A análise quantitativa baseou-se em separar o material, conta-
bilizando quais web stories se tratavam de perfis, ou seja, a quantidade 
de perfis jornalísticos publicados através desse novo formato de con-
teúdo na web. Já a análise qualitativa tomou por método, inicialmente, 
identificar os tipos de perfis, separando-os por perfilados anônimos e 
personalidades públicas e em um segundo momento foi analisado de 
que forma foram narradas as histórias de vida das pessoas perfiladas, 
de acordo com o objetivo de pesquisa proposto.

Considerando as duas mídias alternativas, 219 web stories foram 
vistos e analisados ao final da verificação, tendo sido encontrados 24 perfis. 
Ao realizarmos a leitura e releitura desse material, conseguimos observar, 
de forma separada, a quantidade de perfis jornalísticos que foram pro-
duzidos sobre pessoas comuns e sobre personalidades famosas, além de 
identificar qual temática teve mais ênfase em cada uma das publicações 
e que recursos gráficos, fotográficos ou audiovisuais foram utilizados 
para se construir as narrativas, revelando como histórias de vida foram 
contadas através das publicações em web stories nesses veículos.

Mural de Jornalismo das Periferias

A Mural de Jornalismo das Periferias é uma agência de notícias, 
que se define como divulgadora de informação e inteligência sobre as 
periferias das cidades da Grande São Paulo. O início do veículo se deu 
com a criação do site, em novembro de 2015, que ainda funciona como 
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seu canal principal de divulgação. Com atuação de coberturas noticio-
sas sobre as periferias, a Agência Mural tem como missão diminuir as 
lacunas de informação, acerca das comunidades, de modo a contribuir 
para a desconstrução de estereótipos sobre as periferias.

No que compete ao conteúdo referente aos seis meses deste 
estudo, a Agência Mural remeteu a 14 perfis jornalísticos  , entre 48 web 
stories4 divulgados dentro do mesmo período, apontando algumas carac-
terísticas em comum diante do formato de divulgação na plataforma. 
Os perfilados escolhidos para as narrativas apontaram dois parâmetros 
de personalidades, sendo elas famosos consolidados no mercado de 
trabalho, que saíram das comunidades, e figuras do cotidiano das peri-
ferias, caracterizadas pelas histórias  socioculturais da referida região.

Os web stories analisados, na maior parte, têm em comum o uso 
de fotografias e vídeos, acompanhados pelo texto como principal recurso 
narrativo, outras contam com ilustrações personalizadas e/ou entrevis-
tas em áudios para a divulgação do conteúdo. Com isso, aponta-se um 
levantamento de que há diferenças na quantidade de itens para contar as 
histórias em perfis por meio do uso desse formato pela agência Mural.

Nas 14 publicações, os textos, de modo geral, foram a base 
da narrativa para todos os web stories analisados nesse veículo, isso 
porque, independente do conteúdo audiovisual, não foram identificadas 
narrativas em voz ou vídeos, apenas trechos de entrevistas. Desse modo, 
os demais itens em análise apontaram para o sentido de complementar 
as histórias, por meio do formato.

4. O conteúdo referente a análise está disponível em “WEBSTORIES. Histórias 
visuais para ler no celular” (s.d.).
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Quanto às temáticas escolhidas pela agência para retratar os 
perfilados, foram selecionados temas mais voltados às artes, cultura e 
biografia; havendo ainda a veiculação de temas referentes à diversidade, 
curiosidade, entretenimento e esporte, em contraste com as histórias de 
cada perfilado.

Abaixo, na Tabela 1, exemplificamos o resultado da análise 
de conteúdo referente à verificação de cada perfil em web stories da 
Agência Mural:

Tabela 1
Título do perfil Perfilado/a Tipo do 

perfilado/a
Recursos 
utilizados

Temática 
explorada

A bonekinha não 
sabe brincar

(Daniel Garcia) 
Gloria Groove

Personalidade 
pública Fotos e vídeos Arte e biografia

Mano Brown: o 
espírito imortal 
do Capão

Pedro Paulo Soares 
Pereira (Mano 
Brown)

Personalidade 
pública Fotos e vídeos Arte e biografia

A voz de Semayat 
Oliveira Semayat Oliveira Pessoa comum Fotos e vídeos Curiosidade

As rendeiras da 
aldeia

Grupo de mulheres 
artesãs 

Pessoas 
comuns Fotos e vídeos Cultura e arte

Kobra: o artista do 
Campo Limpo 
que conquistou o 
mundo

Eduardo Kobra Personalidade 
pública Fotos e vídeos Cultura e arte

Do Capão para os 
ringues Rapha luque Personalidade 

pública Fotos e vídeos Esporte e biografia

MC Soffia Sofia Gomes Personalidade 
pública Fotos e vídeos Arte e biografia

Criolo: um 
sobrevivente em 
meio ao caos

Kleber Cavalcante 
Gomes (Criolo)

Personalidade 
pública Fotos e vídeos Arte e biografia

A professora 
moradora da 
Zona Leste

Raquel Gomes Pessoa comum Ilustrações e 
fotos Entretenimento
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   Liderança indígena: 
padre e pastor Valmir Batalha Pessoa comum Ilustrações e 

fotos Diversidade

Maíra da Rosa, cria 
de Osasco e do 
samba

Maíra da Rosa Pessoa comum Ilustrações e 
fotos Cultura e arte

Maria Auxiliadora 
da Silva Maria Auxiliadora Personalidade 

pública Fotos Cultura e arte

Os mil corres da 
correrua Fernanda Souza Pessoa comum Fotos, vídeos 

e áudios Cultura e arte

Marreteira Andressa 
Poltronieri Pessoa comum Ilustrações e 

áudios Diversidade

Catraca Livre

Catraca Livre é um veículo de Jornalismo Alternativo Digital, 
criado em 2008, que funciona como um portal de notícias diárias. Essa 
mídia alternativa publica principalmente eventos culturais e matérias da 
área de cidadania, educação, carreira, bem-estar, gastronomia, além de 
descontos e serviços úteis que auxiliam o público no dia a dia.

De acordo com a descrição em seu site, a missão do Catraca 
Livre é usar a comunicação para empoderar os cidadãos. O veículo 
foca especialmente na temática da cultura, mas vem procurando revelar 
personagens, tendências e soluções comunitárias apostando na inovação 
e inclusão e abrangendo pautas também ligadas à educação, trabalho, 
saúde e empreendedorismo. Há cerca de dois anos, esse meio alternativo 
vem investindo na divulgação de conteúdos por meio de web stories.

A análise quantitativa do conteúdo do Catraca Livre5, publicado 
no semestre escolhido para este estudo, identificou 171 web stories, 
dentre estes, dez se referiam a perfis jornalísticos. Já em relação à 

5. O conteúdo referente a análise está disponível em: https://catracalivre.com.br/
stories/
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análise qualitativa, o primeiro passo foi separar os perfis encontrados 
por tipo de personagem. Essa seleção levou à constatação de que oito 
se tratavam de personalidades públicas pouco conhecidas e os demais 
eram pessoas comuns com histórias de vida singulares.

Os perfis analisados fizeram uso de recursos como fotografias, 
ilustrações, vídeos e trechos de entrevistas, tendo também o texto como 
principal aporte para as narrativas. Já no quesito da temática abordada 
através dos perfilados, o corpus da pesquisa apontou para a escolha de 
pautas relevantes para a atualidade, tais como protagonismo feminino, 
arte periférica, inclusão e diversidade.

A Tabela 2 resume a análise de conteúdo sobre os perfis no 
formato web stories encontrados no portal Catraca Livre:

Tabela 2
Título do perfil Perfilado/a Tipo do 

perfilado/a
Recursos 

utilizados
Temática 

explorada

Única ministra 
da Educação

Esther de Figueiredo Personalidade 
pública

Vídeos, 
infográficos, 
fotos

Protagonismo 
feminino 
na política, 
contextualizando 
com cenário atual

Sete ilustradoras 
femininas 
para se seguir 
no Instagram

Thaiz Leão Gouveia; 
Robin Eisenberg; 
Carol Rossetti; 
Monica Garwood; 
Flavita Álvarez; 
Bruna Frotte e 
Daiana Ruiz

Personalidades 
públicas

Ilustrações e 
desenhos 

Cultura e arte

Professora com 
síndrome de 
down

Débora Seabra Pessoa comum Fotos, 
entrevista

Inclusão

Primeira 
diretora trans 
de escola 
pública em 
São Paulo

Paula Beatriz Souza Pessoa comum Fotos Diversidade

Elaborado pelos autores
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Considerações Finais

Diante da reconfiguração dos formatos jornalísticos influen-
ciados pelas novas tecnologias, com destaque para as mídias sociais 
digitais, surgem cada vez mais possibilidades para se divulgar conteúdos 
informativos. Esse cenário é favorável sobretudo para o Jornalismo 
Alternativo que encontra nesses novos formatos e linguagens terreno 
fértil para uma produção engajada em prol de setores subalternos da 
população, os quais buscam respostas para demandas sociais.

Um desses formatos vem sendo os web stories que, utilizando 
a forma narrativa do perfil jornalístico, conseguem divulgar histórias 
de vida de pessoas comuns e personalidades públicas desconhecidas, 
pautando, consequentemente, assuntos que dificilmente encontrariam 
espaços nos meios de comunicação jornalísticos convencionais.

Desse modo, com a realização do estudo voltado à Agência Mural 
de Jornalismo das Periferias e ao portal Catraca Livre, concluímos que 
os canais em questão são exemplos desses veículos alternativos que, 
através de perfis em web stories, trazem o consumo de informações de 
maneira rápida, fácil e com forte apelo visual, através da utilização de 
recursos como fotografias, vídeos e ilustrações, que funcionam como 
complementos importantes junto aos textos narrativos para mídias sociais.

Esta pesquisa apontou ainda que os perfis produzidos e divul-
gados por meio destes veículos estimulam a reflexão sobre questões 
importantes da atualidade. Logo, a escolha dos perfilados, independente 
de abordarem pessoas famosas ou comuns, demonstra acontecer de 
acordo com a relevância da temática para assuntos que mesmo com as 
delimitações de cada canal, a exemplo da Agência Mural que retrata 
temas voltados às comunidades da Grande São Paulo, não restringem 
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as histórias narradas a um único público, mas têm a intenção de atingir 
várias pessoas, considerando os conteúdos abordados e o alcance da 
Internet na divulgação.

Nesse sentido, futuros trabalhos podem considerar se aprofundar 
em entender como funciona o retorno dos web stories para os produ-
tores de conteúdo informativo, nesse caso, os jornalistas envolvidos 
com a produção dos perfis dos canais estudados e/ou outros possíveis 
canais, a fim de entender como ocorre a recepção do público quanto a 
esses materiais. Desse modo, será possível averiguar o alcance desse 
novo formato de divulgação de perfis jornalísticos, ampliando o estudo 
quanto aos consumidores de notícias nas mídias sociais, em meio à 
pluralidade de narrativas.
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PODCASTS JORNALÍSTICOS DE DESTAQUE 
NO BRASIL E EM PORTUGAL – UMA 

ANÁLISE COMPARATIVA DE “O ASSUNTO” E 
“O EXPRESSO DA MANHÃ”

Alvaro Bufarah Junior1

Valci Zuculoto2

Com a crescente potencialização do uso da internet e das mídias 
sociais, cada vez mais alavancada nesta era do digital, expande-se a 
comunicação por áudio e o centenário meio rádio, por exemplo, trans-
borda para as plataformas digitais (Kischinhevsky, 2016) em ações 
e interações com seus públicos. E no âmbito desta potencializada 
comunicação em áudio, destaca-se o jornalismo sonoro, ênfase que se 
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dá com protagonismo do uso de podcasts, que também transcenderam 
suas origens para ocupar um espaço em realce no ambiente digitalizado.

Com base no cenário contemporâneo da comunicação, o presente 
estudo apresenta uma análise de podcasts jornalísticos que estão entre 
os mais ouvidos no Brasil e Portugal, respectivamente “O Assunto” e 
“O Expresso da Manhã”. Visa uma comparação entre seus principais 
elementos sonoros e estruturais a partir de metodologia exploratória, 
recorrendo à revisão bibliográfica sobre o meio radiofônico e mídias 
sonoras e análise documental, como técnica e método, para verificar e 
refletir comparações entre ambos produtos jornalísticos.

Nos últimos anos, verificamos um aumento do uso do áudio na 
criação de emissoras virtuais, canais de áudio segmentados, audioblogs, 
envio de arquivos em redes sociais e podcasts, entre outras aplicações, 
uma vez que a onda sonora foi digitalizada, convertida em códigos 
binários que podem ser combinados e recombinados por produtores e 
consumidores na web.

Historicamente, o termo podcast foi desenvolvido a partir 
da junção das palavras iPod (equipamento multimidia da Apple) e 
broadcasting, em um artigo no jornal britânico The Guardian, em 2004. 
Com algumas polêmicas, o conceito é atribuído a Adam Curry, ex-VJ 
da emissora MTV, que teria criado o primeiro agregador de arquivos 
de áudio com tecnologia RSS. O termo levou a desdobramentos como 
Podcaster, para identificar quem produz o conteúdo. E ainda temos o 
Podcasting, que é o ato ou processo de criação e transmissão (Neiva, 
2013, p. 438). Desde os primeiros podcasts produzidos e distribuídos 
na internet, emergiram vários pontos de atrito entre profissionais de 
comunicação, acadêmicos e produtores de podcasts sobre estes conteúdos 
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constituírem ou não “rádio”. Depois de quase duas décadas do advento 
deste formato, é possível superar esta polêmica voltando-se ao conceito 
de produto sonoro radiofônico de Faus Belau (1981). Compreende o 
autor que quando este material é resultado de uma intencionalidade 
auditiva resultante de vários processos criadores que se complemen-
tam na sua elaboração, o resultado é o uso da linguagem radiofônica. 
Neste sentido, reiteramos o entendimento de Bufarah e Padilha (2020) 
de que a diferenciação não se dá mais no âmbito do suporte de consumo, 
mas, sim, nas características do produto final, ao compararmo-os com 
os conteúdos radiofônicos. Assim, consideramos o podcast como sendo 
uma ampliação das formas de emissão/disseminação de conteúdos em 
áudio, podendo ou não se utilizar da linguagem radiofônica para este fim.

Por aproximação conceitual e prática, utilizamos os aspectos 
da linguagem radiojornalística apresentados por Eduardo Meditsch 
(1999), que propõe um foco diferenciado para a análise do discurso do 
jornalismo no meio rádio. Meditsch (1999) afirma que a notícia no meio 
radiofônico não transmite apenas a realidade, mas cria a representação 
sobre ela. Representação em que se manifestam não apenas o referencial 
de realidade, como também a subjetividade de seus produtores e a inter-
subjetividade de sua inserção social, idiossincrasias pessoais, valores e 
saberes profissionais, constrangimentos e orientações organizacionais, 
fixações espaço-temporais “rotinizadas”, condicionamentos técnicos 
e tecnológicos, injunções econômicas e políticas, e determinações 
históricas e culturais que estabelecem as possibilidades e os limites de 
abordagem da realidade operada pelo rádio informativo.

Para este estudo, o ponto inicial dessa temática se dá na com-
preensão de Meditsch (1999) de que gênero no discurso radiofônico 
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ocorre na interação social por ele possibilitada, uma vez que o conte-
údo da informação do rádio é condicionado intersubjetivamente pelo 
emissor e pela audiência (auditório) a que se destina, e a amplitude 
dessa audiência e sua posição social também condicionam a forma de 
construção da realidade da mensagem informativa irradiada pelo meio. 
Complementado este conceito, recorremos a Vicente (2016) quando 
este define que

Gênero radiofônico é uma classificação mais geral da mensagem, 
que considera o tipo específico de expectativa dos ouvintes que 
ela visa atender. Formatos radiofônicos são os modelos que 
podem assumir os programas realizados dentro de cada um dos 
diferentes gêneros. (Vicente, 2016, p. 1)

Também utilizamos Barbosa Filho (2003, p. 71), para quem 
formato radiofônico é o conjunto de ações integradas e reproduzíveis, 
classificadas em um ou mais gêneros, caracterizado por uma intencio-
nalidade demarcada pela prática utilizada e representada pelo programa 
de rádio ou pelo produto radiofônico. Assim, ainda segundo o pesqui-
sador, programa de rádio é o módulo básico do conteúdo radiofônico, 
constituindo a sua produção em um formato definido que obedece a uma 
proposta de planificação e organização de uso dos elementos sonoros. 
E programação radiofônica consiste no conjunto de programas ou 
produtos radiofônicos apresentados em uma sequência cronológica e 
repetida regularmente. Com base nestes pressupostos, compreendemos 
os podcasts como formas ampliadas de emissão de áudio pela internet, 
tendo seus conteúdos, normalmente, estruturados a partir do uso da 
linguagem radiofônica. Desta forma, consideramos a classificação de 
gêneros e formatos de rádio adaptados aos novos modelos de distribuição 
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condicionados na web, especialmente o podcast. Quanto ao formato, 
lançamos mão da compilação de vários estudos, especialmente o rea-
lizado por Eduardo Vicente (2001), em que lista como formatos de 
radiojornalismo: nota, boletim, reportagem, entrevista, externa, crônica, 
debate, radiojornal, documentário, e programas esportivos.

Classificação de Podcasts Jornalísticos

No início, os podcasts foram criados como uma derivação do 
rádio, buscando a libertação das barreiras geradas pela inserção do 
conteúdo em uma programação (comercial ou não) marcada pela line-
aridade da escuta. Estudo desenvolvido com produtores independentes 
de podcasts indicou que o primeiro desejo da maioria dos produtores 
foi o de fazer um programa de rádio fora dos padrões das emissoras 
convencionais, livre das restrições industriais e legais. Com o desenvol-
vimento das tecnologias de produção, veiculação e consumo de áudio 
pelas diversas plataformas digitais o podcast tende a se diferenciar do 
meio rádio, indo além de mais uma plataforma de distribuição para ter 
uma identidade característica. Contudo, o podcast contém o gene do 
rádio em sua estrutura e ainda deve demorar para ter gêneros e formatos 
únicos não mais referenciados no meio radiofônico. Para alguns autores, 
isso não ocorrerá; para outros, este é o processo natural da evolução 
das mídias.

Medeiros (2006) indicou, já em meados dos anos 2000, que 
existiam quatro formas básicas para os formatos de podcast: o modelo 
metáfora, com características de um programa de rádio convencional 
feito para o dial, com músicas, informações, locução e produção; o 
modelo editado, que surgiu da necessidade das emissoras de rádios 
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convencionais em dar aos ouvintes a possibilidade de acompanhar o 
programa que foi veiculado sem que eles tenham ouvido em tempo real 
no momento da transmissão, ou seja, parte da programação é “editada” e 
deixada no site da rádio para que seja acessada e baixada pelos usuários; 
o registro ou audioblogs, pois servem para que seus autores exponham 
problemas do dia a dia, comentem notícias, questionem temas como 
política e economia etc.

Com os diversos tipos de uso dos podcasts (educação, entre-
tenimento, informação etc.), vários autores também propõem formas 
de classificação para o desenvolvimento de estudos sobre produção, 
conteúdos, gêneros e formatos empregados etc. Entre as possibilidades 
de classificação, podemos destacar a de Carvalho e Aguiar (2010) que 
criaram uma taxonomia considerando seis dimensões: tipo, formato, 
autor, estilo, duração e finalidade. Quanto ao tipo, os podcasts podem 
ser: expositivo/informativo, pois fornecem informações de natureza 
variada. Feedback/comentários, pois corresponde a episódios contendo 
comentários críticos a trabalhos ou a determinadas tarefas executadas 
pelos discentes. Instruções/orientações, porque disponibilizam indica-
ções e ou instruções para realizar tarefas, orientar o estudo ou fornecer 
recomendações, entre outras utilizações.

Quanto ao formato, Carvalho e Aguiar (2010) classificam: para 
além de áudio, vídeo, imagens fixas com locução ou a captura do ecrã do 
computador. Como exemplos temos os vodcasts ou vidcasts, screencasts 
e enhanced podcasts. Já quanto à duração (tempo), os pesquisadores 
consideram: duração curta ou moderada. Em média, o ideal é que tenha 
a duração de uma música – de 3 a 5 minutos. Os podcasts considerados 
curtos são aqueles que duram no máximo até 5 minutos. E os moderados 
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têm duração superior a 5 minutos, mas inferiores a 15 minutos e os 
considerados longos são aqueles que ultrapassam este tempo.

Como no estudo de Carvalho e Aguiar (2010) o foco é o uso de 
podcasts em ambiente educacional, quanto à autoria eles os tipificam 
em três categorias: professores, alunos e outros. Também consideram 
o estilo, que pode ser formal ou informal. E, por último, categorizam a 
finalidade: informar, resumir ou sintetizar, apresentar ou expor, parti-
cipar, divulgar algo, motivar para determinados temas, propor tarefas, 
orientar o estudo, incentivar, desafiar, refletir, analisar.

Martínez-Costa (2019), ao desenvolver seus estudos sobre 
podcasts, organizou os elementos de análise em 4 grupos. O primeiro é 
relacionado a aspectos formais em que considerou o título do podcast, 
a marca jornalística de origem (empresa de comunicação), país de 
origem, data da divulgação (postagem), a periodicidade, a duração, o 
nome do apresentador, a equipe de produção e o slogan que define o 
produto sonoro. No segundo grupo, vinculado aos recursos de produ-
ção, Martínez-Costa (2019) considera: presença ou ausência de capa, 
sintonia musical própria, efeitos sonoros, cortes de voz, documentos de 
arquivo, apresentador, função de apresentador (comunicador, modera-
dor, locutor), vozes de colaboradores, vozes de convidados, tom geral 
(formal, conversacional, vulgar), e publicidade (número e identificação 
de marcas).

Para o terceiro grupo, a pesquisadora organizou, como variáveis 
relativas aos recursos narrativos, as seguintes categorias: tipos de gênero, 
presença ou ausência de abertura, uso de comentários, notícias, crônicas, 
reportagens, entrevistas, mesa redonda, debate, conversa, uso de humor 
e fragmentos dramatizados. E no quarto e último grupo, categrizou as 
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varáveis temáticas: o número e os tópicos abordados em cada episódio 
e as características das notícias veiculadas, em que Martínez-Costa 
(2019) considerou a classificação utilizada pelo Digital Report (2016) 
definindo dois grupos de notícias: hard news e soft news.

O primeiro grupo de notícias inclui as editorias internacional, polí-
tica, de negócios e economia, saúde e educação, comunidade autônoma 
e localidade, ciência e tecnologia, meio ambiente, eventos e segurança. 
No segundo grupo, encontramos: entretenimento e celebridades, estilo 
de vida, arte e cultura, e esportes. Este processo de implementação de 
novas tecnologias aos meios de comunicação tradicionais e seus res-
pectivos desdobramentos em novos produtos de mídia está longe de ser 
concluído. Neste cenário, os produtos sonoros ressurgem com força por 
meio de podcasts que se adaptam melhor às necessidades dos usuários 
das redes, possibilitando a escolha do conteúdo, o momento de ouví-lo 
e em que dispositivo. Os podcasts são uma oportunidade para que as 
emissoras de rádio, produtoras e empresas de comunicação em geral 
possam atingir novos públicos além das fronteiras definidas pelas ondas 
hertzianas, em novas plataformas, que possibilitam a inserção de novos 
players neste mercado. De maneira crítica, os podcasts estão trazendo 
novas vozes e técnicas de produção para um meio que mudou pouco 
em uma geração. Baixas barreiras de entrada, combinadas com altos 
níveis de criatividade, estão colocando em xeque as bases da indústria 
da comunicação ainda estruturadas no modelo de negócio do século XX.

Com isso, passa a ser importante a produção de estudos que 
visem explicar essas mudanças de linguagem que resultam em dife-
rentes gêneros e formatos dos produtos sonoros disponibilizados ao 
modo de podcast. Para tanto, é necessário a identificação dos principais 
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elementos de cada produto e suas características para que possam ser 
comparados e analisados. Entre esses elementos temos que focar nos 
produtos jornalísticos que realizam atualização mínima semanal, pois 
a periodicidade é um fator relevante para o entendimento das notícias.

Neste estudo, utilizamos o referencial teórico do radiojorna-
lismo, de comunicação e de gêneros jornalísticos para propor uma 
análise e classificação de conteúdos noticiosos distribuídos em podcasts. 
Entende-se que, mesmo evidenciando um processo próprio de desen-
volvimento de linguagem, os podcasts jornalísticos ainda estão muito 
ligados à linguagem radiofônica e ao jornalismo praticado no meio 
rádio. Por isso, a proposta de classificação que apresentamos busca 
cruzar as classificações aqui referenciadas e conformar um novo grid 
de elementos para estudar os podcasts jornalísticos baseados na internet 
brasileira. Como resultado, propomos uma ficha de classificação para 
os podcasts jornalísticos com os seguintes elementos:

a) Dados gerais: Nome do podcast: em que será inserido o 
nome do programa. Autor/res – nomes dos autores da ideia/
conceito. Veiculação – em rádio por ondas, emissoras de 
internet, blogs, redes sociais, plataformas de streaming;

b) Aspectos formais: Título do podcast, marcas jornalísticas 
(no caso de empresa do setor), independente (no caso de ser 
produzido por outra empresa/instituição), país de origem, 
data da veiculação/divulgação, periodicidade, duração, 
apresentador, equipe de produção e slogan;

c) Recursos de produção: Presença de capa (para publicação 
na web), produção musical, uso de efeitos sonoros, edição, 
uso de material de arquivo, função do apresentador (comu-
nicador, moderador, locutor), participação de colaboradores, 
participação de convidados/entrevistados, tom geral do 
programa (formal, conversacional, vulgar), uso de vinhetas, 
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uso de trilhas sonoras, publicidade (anúncios, testemunhal, 
spots, jingles etc.);

d) Variáveis Temáticas: Número de programas, tópicos abor-
dados, tipos de notícias apresentadas;

e) Recursos narrativos

Gênero informativo – formatos: notas, notícias, flash, 
manchete, boletim, reportagem, entrevista.

Gênero opinativo – formatos: editorial, comentário, rese-
nha, crônica, testemunhal, debate, painel, charge eletrô-
nica, participação de ouvintes, rádio-conselho.

Gênero interpretativo - formatos: coberturas especiais, 
perfil, biografia, documentários, divulgação técnico-cien-
tifica, enquete.

Gênero utilitário: formatos: previsão do tempo, trânsito, 
agenda cultural (roteiro), serviço e utilidade pública, 
cotação, necrologia, indicadores.

Gênero diversional – formatos: história de vida, feature 
radiofônico ou história de interesse humano, e fait divers 
radiofônicos;

f) Quanto ao formato: Uso de áudio, vídeo, imagens fixas 
com locução ou a captura do ecrã do computador (vodcast 
ou vidcast, screencast e enhanced podcast);

g) Quanto ao tempo: Curto (3 a 5 minutos), moderados (entre 
5 e 15 minutos) e longos (acima de 15 minutos);

h) Autoria: Profissionais de comunicação e leigos (não pro-
fissionais);

i) Finalidade: Informar, resumir ou sintetizar, apresentar ou 
expor , participar, divulgar algo, motivar para determi-
nados temas, propor tarefas, orientar o estudo, incentivar, 
desafiar, refletir e analisar.
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j) Periodicidade: Indicar quantas vezes o material é atualizado 
e em que período.

k) Interatividade: Formas de interação disponíveis para que 
os ouvintes possam participar e de que parte do processo 
podem interagir (pré-produção, produção, pós-produção, 
veiculação).

Estudos de Caso

Ao compararmos dois podcasts jornalísticos, sendo um do Brasil 
e outro de Portugal, enfrentamos as dificuldades trazidas pela necessidade 
de identificar pontos em comum que pudessem estabelecer o mínimo de 
elementos comparativos entre os produtos sonoros. Desta forma, utiliza-
mos os perfis dos programas jornalísticos diários O Assunto, do G1, Portal 
do brasileiro Grupo Globo (https://grupoglobo.globo.com/), e o Expresso 
da Manhã, do Grupo português Imprensa (https://www.impresa.pt). 
São produzidos por duas grandes empresas de comunicação com 
destacada relevância em seus mercados locais e com participação 
internacional, já que ambas têm tais características, transmitindo tanto 
para os mercados internos como externos. Além desses elementos, 
buscamos utilizar como referências dados de audiência que indiquem 
que os dois programas (O Assunto e O Expresso da Manhã) estão entre 
os mais ouvidos listados nos rankings divulgados pelas mídias de seus 
respectivos países.

De acordo com informações do seu site, o Grupo Globo é o 
maior conglomerado de mídia e comunicação do Brasil, sendo formado 
por um conjunto de empresas que cria, produz e distribui conteúdos, 
em todas as plataformas. Sua produção nas áreas de jornalismo, esporte 
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e entretenimento atinge 99,6% da população e a programação de seus 
canais lineares fala com mais de 100 milhões de brasileiros todos os dias.

O brasileiro Globo tem uma atuação ampla, oferecendo experiên-
cias, produtos e serviços a uma gama de diferentes públicos. Atualmente, 
o Grupo Globo (Organizações Globo Participações S.A) é composto 
pelas empresas Globo (Globo Comunicações e Participações S.A.), 
Editora Globo, Sistema Globo de Rádio e Globo Ventures e mantenedor 
da Fundação Roberto Marinho, que forma, em parceria com instituições 
públicas e privadas, uma rede de cooperação em prol da educação.

Por sua vez, o português Grupo Imprensa indica em seu site 
que nasceu do Jornal Expresso, ampliando seu escopo de trabalho 
para a Rede SIC chegando atualmente a ter 8 canais de tv (SIC, SIC 
Internacional, SIC Notícias, SIC Radical, SIC Mulher, SIC K, SIC 
Caras, Txillo)e o maior jornal do País, o Expresso, líder de vendas. Em 
2020, a média de audiência do grupo SIC foi de mais de 2 milhões e 
600 mil telespectadores. No mesmo ano, o Expresso foi o jornal mais 
vendido em Portugal, com uma média superior a 97 mil exemplares e 
que conquistou o maior número de assinantes digitais (dados APCT, 
jan-set 2020). O Expresso é o jornal mais vendido em Portugal desde 
2017, mas em 2020 somou recordes de vendas, tendo alcançado em 
setembro de 2022 a sua melhor média mensal de circulação paga, 
acima dos 116 mil exemplares, batendo um recorde de oito anos. A SIC 
Internacional chega a 10 milhões de telespetadores em todo o mundo 
através dos sistemas de cabo, satélite e IPTV. O canal é distribuído em 
França, Suíça, Luxemburgo, Andorra, Alemanha, EUA, Canadá, Brasil, 
Austrália, Moçambique e Cabo Verde. No total, os canais SIC chegam 
a 12 países, através de 42 operadores.
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Traçar uma linha de classificação entre os diversos rankings, 
que se estende desde a avaliação de audiência até índices internos das 
plataformas de veiculação de podcast é uma tarefa difícil e arriscada. 
Isto porque as metodologias envolvidas são diferentes a cada empresa ou 
órgão que as realiza, além do fato de essas plataformas terem políticas 
comerciais que podem influenciar no ranking de produtos mais ouvi-
dos. Assim, para efeito deste estudo, as análises de tais ranqueamentos 
têm função ilustrativa, constituindo um meio para filtrar os principais 
podcasts que se enquadram no foco da pesquisa, ou seja, os que são 
identificados como gênero jornalístico.

Para isso, utilizamos como referência a lista da empresa de moni-
toramento Triton Digital, uma das mais importantes do mercado latino 
em que o podcast brasileiro O Assunto figura como um dos mais popu-
lares (Voltas et al. 2022). Em Portugal, o podcast O Expresso da Manhã 
também figura entre os mais populares, segundo os rankings divulgados 
pela mídia local (“Melhores Podcasts de Notícias (Portugal)”, s.d.)

Para filtrar esta lista, realizamos a retirada dos comentários e 
quadros de programas jornalísticos de emissoras de rádio, pois entende-
mos que estes produtos são apenas parte de programas maiores (jornais 
e revistas radiofônicas) disponibilizados em formato de podcast para 
ampliar o alcance da audiência das emissoras, tanto por ondas (analó-
gicas) quanto por formato digital (internet, redes sociais, plataformas 
de podcast).

O Assunto

O podcast O Assunto foi criado, em 2019, por profissionais 
das Organizações Globo, um dos principais holdings de comunicação 
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do Brasil. A apresentação é feita pela jornalista Renata Lo Prete, que 
também é a âncora do Jornal da Noite da TV Globo. Ela se formou em 
comunicação pela Universidade de São Paulo, passando pelos jornais 
O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, onde atuou como repórter 
correspondente bolsista em Nova York, editora adjunta e responsável 
pela primeira página do jornal. Em 1998, assumiu como ombudsman 
(ouvidora) da Folha de São Paulo. Em 2012, trocou o jornal pelo canal 
de notícias Globo News (tv a cabo), sendo que após 5 anos no grupo 
foi convidada a assumir como âncora do Jornal da Globo (TV aberta) 
e um ano depois, passou a apresentar também o podcast O Assunto.

Em pouco tempo, O Assunto entrou na lista dos mais ouvidos do 
Brasil, sendo o carro-chefe da empresa que vem demonstrando da vez 
mais interesse em expandir suas ações na área de podcasts. A veiculação 
é feita pela plataforma proprietária da empresa, a GloboPlay, e pelas 
plataformas de streaming Spotify, Castbox, Google Podcasts, Apple 
Podcasts, Deezer, Amazon Music e Hello You. Também fica disponível 
no portal G1 (Globo) e nas redes sociais do conglomerado. O programa 
conta com uma equipe de produção composta por jornalistas que garantem 
entrevistas com principais profissionais das organizações Globo, bem 
como com fontes brasileiras importantes. Embora a empresa tenha um 
grupo de estações de rádios que inclui a CBN, uma das principais redes 
radiofônicas noticiosas do Brasil, não há a veiculação do material do 
podcast nessas emissoras, apenas chamadas constantes sobre o material 
disponível no portal da empresa.

A estrutura do programa é simples. Há uma vinheta de entrada, 
a trilha e em seguida a apresentadora inicia a leitura de textos que são 
somados a comentários e entrevistas de jornalistas e fontes externas. 



350

O programa tem um tom formal e patrocínio de grandes empresas. 
Em janeiro de 2021, atingiu 381 podcasts comentando notícias do Brasil 
e do mundo em diferentes pautas como política, economia, internacio-
nal, cultura e comportamento. Do ponto de vista narrativo, o podcast se 
baseia no gênero informativo, contendo notas, entrevistas, e no gênero 
interpretativo, com discussões sobre coberturas especiais. Ao todo, 
o programa tem em média 25 minutos, com periodicidade diária (de 
segunda a sexta-feira). A principal finalidade do material veiculado é 
informar e analisar as principais notícias do dia dando maior visibilidade 
as coberturas feitas pelos jornalistas do grupo. Embora seja um dos 
podcasts mais ouvidos no Brasil, O Assunto não tem interação com seus 
ouvintes nem recursos multimídia anexados a seus arquivos, indicando 
uma base focada em áudio, pré-gravado e editado antes da exibição.

O Expresso da Manhã

O podcast português estreou no dia 26 de outubro de 2020, vai 
ao ar de segunda a sexta-feira, pela manhã com apresentação de Paulo 
Baldaia, que segundo informações do Grupo Imprensa, é jornalista 
desde 1987, quando formou-se no Porto e mudou-se para Lisboa em 
1991. Desde então, vem exercendo a profissão, atuando nas áreas de 
política e economia em diversas emissoras de rádio e jornais de Portugal. 
Foi diretor da TSF Rádio Notícias (www.tsf.pt) de 2008 a 2016 e do 
Diário de Notícias (www.dn.pt) de 2016 a 2018.

O programa tem a produção de uma equipe de profissionais do 
Jornal Expresso e busca discutir os principais temas de política e eco-
nomia com os jornalistas da redação, correspondentes e comentaristas. 
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Atualmente, O Expresso da Manhã está disponível no site do veículo e 
nas principais plataformas digitais como Spotify, iTunes ou Soundcloud.

O podcast é produzido para a veiculção em plataformas digitais, 
não é circulado em emissoras de rádio por ondas, sendo acessado pelos 
serviços de streaming. Do ponto de vista dos aspectos formais, o podcast 
utiliza a marca do jornal como uma referência direta, tendo uma equipe 
de produção especializada compostas por jornalistas. Para o acesso na 
web, o conteúdo conta com um logo e a foto do apresentador em uma 
área do site do jornal, não tendo uma produção musical, já que é um 
programa jornalístico que utiliza edição como recurso para a montagem 
do produto final, sem lançar mão de efeitos sonoros para a recriação 
de cenários auditivos. Pedro Baldaia faz as funções de um modera-
dor e entrevistador, conduzindo o programa em meio as entrevistas e 
participações dos jornalistas colaboradores que interagem com ele ao 
longo do programa. Em muitos momentos o programa também recorre 
a fontes renomadas para tratar de temas específicos. De forma geral, o 
podcast transcorre em tom formal com uso de vinhetas de abertura e 
encerramento e publicidades de grandes anunciantes.

O Expresso da Manhã aborda as mesmas editoriais do jornal 
(politica, economia, internacional, cidadades, etc.), utilizando o gênero 
narrativo interpretativo. Recorre a formatos de comentários, entrevistas, 
debates, variando em alguns momentos para o uso do gênero informa-
tivo com entrevistas, notas e notícias. Quanto ao tempo o programa tem 
em média 14 minutos, produzido e veiculado de segunda a sexta-feira 
com a finalidade de informar e expor os principais temas do dia para 
o público, mas não dispões de qualquer forma de interação direta do 
público com os conteúdos ao longo de sua produção.
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Considerações Finais

A partir dos conceitos que demonstram a proximidade do 
podcast e do radio, desenvolvemos uma pesquisa exploratória que levou 
à construção de um quadro de elementos classificatórios para análise 
de podcasts jornalísticos, especialmente “O Assunto” e o “Expresso 
da Manhã”. Os elementos estudados são resultado do cruzamento de 
classificações anteriores, apresentadas nesse texto, que possibilitaram 
o desenvolvimento de uma lista simplificada que identifica os itens de 
semelhanças e diferenças entre os conteúdos radiofônicos e os podcasts.

Ambos os produtos sonoros são produzidos por profissionais 
de comunicação, tendo como foco recortes de notícias do cotidiano 
dos ouvintes brasileiros e portugueses, sendo que se utilizam de entre-
vistas com fontes de informação e com profissionais das redações de 
veículos de imprensa dos grupos aos quais fazem parte (Globo/BR e 
Grupo Imprensa/PT). Os dois programas têm formato de radiojorna-
lismo, abrindo com pequenas vinhetas e logo passando às locuções dos 
apresentadores que dão andamento aos programas. Como são produtos 
jornalísticos, ambos os programas não recorrem a efeitos ou traços de 
trilhas e músicas para a recriação de ambientes sonoros. Na maioria das 
vezes, as entrevista são feitas em estúdio, ou por via de suporte digitais 
como celulares ou plataformas de reuniões). Como são informativos 
que se propõem a aprofundar os temas enficados, os dois programas 
buscam discutir os assuntos de forma rápida e objetiva, pois mantêm 
uma média de tempo relativamente curta, de até 30 minutos. Diante 
dos dados apresentados, podemos afirmar que os programas, analisados 
neste estudo, têm formato radiojornalisticos e se utilizam de linguagem 
padrão deste gênero para sua produção. Aproveitam-se da possibilidade 
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de não estarem presos às determinações de uma grade de programação 
para desenvolverem seus temas, de forma mais aprofundada, visando 
atender seus ouvintes.
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MÍDIAS TRADICIONAIS NA INTERNET: 
A PLATAFORMA DIGITAL COMO AMPLIAÇÃO 

DO DISCURSO DA (NÃO) VIOLÊNCIA 
CONTRA JORNALISTAS
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A internet proporcionou aos consumidores da informação o 
poder de escolha. Eles não mais ficam reféns do que a TV veicula como 
notícia, pois podem buscar o que há de mais diversificado no universo 
on-line (Cajazeira, 2015; Jenkins, 2009). Os fluxos são mais amplos nas 
mídias digitais (Mintz, 2019) e, por consequência, carregam uma grande 
parcela de telespectadores para o meio virtual. Diante das mudanças de 
consumo da informação, com uma migração para as plataformas digitais, 
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a TV Globo, maior emissora de TV aberta do país, tem compartilhado 
suas produções televisivas nas redes sociais, de modo a transportar sua 
credibilidade construída ao longo da história para outras telas e fazer 
chegar seus conteúdos a mais pessoas.

Mas se, historicamente, a TV se estabeleceu como um veículo 
de comunicação mediada (Hjarvard, 2012) – na qual faz a construção 
da realidade com seus recortes próprios – uma parcela dos consumi-
dores da informação passou a confrontar as produções de jornalistas 
– e os próprios profissionais – de veículos tradicionais, já que podem 
manifestar seus pontos de vista com grande amplitude pela internet. 
Se as mídias digitais proporcionaram um espaço livre de debate, que 
faz ecoar os mais distintos posicionamentos, também abriram espaço 
para questionamentos sobre o trabalho da imprensa tradicional e para o 
compartilhamento de notícias falsas. Esses posicionamentos, contrários 
aos jornalistas profissionais - sobretudo os da imprensa televisiva – ou 
às informações produzidas por eles, se tornam mais intensos à medida 
que são agregados a outras afirmações semelhantes nas redes, e tendem a 
defender convicções pessoais (Charaudeau, 2013). Muitos deles acabam, 
como consequência, em atos de violência e cerceamento à imprensa.

Segundo o Relatório da Violência contra Jornalistas e Liberdade 
de Imprensa no Brasil de 2021, da Federação Nacional dos Jornalistas 
(Fenaj), aquele foi o ano mais violento para os profissionais desde o 
começo da década de 1990, quando a entidade iniciou a série histórica. 
Foram 430 casos de ataques; depois dos trabalhadores da Empresa Brasi-
leira de Comunicação (EBC), que ficaram no topo da lista, a maioria dos 
jornalistas que sofreram violência são trabalhadores de televisão (94), 



358

o que representa 25% do total. Esses episódios acontecem na internet 
e nas ruas - muitos deles promovidos no meio virtual.

Grande parte desses jornalistas são funcionários da TV Globo e 
suas afiliadas. Assim como na TV, a emissora tem noticiado os ataques 
também nas redes sociais, como aparente estratégia de defesa do jorna-
lismo profissional. Mas se as plataformas digitais permitiram fluxos mais 
amplos de liberdade de opinião, também serviram de espaço para mais 
ataques. Nas postagens do maior telejornalístico da emissora, o Jornal 
Nacional, no Twitter, comentários de internautas atacam a liberdade 
de imprensa e jornalistas. Principalmente, nas postagens que abordam 
notícias sobre agressões aos profissionais, como observado na análise dos 
conteúdos, esforço empírico empreendido para a redação desse artigo.

Durante o ano de 2021, o telejornal exibiu 38 matérias sobre 
o jornalismo profissional – entre agressões, ataques, premiações ou 
materiais institucionais. Destas, 17 foram de episódios violentos ou 
cerceamento do trabalho da imprensa e 10 foram postadas no Twitter. 
Analisamos os comentários destas postagens, para evidenciar repercus-
sões e posicionamentos – em defesa ou contra os profissionais – além 
dos discursos de ódio e o uso de notícias falsas.

Discursos Ampliados nas Plataformas Digitais

Historicamente, a televisão se estabeleceu como referência para 
a sociedade, nos modos de agir e de pensar. Tamanha credibilidade 
alcançada ao longo do tempo é proveniente, dentre vários aspectos, pela 
presença constante do aparelho de TV na casa das pessoas. Segundo a 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (Pnad Contínua, 
2022), em 2021, dos 72,9 milhões de domicílios do Brasil, 95,5% tinham 
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televisão. A Pnad de 2021, no entanto, apontou uma queda no número 
de televisores em relação à última pesquisa, mesmo com o crescimento 
populacional: em 2019, o eletrodoméstico estava presente em 96,3% dos 
lares. Já o número de residências com acesso à internet aumentou: em 
2019, ela estava presente em 82,7% dos lares e, em 2021, em 90% dos 
endereços.

Assim como a televisão permeou a rotina das pessoas por muitos 
anos – e continua fazendo isto, a internet também passou a influenciar 
nas decisões do dia a dia. Esse poder de influência foi possível pelas 
transformações promovidas, inicialmente, pela mídia de massa, a partir 
do processo de midiatização, considerado por André Goes Mintz (2019) 
como “um processo de transformação social de longo prazo decorrente 
de uma crescente participação da mídia na vida social”. Mídia e socie-
dade formulam um processo de transformação em suas várias esferas. 
Para Stig Hjarvard (2012), à medida que as comunicações são mediadas, 
dia após dia, a midiatização acontece.

A mediação descreve o ato concreto da comunicação através 
de um meio em um contexto social específico. Por outro lado, 
a midiatização se refere a um processo mais a longo prazo, 
segundo o qual as instituições sociais e culturais e os modos de 
interação são alterados como consequência do crescimento da 
influência dos meios de comunicação. (Hjarvard, 2012, p. 66)

As comunicações mediadas no dia a dia pelos veículos midiá-
ticos acabam moldando as ações dos indivíduos, decisões familiares, 
políticas e religiosas, causando um impacto coletivo. Para Hjarvard 
(2012, p. 77), “o acesso ao meio em si e aos modos de interação que 
ele disponibiliza para os participantes afetam a capacidade destes para 
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se comunicar”. Para que essa mediação aconteça, os meios contam 
com recursos capazes de promover essa interação. Para Stig Hjarvard 
(2015), a influência da mídia na sociedade se dá com base na teoria das 
affordances de James Jerome Gibson (1986), ou seja, nas possibilida-
des comunicativas trazidas pelas características tecnológicas, estéticas 
e sociais do meio, que “influenciam quais padrões de interação social 
virão a ser mais dominantes que outros e como eles são enunciados” 
(Hjarvard, 2015, p. 57).

A televisão se adaptou ao longo dos anos para tentar driblar a 
relação unilateral de comunicação – em que a TV é a emissora e o teles-
pectador, o receptor – ao criar alternativas de participação dos indivíduos 
por meio de ligações e participações via rede social nos telejornais. 
Uma espécie de via de mão dupla, em que o emissor também recebe e 
o telespectador também emite uma informação. Contudo, tal capaci-
dade de interação ainda se mostrou limitada, frente às possibilidades 
heterogêneas da internet. Indivíduos contam com um grande fluxo de 
informação, podem ver seus posicionamentos serem compartilhados, 
sem depender do intermédio de um veículo de imprensa, e se conectam 
aos conteúdos de interesse pessoal de maneira rápida, ágil e fácil. Com a 
força da internet, segundo Paulo Eduardo S. L. Cajazeira, “dá-se o poder 
de escolha ao usuário, que, nesse novo modelo, passa a não ser mais 
refém da programação fixa do canal de TV” (2015, p. 198). Para Henry 
Jenkins (2009, p. 46), “se os antigos consumidores eram previsíveis 
e ficavam onde mandavam que ficassem, os novos consumidores são 
migratórios, demonstrando uma declinante lealdade a redes ou a meios 
de comunicação”. As affordances das novas mídias propiciam uma 
interação ainda maior. Por isso, o contexto da midiatização incorpora o 
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ambiente digital, como um espaço de interação capaz de gerar mudanças. 
Para Mintz (2019), no âmbito da participação da mídia na vida social, 
a internet tem efeitos mais difusos e disformes.

Em um ambiente em que nem toda informação é apurada por 
jornalistas, o falso também encontrou espaço. A internet possibilita a 
circulação de informações não mediadas por conglomerados midiáticos, 
permitindo que qualquer argumento, mesmo sem credibilidade constru-
ída, possa ecoar em grandes fluxos comunicacionais. Inclusive, abrindo 
espaço para a desinformação. Patrick Charaudeau (2013) conceitua 
como “pós-verdade” as convicções acima da realidade. Na pós-ver-
dade, os fatos são menos influentes na formação da opinião pública do 
que os apelos à emoção e a crenças pessoais. Para Charaudeau (2013, 
p. 49), as informações da pós-verdade carregam efeitos de verdade 
que “surgem da subjetividade do sujeito em sua relação com o mundo, 
criando uma adesão ao que pode ser julgado verdadeiro pelo fato de 
que é compartilhável com outras pessoas, e se inscreve nas normas de 
reconhecimento do mundo”. Há um descompasso de entendimentos: na 
internet, parte do público se vê diante de inúmeras informações – muitas 
delas se assemelham às suas convicções – o que gera uma desconfiança 
dos conteúdos produzidos por veículos tradicionais. Como um dos 
resultados possíveis dessa nova ambiência, uma parcela dos internautas 
se torna agressiva aos profissionais da imprensa, ocasionando episódios 
de violência contra jornalistas, que vem aumentando nos últimos anos.

A Violência Contra Jornalistas no Ambiente Digital

De acordo com o último Relatório de Violência contra Jornalistas 
e Liberdade de Imprensa no Brasil, em 2021 foram 430 episódios de 
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ataques aos profissionais e a veículos de comunicação no país – dois a 
mais que em 2019, quando foram 428 casos. Diante de tantos episódios 
de agressão à imprensa ao longo dos últimos anos, algumas atitudes 
foram tomadas pelos veículos de comunicação, para proteger seus pro-
fissionais. A TV Globo, alvo constante de ataques, retirou a canopla3 
com o símbolo da emissora dos microfones, a logomarca dos carros das 
equipes de reportagem, e os repórteres e cinegrafistas passaram a fazer 
determinadas coberturas de longe ou do alto. Uma atitude significativa 
de veículos de imprensa no país foi a de retirar repórteres e cinegrafistas 
do cercadinho do Palácio do Planalto, onde Jair Bolsonaro (PL) costuma 
dar entrevistas, já que eram alvos constantes de ataques do presidente 
no local, assistidos por seguidores que ficavam ao lado e também se 
sentiam permitidos a agredir verbalmente os jornalistas.

Durante a pandemia da Covid-19, foi preciso trabalhar contra a 
desinformação e o cerceamento da informação pública. Um grupo de 
jornais e emissoras se uniu e criou o Consórcio para conseguir sistema-
tizar dados sobre infectados pela Covid-19 e vacinados, com coletas de 
informações junto aos estados, e só assim fazer a cobertura jornalística 
diária sobre a pandemia, já que o Governo Federal parou de atualizar 
os números da doença.

Os episódios de violência contra jornalistas ganharam força e se 
multiplicaram na internet. O próprio ambiente das plataformas digitais 
serviu de palco para ataques à imprensa. Mesmo as agressões físicas 
são encorajadas a partir de discursos e movimentos promovidos on-line. 
Com tamanha liberdade adquirida nas plataformas, conteúdos elencados 

3. Canopla é a peça que contém o logotipo de uma emissora e que envolve o 
microfone.
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estritamente pelos meios tradicionais parecem ser colocados em xeque 
pelo internauta, que acaba questionando o trabalho do jornalista.

Segundo a pesquisa da Fenaj, os ataques virtuais cresceram 
significativamente na esteira dos incentivos de Jair Bolsonaro. A partir 
de um importante recurso de interação social permitido pela internet, 
a transmissão ao vivo (live), o ódio contra veículos tradicionais foi 
cada vez mais incentivado pelo presidente. Em suas lives semanais, 
Bolsonaro criticava os conteúdos produzidos pelos jornalistas, rebatia 
os argumentos dos profissionais e os xingava com palavras de cunho 
criminoso e pejorativo, e oferecia explicações alternativas diante das 
informações reveladas pela imprensa. Deste modo, toda notícia emitida 
por veículos tradicionais passou a ser questionada pelos seguidores de 
Bolsonaro.

Pelo menos oito ataques virtuais registrados pelo levantamento 
da Fenaj foram realizados por Bolsonaro em 2021, a maioria em suas 
lives. Em todas as transmissões, o presidente atacou a imprensa. A partir 
das lives, Bolsonaro foge dos espaços de fala editados e legitimados 
pela checagem do Jornalismo profissional, que busca a partir de técnicas 
de apuração ser fiel na representação da realidade, com espaço para 
o contraditório. De maneira completamente diversa, em suas lives o 
presidente espalha sua mensagem por completo, sem cortes de tempo 
e palavras. Assim ele pode alimentar as crenças de seus seguidores, 
inclusive a de que a imprensa tradicional é mentirosa. Nos últimos 
anos houve um tensionamento maior em direção aos profissionais da 
TV Globo, emissora acusada de contrariar as palavras de Bolsonaro, 
principalmente durante a pandemia da Covid-19.
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Os ataques virtuais, por meio de redes sociais e aplicativos de 
mensagens tornaram-se comuns. Isso sem contar os episódios de cen-
sura on-line e os ataques cibernéticos contra jornalistas. Um episódio 
organizado na internet e que teve grande repercussão foi registrado no 
ano anterior ao levantamento, em 2020: o caso “Guardiões do Crivella”. 
Uma reportagem veiculada pela própria Globo no Jornal Nacional em 
31 de agosto mostrou diversos episódios de cerceamento do trabalho 
dos jornalistas no Rio de Janeiro. Funcionários da prefeitura faziam 
plantões na porta dos hospitais para impedir reclamações de pacientes 
e o contato deles com a imprensa. Tudo era organizado por meio de 
um grupo no aplicativo de mensagens Whats App, que levou o nome 
do prefeito do Rio. A missão era atrapalhar as entradas ao vivo dos 
repórteres e as conversas com pacientes. A reportagem foi um modelo 
inédito de resposta do próprio jornalismo da TV Globo frente aos 
ataques e cerceamento do trabalho das equipes. O conteúdo veiculado 
denunciou os impedimentos das gravações com o uso de vários fla-
grantes. Na matéria investigativa, o repórter enfrenta os agressores, 
se utilizando do microfone e da câmera, como instrumentos de defesa 
legitimados pela liberdade de imprensa. Os trechos das conversas do 
grupo no Whats App foram exibidos no VT4.

A TV Globo, em contrapartida às agressões virtuais – ou às 
físicas promovidas pela internet, tem utilizado como estratégia seus 
próprios recursos de informação. O Jornal Nacional, que também é 
criticado e atacado com frequência pelo presidente e seus apoiadores, 

4. “VT” vem da expressão “videotape”, equipamento responsável por gravar o sinal 
de áudio e vídeo gerado por uma câmera. O termo é utilizado para identificar 
uma reportagem editada.
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passou a desmentir informações infundadas, que eram divulgadas por 
estes grupos. E pelas plataformas digitais, o intuito parece ser o de se 
mostrar confiável para o público, com informações rápidas e de fácil 
alcance, de olho nos novos modelos de consumo da notícia.

A TV nas Mídias Digitais

Essa heterogeneidade da internet, organizada por meio das plata-
formas, permitiu um fluxo mais ampliado de informações e interações, 
o que impactou diretamente no modo de produção dos meios tradicio-
nais de mídia. Enquanto a indústria midiática sempre foi comandada 
por conglomerados, para Poell, Niebord e Dijck (2020, p. 6), “o rápido 
surgimento de um punhado de empresas de plataformas desafia o poder 
dos operadores históricos dessas indústrias”. É por isso que muitas dessas 
empresas tradicionais de mídia se viram no dever de realizar grandes 
adaptações, por meio de uma convergência midiática.

De meios mais marcadamente distintos como a televisão, o 
rádio ou o impresso, trasladam-se ao “metameio” da internet 
ou do digital. Encontram-se aí reunidos imagem, texto e som 
em formas e combinações infinitas e diferentes modalidades 
de interação e endereçamento que variam do interpessoal ao 
broadcast, do síncrono ao assíncrono, em múltiplos matizes. 
(Mintz, 2019, p.102)

No jornalismo não foi diferente. Os meios tradicionais de 
comunicação se transformam cada vez mais em “complementadores de 
plataformas” e estão presentes nas mídias digitais, oferecendo conteúdos 
jornalísticos até exibidos na TV, mas na maioria das vezes com uma 
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linguagem adaptada e com postagens monetizadas – já que tal recurso 
também é disponível como uma affordance das plataformas.

Como estratégia para alcançar o público nas mídias digitais, 
acompanhar os novos modelos de consumo da informação e levar a 
credibilidade construída pela TV para a internet, veículos tradicionais 
de comunicação, como a Globo, estão cada vez mais presentes nas 
plataformas. O objetivo parece ser o de integrar os conteúdos exibidos 
como notícia na TV à rotina do internauta, em diferentes telas. O meio 
reúne a credibilidade histórica da TV às affordances das plataformas 
digitais, se posicionando enquanto fonte de informação confiável e 
alertando, dentro destas mídias, para o perigo da desinformação e do 
cerceamento à liberdade de imprensa. Esses meios tentam comprovar 
que é possível consumir informação de confiança, mesmo sem estar 
dentro do site daquele veículo de comunicação, mas sim dentro do 
próprio ambiente das plataformas.

Os telejornais da TV Globo, assim como o portal de notícias da 
emissora, realizam postagens das notícias que vão ao ar nos telejornais, 
em contas do Instagram, do Facebook e do Twitter. As artes postadas 
são produzidas em visual interativo, de maneira que chame atenção 
de quem passa pela timeline ou feed da rede social. William Bonner, 
apresentador do Jornal Nacional, tem realizado lives no Instagram, 
minutos antes de entrar no ar na TV. As matérias que vão ser exibidas 
ganharam chamadas nos stories da página do JN, gravadas por cada 
um dos repórteres que as fizeram.

O engajamento também acontece, ao contrário, levando a inter-
net para a televisão. Em 2021, a emissora e suas afiliadas passaram a 
exibir as redes sociais de cada um dos telejornais no encerramento, 
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convidando o telespectador a continuar conectado às notícias no meio 
digital. O mesmo acontece ao mostrar a página do portal de notícias da 
emissora, o G1, dentro do telejornal. Em telejornais regionais, a inte-
gração entre plataformas e televisão é ainda mais forte, com a exibição 
de comentários de telespectadores via Whats App.

Se a TV Globo sempre tentou introjetar na sociedade um jorna-
lismo de credibilidade e confiança, e se sempre prometeu ao telespectador 
que a realidade ali representada seria confiável, com a plataformização 
não seria diferente. Consumidores digitais não precisam ficar à mercê 
das fakenews, mas podem continuar contando com conteúdos seguros. 
Deste modo, a emissora também aproxima dos internautas todo o 
conteúdo que é elencado como valor-notícia na TV e reafirma a vera-
cidade do trabalho dos jornalistas, que são constantemente ameaçados 
e descredibilizados.

As Reações do Internauta nas Postagens Sobre a Violência Contra 
a Imprensa

Os crescentes ataques aos jornalistas nos últimos anos têm sido 
notícia na imprensa. Gabriel Landim e Iluska Coutinho (2022) explicam 
que “os jornalistas costumam ser os narradores das histórias de outras 
pessoas, mas em um número cada vez mais frequente de casos, se tor-
nam também personagens da matéria”. Para os autores, as narrativas 
dos telejornais passam a falar de vivências da própria emissora e de seus 
profissionais. Contudo, nem todos os episódios viram notícia, sobretudo 
no maior telejornalístico de TV aberta do país. Landim e Coutinho (2022) 
destacam que a preferência editorial do Jornal Nacional no ano de 2020 
foi por noticiar casos mais graves, de relevância nacional, sobretudo os 
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que foram registrados em vídeo, ou ainda que tiveram como agressor 
Jair Bolsonaro. Os autores também concluíram que nem todos os casos 
noticiados pelo JN têm relação com profissionais da própria emissora.

Os episódios de ataques à imprensa exibidos na tela da TV e 
postados nas redes sociais do telejornal parecem servir de espaço para 
novas agressões, como observamos na análise empírica a seguir. Come-
çamos por listar os episódios noticiados pelo telejornal em 2021, até 
chegarmos às postagens na rede social Twitter. A plataforma Globoplay 
disponibiliza todas as edições do Jornal Nacional, na íntegra, e a maio-
ria das matérias são oferecidas separadamente, em vídeos reunidos por 
datas. Consultamos os vídeos das matérias, postados separadamente na 
plataforma, em todas as edições do ano de 2021, método utilizado para 
fazer o levantamento das 38 notícias veiculadas pelo JN envolvendo 
jornalistas e veículos de comunicação.

Seis matérias trataram de divulgação de materiais institucionais 
da emissora, que abordam a rotina jornalística e bastidores. Entre eles, 
a divulgação do documentário Cercados, do Globoplay, que trata da 
violência sofrida por profissionais da imprensa durante a cobertura da 
pandemia da Covid-19; do consórcio de imprensa formado para divul-
gar dados sobre a doença; e do serviço de verificação Fato ou Fake do 
portal de notícias G1 da TV Globo; além de um VT sobre os 25 anos de 
existência do canal de notícias Globo News, do grupo Globo. Duas maté-
rias abordaram bastidores, como o dia em que a apresentadora Renata 
Vasconcellos tomou uma dose da vacina e outro em que a TV Globo 
perdeu dois colaboradores para a Covid-19.

Em onze matérias, o telejornal demonstrou um enaltecimento 
do trabalho jornalístico, em defesa da liberdade de imprensa. Foram 
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notícias como: o dia em que o Papa Francisco elogiou o trabalho dos 
jornalistas; outro em que o líder religioso agradeceu a profissionais da 
imprensa que revelaram escândalos sexuais dentro da Igreja; uma cam-
panha de entidades contra fakenews e a favor do jornalismo profissional; 
os cem anos do Jornal Folha de São Paulo; uma campanha lançada pela 
Globo que mostra o dia a dia dos jornalistas, de modo a aproximá-los 
das pessoas em um momento de ataques crescentes aos profissionais; 
um editorial da Globo, no dia em que o país completou quinhentos mil 
mortos pela Covid-19, em que Bonner sai em defesa do jornalismo; 
além de notícias sobre o Nobel da Paz conquistado por jornalistas e 
premiações de profissionais da imprensa no Emmy internacional.

A maioria (13) foi para noticiar episódios de agressão verbal 
ou física, morte, demissão, perseguição, espionagem ou intimidação 
de jornalistas, além de ataques à liberdade de imprensa e a veículos de 
comunicação. Quatro matérias abordaram relatórios divulgados por 
entidades ligadas ao jornalismo, com levantamentos sobre os episó-
dios de ataques. Para esta pesquisa, observamos especificamente estas 
matérias que tratam de ataques, agressões ou cerceamento do trabalho 
do jornalista.

Do total de 17 matérias sobre o assunto, dez foram postadas no 
perfil oficial do JN no Twitter, logo após serem exibidas na TV, evi-
denciando que, em 2021, o telejornal não postava todos os materiais 
noticiados. Cabe destacar que episódios que ganharam grande reper-
cussão nacional e internacional, que foram noticiados pelo telejornal, 
não ganharam postagem na rede social, como, por exemplo: o caso 
da condenação de Bolsonaro a indenizar a jornalista Patrícia Campos 
Melo da Folha de São Paulo depois de ofendê-la; o jornalista que foi 
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demitido no estado do Acre por fazer uma pergunta que Bolsonaro não 
teria gostado; e o príncipe saudita que foi responsabilizado pela morte 
de um jornalista. De acordo com a observação feita no Globoplay, pra-
ticamente todos os episódios não postados no Twitter foram noticiados 
por meio de nota seca5, nota coberta6 ou loc off7, ou seja, materiais de 
menor tempo. Apenas um episódio não postado foi noticiado por meio 
de VT, o que, na rotina telejornalística, significa dar maior importância 
ao fato, com mais tempo e uma edição mais minuciosa. Percebe-se que 
praticamente todos os materiais postados no Twitter foram noticiados 
no formato de VT – sendo só dois por nota seca – evidenciando a pre-
ferência da emissora, naquele ano, em compartilhar na rede social os 
links dos materiais que majoritariamente tinham reportagens gravadas.

Os 10 materiais postados na rede social tiveram, juntos, 2.615 cur-
tidas, 266 retweets (compartilhamentos) e 399 comentários – destes, pelo 
menos 108 tiveram discursos de ódio, xingamentos ou informações falsas 
e 23 atacaram diretamente algum jornalista pelo nome ou utilizando 
uma foto pessoal. Foram 238 comentários negativos (60% do total) e 
40 positivos ou em defesa dos profissionais da imprensa (10% do total). 
Em 121 comentários (30% do total), internautas não atacaram nem 
defenderam jornalistas, mas abordaram outros temas que não tiveram 
relação com a prática jornalística. Alguns trataram de política, outros 
aproveitaram o espaço dessas postagens para falar de outros assuntos.

5. “Nota seca” é a notícia lida pelo apresentador sem nenhuma ilustração ou imagem.
6. “Nota coberta” é o termo utilizado quando o texto da notícia é gravado e coberto 

com imagens.
7. “Loc off” é o termo utilizado para a notícia que é lida ao vivo e coberta com 

imagens.
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Vale ressaltar que o perfil no Twitter do JN fez postagens de 
outras reportagens relacionadas à imprensa – como prêmios e bas-
tidores – que podem ter gerado comentários, mas nossa observação 
se ateve àquelas relacionadas aos episódios agressivos e de ataques. 
Outra observação foi a de que muitos comentários tiveram ligação com 
a política. A maioria dos ataques à imprensa presentes nas postagens foi 
realizado como forma de defesa do governo de Bolsonaro, mas alguns 
internautas defensores de partidos opositores ao do presidente também 
foram agressivos com jornalistas nos comentários. Em nenhuma das 
postagens, o perfil oficial do JN respondeu. A seguir, analisamos como 
foi a repercussão dos episódios diante das postagens.

No dia 26 de janeiro de 2021, o link da reportagem do JN sobre 
o recorde no número de ataques à liberdade de imprensa no Brasil foi 
postado no Twitter. O relatório abordado na reportagem elenca os epi-
sódios de agressão e cerceamento do trabalho dos jornalistas registrados 
no ano anterior, em 2020, pela Federação Nacional dos Jornalistas. 
A publicação na rede social teve 229 curtidas, 34 compartilhamentos 
e 46 comentários, a maioria com discursos de ódio, notícias falsas ou 
ataques diretos a algum profissional da imprensa. Entre os comentários, 
os internautas alegaram que a imprensa está perdendo credibilidade 
e acusaram o jornalismo da emissora de manipular informações de 
maneira tendenciosa e produzir notícias falsas. Algumas publicações 
consideram a imprensa “hipócrita”, porque estaria “atacando” o pre-
sidente e reclamando em ser atacada. Dos 35 comentários negativos, 
pelo menos 15 tiveram palavras de ódio e xingamentos, e oito atingi-
ram diretamente algum profissional. A hashtag “globolixo” é utilizada 
com grande frequência nos comentários. Chama atenção a utilização 
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de montagens audiovisuais utilizando o símbolo da Globo, a maioria 
com mensagens de ódio e mentirosas, como, por exemplo: a imagem 
em que o presidente Bolsonaro aparece chutando o logotipo da emis-
sora; a imagem em que um burro desenhado aparece assistindo ao JN; 
e outra em que o símbolo do comunismo aparece dentro da logomarca 
da emissora. Apesar da maior parte dos comentários negativos contra 
a publicação ser de apoiadores de Bolsonaro, outra parte critica o tele-
jornal por não ter feito uma reportagem sobre um suposto escândalo 
envolvendo compras indevidas no governo, assunto que estava em alta 
na data da publicação. Percebe-se que os internautas não favoráveis ao 
presidente também aproveitaram o espaço para criticar o telejornal e 
pedir uma posição do JN contra Bolsonaro.

O ataque ao prédio de um jornal no interior de São Paulo foi 
noticiado pelo Jornal Nacional no dia 17 de março, com um VT que usou 
imagens gravadas por câmeras de segurança, que mostram o momento 
em que um bombeiro colocou fogo na porta do imóvel. O link foi postado 
no Twitter pelo telejornal, rendeu 83 curtidas, três compartilhamentos e 
14 comentários. Sete deles foram positivos, ou seja, em defesa do jornal 
atacado. Um internauta cobra resultados nas investigações e punição. 
Outro repudia a atitude e chama os suspeitos de vândalos e criminosos. 
O que chama atenção é que, apesar de não haver nenhum comentário 
favorável ao ataque, quatro pessoas utilizaram o espaço para lançar 
palavras ofensivas contra a jornalista Maju Coutinho, que no Jornal 
Hoje do dia anterior havia utilizado a expressão “o choro é livre” ao se 
referir àqueles que reclamavam de seguir o isolamento social durante a 
pandemia. A fala de Maju foi reproduzida junto à sua foto nos comentá-
rios, mostrando que os internautas se aproveitaram do espaço em que o 



373

jornalismo estava em discussão para criticar o posicionamento recente 
da apresentadora do JH. Um dos internautas manda a jornalista calar a 
boca com a hashtag “CalaABocaMajuHipocrita”.

Outro relatório de casos de violação à liberdade de imprensa que 
virou notícia no JN foi o da Abert, a Associação Brasileira de Emissoras 
de Rádio e Televisão. A notícia foi de que o Brasil registrou 150 casos 
desse tipo em 2020, um aumento de quase 167% em relação ao ano 
anterior. Na postagem do conteúdo na rede social analisada, no dia 30 de 
março, 163 pessoas curtiram, 18 compartilharam e 39 comentaram, 
sendo que 33 lançaram críticas ou palavras de ódio contra a imprensa. 
Entre os comentários considerados negativos, estão expressões como 
“imprensa suja” e “cambada de mentirosos”. Um internauta, em refe-
rência aos ataques sofridos pelos jornalistas, afirma que foi “pouca 
coisa diante da violação que a imprensa faz”. Alguns comentários 
destacam que os jornalistas são agredidos, porque também atacam o 
presidente. Um internauta diz que a reportagem do relatório de episó-
dios de agressão à imprensa é uma notícia falsa. Chama atenção o uso 
de montagens audiovisuais agressivas. Uma delas utiliza os rostos de 
William Bonner e Renata Vasconcellos, apresentadores titulares do JN, 
em corpos de pessoas que estão sentadas em um vaso sanitário com as 
calças abaixadas; na imagem, aparecem figuras de fezes, acompanha-
das da hashtag “GloBostaLixoDesligueEssaMerda”. Outra imagem 
utiliza o rosto da jornalista Miriam Leitão, com balões de fala com os 
dizeres “não é fácil ser jornalista de esquerda, é preciso manter os pés 
firmes no chão; todos os quatro”, associando a comentarista de polí-
tica a um animal. Em outra montagem, logotipos de vários veículos de 
comunicação aparecem dentro da silhueta de um cachorro, que aparece 
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defecando em direção à boca de uma pessoa, que tem em sua sombra 
a palavra “esquerdistas”. Na postagem, um comentário estimula a vio-
lência contra os profissionais: “se depender de mim toda vez que ver 
repórteres da globolixo vou gritar”. Do total de 39 comentários, três 
lançaram apoio aos jornalistas: um deles afirma que os profissionais 
“tiveram uma grande luta em 2020, tanto com o vírus [da Covid-19] 
quanto com pessoas que tentaram denegrir a imagem do jornalismo, 
como também líderes de poderes”.

Outra publicação que também recebeu comentários agressivos 
foi a que compartilhou na rede social o link da reportagem sobre o 
relatório da ONG Repórteres Sem Fronteiras, que destacou que o Brasil 
perdeu quatro posições no ranking mundial de liberdade de imprensa, 
principalmente por causa dos ataques do presidente Bolsonaro contra 
jornalistas. A publicação do dia 20 de abril teve 178 curtidas, 31 com-
partilhamentos e 47 comentários, sendo que 35 foram negativos e em 
18 deles, foram usadas palavras de ódio. Um internauta afirma que a 
queda no ranking de liberdade de imprensa é culpa dos jornalistas, 
“resultado de notícias tendenciosas”. Outro diz que a imprensa “perde 
tempo divulgando bobagem”, em referência à notícia do ranking. Um dos 
comentários afirma que a ONG Repórteres Sem Fronteiras “não serve 
pra nada”. Um internauta incita o ódio: afirma que Bolsonaro “tem 
aguentado muita coisa calado” e que “era pra esculachar essa imprensa 
militante”. Uma pessoa afirma que o telejornal “tem que sofrer ataques 
mesmo com mentiras”, pois “não noticiam nada de bom que o Governo 
tem feito”. Só três comentários lançaram apoio aos jornalistas: um dos 
internautas afirma que “estamos vivendo um retrocesso em todas as 
áreas democráticas em nosso país”.
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O JN noticiou, no dia oito de junho, que a polícia do Rio de 
Janeiro abriu inquérito para investigar um jornalista do site Intercept 
por uma matéria que abordou a operação feita no Jacarezinho. O jorna-
lista Leandro Demori escreveu que haveria evidências sobre a possível 
existência de um grupo de matadores dentro da elite da Polícia Civil do 
Rio. A reportagem sobre o inquérito contra o jornalista teve 135 curtidas, 
20 compartilhamentos e 21 comentários no Twitter. A publicação rece-
beu mais comentários positivos, em defesa do jornalista, que negativos. 
Observa-se que alguns internautas se mostraram desconfiados do trabalho 
da polícia. Alguns chegam a citar o histórico de violência policial no 
Rio de Janeiro. Entre os comentários, internautas acharam o episódio de 
investigar o jornalista um “absurdo” e fizeram associações à ditadura. 
Um deles afirmou: “escancarada e absurda intimidação”. Uma pessoa 
afirmou que “a liberdade de imprensa está garantida na constituição 
e precisa ser respeitada” e completou: “a polícia é uma instituição do 
estado, paga pelos nossos impostos e tem que mostrar transparência no 
que faz”. Mas, todos os quatro comentários negativos registrados na 
postagem foram agressivos contra o profissional da imprensa. Um inter-
nauta diz que o episódio serviu para o jornalista aprender a lição: “não 
é segredo de justiça? Como ele teve acesso? Que seja preso e aprenda a 
lição!”. Outro destacou: “demorou demais; jornal imundo e corrupto”.

No dia 17 de junho, o JN noticiou por meio de um VT os ata-
ques homofóbicos sofridos pelos jornalistas Erick Rianelli e Pedro 
Figueiredo da TV Globo, que tiveram como autores um padre do Mato 
Grosso e o proprietário de uma lanchonete de Brasília. A postagem no 
Twitter foi uma das mais curtidas (469), teve 36 compartilhamentos e 
52 comentários. Uma especificidade identificada nesta postagem foi 
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que a maioria dos comentários tiveram relação à homofobia, seja em 
defesa dos jornalistas atacados ou em concordância com o ato homo-
fóbico. Dos 52 comentários, 41 abordaram o tema homofobia. Diante 
do objetivo desta pesquisa de elencar falas direcionadas à prática jor-
nalística, analisamos somente os outros onze comentários, que foram 
inteiramente negativos aos profissionais da imprensa. Um internauta 
diz: “conhecendo a Globo, fico do lado do padre”. Outro afirma: “Será 
que sofreu realmente homofobia ou não tem competência?”.

Até aqui, todos os episódios foram noticiados na TV por meio 
de VTs, que foram replicados na rede social. Mas a postagem que teve 
o maior número de curtidas (938) e comentários (115) foi a de uma 
nota seca exibida pelo JN do dia seis de julho, que afirmou que Bolso-
naro entrou para a lista de chefes de estado considerados “predadores 
da liberdade de imprensa” por insultar, difamar e humilhar jornalistas 
críticos. Foi também o maior número de comentários negativos regis-
trados na pesquisa (83), repletos de discursos de ódio (35). Um inter-
nauta afirmou que Bolsonaro responde a imprensa à altura, diante da 
“afronta que ele sofre por parte dos jornalistas”. Uma pessoa afirmou 
que Bolsonaro, “ao invés de responder, deveria processar” a imprensa. 
Alguns internautas afirmaram que o predador é o jornalista e não 
Bolsonaro: “só mandando vocês tomarem naquele lugar! Predadores 
do governo Bolsonaro”. Os profissionais da imprensa também foram 
chamados de “sujos” e “nojentos”. Alguns internautas incitaram o ódio 
contra os jornalistas e aprovam a atitude agressiva de Bolsonaro, que 
foi noticiada na postagem: “foi para isso que votei em você”, disse uma 
pessoa; “ele [Bolsonaro] é muito educado com vocês ainda, vocês são 
lixos e não vale a merda do meu gato”, disse outra. Nesta postagem, 



377

também foi possível identificar um grande número de comentários que 
utilizaram fotomontagens. Uma imagem trouxe uma lápide, com os 
dizeres “aqui jaz o jornalismo do Brasil”; outra mostrou uma pessoa com 
a cabeça travada a uma corrente, conectada ao símbolo da Globo, com 
os dizeres “a pior prisão é a da mente”. Num total de 115 comentários, 
só três foram em defesa do jornalismo, destacando, principalmente, a 
frequência de ataques de Bolsonaro às mulheres da imprensa.

A postagem que menos rendeu comentários foi a do dia 20 de 
julho, em que o JN noticiou que o programa Pegasus foi utilizado para 
espionar jornalistas, além de lideranças políticas e ativistas de direi-
tos humanos no mundo. A publicação da reportagem no Twitter teve 
126 curtidas, 13 compartilhamentos, mas apenas três comentários, que 
não tiveram relação com a prática jornalística.

A única agressão física a um profissional da imprensa noticiada 
pelo JN em 2021 aconteceu em 12 de outubro. O caso foi narrado no 
telejornal no dia seguinte ao ocorrido, em 13 de outubro, por meio de 
uma nota seca, sem imagens do ocorrido. De acordo com o JN, um 
repórter cinematográfico da emissora foi agredido em Aparecida, interior 
de São Paulo, durante as festividades da padroeira do Brasil. A repor-
tagem postada no Twitter teve 230 curtidas, 13 compartilhamentos e 
44 comentários. A maioria dos comentários (24) foi em tom agressivo. 
Um internauta afirmou que a reportagem é mentirosa. Outro sugeriu que 
a história estaria mal contada. Outro desconfiou do episódio, diante da 
falta de prova: “só faltou a imagem”. Algumas pessoas concordaram com 
a agressão: “bem feito”; “vocês colocaram essa desgraça aí, agora que se 
lasquem”. Uma pessoa alegou que o episódio foi uma resposta à maneira 
como a Globo trata Bolsonaro. Contudo, apesar dos comentários com 
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discursos de ódio, essa foi a postagem com mais mensagens de apoio 
aos profissionais entre as analisadas. Em 13 comentários, internautas 
repudiaram o ocorrido: “são seres humanos trabalhando, pessoas que 
têm famílias também”; “infelizmente ainda há muitas pessoas que não 
respeitam o trabalho de outras pessoas”; “inacreditável”; “absurdo”. 
Nesta postagem, alguns internautas, no entanto, criticaram tanto os 
agressores, quanto a emissora. Um deles disse: “não concordo com isso 
[agressão], não está certo, deixa a turma trabalhar, mas que a Globo é 
lixo isso é”. Outro destacou: “o cara vai pra Aparecida e sai agredindo 
um trabalhador. Coisa de bolsominion. A Globo recebendo o preço do 
golpe”.

Por fim, o último episódio referente aos ataques à imprensa 
noticiado pelo JN foi no dia 13 de dezembro. O telejornal destacou que 
seguranças e apoiadores de Bolsonaro agrediram profissionais da TV 
Bahia - afiliada da Globo - e da TV Aratu - afiliada do SBT - durante 
visita do presidente na Bahia. A reportagem postada teve 64 curtidas, sete 
compartilhamentos e 18 comentários. Metade deles em tom negativo; 
alguns com discursos de ódio. Um internauta disse que os profissionais 
da imprensa são “militantes escondidos em vestes de jornalistas, que 
incitam o presidente e depois se fazem de vítima”. Um dos comentá-
rios trouxe um print de como o mesmo caso foi noticiado por outro 
veículo de comunicação digital, com um viés diferente, acusando os 
repórteres de terem ameaçado apoiadores e batido com o microfone nos 
seguranças do presidente. Outro internauta reproduz um vídeo de uma 
atitude agressiva de Bolsonaro, que, em sua fala, ataca William Bonner, 
abordando uma suposta redução de salário do jornalista.
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Considerações Finais

Percebe-se, portanto, uma guerra política estabelecida, sobretudo, 
contra a TV Globo, mas que coloca em xeque a segurança e a integri-
dade dos profissionais que trabalham na emissora. Este cenário já foi 
evidenciado por Gabriel Landim de Souza e Iluska Coutinho (2021), que 
apontaram a dificuldade do trabalho diário do jornalista, que precisou 
adaptar suas rotinas para amenizar os riscos. Mas a prática de agressões 
e ataques à imprensa também acontece no meio virtual, como analisado 
por meio dos comentários no Twitter do Jornal Nacional.

Por mais que, nas reportagens veiculadas, o telejornalístico 
assuma uma posição sobretudo em defesa da liberdade de imprensa e 
não dê tanto enfoque nos jornalistas agredidos, como apontam Landim e 
Coutinho (2022), os profissionais são atacados em muitos comentários. 
Alguns têm, inclusive, suas vidas pessoais expostas e suas imagens 
atreladas a cenas reprováveis. Os profissionais da imprensa são acusados 
de tomarem partido e de serem militantes disfarçados de jornalistas. 
Em muitos dos comentários, internautas sugerem que os jornalistas 
devem ser ainda mais agredidos, já que estariam atacando o presidente 
da república, e que os episódios violentos são uma resposta à emissora 
diante da maneira como ela trata Jair Bolsonaro.

Em determinadas mensagens, há um evidente desconhecimento 
do trabalho da imprensa: na reportagem sobre o jornalista investigado 
por apontar irregularidades em uma operação policial no Rio de Janeiro, 
um internauta comentou que o profissional deveria ser preso por ter 
acesso a detalhes do caso. Diante de inúmeros ataques, internautas 
chegam a afirmar que os conteúdos das reportagens da emissora são 
falsos. Outros utilizam de montagens audiovisuais para compartilharem 
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conteúdos falsos nos comentários das reportagens, atacando a emissora 
e seus profissionais. Chama atenção o baixo número de comentários em 
defesa da imprensa e dos jornalistas. Poucos internautas reconheceram 
o trabalho da imprensa, sobretudo durante a pandemia da Covid-19. 
Apenas uma pessoa afirmou que os jornalistas são seres humanos, têm 
família e estão em suas atuações profissionais.

Os mesmos fluxos heterogêneos da internet utilizados pela 
televisão para fazer ecoar notícias apuradas pelas diferentes telas, 
continuam ampliando possibilidades para ataques consecutivos aos 
profissionais da imprensa. Enquanto a TV leva seus conteúdos para a 
palma da mão dos internautas estabelecendo uma relação de consumo 
em convergência – de olho na facilidade de consumo dos conteúdos 
adaptados e na manutenção da credibilidade histórica conquistada – se 
vê diante de um público agressivo e sem disposição a consumir as infor-
mações produzidas pelo meio – sobretudo porque não vão ao encontro 
das convicções próprias destes indivíduos.

Ao oferecer fluxos comunicacionais mais amplos, as plataformas 
também favoreceram o impulsionamento de desinformação e mensagens 
violentas dirigidas aos jornalistas. Houve também, nesses fluxos em 
redes digitais, tentativas de descredibilização dos conteúdos produzi-
dos nos meios tradicionais. As mesmas ferramentas que ampliaram o 
compartilhamento de informação, também abriram espaço para men-
sagens falsas e discursos de ódio. Enquanto isso, os meios tradicionais 
de comunicação – sobretudo, os televisivos – continuam tentando se 
aproximar cada vez mais do público virtual, como forma de deixar 
acessível na internet a credibilidade alcançada fora dela. O objetivo 
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parece ser o de estimular na sociedade uma mudança de atitude frente 
aos ataques à imprensa e à liberdade democrática.
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