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Jornalismo: História, Teorias, Gêneros e Práticas

Iniciativa a ser replicada por outras micro-comunidades 
da INTERCOM é esta que emerge na Divisão de Jorna-
lismo, publicando uma coletânea dos estudos relevan-
tes dos sócios nucleados nos respectivos Grupos de 
Pesquisa (GPs), vislumbrando a ampliação das frontei-
ras do conhecimento utilitário.
Apresentados durante as plenárias segmentadas do 
congresso anual da nossa sociedade cientí� ca, os tex-
tos suscitam debates estimulantes, repercutindo nas 
salas de aula e in� uindo nas rotinas pro� ssionais.
[...]
Estão aqui reunidos estudos empíricos ou re� exões 
pontuais sobre diferentes nuances do fenômeno jor-
nalístico: um polo focaliza a produção (tanto impressa 
quanto televisiva), outro privilegia a re� exão sincrônica 
(teórica) ou diacrônica (histórica) sobre os processos 
noticiosos. Não faltam também as incursões sincréticas 
sobre as rotinas editoriais, ora identi� cando formatos e 
tipos de natureza enunciativa, ora generalizando para 
avaliar a que gênero jornalístico pertence cada conjun-
to das unidades informativas pesquisadas.
Notável é sem dúvida a pluralidade dos autores, in-
cluindo várias gerações e distintas correntes epistemo-
lógicas, bem como sua representatividade regional e 
sua diversidade institucional.
[...]
Mas, a principal virtude desta coletânea reside na sen-
sibilidade dos organizadores, pautando temas palpi-
tantes do nosso campo ocupacional – apuração jorna-
lística, estabilidade em � uxo, relevância da polêmica –, 
sem omitir questões que mobilizam corações e mentes 
dentro da própria academia.
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Apresentação

José Marques de Melo

Iniciativa a ser replicada por outras micro-comunidades da 
INTERCOM é esta que emerge na Divisão de Jornalismo, 
publicando uma coletânea dos estudos relevantes dos sócios 
nucleados nos respectivos Grupos de Pesquisa (GPs), vislum-
brando a ampliação das fronteiras do conhecimento utilitário. 

Apresentados, durante as plenárias segmentadas do con-
gresso anual da nossa sociedade científica, os textos susci-
tam debates estimulantes, repercutindo nas salas de aula e 
influindo nas rotinas profissionais. Mas, também, agregando 
valor ao perfil dos seus autores Não se trata simplesmente 
de projetar pesquisadores ascendentes ou prestigiar acadê-
micos reconhecidos por seus pares. 

A ideia que presidiu a seleção dos capítulos deste livro 
considerou basicamente a significação conjuntural de cada 
pesquisa. Tanto pelos temas pesquisados quanto pelas meto-
dologias empregadas ou pelos resultados obtidos. Tudo isso 
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empalmado por uma espécie de convergência construtiva. 
Sua meta é vislumbrar o como um campo em constante 
mutação, sincronizado com as demandas da sociedade, mas 
sem perder de vista sua função transformadora. Não basta 
evidenciar o que de novo está emplacando na agenda co-
tidiana, mas de discernir como a humanidade pode fazer 
avançar a utopia civilizatória.

Estão aqui reunidos estudos empíricos ou reflexões pon-
tuais sobre diferentes nuances do fenômeno jornalístico: um 
polo focaliza a produção (tanto impressa quanto televisiva), 
outro privilegia a reflexão sincrônica (teórica) ou diacrônica 
(histórica) sobre os processos noticiosos. Não faltam tam-
bém as incursões sincréticas sobre as rotinas editoriais, ora 
identificando formatos e tipos de natureza enunciativa, ora 
generalizando para avaliar a que gênero jornalístico perten-
ce cada conjunto das unidades informativas pesquisadas.

Notável é sem dúvida a pluralidade dos autores, incluindo 
várias gerações e distintas correntes epistemológicas, bem como 
sua representatividade regional e sua diversidade institucional. 

Mas, a principal virtude desta coletânea reside na sensibili-
dade dos organizadores, pautando temas palpitantes do nosso 
campo ocupacional – apuração jornalística, estabilidade em flu-
xo,  relevância da polêmica –, sem omitir questões que mobili-
zam corações e mentes dentro da própria academia – Jornalis-
mo literário, Jornalismo diversional, Jornalismo amador.

Estou seguro de que este livro representa um passo à 
frente na produção de conhecimento jornalístico brasileiro, 
disseminando o saber oriundo da universidade e da socie-
dade civil.  A ambição dos organizadores é manter interva-
los regulares nessa dinâmica da comunidade acadêmica, de 
modo a permitir comparações no tempo. 

Nesse sentido, a antologia retoma a linha de ação desen-
cadeada pela primeira obra coletiva do nosso pioneiro GT 
de Jornalismo, publicada há quase duas décadas – Transfor-
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mações do Jornalismo Brasileiro: ética e técnica (São Pau-
lo, INTERCOM, 1994). Vamos augurar para a redução do 
interregno editorial entre um volume e outro. Quem sabe, 
a cada quinquênio, fazemos um balanço seletivo da nossa 
produção, avaliando o que adquiriu legitimidade e o que 
foi lançado à lata de lixo da História.

São Paulo, 10 de janeiro de 2012
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1.
A imprensa angolana no âmbito 
da história da imprensa colonial 
de expressão portuguesa1

Antonio Hohlfeldt2

Caroline Corso de Carvalho3

O nascimento de Angola

O continente africano é considerado o berço da huma-

1. Trabalho apresentado no GP História do Jornalismo, do XI Encon-
tro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente 
do XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, na 
UNICAP, Recife, de 3 a 6 de setembro de 2011.

2. Professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social 
da PUCRS; Presidente da INTERCOM no triênio 2008-2011; 
membro do Conselho Consultivo da SBPJor – Sociedade Brasileira 
de Pesquisadores em Jornalismo; pesquisador do CNPq; membro 
do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, email: 
a_hohlfeldt@yahoo.com.br.

3. Estudante de Graduação na Faculdade de Comunicação Social da 
PUCRS, bolsista de Iniciação Científica, email: caroline.corso@
hotmail.com

mailto:a_hohlfeldt@yahoo.com.br
mailto:caroline.corso@hotmail.com
mailto:caroline.corso@hotmail.com
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nidade. O atual território de Angola foi habitado, segundo 
historiadores, desde o período do Paleolítico Superior. Tra-
tava-se de povos coletores, os chamados Bosquímanos, pig-
meus, que deixaram seus traços através de pinturas rupestres. 
Seus descendentes, contudo, tiveram seus territórios invadi-
dos e foram empurrados para o sul, pelos bantus, provindos 
do norte, no século VI d.C. Estes eram caçadores e já domi-
navam algumas técnicas de metalurgia, cerâmica e agricultura. 
Ao longo da história angolana, houve sucessivos movimentos 
de migração semelhante, inclusive durante o século XX, sem 
que esses novos movimentos modificassem, essencialmente, 
aquilo que se configurara nos séculos anteriores, pelo me-
nos até o século XIII. A chegada dos europeus colonizadores 
ocorreu através da expedição de Diogo Cão, em 1482, a man-
do do rei Dom João II, de quem ele era escudeiro. Diogo Cão 
desembarcou na foz do rio Congo, atual Zaire.

Por volta de 1400, organizara-se o Reino do Congo, ao 
mesmo tempo em que, ao sul, estruturava-se o Reino do 
Ndongo. O rei do Congo era chamado de Mani, enquanto 
o rei de Ndongo denominava-se Ngola. Embora os portu-
gueses tenham se estabelecido, originalmente, na região do 
Congo, de etnia kumbundi, foi do reino de Ngola que a 
região herdou sua denominação geográfica de Angola. 

Diogo Cão foi bem recebido. Logo, o rei local se con-
verteu ao cristianismo e firmou tratados comerciais com o 
rei de Portugal, adotando divisão política do território se-
melhante à da metrópole. O primeiro Governador lusitano 
da região foi Paulo Dias de Novais, que procurou explorar 
o território agricolamente. Mas, a conquista do sul foi difí-
cil, sobretudo durante o reinado da rainha Njinga Mbandi 
(1581-1663), conhecida como Rainha Jinga, que formou 
uma verdadeira confederação contra os lusos, a partir de 
1635. Os portugueses, liderados por Manuel Cerveira Pe-
reira, conseguiram vencer os nativos, sucessivamente, em 
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1665 (Congo), 1671 (Ndongo) e 1681 (Matamba), fundan-
do Benguela que, com Luanda, fundada ao norte do terri-
tório, tornar-se-ia ponto de referência para o comércio, em 
especial, o tráfico de escravos. 

Durante a ocupação filipina de Portugal (1580-1640), os 
holandeses, a exemplo do que fizeram com o Brasil, invadi-
ram a região, em 1641, ocupando boa parte do litoral, mas 
foram expulsos em 1648, por uma expedição organizada na 
colônia sul-americana (não esquecer que, aqui, os holande-
ses haviam sido derrotados em 1645), chefiada por Salva-
dor Correia de Sá, na batalha do forte Massango (PONTE, 
2011; GONÇALVES, 1964)4.

No início do século XVIII, enfim, Portugal já domi-
nava completamente a região.

De modo geral, os historiadores dividem a história an-
golana em quatro grandes períodos: o da pré-história; o 
período pré-colonial, iniciado com a chegada dos bantus e 
que vai até a presença dos portugueses, ambos aqui men-
cionados rapidamente; o período colonial, que se desenvol-
ve até 1975, e o período independente, que é o atual.

Quanto ao período colonial, ele é subdividido em: a) 
época da conquista portuguesa, até o século XVIII; b) épo-
ca do tráfico colonial, que se desenrola até 1888, com a 
promulgação da Lei Áurea, no Brasil, que estanca formal-
mente o tráfico, embora ainda se enviassem muitos negros 
para os Estados Unidos; e c) a época da exploração dos pro-
dutos coloniais, como mel, borracha, açúcar, café, algodão, 
tabaco, milho, diamantes, ferro e petróleo, que se encerra 
com a independência (PONTE, 2011). 

4. Além do texto de Helder Fernando do Pinto Correia Ponte e de J. 
J. Gonçalves, mencionados acima, consultaram-se diferentes arquivos 
da rede internacional de computadores, que vão mencionados nas 
referências bibliográficas, consolidando-se dados para esta síntese.



22 Jornalismo: História, Teorias, Gêneros e Práticas

A comunicação durante o momento colonial

A comunicação define-se por diversas interfaces. Na 
África, suas características englobam os elementos daque-
las culturas autóctones. A população desenvolvera, segundo 
seus costumes, diferentes modos de se comunicar, por si-
nais, cantos e gritos, entre outros: ocorria, pois, a transmis-
são verbal, direta, ou por estafetas; a transmissão mímica; a 
transmissão ideográfica; a transmissão sônica e, pouco mais, 
devendo creditar-se, portanto, à ação europeia, a introdução 
de novos processos (GONÇALVES, 1964). 

As regras básicas da colonização estabelecidas desde a 
metrópole eram únicas. Havia um ponto positivo nisso, sob 
a ótica de uma só tática e política; mas também um ponto 
negativo, pois Portugal não distinguia políticas de desen-
volvimento diferenciado para as suas colônias, o que lhes 
provocou atrasos consideráveis (HOHLFELDT, 2008). Essa 
ideia geral é, por vezes, contestada por alguns historiadores, 
como se verifica no texto de Maria da Conceição Neto, 
para quem a administração portuguesa teve um tratamento 
diferenciado entre as colônias (1997). 

Seja como for, enquanto Portugal teve sua primeira im-
prensa, em torno de 1626, a primeira máquina em Angola 
foi adquirida por Joaquim António de Carvalho Menezes, 
nato do país, apenas em 1842. Enviada para Luanda, através 
de navio, curiosamente o barco afundou, aparentemente 
por orientação da metrópole (GONÇALVES, 1964). Em 
1845, o Governador Geral, Pedro Alexandrino da Cunha, 
importa outra prensa e, a partir de 13 de setembro daquele 
ano, sob o signo da oficialidade, publica-se o primeiro pe-
riódico angolano, o Boletim Official, na capital, Luanda. 

Alguns autores, como Licurgo Costa e Barros Vidal, 
além de Lawrence Hallewell afirmam que nos séculos XVI 
e XVIII já teria existido algum prelo em Angola (QUEI-
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ROZ, 2010)5. No caso de Barros Vidal, seriam dois prelos, 
instalados, respectivamente, em Luanda e em São Salvador 
do Congo (Mbanza Kongo). No caso de Hallewell, a refe-
rência seria aos primeiros jesuítas que, a exemplo do que foi 
feito em Goa, teriam levado consigo um prelo. Contudo, 
nenhum pesquisador ou historiador até hoje, em especial 
Júlio de Castro Lopo, que é o grande especialista, jamais 
comprovou a veracidade de tais informações ou encontrou 
provas documentais que sustentassem tais hipóteses. 

No caso de Lopo, ele divide a história da imprensa an-
golana em três fases:

a. fase da imprensa oficial, a partir de 13 de setem-
bro de 1845, quando circula a primeira edição do 
Boletim Oficial;

b. fase da imprensa independente, a partir de 1852, 
quando se faz a edição única do Almanak Statísti-
co da Província d´Angola e suas Dependências, 
seguindo-se o jornal literário Aurora, de 1856 e, 
enfim, o primeiro jornal político de combate ao co-
lonialismo, A civilização da África portuguesa, 
dos advogados António Urbano Monteiro de Castro 
e Alfredo Júlio Côrtes Mântua (1866). Esse jornal 
abriu a série de periódicos eminentemente políti-
cos que se seguiria; a esse tipo de imprensa, alguns 
estudiosos denominam de imprensa livre (CRUZ E 
SILVA, 2010); 

c. fase da imprensa industrial ou profissional, a partir 
de 16 de agosto de 1923, quando começa a circular o 

5. Arthur Queiroz refere-se à obra História e evolução da imprensa 
brasileira (1940), de Licurgo Costa e Barros Vidal, editada no Rio 
de Janeiro, e Laurence Hallewell (1982), traduzida no Brasil.
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jornal Província de Angola, fundado por Adolfo Pina, 
ainda que o primeiro jornal com tais características te-
nha sido o Jornal de Benguela, de 1912, criado por 
Manuel Mesquita, primeiro a possuir tipografia própria. 
É importante, nessa fase, também, a contribuição de Al-
fredo Troni, que editou, sucessivamente, três periódicos, 
Jornal de Luanda (1878), Mukuarimi (1888) e Con-
selhos de Leste (1891), sendo que Mukuarimi foi o 
primeiro a utilizar uma expressão angolana que queria 
dizer o maldizente, o fofoqueiro;

d. por outro lado, Hohlfeldt (2009) defende que é ne-
cessária uma quarta etapa, posterior aos acontecimentos 
do dia 25 de abril de 1974, que se desdobraram e se 
concretizaram em projetos independentistas das colônias, 
com consequências mais do que evidentes.

Reconhece-se, a partir desses estudos, que a relação en-
tre jornalismo, literatura e militância independentista, frente 
a Portugal, caminham juntos nos países africanos de língua 
portuguesa, especialmente em Angola.

Durante séculos, o interesse pela província de Angola 
foi muito reduzido entre os metropolitanos. Portugal 
estava mais preocupado com o Brasil, por exemplo. An-
tes de 1845, data do nascimento do primeiro periódico, 
apenas se assinala a presença de publicações recebidas 
da metrópole ou do estrangeiro em Angola, publicações 
essas levadas pelos missionários, pelos holandeses que 
ocuparam Luanda ou pelos escassos colonos que ali fi-
xavam morada (GONÇALVES, 1964). 

Todavia, com o passar do tempo, e depois da inva-
são dos holandeses na região, a presença portuguesa em 
Angola foi ganhando expressão: novos colonos, mais 
investimentos e, consequentemente, mais raízes huma-
nas e econômicas.
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O Boletim Oficial de Angola 

A primeira edição do Boletim do Governo-Geral da 
Província de Angola apareceu no dia 13 de setembro de 
1845. Com sua publicação, veio a dar-se cumprimento ao 
disposto no decreto de 7 de setembro de 1836, que orde-
nava se publicar em todas as províncias boletins oficiais, sob 
a inspeção de cada governo local (LOPO, 1964). 

O Boletim Oficial de Angola, como de resto se veri-
ficou com alguns dos demais periódicos publicados em ou-
tras províncias, com exceção de Goa, foi, no início, o único 
órgão de comunicação social existente. Além das disposi-
ções legais, divulgava também notícias e anúncios (LOPO, 
1964), que se exteriorizavam em prosa literária e em versos 
de maior ou menor inspiração, de ideais sonhados: 

Onde a onde [sic], até grave magistrado judicial pu-
blicava uma poesia no Boletim Oficial, largando a 
toga de juiz para dedilhar a lira dos poetas 
[...]
Até aqueles que tenham o gosto de saber de certos 
pormenores da vida social desses tempos, encontra-
rão na folha governamental a reportagem do crime, 
bizarros anúncios particulares e comerciais, notícias 
e críticas teatrais, bem como notícias da chamada 
nossa senhora sociedade [...] (LOPO, 1964).

No órgão oficial, de acordo com Júlio Castro Lopo 
(1964), divulgavam-se avisos de rifas de objetos que, en-
tre si, organizavam os moradores de Luanda; declarações de 
credores a ameaçarem os devedores, a quem indicavam por 
iniciais e apelidos, com a promessa de o fazerem depois no 
boletim oficial, com os respectivos nomes e apelidos por 
extenso, se não solvessem as dívidas reclamadas por meio da 
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imprensa; participação de casamentos, nascimentos e óbitos, 
declarações de comércio ao público geral, etc.; avisos de parti-
das e chegadas de navios e outras embarcações, avisos de pessoas 
partindo para o Reino ou para o Brasil, que assim se despediam 
de conhecidos e amigos, constituíam também seu conteúdo. 

Para tudo prestava ou parecia se prestar o Boletim Ofi-
cial mas, pouco a pouco, deixou de se ocupar das questões 
não-oficiais, até vir a confinar-se exclusivamente aos pro-
blemas governamentais, tendo começado com uma folha 
apenas (GONÇALVES, 1964).

Após o advento do Boletim Oficial, surgiram outras 
publicações, embora sem a periodicidade que caracterizasse 
um jornal, como foi o caso do Almanak Statístico da 
Província de Angola e suas dependências, publicado 
em 1852 (já citado). Quanto aos jornais literários, a primazia 
coube ao semanário A Aurora – de curta duração – funda-
do em 1856, e cuja primeira edição saiu em 31 de maio e 
que circulou até 7 de junho de 1856 (GONÇALVES, 1964). 

Outros jornais, algumas revistas e boletins, assim como 
anuários e anais se sucedem, podendo-se dizer que, em ge-
ral, sua duração era efêmera, dado o condicionamento em 
que foram criados e a instabilidade do mercado local da 
informação (GONÇALVES, 1964).

Durante mais de 20 anos, o Boletim Oficial foi a úni-
ca publicação periódica que circulou com regularidade em 
Angola. Por isso, os colonos começaram a designar por im-
prensa livre os periódicos saídos de tipografias particulares, 
distinguindo-os da folha impressa do governo.

O desenvolvimento da imprensa

Com o aparecimento da primeira edição do periódico 
de Luanda, A Civilização da África Portuguesa, em 1866, 
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iniciou-se efetivamente o segundo período do Jornalismo 
angolano. Por mais que se tenha continuado a publicar, du-
rante mais alguns anos, anúncios, comunicados particulares 
e artigos no jornal oficial, ele deixou de estar sozinho no 
território. Passou a existir a chamada imprensa livre. Era 
esse o Jornalismo episódico, feito por criaturas geralmente 
das mais ilustradas no meio social e que tinham outras pro-
fissões definidas, mas para as quais se apresentava a tarefa de 
escrever para o público (LOPO, 1964). 

O projeto do nacionalismo angolano é iniciado pela 
edição dos jornais O Pharol do povo, Tomate e O de-
sastre (CRUZ E SILVA, 2010). Se os primeiros periódi-
cos eram produzidos por homens brancos, portugueses, a 
maioria dos quais exilados políticos, com uma ideologia 
republicana, contrária, pois, ao governo português que ain-
da era monárquico, os jornais livres já foram idealizados e 
editados por uma segunda geração, constituída de negros 
ou mestiços, todos nascidos na África. São os casos de José 
de Fontes Pereira e de Mamede Santana e Palma, a que se 
seguirão João da Ressurreição Arantes Braga, Inoocéncio 
Mattoso da Câmara, João Ignácio de Pinho, Joaquim Dias 
Cordeiro da Matta, dentre outros. 

O jornal editado depois do Civilização da África 
Portuguesa parece ter sido O Comércio de Loanda, 
em 1867. Em geral, contudo, não se pode garantir a suces-
são e a datação desses jornais, pelas dificuldades encontradas 
na pesquisa, pois, na época, não era obrigatório o depósito 
legal de tais peças periódicas nas bibliotecas públicas portu-
guesas, o que tornou o estudo dos raros autores e pesquisa-
dores, quase impossível, sem ter contato adequado com os 
exemplares publicados e eventualmente guardados. 

Em 1870, é lançado o jornal O Mercantil. Como o 
Commércio de Loanda (1867), foi dos primeiros a pos-
suir tipografia própria, segundo Júlio de Castro Lopo (1964). 
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O Mercantil alcançou 18 anos de existência, motivo para 
ser apontado como um dos jornais angolanos do fim do sé-
culo XIX com maior longevidade. Pina editara um boletim 
da Associação Comercial de Luanda durente muitos anos. 
Conhecia a profissão e tinha apoio inclusive para os anún-
cios divulgados em seu jornal.

A imprensa se iniciou, em Angola, sob o signo da lei, 
para dar a conhecer informações de vária natureza. Mas, o 
Boletim Oficial acabou perdendo seu caráter de órgão de 
informação comunitária, à medida que se ia implantando a 
imprensa independente. 

Os periódicos de grande atividade política aparecem e 
desaparecem, meteoricamente, por força da pressão gover-
namental. Alguns órgão políticos repetem o debate metro-
politano, como consequência do transplante, para Angola, 
das rivalidades entre progressistas e regenerados, monárqui-
cos e republicanos, etc. Depois, há um período em que as 
publicações técnicas ocorrem em grande quantidade, o que 
se verifica com os boletins e as revistas dos vários servi-
ços provinciais. Mais próximo dos anos 1860, a imprensa 
noticiosa apresenta-se em busca de estabilização, em vias 
mesmo de institucionalização. 

Por outro lado, a eclosão de acontecimentos de 1891, 
com as pressões internacionais sobre as colônias portugue-
sas, levou a imprensa angolana a buscar melhores e mais 
vastos noticiários. Ao mesmo tempo, aumenta o número de 
informações transmitidas desde as capitais mundiais. Assim, 
por exemplo, a Companhia do Caminho de Ferro de Ben-
guela começa a publicar, em Londres (visando, naturalmen-
te, as suas atividades em Angola), o jornal Benguela News.

A sociedade do século XIX, em Angola, era dividida entre 
civilizados e não-civilizados. Civilizados eram os brancos, inde-
pendentemente da sua condição social, econômica e acadê-
mica; mestiços e negros escolarizados que tivessem hábitos e 
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costumes europeus e abandonado o modo de vida africano. 
Não-civilizados eram os negros que mantinham os hábitos au-
tóctones, isto é, aqueles que, nascidos no ultramar, de pai e mãe 
indígenas, não se distinguissem pela sua instrução e costumes 
do comum de sua raça (MACÊDO E CHAVES, 2007). 

Muitos dos periódicos que se publicavam em Angola não 
tinham o necessário número de assinantes, pois os periódi-
cos eram vendidos avulsamente nas localidades onde eram 
editados. Em Angola, fez-se Jornalismo episódico e de ama-
dores, por profissionais das mais variadas condições sociais, 
tais como empregados comerciais, agricultores, negociantes 
e lojistas, magistrados judiciais, médicos, professores, missio-
nários e clérigos, veterinários, oficiais da marinha mercante 
e de guerra, militares e até indivíduos que permaneciam em 
Angola em situação de degredados, mas gozando de benefí-
cios de fianças ou proteções sempre razoáveis (LOPO, 1964).

A edição desses jornais se dava por diversos motivos. In-
teresses particulares, literários, mercadológicos ou políticos, 
que permeavam as publicações: 

Os periodistas redigiam as folhas com finalidades 
diversas, como recreação literária, por expansão in-
telectual, por temperamento de escritores ou por 
vocação conjectual ou verdadeira; para propaganda 
política ou por partidarismo local; para a defesa de 
interesses regionais, comerciais, agrícolas e indus-
triais; por mercantilismo, com feição noticiosa a 
favor de determinados interesses particulares; por 
motivos e intuitos panfletários, em que a pena ora 
se transformava em espada leal de combate deno-
dado, ora em punhal de assaltante grosseiro e trai-
çoeiro (LOPO, 1964).

Não obstante, esse Jornalismo episódico e de amadores 
foi muito importante na colônia, pelos valores culturais que 
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nele se revelaram ao longo dos anos. Alguns desses jornalis-
tas chegaram a publicar inclusive nos grandes periódicos da 
metrópole (LOPO, 1964). 

O Jornalismo industrial e, consequentemente profissio-
nal, só foi aparecer e ter caráter definitivo em 16 de agosto 
de 1923, com a fundação do jornal A Província de An-
gola. Quando o jornal foi fundado, já existia, desde 3 de 
julho de 1912, o semanário Jornal de Benguela. Essa pu-
blicação, contudo, ficou isolada e não teve sequência. Daí, 
considerar-se o início efetivo do jornalismo profissional 
apenas com A Província de Angola (LOPO, 1964). 

Ligações entre o Jornalismo e a literatura 

A imprensa angolana era centralizada quase que exclu-
sivamente em dois centros urbanos, Luanda e Benguela. A 
literatura, que começa a reivindicar sua especificidade na-
cional, ao mesmo tempo em que aponta para a necessidade 
de autonomia da colônia, não se choca, antes acompanha o 
texto jornalístico e, de certa maneira, nasce e se desenvolve 
com ele. Os jornais sempre dedicaram espaço às colabora-
ções literárias e, por isso mesmo, a figura do intelectual ganha 
inquestionável relevo, sendo o jornalista e o literato, muitas 
vezes, a mesma pessoa (MACÊDO e CHAVES, 2007). 

O escritor Pepetela, em texto publicado no site da 
União dos Escritores Angolanos (2003), explica que havia 
uma intensa atividade jornalística, mesmo que através de 
periódicos de vida efêmera, sobretudo em língua portu-
guesa, mas também em idiomas nativos. Tinham forte carga 
social e política, aproveitando a relativa liberdade de expres-
são existente num momento de grandes lutas em Portugal, 
já que a monarquia dava nítidos sinais de esgotamento, e 
um novo sentimento republicano, crescentemente reforça-



31A imprensa angolana no âmbito da história da imprensa colonial de 
expressão portuguesa

do, afirmava-se (final do século XIX).
Nesse contexto, os periódicos eram fechados, suspensos 

ou proibidos constantemente pelo poder político, mas rea-
pareciam sob novas roupagens ou títulos. Exemplo disso é 
a constância com que certos nomes de editores se apresen-
tavam como responsáveis pelas publicações. Um grupo de 
intelectuais criava um jornal, do qual se publicavam duas 
ou três edições. Em seguida, o jornal era proibido e, um ou 
dois meses depois, o mesmo grupo criava um novo peri-
ódico, com a mesma linha editorial, mas com designação 
diversa, até voltar a ser proibido.

Essa intelectualidade, mistura cultural e racial, era extrema-
mente crítica da colonização portuguesa e do pouco caso que o 
Estado fazia sobre a necessidade de desenvolvimento do territó-
rio e da instrução e tratamento sanitário da população africana. 

Nesse sentido, o Jornalismo, a literatura e a política fo-
ram frentes de oposição ao colonialismo português, durante 
o século XIX e o início do século XX, nas então colônias 
portuguesas na África. A palavra escrita firmou-se como es-
paço de campanha e luta pela autonomia.

No caso da literatura, deve-se recordar que o primeiro li-
vro de autor autóctone é Espontaneidades da minha alma 
(1849), de José da Silva Maia Ferreira, conjunto de poemas a 
que se seguiu a noveleta Nga Muturi, de Alfredo Troni (1882). 
De um lado, pois, um poeta angolano; de outro, um prosador 
português, mas que adere ao programa independentista de Ango-
la. O segundo faz parte da história do Jornalismo. E se o mes-
tiço Maia Ferreira não pratica Jornalismo, é na gráfica da im-
prensa oficial do boletim do governo que seu livro se imprime. 

A apropriação de expressões em kikongo, umbundo 
e, principalmente, quimbundu traduz a luta de resistên-
cia contra o colonialismo, presente tanto na literatura 
quanto no Jornalismo, que se publica com artigos ou 
páginas e até títulos em idiomas africanos. 
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Tanto A aurora quanto A Civilização africana, Jor-
nal de Luanda como O mercantil, todos incluem poe-
mas, textos curtos literários, suplementos e páginas literárias 
em suas edições pequenas – não mais de quatro páginas, 
raramente seis (JACOB, 2010).

Contemporaneidade 

A evolução jornalística de Angola, segundo Júlio de 
Castro Lopo, em Jornalismo de Angola (1964), depen-
deu, dentre outros fatores, do incremento da colonização 
europeia, do desenvolvimento do comércio interno e do 
comércio exportador. Na medida em que o território foi 
progredindo no intercâmbio com a Europa e com o au-
mento das exportações de gêneros agrícolas e minerais, 
igualmente foram se estabelecendo as tipografias e os pe-
riódicos: em síntese, a urbanização permitiu o desenvolvi-
mento do Jornalismo, como se conhece em todo o mundo.

Hoje em dia, Angola tem cerca de 16 milhões de habi-
tantes e um único grande diário, com dez mil exemplares/
dia (COSTA e CÂNDIDO, 2011). Uma absoluta minoria de 
pessoas lê jornais e os jornalistas ainda enfrentam problemas 
com a censura, perseguições e prisões, por parte do governo, 
ainda que a situação tenha melhorado, formalmente, a partir 
da nova constituição do país, que permitiu a abertura de novas 
publicações, depois de ter nacionalizado todos os meios co-
municação, apos a vitória da revolução. Contudo, mais recen-
temente, jornais católicos foram fechados; o jornalista António 
Manuel Jojó foi assassinado em 22 de outubro de 2010 (DES-
PERTAR, 2010), desconfiando-se que a mando de algumas 
autoridades ou de segmentos a ela ligados; o jornalista William 
Tonet ficou impedido de deixar o país, depois de publicar crí-
ticas ao governo, no jornal Folha 8 (REPORTERS SANS 
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FRONTIÈRE, 2009); e em 2010 Angola foi rebaixada do 
116º lugar para o 119º na tabela divulgada, anualmente, pela 
organização independente ‘Repórteres sem Fronteiras’ (2010).

Ao mesmo tempo, com a ajuda do Brasil, o país implanta a 
televisão digital (OBSERVATÓRIO DA IMPRENSA, 2011) 
e tenta desenvolver as mais modernas tecnologias para os seus 
processos comunicacionais. Angola ainda enfrenta, contudo, 
problemas políticos nas disputas entre a antiga UNITA e o 
MPLA, que se refletem, justamente, num dos aspectos mais 
sensíveis da realidade nacional que é o Jornalismo. 
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2.
Imprensa em Tempos de Guerra:
a Entrada do Brasil na Segunda 
Guerra Mundial vista através do 
Correio da Manhã

Aline Andrade Pereira

Considerações iniciais:

Este artigo, ainda em fase exploratória, é uma primeira 
aproximação sobre a cobertura jornalística da participação 
do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a partir de alguns 
jornais cariocas. Interessa-nos, sobretudo, pensar o papel 
ativo da imprensa em um regime ditatorial de traços fascis-
tas que utilizava a censura e outras formas de controle. O 
foco é pensar a lógica da cobertura que buscava justificar os 
esforços de guerra a partir dos ideais liberais capitaneados 
pelos Aliados. Tais ideais se colocavam em oposição àqueles 
do Estado Novo. Ao mesmo tempo, não se pode perder de 
vista os impactos da Segunda Guerra no jornalismo brasi-
leiro, dentre os quais estaria inserido o processo de moder-
nização que viria na década seguinte.

A questão que nos motivou foi pensar o papel ativo da 
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imprensa em noticiar uma guerra na qual o Brasil lutava ao 
lado das potências afinadas com os regimes democráticos e 
liberais, ao mesmo tempo em que, internamente, vivia-se 
uma ditadura de traços fascistas. Se, por um lado, era preciso 
justificar a presença das tropas brasileiras em solo europeu – 
e, em última instância, justificar a própria guerra – por outro, 
era preciso fazê-lo de forma sutil, uma vez que todo o mate-
rial era censurado. Sendo assim, nos interessa pensar: de que 
forma era feita a defesa da democracia nos jornais cariocas? 
De forma inversa: como a cobertura da Segunda Guerra 
Mundial contribuiu para o arrefecimento da censura? Qual 
o lugar do jornalista dentro dessa engrenagem ainda não 
suficientemente azeitada pelas malhas da grande empresa?

A hipótese que desenvolveremos é que a imprensa, lon-
ge de ser vista no período como um bloco monolítico cen-
surada pelo poder oficial, encontrava mecanismos de burlá-
-la. Dentre estes, talvez um dos mais eficazes tenha sido 
a cobertura da participação do Brasil na Segunda Guer-
ra Mundial. Dentre as alternativas utilizadas para driblar a 
censura estava “retratar apologeticamente a FEB, pois isto, 
presumidamente, enfraqueceria o poder político dos seto-
res fascistas dentro do governo” (HEHN, 2006, p. 178).

Pretendemos inserir-nos em uma linha de estudos sobre 
a História do Jornalismo que advogam por uma metodo-
logia própria – ainda que de cunho interdisciplinar – em 
que a perspectiva historicista venha se somar ao entendi-
mento da lógica da produção de notícias e às especifici-
dades do campo jornalístico. Longe de nos coadunarmos 
com determinismos de qualquer sorte, interessa-nos pensar 
a produção jornalística em relação às especificidades de de-
terminados espaços sociais e temporais, nos moldes do que 
propõem Ribeiro e Barbosa (2005 e 2009).

As autoras dizem que a incorporação da Teoria da Histó-
ria aos estudos de jornalismo seria eficaz pela qualidade das 
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perguntas propostas pela História. Durante anos, a tradição 
de pesquisas em jornalismo foi devedora da Sociologia, preo-
cupada com as ações e práticas dos atores. No entanto, pouco 
se investigou sobre o porquê de determinadas ações e as rela-
ções diversas nessa prática. Utilizar a História, portanto, seria 
compreender as razões, as causas e os porquês. Desse modo, a 
questão não seria recuperar o ocorrido, já que seria impossí-
vel, mas interpretar as ações de uma razão social (BARBOSA 
e RIBEIRO, 2005, p. 3). Nas palavras das autoras: “Pensar 
socialmente os atos jornalísticos significa, em outras palavras, 
reconstruir, interpretar, dar um sentido presumido a essas 
questões numa dimensão espaço-temporal” (Ibidem, p. 8).

Os estudos em História do Jornalismo, segundo as au-
toras, podem ser agrupados em quatro vertentes. No pri-
meiro grupo, estariam estudos de História do Jornalismo 
de um ponto de vista estritamente factual, limitando-se 
a listar o surgimento ou desaparecimento de periódicos, 
centrando-se em um número específico. O segundo grupo 
de estudos se centraria em analisar o conjunto de modi-
ficações internas em determinados jornais ou grupos de 
jornais. A história figuraria, para esse grupo, como mero 
pano de fundo. Para um terceiro grupo de pesquisadores, os 
jornais aparecem como detentores de ideologias, mas sem 
analisar as condições históricas de produção destas. Por fim, 
um quarto grupo de pesquisas pensa o contexto histórico, 
mas se esquece da dimensão interna dos meios. Em suma: 
as pesquisas, em geral, enfocam Jornalismo e História em 
polos isolados e não compreendendo a dimensão existente 
entre ambos. A estratégia metodológica proposta por esta 
pesquisa pretende unir estes dois pólos, compreendendo as 
práticas jornalísticas nas suas reais dimensões históricas.

As pesquisadoras Ana Paula Goulart Ribeiro e Marialva Bar-
bosa mostraram como a maioria dos estudos em História do 
Jornalismo trabalha com uma ideia de história acontecimental, 
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na qual as rupturas são mais enfocadas do que as continuidades 
e onde a História do Jornalismo não é vista como um processo, 
mas como singularidade, detendo-se na descrição de veículos 
específicos ou grupos de veículos. Obliterados pelos ventos da 
mudança dos anos 50, quando definitivamente o jornalismo 
brasileiro adentra as sendas da grande empresa – ao mesmo tem-
po em que o próprio país respira os ares de modernização, capi-
taneada por Juscelino Kubitschek – são ainda poucos os estudos 
empreendidos sobre a imprensa deste período, sob o enfoque 
aqui pretendido. Mais comuns, contudo, são aqueles que se cen-
tram na análise do controle da imprensa pelo governo.

Os anos 40 têm sido pouco estudados na História do 
Jornalismo, quando comparados à década seguinte, poden-
do-se falar até mesmo em uma lacuna6. Isso se deve, em 
parte, aos processos de modernização gráfico e editorial 
ocorridos nos anos 50 e que transformarão o jornalismo 
brasileiro – ofuscando, em certa medida, o período ante-
rior. O modelo que vigorará, a partir daí, é calcado em um 
ideário estadunidense, tendo a objetividade e a neutralidade 
como os pilares de sustentação. Pode-se dizer, portanto, que 
o discurso sobre as transformações na imprensa dos anos 50 
ocasiona um apagamento sobre a história do jornalismo dos 
anos 40. No máximo, esse período é visto como a década 
cujas mudanças, que eclodiriam no futuro, estavam sendo 
gestadas. São mais raros os estudos sobre os anos 40 por eles 
mesmos, no que se refere a suas características básicas. 

Outro viés de análise é pensar no controle imposto à 
imprensa através do Estado Novo. Os estudos sobre im-

6. O trabalho coloca-se na continuação dos nossos estudos iniciados no 
mestrado, quando investigamos o estatuto da crítica teatral dentro do 
Jornalismo a partir da estreia da peça Vestido de Noiva, de Nelson Ro-
drigues. Esta estreia é tida como o marco fundador do teatro brasilei-
ro moderno e também um momento inaugural da crítica moderna.
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prensa e Estado Novo se concentram, em geral, em analisar 
a censura e a repressão exercida pelo regime através do De-
partamento de Imprensa e Propaganda (DIP). Criado pelo 
Decreto Lei 1915, de 17 de dezembro de 1939, e chefiado 
por Lourival Fontes, o papel do DIP era difundir a ideolo-
gia estadonovista, além do óbvio controle e censura. Como 
se não bastasse o controle, algumas empresas passaram a ser 
encampadas pelo governo, formando as Empresas Incorpo-
radas ao Patrimônio da União, que contava com os jornais 
A noite, de São Paulo, A manhã, do Rio, além da Rádio 
Nacional, dente outros (SODRÉ, 1999).

Nosso corpus empírico abrange as notícias referentes ao 
ano de 1942, publicadas no Correio da Manhã, em particular 
antes da declaração de guerra do Brasil aos países do Eixo. 
O jornal funcionou de junho de 1901 a junho de 1974. 
Fundado por Edmundo Bittencourt, passa para as mãos de 
seu filho, Paulo Bittencourt, em 1929. Ao longo da trajetó-
ria, o Correio passou de um jornal combativo, de oposição, 
direcionado a representantes da pequena burguesia urbana, 
para uma linha mais elitista e com um caráter mais modera-
do. Porém, é justamente no final do Estado Novo que o ve-
ículo reafirma a imagem de um jornal político de oposição. 
A entrevista de José Américo de Almeida a Carlos Lacerda, 
na qual o primeiro critica abertamente o regime vigente, 
é tida como um marco do fim do governo Vargas. Como 
nos mostra Ana Paula Goulart Ribeiro, a linha política do 
Correio era de inspiração liberal, apresentando-se como não 
tendo compromisso com quaisquer partidos e denominada 
como “ortografia da casa” (2000, p. 65).

Por outro lado, são também escassos os trabalhos que de-
senvolvem estudos a partir de uma Teoria do Jornalismo. 
Pontes e Silva (2010) diagnosticaram o problema em um 
artigo (2010). Os autores justificam que a maioria das pes-
quisas realizadas utiliza matrizes teóricas e metodológicas 
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oriundas de outros campos sem ajustá-las para pensar a es-
pecificidade do campo do jornalismo. 

Dessa forma, nosso estudo insere-se em uma linha ainda 
pouco explorada que visa incorporar a dimensão histórica 
como ferramenta metodológica para pensar a História do 
Jornalismo nos anos 1940, sem perder de vista a necessidade 
de coadunar essa perspectiva a uma Teoria do Jornalismo.

Guerra! Guerra!

Com o início da Segunda Guerra Mundial, ocasionada 
com a invasão da Polônia, por Hitler, em 1939, Getúlio 
Vargas afirma que o Brasil se manteria neutro. Até o início 
da guerra, os dois países com os quais o Brasil mantinha 
uma relação mais próxima eram justamente aqueles que fi-
cariam em trincheiras opostas: Alemanha (Eixo) e Estados 
Unidos (Aliados). Como aponta Gerson Moura, a política 
externa brasileira pode ser caracterizada por uma “equidis-
tância pragmática”, na medida em que o governo brasileiro 
mantinha seus maiores parceiros – e inimigos entre si – a 
uma distância segura, sem voltar-se contra nenhum deles.

Com a entrada dos EUA na guerra, em 1941, após o 
bombardeio à base de Pearl Harbor, a pressão para que o Brasil 
se posicione ficou cada vez mais forte. Os EUA prometeram 
“fornecer armamentos militares às Forças Armadas Brasilei-
ras e a montar um sistema de defesa da costa brasileira [...], 
além de conceder ao governo brasileiro um empréstimo para 
a montagem da Usina Siderúrgica de Volta Redonda” (SIL-
VA: 2009, p. 16). Sendo assim, o Brasil rompe relações com os 
países do Eixo, iniciando a cooperação com os EUA.

Ao longo do ano de 1942, o Correio da Manhã noticiou, 
exaustivamente, sempre na primeira página, o crescente 
apoio da população brasileira à causa aliada. Em 09 de ja-
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neiro daquele ano, na coluna sob o título de “A atitude do 
Brasil em face da situação internacional”, é publicada uma 
nota com uma mensagem da Congregação da Faculdade de 
Medicina ao presidente da República, na qual os estudantes 
manifestam apoio pela declaração de solidariedade do Bra-
sil aos EUA. Uma semana depois, em 16 de janeiro, ao pu-
blicar uma reportagem com as palavras de apoio do subse-
cretário de Estado norte-americano, parece haver implícita 
uma ordem ao governo brasileiro para que se manifestasse:

mais vale a um povo combater gloriosamente para 
salvar a sua independência; mais vale a morte na ba-
talha, se necessário for, para salvar a sua liberdade, que 
agarrar-se (sic) aos farrapos do falso ideal de uma neu-
tralidade ilusória, que só poderá resultar em suicídio 

Essa “neutralidade ilusória”, apesar de dizer respeito ao 
governo norte-americano, poderia ser facilmente inter-
pretada como um recado ao governo e ao povo brasileiro. 
E o resultado viria rápido. Em breve, o Correio noticiaria: 
“Votada à resolução recomendando a rutura (sic) das rela-
ções diplomáticas das Repúblicas Americanas ao Eixo”. No 
mesmo dia, em outra edição do mesmo jornal sai: “Foi pelo 
voto unânime da Conferência que se decidiu recomendar 
a rutura (sic) das relações diplomáticas com os países do 
Eixo”. Era o início do processo que viria eclodir, em agos-
to, na declaração de guerra do Brasil aos países do Eixo.

Segue-se, então, a série de bombardeios de navios brasi-
leiros pelas potências do Eixo, todos devidamente divulga-
dos pelo Correio da Manhã: “Torpedeado e afundado sem 
aviso prévio o ‘Buarque’”, anuncia a manchete de 19 de 
fevereiro de 1942. A embarcação navegava por águas norte-
-americanas, quando foi atacada, deixando apenas um mor-
to, um passageiro português. A matéria continua: “constitui 



44 Jornalismo: História, Teorias, Gêneros e Práticas

na primeira afronta do Eixo ao hemisfério continental”, 
desde que os países americanos romperam com os países 
totalitários. Esse era apenas o primeiro de uma série de 
bombardeios que se sucederiam nos meses seguintes.

“Afundamento do ‘Olinda’ por um submarino de bolso” 
é a manchete do Correio da Manhã de sábado, 21 de fevereiro. 
A matéria prossegue: “dezessete ou dezoito canhonaços, afó-
ra (sic) um torpedo, levaram o navio a submergir em poucos 
minutos”. Na terça-feira, dia 10 de março, menos de um mês 
depois: “Afundado no Atlântico mais um navio brasileiro”. 
A notícia continua: “O ‘Arabutan’ foi torpedeado sem aviso 
prévio”. Em seguida, tomamos conhecimento de dois feridos 
com gravidade e dos prejuízos avaliados em 32 mil contos. 
Na quinta-feira, 12 de março, a manchete é: “Atacado por 
um submarino alemão o ‘Cairú’ foi partido no meio pelo 
torpedo que o atingiu”. Em 16 de abril: “Afundados 3 navios 
no litoral cearense”. Terça-feira, 05 de maio: “Mais um navio 
brasileiro posto a pique pelos submarinos do eixo”. Tratava-
-se do navio Parnaíba. Terça-feira, 26 de maio: “Atacado por 
um submarino inimigo o sétimo navio brasileiro”.

Na mesma semana, sexta-feira, dia 29 de maio, vem o 
primeiro revide brasileiro, igualmente noticiado: “Afunda-
do pela aviação brasileira um submarino inimigo” – diz a 
manchete principal. Em seguida: “Para resguardar a nossa 
soberania, a liberdade da nossa navegação e a vida das tripu-
lações indefesas”. Mas, os bombardeios não cessariam, muito 
pelo contrário. Na terça-feira, dia 02 de junho: “torpedeado 
e afundado mais um navio brasileiro” – dizia a manchete.

Em julho, viriam as manifestações exigindo o revide 
brasileiro. No sábado, dia 04 de julho, a manchete é em 
tom convocatório: “Pelo Brasil, pela América, pela demo-
cracia!”. A notícia traz informações sobre “a grandiosa pas-
seata cívica de hoje contra os países do Eixo”, organizada 
pela União Nacional dos Estudantes (UNE). No domingo, 



45Imprensa em Tempos de Guerra: a Entrada do Brasil na Segunda Guerra 
Mundial vista através do Correio da Manhã

o jornal fez uma cobertura maciça da manifestação: “Uni-
dos em vibrante demonstração de civismo, os estudantes 
levaram a efeito, ontem, um desfile em que significaram sua 
condenação á (sic) política do Eixo”.

Logo, as notícias sobre o bombardeio de navios brasi-
leiros retornam: “Afundado mais um navio brasileiro”. “O 
‘Pedrinhas’ foi atingido por um torpedo e bombardeado 
sem aviso prévio”, diz a manchete de terça-feira, dia 07 de 
julho. Notícias de um possível revide, por parte dos Aliados, 
começam a aparecer. Na sexta, dia 24 de julho, a notícia é 
a de “Iminente a segunda frente Aliada”. Domingo, dia 26 
de julho, a manchete diz: “Brasileiros residentes na França 
ocupada internados pelos nazistas num campo de concen-
tração”. A matéria fala ainda em “necessidade de uma pron-
ta resposta”, e finaliza dizendo que “caso não seja dada uma 
solução [...] tomará o governo do Brasil as medidas que lhe 
forem sugeridas pelas circunstâncias”.

Na quarta-feira, dia 19 de agosto, uma manchete grande, 
ocupando todo o jornal, de fora a fora: “Contra a brutalidade 
da agressão nazista”. “A cidade viveu ontem um dia de vibrante 
exaltação patriótica – Dirigindo a palavra ao povo, o presidente 
da República pediu-lhe que confiasse na ação do governo – 
Grande manifestação do Chanceler Oswaldo Aranha – As ma-
nifestações nos Estados e a repercussão no Estrangeiro”. Todos 
bradam contra os países que, embora não tiveram “a ombridade 
(sic) de nos declarar guerra, praticam contra nós atos de franca 
beligerância”. “O Eixo teve a primeira resposta a sua felonia”. 
Na mesma edição, há as notícias de afundamento de novas em-
barcações brasileiras, dessa vez, em litoral nordestino.

A matéria conta ainda como a manifestação se deu em 
caráter espontâneo e abarcou desde ruas do Centro, como a 
Avenida Rio Branco, mas também bairros distantes do su-
búrbio. “Queremos a guerra”, diz um dos títulos menores, 
dentro da matéria. “Foi uma eloquente demonstração do 
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repúdio que a massa devota aos fascistas, cujos postulados 
políticos confundiram a própria pátria com o partido domi-
nador, atraindo para a terra de Dante a antipatia dos povos 
ciosos de suas regalias democráticas”. A matéria fala ainda de 
dois jovens carregando uma placa arrancada da Praça Itália. 

A multidão se dirigiu até o Palácio Guanabara, onde Ge-
túlio Vargas discursava: “Falou de improviso, pausadamente, 
como se desejasse que cada uma das suas palavras ficasse 
gravada naqueles milhares de corações que vibravam de pa-
triotismo e de revolta”. A foto é de Getúlio Vargas sorrindo 
e acenando para a multidão. Na última página, vemos ainda 
a cobertura da referida passeata, tomando toda a página: “As 
manifestações patrióticas de ontem contra a brutalidade da 
agressão nazista”. “Um grande comício á (sic) noite na pra-
ça Floriano”. “Nele, tomou parte uma multidão calculada 
em 10.000 pessoas”. Discursaram representantes de diver-
sos grupos da população, como grupos femininos e grupos 
de operários. Algumas manchetes menores são uma forma 
de convocatória para a luta: “Estado de Guerra ao nazismo” 
e “Guerra! Guerra!”, são algumas delas. A foto que acom-
panha é da multidão diante do Itamaraty.

Na quarta feira, 19 de agosto, o jornal noticia: “Anun-
ciado pelo interventor fluminense o afundamento de um 
corsário nazista”. No dia seguinte, é a vez de dar mais 
destaque a novas manifestações contra os bombardeios aos 
navios brasileiros: “Prosseguiram ontem as demonstrações 
populares de protesto contra os atentados a soberania”. 
Na sexta-feira, dia 21 de agosto, podemos ler: “A Mari-
nha de Guerra e a Aeronáutica do Brasil, articuladas com 
a Armada e a Aviação Americanas, protegerão os nossos 
mares – declara o chefe da nação”. No mesmo dia, há uma 
notícia sobre a manifestação dos marinheiros a Getúlio 
Vargas e outra intitulada “Vingança!”, incentivando uma 
atitude mais efetiva por parte do governo. 
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No sábado, dia 22 de agosto, os sinais de uma efetiva 
aproximação entre EUA e Brasil ficam mais evidentes: 
“Roosevelt dirige-se em termos calorosos ao presidente 
Getúlio Vargas”. Domingo, dia 23 de agosto, vem a tão es-
perada reação por parte do Brasil: “Reconhecida a situação 
de beligerância entre o Brasil e as nações agressoras Alema-
nha e Itália”. No mesmo dia, em outra edição: “O Brasil 
na Guerra”. O Brasil declara guerra então à Alemanha e 
à Itália e rompe relações diplomáticas e comerciais com o 
Japão. Até 1944, o Brasil pressionará os EUA para ter uma 
participação de maior destaque na guerra. Nasce, então, a 
FEB, que seria estruturada em 1943, entrando em ação em 
1944, assunto que não é o foco no momento.

Inventando a notícia

É interessante apontar, nas matérias observadas, a forma 
eloquente com que os jornalistas noticiaram os constan-
tes bombardeios ao Brasil e a crítica, ainda que velada, à 
neutralidade brasileira, desde 1939. Isso se dá em função 
das características do jornalismo de então. Para tanto, cabe 
retrocedermos, historicamente, com a finalidade de com-
preendermos de onde vem esse modelo de jornalismo. 

Em termos globais, pode-se falar que, nas últimas déca-
das do século XIX, particularmente nos EUA e Inglaterra, 
o jornalismo sofre uma série de mudanças que reformula 
toda a sua estrutura. Diversos fatores de cunho econômi-
co, cultural e político influenciaram nessas reformas e no 
fato destas ocorrerem, em particular, em território anglo-
-americano. Em termos econômicos, o advento da publi-
cidade nos EUA e Inglaterra possibilita um maior desen-
volvimento nos jornais desses países, contribuindo também 
para uma maior autonomia e conscientização por parte dos 
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jornalistas. Com a independência econômica, os jornalistas 
se sentem mais livres para procurar a “verdade dos fatos” 
(GLASSER & ETTEMA, p. 7). No plano político, o presi-
dente dos EUA começa a se destacar em relação ao Con-
gresso americano, fazendo com que seus discursos sejam 
transmitidos com mais frequência. Fatores culturais, como 
o aumento da leitura dos jornais, a partir de 1880, entre 
a classe trabalhadora e o advento do telégrafo, que fazem 
com que a linguagem se torne mais ágil, também são im-
portantes. Todas essas mudanças contribuem para o surgi-
mento de convenções narrativas como a do lead (ou lide, 
em uma versão brasileira) e a pirâmide invertida.

Outro ponto determinante foi a independência entre 
jornalismo e literatura, nos EUA e Inglaterra. Na França, o 
jornalismo era visto como um estágio inicial para se atingir 
a carreira de escritor. O jornalismo era considerado um 
subproduto das Belas Artes ou uma subliteratura, tendo 
uma hierarquia própria entre os seus gêneros de importân-
cia – do mais literário para o menos (a crônica, mais impor-
tante que o artigo polêmico, este seguido pelo comentá-
rio). Nomes como Balzac, Alexandre Dumas e Victor Hugo 
foram jornalistas durante suas carreiras. Para esse tipo de 
jornalismo, quanto mais características literárias tivesse uma 
matéria, mais prestígio teria enquanto texto jornalístico. O 
estilo das matérias eram reportagens longas e rebuscadas. 
Ao contrário, nos EUA, os escritores não conseguiram im-
por seus valores ao jornalismo (CHALABY, 1996).

Pode-se dizer que o jornalismo anglo-americano é fru-
to da “racionalidade utilitária e do realismo do século XIX, 
que rejeitavam a imaginação, o romantismo e o subjetivo”. 
A busca pela objetividade, pelo “fato”, pode ser vista tam-
bém como uma tentativa de elevar o estatuto jornalístico a 
um patamar que se paute por critérios supostamente cien-
tíficos (CAMBELL, 1991).
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Enquanto na imprensa anglo-americana começa a se 
exigir a separação entre os gêneros opinativo e informativo, 
na imprensa francesa isso não ocorre. O uso de “normas e 
valores discursivos, tais como a objetividade e a neutrali-
dade” (CHALABY, 1996, p. 1) por parte dos anglo-ame-
ricanos; além de práticas discursivas próprias, como a re-
portagem e a entrevista; e serviços de coleta mais eficientes 
se contrapõem ao modelo textual dos jornalistas franceses, 
que primavam por fornecer a sua própria interpretação do 
evento, sendo um elo entre os leitores e “os fatos”. “Nos 
jornais franceses, o princípio organizador de muitos artigos 
era a subjetividade mediatizadora do jornalista.” (Ibidem).

Como nos explica Ana Paula Goulart Ribeiro, o jorna-
lismo brasileiro, a partir de 1821 (quando acontece o fim 
da censura prévia), é ideológico, militante e panfletário. Em 
suma: uma imprensa de opinião. No final do século XIX, os 
veículos passam a ser substituídos por empresas jornalísticas 
com estrutura complexa. Citando a autora:

Até a década de 1940, o aspecto opinativo predominou 
na imprensa carioca. Os “jornais eram acima de tudo 
porta vozes do Estado ou de grupos políticos, que os 
financiavam em parte ou na totalidade” (2000, p. 36).

O jornalismo anterior aos anos 1950 era “o lugar do co-
mentário sobre as questões sociais, da polêmica das ideias, 
das críticas mundanas e da produção literária (Ibidem, p. 27)”. 
O estilo do jornalismo de então era calcado em um modelo 
francês, sem divisão de editorias e com o conhecido “nariz 
de cera”: “Texto introdutório longo e rebuscado, normal-
mente, opinativo, que antecedia a narrativa dos aconteci-
mentos e que visava ambientar o leitor” (Ibidem, p. 27). Com 
as mudanças dos anos 1950, seria substituído pelo lead es-
tadunidense, parágrafo inicial que, ao contrário do francês, 
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deveria conter uma síntese das principais informações da 
matéria, ou, em outras palavras, responder a ‘quem, fez o 
quê, quando, como, onde e por quê’. 

Nesse período, considerado como o momento fundador, 
“o discurso jornalístico passou a se revestir de uma aura de 
fidelidade aos fatos” (Ibidem, p. 9). Depois da guerra, o as-
pecto empresarial passou a prevalecer. Entretanto, nos anos 
1940 é possível ainda ver em ação essa espécie de jornalismo 
romântico, permeado por características literárias, nas quais 
a emoção comparece como argumento de convencimento. 
Podemos ver, por exemplo, o uso de exclamações nas man-
chetes, como forma de realçar a informação transmitida.

Entretanto, se no plano linguístico os exageros eram per-
mitidos durante esse momento, o mesmo não se pode dizer 
politicamente, já que os jornais se encontravam sob o julgo 
do Estado Novo. Contudo, pensar o jornalismo dos anos 
1940 apenas em termos de censura seria algo equivocado. 
Como nos mostra Marialva Barbosa, o Estado Novo é per-
passado por ambiguidades também no campo jornalístico, 
não sendo possível afirmar que toda a imprensa tenha so-
frido no referido período. As empresas jornalísticas também 
lucraram, como atesta a fala do jornalista e correspondente 
de guerra Joel Silveira:

Era um alto negócio para os donos de jornais co-
laborar com a ditadura de Getúlio e não protestar 
contra a censura e todas as outras limitações impos-
tas pelo regime. Os jornais mantinham a qualidade, 
os diretores podiam pagar menos aos repórteres, as 
vendas permaneciam altas e não havia conflito com 
o governo (Apud BARBOSA, 2007, p. 103).

Nas palavras da autora: “As verbas oficiais engordam as 
receitas de jornais, revistas, agências de notícias, emissoras 
de rádio. Subsídios ao papel e importação de equipamentos 
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gráficos e de som favorecem os que colaboram com o po-
der” (Ibidem, p. 121). Especificamente, as empresas tinham 
o dinheiro utilizado para a importação de papel devolvido 
pelo governo, caso fosse demonstrada a utilidade pública dos 
jornais – evidentemente tal utilidade dependia da veiculação 
de notícias que estivessem alinhadas aos ideais governistas.

No caso da cobertura de guerra, vale lembrar que, ao 
contrário de outros países, os jornais brasileiros não podiam 
credenciar os correspondentes diretamente na instituição 
militar. A seleção cabia ao Departamento de Imprensa e 
Propaganda (DIP). Na verdade, o governo não tinha in-
teresse em mandar correspondentes para cobrir a guerra. 
Como nos mostra Leonardo Guedes Henn, isso não era 
vantajoso para o governo:

[...] o governo brasileiro não tinha interesse em que 
a atuação das tropas brasileiras recebesse destaque na 
imprensa, porque, à medida que o envolvimento do 
Brasil com a causa aliada se acentuava, diminuíam as 
condições da continuidade de Vargas no poder, visto 
que o país combatia teoricamente pela democracia 
contra o fascismo, e o poder executivo nacional, se-
gundo a opinião de muitos, estava associado a este. Por 
isto, a não publicação de material sobre a FEB poderia 
ser até mesmo benéfico para o governo (2000, p. 175).

Porém, as pressões dos donos dos jornais eram cada vez 
mais intensas e parecem ter surtido algum efeito:

[...] porque, a partir do momento em que a guerra 
estava praticamente decidida para o lado aliado, o 
jogo de forças políticas no país alterou-se, penden-
do para os defensores do liberalismo e, com isso, 
inviabilizou-se a manutenção do cerceamento to-
tal à liberdade de imprensa. Deste modo, as con-
cessões à imprensa eram consequência natural do 
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enfraquecimento do governo e, ao mesmo tempo, 
uma forma de prolongamento da manutenção do 
regime através da cessão a algumas reivindicações 
da oposição (Ibidem).

Até mesmo a questão da censura, como se observa, fora 
burlada em certa medida. A título de exemplo, citamos o que 
fazia o semanário Diretrizes, a partir de um trecho de Henn:

O semanário Diretrizes [...] era o meio de comu-
nicação que fazia a oposição mais nítida ao Estado 
Novo, se é que se pode assim dizer tendo em vista a 
rigidez da censura. A estratégia utilizada pelo sema-
nário, devido à impossibilidade da crítica direta, era 
a de se fazer a apologia dos governos democráticos 
de outros países, principalmente os Estados Unidos 
(Idem, p. 184).

Mesmo que não se fizesse apologia aos ideais liberais dire-
tamente representados pelos EUA, o que se observa no caso 
do Correio da Manhã é que, intencionalmente ou não, a co-
bertura de guerra promovida pelo jornal tendia a condenar 
as atitudes dos países do Eixo – que bombardeavam os navios 
brasileiros – e enaltecia o papel de defesa das nações Aliadas.

Considerações finais

Como dito, inicialmente, este artigo constitui-se em um 
estudo ainda exploratório dentro de um trabalho mais am-
plo que visa enfocar a cobertura da participação do Brasil 
na Segunda Guerra Mundial a partir de jornais cariocas. 
Portanto, as conclusões expostas são ainda provisórias.

Neste artigo, a proposta foi pensar a cobertura do Correio 
da Manhã nos meses anteriores à declaração de guerra e, 
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particularmente, pensando como a linguagem do jornalis-
mo do período, ainda ancorada em características literárias 
e subjetivas, moverá uma campanha a favor da entrada do 
Brasil na guerra ao lado dos aliados, desmerecendo atitudes 
neutras e rompendo a chamada “equidistância pragmática” 
mantida pelo governo getulista. Essa atitude da imprensa 
representará, em última análise, numa forma de escapar à 
censura promovida pelo governo getulista.

Obviamente não se trata de minimizar a repressão pro-
movida pelo governo em relação aos órgãos de notícias, 
nem muito menos o cerceamento da liberdade, nem tam-
pouco exaltar o papel da imprensa na dissolução do Esta-
do Novo. Mas, interessou-nos, sobretudo, demonstrar de 
que maneira os jornais, em particular o Correio da Manhã, 
encontraram formas de escapar à vigilância cerrada da di-
tadura estadonovista. Dentre essas estratégias, uma das mais 
eficazes foi posicionar-se favoravelmente em relação aos 
países Aliados, particularmente no caso dos EUA, opon-
do-se, dessa forma, às inclinações fascistas do governo ge-
tulista, sem contrariá-lo diretamente.

Interessou-nos apontar o caráter multifacetado do Esta-
do Novo e como ele pode ser visto de forma semelhante 
nas páginas dos jornais. A maneira como a imprensa retra-
tou os bombardeios sofridos pelos navios brasileiros e o 
modo de intimar o governo a uma forma de ação podem 
ser vistas como estratégias interessantes no afrouxamento 
do regime – que evidentemente não determinaram nada 
isoladamente, mas fizeram parte de um conjunto de fatores 
que foram minando o Estado Novo.

Em matérias posteriores será comum a exaltação da po-
sição do Brasil, como podemos ver em de 07 de janeiro 
de 1943, no Correio da Manhã, quando este noticia que a 
entrada do Brasil na guerra, ao lado dos Aliados, foi vista 
com bons olhos pela imprensa suíça. Durante todo o ano de 
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1943, a cobertura deste jornal será em tom de congratulação 
pela vitória dos Aliados – fato que só viria no ano seguinte 
– sempre destacando a participação do Brasil nesta.
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3.
Entre a Lei e a execução: uma 
genealogia dos grupos de 
extermínio na imprensa carioca

Flora Daemon e Kleber Mendonça

Introdução

“Muita gente imagina que eu seja um monstro. Pelo 
contrário, sou um homem muito sensível. Quando o 
time do São Paulo foi jogar em Assunção, pela ‘Taça 
Libertadores’, eu estava lá. E quando foi tocado o 
Hino Nacional brasileiro, eu senti um negócio dentro 
de mim. Acabei chorando... chorei como uma crian-
ça”. (FININHO, EX-POLICIAL E MEMBRO 
DO ESQUADRÃO DA MORTE PAULISTA)7

7. Trecho da reportagem Último dia com Fininho e Mariel, publicada 
no Jornal da Tarde de 21 de julho de 1972. 
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“Eu não sou bandido. Me considero (sic) um ex-policial. Me 
considero (sic) até mais policial. Por que eu continuo dentro da 
lei, claro que de vez em quando eu tenho que desviar por cau-
sa dos meus inimigos que querem me matar e eu infelizmente 
não quero morrer. Tenho medo de morrer”. (RICARDO 
‘BATMAN’, EX-POLICIAL E CHEFE DA MILÍ-
CIA CARIOCA LIGA DA JUSTIÇA)8

Para seguir as pegadas das matrizes do que hoje conven-
cionamos chamar de violência urbana, é necessário dire-
cionarmos o olhar à década de 1950, sobretudo para o Rio 
de Janeiro, então capital federal. Partilhamos da premissa 
de Michel Misse (2008) de que, como uma profecia que se 
autocumpre, o desenvolvimento de grupos armados para-
militares que efetivaram a impossibilidade de monopólio da 
violência pelo Estado, fez insurgir, a partir de suas próprias 
ações, reações violentas que culminaram com o crescimen-
to da criminalidade, gerando o efeito denominado pelo so-
ciólogo como “acumulação social da violência”.  

Dado a sua natureza polissêmica, não trabalharemos 
aqui a violência como conceito. Sua tipificação faz emer-
gir, como uma convocação inevitável, uma outra ação, desta 
vez, contra-violência (MISSE, 2008), baseada nas relações 
sociais em constante disputa. Assim, optamos por trabalhar 
as violências como categorias nativas, baseadas em represen-
tações e, também, operadores discursivos.

1.  A emergência de uma violência urbana ‘autori-
zada’ no Rio de Janeiro

 

8. Trecho do depoimento publicado pelo autor no site de comparti-
lhamento de vídeos Youtube, atualmente, fora do ar.
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A partir do estudo dos registros criminais, Misse aponta o 
surgimento das primeiras experiências de esquadrões da morte 
como o início do que se passou a definir como a violência ur-
bana no país. Até então, acumulavam-se nas delegacias inquéri-
tos policiais de contravenções de pouca gravidade: “brigas com 
ferimentos leves, pequenos furtos, estelionato, todos crimes que 
não envolviam, necessariamente, violência como também, por 
exemplo, a sedução, o adultério, o lenocínio” (2008, p. 375).

A imprensa da então capital federal dedicava cada vez mais 
espaço às notícias que reiteravam o fim do passado pacato da 
cidade. A sensação de insegurança, sustentada pelos veículos de 
comunicação, impulsionou a adesão pública à campanha por 
políticas governamentais que dessem fim ao futuro incerto do 
Rio de Janeiro. Essa sensação de que a escalada de aconteci-
mentos violentos que vivemos rotineiramente, em ‘nossos dias’, 
supera, em muito, os dias passados, não é um dado exclusivo de 
nossa contemporaneidade. Sarlo lembra Caimari para mostrar a 
relação entre medo, memória e sensação de insegurança:

El miedo al crimen no es nuevo, pero tiende a ser pen-
sado como nuevo. [...] El delito del presente [...] sempre 
se há recortado em oposición a un passado imagina-
rio en el que dicho temor era insignificante. [...] Cada 
época constata también um deterioro calitativo: ade-
más de menos frecuente, el crimen de antes era mejor 
– menos dañino, mas previsible, moralmente más inte-
ligente (CAIMARI apud SARLO, 2009, p. 95). 

	  
IMAGEM 1: Matérias do Jornal do Brasil de 03 de dezembro de 1957.
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Diante do sentimento popular de insegurança e, sobre-
tudo do clamor da imprensa, Milton LeCoqq, personagem 
controverso da Polícia Especial de Getúlio Vargas, imple-
menta o Grupo de Diligências Especiais, este composto 
por homens oriundos do já extinto Esquadrão Motorizado 
(EM) que, em pouco tempo, seria conhecido9 em todo país. 
“Como suas ações (chamadas de “caçadas” pela imprensa) 
eram acompanhadas sistematicamente da morte dos suspei-
tos de crime que “caçavam”, a imprensa e populares pas-
saram a chamá-los de “Esquadrão da Morte”, por causa da 
sigla” (MISSE, 2008, p. 376 - 377). 

Não era propriamente um grupo de extermínio, 
mas sim um grupo decidido a não levar desaforo 
dos marginais para casa. Esse grupo de que lhe fa-
lei, formado por um número reduzido de policiais, 
adotou esses critérios apenas em relação a bandidos 
– assaltantes, tarados, marginais sem possibilidade de 
recuperação. Um grupo disposto a agir da mesma 
forma como os marginais agiam. E quando nosso 
grupo agia, é porque o elemento que nós visáva-
mos dava medo aos próprios policiais10.  (JORNAL 
DA TARDE, 21/07/1972)

 
A população que, até então, era acostumada a ter con-

tato com os crimes pelos jornais, passa a ser testemunha de 
uma pedagogia da punição fortemente implementada pe-

9. Pesquisa realizada pela Marplan e Matéria na revista Veja de 29 de ju-
lho de 1970, intitulada “Contra e a favor”, revela: 60% dos entrevista-
dos em São Paulo eram favoráveis à existência do Esquadrão da Morte. 

10. Trecho da reportagem “Último dia com Fininho e Mariel” em que 
se lê a declaração de Fininho, membro do Esquadrão da Morte 
paulista, publicada no Jornal da Tarde em 21 de julho de 1972.
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los policiais “de colhão roxo”11. Conforme aponta Huggins 
(1998), após a criação do Esquadrão da Morte, corpos eram 
rotineiramente deixados em terrenos baldios com registros 
de tortura física e mensagens como “Eu era ladrão”, “Me-
nos um ladrão na cidade – assinado: E. M.” (MISSE, idem) 
ou, como relata Ventura sobre o projeto de punição para 
Cara de Cavalo12, assaltante à época com dezesseis anos: “O 
plano era pegar o pivete, raspar-lhe a cabeça com máquina 
zero, empurrar-lhe goela abaixo uma dose dupla de óleo de 
rícino e amarrá-lo a um poste durante algumas horas com 
um cartaz pregado no peito: “Este é ladrão” (1997, p. 40)”.

Dessa forma, é possível pensar que os cartazes afixados aos 
delinquentes mortos possuíam uma dupla função: justificar 
publicamente o extermínio ou a tortura do sujeito por conta 
de sua condição criminosa e, simultaneamente, usar a mesma 
estratégia moralizante da publicização das cerimônias de su-
plício descritas por Foucault (1987), em que os espectadores 
possuíam papel central. Com o intuito de fazer com que o 
público se deslocasse para o lugar do criminoso e introjetasse, 
momentaneamente, a possibilidade da culpa, estes passariam 
a ter a consciência de seu fim, caso optassem pelo desvio. 

Nelson Rodrigues, em sua obra Asfalto Selvagem, ilustra a 
aproximação entre a figura do policial e a do jornalista que 
participavam, conjuntamente, do interrogatório de suspei-
tos ao mesmo tempo em que testemunhavam práticas de 

11. Declaração de Mariel Mariscot, líder do Esquadrão da Morte, para 
Jornal Repórter, em maio de 1978. Na íntegra: “Bom policial é o 
que o vai pra luta, que vai para a guerra, que troca tiro com bandido 
e que mata, em conseqüência. Homens que têm colhão roxo, que 
sabem que existe o mal necessário, homens que sabem que a polícia 
não pode viver apenas de burocratas”.

12. Cara de Cavalo foi imortalizado pela obra-denúncia de Hélio Oi-
ticica intitulada “Seja herói, seja marginal”. 
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tortura. Essa proximidade seria reflexo da dupla jornada que 
alguns profissionais de imprensa experimentavam, ao acumu-
lar, também, cargos como os de advogado, policiais ou delega-
dos. Talvez, por conta da falta de distanciamento crítico entre a 
figura que, em tese, teria o dever de fazer cumprir a lei e aque-
la cujo ofício seria a prestação de serviço público por meio da 
notícia, seja possível perceber uma naturalização de discursos 
violentos que, também, nos anos cinquenta, estavam em desa-
cordo com os códigos legais: “O delegado Werther Lôsso, de 
Nilópolis, um dos comandantes da caçada-monstro aos qua-
drilheiros, afirmou ontem à reportagem de Última Hora que 
vai fuzilar sumariamente o malfeitor e seu bando”13. 

Não eram raros os momentos em que a imprensa dava voz 
aos chamados Homens de Ouro14. Durante mais de uma década, 
estes se tornaram a garantia de emocionantes coberturas jorna-
lísticas que, muitas vezes, flertavam com os estereótipos clássicos 
das narrativas ficcionais sobre policiais e criminosos ou, em ou-
tras palavras, sobre os “heróis do povo” contra os ‘homens maus’: 

O ‘justiceiro’ é visto como um herói-vingador, ou 
seja, é socialmente reconhecido por ser um guer-
reiro que protege os oprimidos e elimina, por eles 
e em nome deles, os indivíduos que os molestam. 
Trata-se de um agente sanitarizador privilegiado, 
comprometido com a busca e a manutenção da or-
dem, razão principal que normalmente o enquadra 
como ‘bandido bom’”. (SILVA, 2004, p.153)

13. Jornal Última Hora, 04 de outubro de 1961. Reportagem intitulada 
“A ordem da polícia é uma só: atirar para matar o ‘Mineirinho’”. O tre-
cho mencionado é parte da retranca “Vamos matá-lo”.

14. Como eram chamados os integrantes deste grupo que, aparente-
mente, possuía licença para matar a despeito de todas as implicações 
legais sobre a execução. 
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O caso Milton Le Cocq apresenta alguns elementos inte-
ressantes à nossa análise. Na ocasião do assassinato do agente 
pessoal da segurança de Getúlio Vargas, por ‘Cara de Cavalo’, 
o jornal O Globo publica uma longa reportagem em que 
apresenta duas matérias coordenadas, destacando (em pers-
pectiva comparada) os perfis da vítima e de seu algoz:    

O detetive Milton de Oliveira Le Cocq contava 
44 anos de idade, era casado com D. Lili Oliveira 
e residia na Rua 18 de outubro, 227, casa 1, na Ti-
juca. Sustentava também sua mãe e duas irmãs, e 
tinha férias marcadas para o dia 1º de setembro, a 
partir de quando pretendia dedicar-se com menos 
freqüência às atividades policiais, atendendo a pedi-
dos de sua família, sempre temerosa de que algo de 
mau lhe acontecesse.15

Manuel Moreira, o ‘Cara de Cavalo”, usa também o 
nome Ronald Sampaio. Sua reputação de marginal 
cresceu quando matou há pouco tempo a amante, 
que o traía. Seu rival, o bandido ‘Foca’, foi por ele 
também assassinado quando assistia ao enterro da 
mulher. Daí para frente a audácia de ‘Cara de Ca-
valo’ cresceu. É procurado, também, pelos policiais 
do 2º DP por estar envolvido na morte de uma 
cabeleireira.16 

  Após a morte do policial, um grupo composto 
por agentes de segurança extremamente treinados se reu-
niu para fundar, em 1965, a Escuderia Le Cocq sob o lema 

15. Trecho da reportagem “Morre outro policial na guerra contra o crime”, 
publicada no Jornal O Globo de 28 de agosto de 1964.

16. Trecho da reportagem “Morre outro policial na guerra contra o crime”, 
publicada no Jornal O Globo de 28 de agosto de 1964.
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“aperfeiçoar a moral e servir a sociedade”, liderado pelo 
ex-deputado Sivuca, famoso por publicizar a máxima “ban-
dido bom é bandido morto”. 

Anos mais tarde, Mariel Mariscot, um dos mais famosos 
integrantes dos homens de ouro seria expulso da escuderia justa-
mente pela acusação de ter se tornado um “le cocquiano que 
matava e, depois, ligava para a imprensa”17. Ao mesmo tempo, 
Mineirinho, assaltante bastante conhecido por suas fugas mi-
rabolantes, declara-se como um criminoso “vitima da fama”18, 
ressaltando o impacto negativo das coberturas noticiosas em 
seu destino, questão analisada por Budó: “direta e indireta-
mente a intensa publicidade pela mídia do fato e do acusado 
podem influenciar no futuro do acusado, que já se transforma 
em condenado mesmo antes do processo” (2004:14).

Mariel, no entanto, sabia aproveitar a visibilidade que a mí-
dia lhe proporcionava. Circulava entre a alta sociedade carioca 
e era conhecido por seus romances com atrizes e jornalistas 
como Darlene Glória e Marisa Raja Rabaglia. Sua fama era 
tamanha que, além de jornais diários, revistas femininas, como 
Sétimo Céu, dedicavam dezenas de páginas para narrar a histó-
ria do “caçador dos marginais” e “heróis da moças”.

17. Declaração do deputado Sivuca publicada na Folha de São Paulo 
de 28 de maio de 2006 em matéria intitulada “Le Cocq vive ‘fim 
melancólico’” no Rio. 

18. Trecho da reportagem “Dilema do pistoleiro louco: entregar-se ou 
enfrentar a polícia”, publicada no jornal Última Hora de 12 de 
outubro de 1961. 
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Condenado sob a acusação de ser um dos principais no-
mes da versão carioca do Esquadrão da Morte, Mariel é 
encaminhado para o Instituto Penal Cândido Mendes, na 
Ilha Grande, Rio de Janeiro, unidade que ficou conhecida 
por abrigar presos condenados pela Lei de Segurança Na-
cional, nos tempos de Ditadura Militar. Ainda que não seja, 
explicitamente, mote deste artigo, a presença de Mariscot, 
neste presídio, numa época em que internos “comuns” di-
vidiam pavilhões com presos políticos, parece ser um indí-
cio contra o mito de surgimento do Comando Vermelho, 
considerada a primeira facção criminosa do país, que pre-
tendia responsabilizar homens de esquerda pela formação 
de criminosos “sem ideologia”19. 

19. Tal hipótese é atualmente estudada no âmbito do Núcleo de Es-
tudos em Comunicação e Violência (NEVCOM/UFF) por Dae-
mon e Mendonça.
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2. Os anos oitenta

O caso ‘Mão Branca’, analisado por Enne (2006), parece 
apontar para um movimento emblemático na imprensa ca-
rioca. A legitimação da prática do extermínio ultrapassa a via 
da “representação dos fatos” para se converter em simulação 
de acontecimentos. Os principais jornais fluminenses, nesse 
processo, extrapolam os limites da cobertura noticiosa e pas-
sam a ser, também, criadores de narrativas ficcionais para dar 
conta de cadáveres executados por esquadrões da morte. 

A garantia de audiência, que pôde ser aferida pelo cres-
cimento da venda de jornais despertou, simultaneamente, a 
percepção do valor da adesão popular entre os autores de 
crimes dessa natureza. “Há um momento em que a cria-
tura se volta contra o criador, já que diversos grupos de 
extermínio começam a utilizar a assinatura ‘Mão Branca’ 
para suas práticas de assassinato” (ENNE, 2006, p. 11). Ao 
perceber que a subversão do processo produtivo da notícia 
(acontecimento, apuração e narração jornalística) se tornou 
refém da ficcionalização de outros crimes, o jornalista e autor 
da personagem Mão Branca tenta frear o descontrole: 

Quando o repórter e o jornal começam a perder 
o controle sobre a ficção, segundo Louzeiro (que 
afirma ser do conhecimento da chefia da redação 
todo o processo inventivo do repórter), e buscam 
abandonar o personagem, há uma reação negativa 
por parte desses grupos, que começam a ameaçar o 
repórter (ENNE, 2006, p. 11). 

 Além da resposta dos grupos à tentativa de ‘exter-
minar’ o mito ‘mão branca’, houve, ainda, uma resposta ne-
gativa por parte da população leitora desses jornais que, de 
certa maneira, acabavam concordando com algumas dessas 
práticas. Em pesquisa realizada, nos anos 1980, sobre as ações 
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violentas da polícia paulista – cujos resultados podem ser 
transpostos para o Rio de Janeiro – Benevides mostra como, 
tanto para os delegados de então quanto para os jornalistas: 

[...] a violência da polícia militar, aos olhos dela pró-
pria e de certas autoridades é, então, inerente à nature-
za de seu próprio trabalho[...]. A reação da população 
à ação violenta da polícia surge no noticiário através 
de manifestações públicas de aplauso ou repúdio à 
ação policial ostensiva (BENEVIDES, 1983, p.72)

Na outra ponta do processo, em relação ao trabalho da 
força policial, Benevides recorre a recortes de imprensa e a en-
trevistas com agentes da Polícia Civil para desenhar um retrato 
preciso do modus operandi de parte da corporação naquele mo-
mento. A autora apresenta uma declaração de um delegado da 
Baixada Fluminense à Revista Veja em julho de 1979:

Se os bandidos não souberem que aqui botamos 
pra quebrar, eles dominam a gente... se eu disser a 
um subordinado que deve fazer uma investigação 
ou interrogatório em tocar no preso, ele cruzará 
os braços. É o policial brasileiro: se não der pau, 
fica de braços cruzados. Se encostar a mão, espanca. 
(BENEVIDES, 1983, p.76)

Do ponto de vista das justificações dessa prática de tortura 
perpetrada pela força policial, pode-se apontar para um du-
plo argumento apresentado na imprensa: de ordem técnica e 
de ordem moral. Para os investigadores, trata-se de maximi-
zar “a eficácia dos interrogatórios. As informações só seriam 
obtidas com emprego da violência física e de exploração do 
medo” (BENEVIDES, 1983, p. 78). De outro lado, a tortu-
ra também cumpriria a função de “punir e dar o exemplo. 
Como o argumento é moral, joga-se com critérios, quase 
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sempre ambíguos, de culpado (ou inocente), irrecuperável 
(ou “recuperável, perverso ou ‘ boa gente’” (Idem, Ibidem).

Benevides aponta de que forma a ambiguidade presente 
nesse segundo argumento (de ordem moral) vai oferecer 
os elementos simbólicos que poderão explicar a gênese do 
apoio de partes da população e da imprensa à emergência 
dos grupos de extermínio em meados dos anos 1970, no 
Rio de Janeiro. Ao aprofundar os argumentos morais da 
tortura policial, a autora evidencia como esses serão asso-
ciados à uma ambígua (e polêmica) noção de justiça, atrela-
da a sentimentos de vingança ou castigo divino:

Nesse caso, os maus-tratos e a tortura, em geral, re-
presentam, para o policial, um resposta natural. Não 
se trata mais da eficácia [...] trata-sede castigar. O 
policial deixa de ser um funcionário, um burocra-
ta eficiente, um homem da ordem; transforma-se 
num justiceiro. (BENEVIDES, 1983, p.83). 

Tal aspecto explicaria, por exemplo, a ‘compreensão’ dos 
policiais para certos crimes que, na visão deles, poderiam 
ser ‘moralmente’ justificados, como maridos que assassinam 
mulheres na chamada ‘defesa da honra’.  No outro viés des-
se papel de justiceiro, Benevides percebe que a violência 
nas torturas será exacerbada nos casos de crimes que pro-
vocam maior revolta e indignação. Aqui, percebe-se, clara-
mente, uma semelhança aos argumentos encontrados para 
os linchamentos praticados pela população tão habituais nas 
páginas da imprensa daquele período histórico.

Será justamente no encontro dessas duas formas de se 
fazer “justiça pelas próprias mãos” que emergirá o terreno 
propício para a concordância e um certo apoio popular (e 
de setores da imprensa policial) às ações de execução pro-
movidas por grupos de extermínio como o Esquadrão da 
Morte, naquele momento histórico. A ‘moral’ que emer-



69Entre a Lei e a execução: uma genealogia dos grupos de extermínio na 
imprensa carioca

girá dessa prática se sustenta, por um lado, na constatação 
da ineficácia do Estado e do sistema penal no controle da 
violência e, por outro, na crença de que os acusados de de-
terminados crimes seriam irrecuperáveis. 

Ao analisar a forma peculiar como se dá, historicamen-
te, a administração dos conflitos, no Brasil, Kant de Lima 
mostra como os princípios igualitários – presentes no ideal 
republicano – esbarram em um conjunto de práticas hierár-
quicas que, no Brasil,  mantém-se e se perpetuam em virtu-
de de nossa herança colonial. Nessa sociedade com arranjo 
paradoxal, a ordem pública, que seria o resultado do con-
flito oriundo da oposição de interesses entre iguais, de uma 
sociedade igualitária, transforma-se no modelo brasileiro, 
numa reunião de diferentes práticas jurídicas “cujo objetivo 
principal é manter implícitos o conflito e a estrutura desi-
gual da sociedade” (KANT DE LIMA, 1996, p.167). 

É justamente a dissonância presente neste cenário que irá 
produzir a baixa credibilidade das instituições judiciárias e 
penais evidenciadas nas falas dos investigadores e nas repor-
tagens de imprensa do período e que permitiriam, nos anos 
80, a sucessão de casos de linchamentos produzidos coletiva-
mente por populares. Outra consequência dessa contradição, 
como vimos, seria o papel ambíguo da instituição policial, 
que abriria margem para a prática de torturas e mesmo de 
execuções, na medida em que a polícia operaria “como se 
fosse uma agência autônoma, a serviço de um Estado imagi-
nário, encarrega” do de manter uma ordem injusta em uma 
sociedade de desiguais” (KANT DE LIMA, 1996, p. 174). 

Em resumo, para Kant de Lima, a questão da violência, no 
Brasil, remete a “uma situação estrutural de exclusão cultural, 
social e institucional, na qual a população continua tendo ve-
dada sua participação nos mecanismos de acesso à alta justiça 
e à universalização dos mecanismos democráticos de admi-
nistração de conflitos” (KANT DE LIMA, 1996, p. 176). 
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Emergem desse cenário algumas das respostas apre-
sentadas aqui como o linchamento e o apoio à tortura 
e ao extermínio. Sobretudo porque a combinação dessa 
descrença em relação ao funcionamento dos aparatos de 
Estado com o julgamento moral dos ‘desde sempre cri-
minosos’ permitirá, aos policias torturadores, aos lincha-
dores e aos grupos de extermínio distinguirem, simbo-
licamente, suas ações violentas daquelas praticadas pelos 
criminosos ‘justiçados’ por eles:

Em geral, os que justificam – ou mesmo defen-
dem – a prática da tortura, não admitem (ou 
sequer percebem com clareza) ser igualmente 
condenável, no plano da lei e dos direitos hu-
manos, torturar um bandido ou um inocente. O 
policial que se revolta com um crime cruel, ou 
se comove com a tortura do inocente, ficará per-
feitamente tranquilo com a ‘punição’ ao culpado 
(BENEVIDES, p.87-88).

Outro tema que promovia a junção desses três as-
pectos da “justiça pelas próprias mãos” (linchamento, 
tortura e execução) era o debate acerca da pena de 
morte. O Jornal do Brasil de 18/11/80 trazia, em sua 
cobertura sobre um Congresso Brasileiro de Violência 
Urbana, que reuniu policiais de todo o país, algumas 
evidências desta polêmica:

O ex-delegado Waldemar de Castro, cuja palestra 
foi sobre o Crime do Rio de Janeiro, leu uma es-
pécie de tese teórica em que [...] conclui que o 
medo é o único efeito inibidor para o bandido e 
justificou a pena de morte, o linchamento e os gru-
pos de extermínio como formas de defesa para a 
comunidade. [...] Castro lembrou que casos como 
o de Mão Branca e os linchamentos ‘fazem ver os 
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bandidos’ que eles não são donos da rua; acrescen-
tou que não é uma questão de fazer justiça com 
ódio aos criminosos, mas sim por amor às vítimas.20 

Essa mesma reportagem materializa, também, o modo 
como havia, naquele momento da Ditadura Militar – em 
que a censura prévia já havia deixado as redações (embora 
ainda existisse de fato) –, uma desproporção entre a forma 
como alguns temas polêmicos eram tratados. Metade da re-
portagem citada trata da retranca ‘pena de morte’, em que es-
ses pontos de vista eram reverberados, enquanto apenas dois 
parágrafos abordam a questão da falta de apuração dos ‘aten-
tados de direita’ praticados, naquele ano, no Rio de Janeiro21.

Podemos estabelecer um paralelo entre esse duplo gesto 
de reverberar as ações ‘policiais’ de extermínio na mesma 
medida em que os atentados ‘políticos’ de direita têm seu 
destaque diminuído e nossa hipótese acerca da reconstru-
ção contemporânea do mito de fundação do ‘Comando 
Vermelho’, naquele momento ainda nomeado, por mui-
tos jornais, como ‘Falange Vermelha’. Há um silêncio se-
melhante nos jornais da época, ao não se levar em conta a 
possibilidade de influência dessas práticas violentas, então 
hegemônicas e explicitamente oriundas de representantes 
da extrema direita, na construção do modus operandi das ro-
tinas criminosas dessa mesma falange.

Ao propormos um salto genealógico para os anos 90, per-
cebe-se um certo silenciamento inicial, nos jornais, a respeito 

20. Jornal do Brasil de 18 de novembro de 1980, p. 07. 

21. A reportagem cita especificamente os atentados ocorridos em dois 
supermercados no Rio de Janeiro, em 14/11/80, véspera do feriado 
da República, e aos atentados a bomba na OAB e na Câmara dos 
Vereadores, em agosto do mesmo ano também no Rio de janeiro.
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da potência criminosa das milícias cariocas contemporâneas. 
Cabe desdobrar essa constatação, em pesquisas futuras, para 
verificar em que medida tal efeito de sentido se sustenta 
em uma certa memória discursiva que continua avaliando a 
questão da violência urbana com o mesmo viés estabelecido 
nos anos 50 e reatualizado nos 70 e 80, como vimos: o de 
que traficantes (bandidos sem moral) e milicianos (justiceiros 
heróis) não compartilhariam a mesma natureza criminal.

Não por acaso, o apelo ao combate às quadrilhas 
de traficantes de drogas aliou-se à divulgação pela 
mídia do “sucesso” da repressão privada, agora “al-
ternativa”, de iniciativa dos moradores. São milícias 
constituídas na maior parte por ex-policiais, as cha-
madas “polícias mineiras”, que geralmente contam 
com o apoio das forças regulares de segurança pú-
blica. Essas práticas foram apresentadas pelos meios 
de comunicação de massa como um exemplo bem 
sucedido da postura cidadã em que cada um ‘faz a 
sua parte’ (FRIDMAN e MACHADO, 2005).

3. Esquadrão revisitado: o Caso Batman e Liga 
da Justiça

O caso que elegemos para analisar o contexto contem-
porâneo que acreditamos possuir como matrizes os gru-
pos de extermínio, das décadas anteriores, parece revelar a 
consciência do alargamento do âmbito midiático para além 
da ideia de ocupação de territórios jornalísticos instituí-
dos e socialmente autorizados como produtores de verda-
de. Tal percepção foi materializada pelos idealizadores de 
uma série de entrevistas em vídeo – veiculados no site de 
compartilhamento Youtube – com Ricardo Batman, líder da 
milícia carioca que controla grande parte das comunidades 
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da zona oeste do Rio de Janeiro. 
À frente da Liga da Justiça, Batman incorporou o lema do 

referido site – Broadcast Yourself – e postou22 quatro vídeos, 
na Internet, nos quais relembra sua origem de policial mili-
tar, elogia o atual Secretário Estadual de Segurança, declara 
a origem e a qualidade de suas armas, manda recados aos 
inimigos e “define” quem é o autor desse relato delinquente:  

Eu não sou bandido. Me considero (sic) um ex-
-policial. Me considero (sic) até mais policial. Por 
que eu continuo dentro da lei, claro que de vez em 
quando eu tenho que desviar por causa dos meus 
inimigos que querem me matar e eu infelizmente 
não quero morrer. Tenho medo de morrer.

Esse caso aprofunda, também, alguns aspectos como a 
percepção do fenômeno da midiatização, já que o autor do 
vídeo optou por utilizar a técnica de entrevista23, familiar a 
ele, enquanto audiência, e ao público que idealizou como 
audiência. Ao assimilar tal formato, percebe-se clara alusão 
ao método jornalístico de entrevistar para obter informa-
ções relevantes: “as práticas sociais, os processos interacio-
nais e a própria organização social, se fazem tomando como 
referência o modo de existência desta cultura, suas lógi-
cas e suas operações” (FAUSTO NETO, 2008: 92). Mes-

22. Em O Globo de 15 de fevereiro de 2009 Marcelo Freixo, presidente 
da CPI das Milícias questiona: “É inadmissível que um bandido 
apareça em vídeo para se defender e fazer declarações”.  

23. Uma voz em off, numa entonação que se assemelha à leitura, faz a 
Batman perguntas como: “Quantas armas você tem. E quais são elas?”; 
“Qual o futuro que você almeja? Fugir da polícia para sempre?”; “Você 
considera que para uma comunidade é melhor viver com a milícia ou com o 
tráfico?”; “O senhor se considera um bandido?” e Por que o senhor só agora 
resolveu dar essa entrevista?”
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mo se tratando de uma produção de interesse pessoal do 
próprio disseminador do conteúdo, este material apresenta 
duas personagens aparentemente necessárias à legitimação 
do relato informativo: um entrevistador, cuja presença só é 
notada por meio de sua voz em off24, e um entrevistado que 
relevaria ao público versões contundentes.

Como segundo aspecto, temos a contrapartida externa 
ao gesto audacioso de publicizar delinquências: o mesmo Se-
cretário de Segurança, citado de forma elogiosa25 no depoi-
mento de Batman, iniciou uma “caçada tecnológica”26 ao 
bandido foragido com o intuito de identificar o local de 
onde foram postados os vídeos.

A veiculação foi analisada nas páginas de O Globo por 
Silvia Ramos, do Centro de Estudos de Segurança e Cida-
dania, como um gesto de quem percebe a “necessidade do 
apoio da comunidade e procura canais de comunicação” 
(RAMOS e PAIVA, 2007, p.57). De acordo com a cien-
tista política, “ele quer parecer ser uma vitima, alguém que 
está com medo, que perdeu tudo e não é tão mau. Quem 
pensa num psicopata, num bandido que promove matan-
ças, surpreende-se com essa imagem” (Idem, Ibidem). Tal im-
pressão é particularmente interessante à nossa investigação, 

24. A imagem do entrevistador não aparece em nenhum momento do 
vídeo. Apenas som de voz é ouvido quando claramente lê as per-
guntas que propõe ao entrevistado.

25. Nas palavras de Batman: “O Secretário é uma pessoa boa. Tenho 
certeza que ele está querendo fazer um bom trabalho. Está fazendo. 
Foi o melhor secretário que já teve no estado do Rio. Está comba-
tendo o tráfico. Mas ele tem que ver os dois lados. Não só meu lado. 
Tem que ver o lado deles também. Eles são piores do que eu”. 

26. O Globo, edição de 16/02/09, disponível em http://oglobo.globo.com/
rio/mat/2009/02/16/beltrame-disse-que-nao-vai-comentar-video-
-de-batman-na-internet-754426717.asp , acessado em 20/07/09.

http://oglobo.globo.com/rio/mat/2009/02/16/beltrame-disse-que-nao-vai-comentar-video-de-batman-na-internet-754426717.asp
http://oglobo.globo.com/rio/mat/2009/02/16/beltrame-disse-que-nao-vai-comentar-video-de-batman-na-internet-754426717.asp
http://oglobo.globo.com/rio/mat/2009/02/16/beltrame-disse-que-nao-vai-comentar-video-de-batman-na-internet-754426717.asp
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na medida em que faz alusão, ainda que indiretamente, ao 
estereótipo de criminoso, cuja imagem, exposta pela mídia, 
deveria funcionar de forma complementar e “coerente” à 
sua trajetória fora-da-lei: a de bandido com “cara de mau”.

Um exemplo dessa estratégia pode ser observado na 
fala de profissionais da imprensa27. Os jornalistas apontaram 
uma preocupação constante em relação à cobertura dos fa-
tos, que acabou se materializando numa espécie de política 
interna para tratamento de notícias em que a personagem 
central é o sujeito criminoso. De acordo com os entrevis-
tados28, seus veículos informativos optam por não utilizar 
a entrevista como recurso jornalístico, “exceto quando o 
caso teve grande repercussão e foi muito polêmico”29, fato 
descrito também por Silvia Ramos e Anabela Paiva (2007).

Tal gesto se justificaria, nesta perspectiva, pela própria 
natureza da declaração “delinquente” que, por princípio, já 
é condenada: “Para usar a fala de um bandido, tem que apu-
rar muito para saber até que ponto aquilo que está sendo 
dito tem fundamento. Como dar voz a uma pessoa que está 
errada?”30 A partir dessa política midiática, a possibilidade 
de ouvir o criminoso somente é concedida31 - de modo 

27. Trata-se de entrevistas realizadas com jornalistas para no âmbito do 
Núcleo de Estudos em Comunicação e Violência (NEVCOM/UFF).

28. As fontes são dois profissionais que trabalham em emissoras de TV 
distintas e que hoje ocupam o cargo de subchefe de reportagem e 
repórter e que, a pedido, irão permanecer não-identificados.

29. Relato do sub-chefe de reportagem.

30. Relato do repórter.

31. De acordo com o subchefe de reportagem, às vezes são válidas so-
noras de bandidos nas quais, através da fala dele, seja possível iro-
nizar. O repórter lembra, ainda, do caso de algumas sonoras em 
que são exibidos os chamados “bandidos trapalhões”, aqueles que 
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semelhante às cerimônias de suplício da soberania – em 
ocasiões em que se obtenham “informações que possam 
esclarecer o crime ou compreender as motivações do ato 
criminoso” (RAMOS e PAIVA, 2007, p. 57).

É possível pensar, então, que os momentos excepcionais 
em que os veículos de comunicação autorizam o relato de-
linquente, são aqueles em que os atos criminosos baseiam-se 
na exceção, na ousadia. Os crimes de tráfico de entorpecen-
tes, nessa perspectiva, tendem a ser ignorados pelos jornais 
por conta da sua natureza constante na realidade brasileira, 
conforme apontam Ramos e Paiva: “Por trás dessa decisão, 
está a preocupação de não atribuir a eles uma posição de li-
derança, permitindo, por exemplo, que expressem opiniões 
políticas” (2007, p.58). 

O acontecimento transformado em notícia parece, por-
tanto, sofrer evidente alteração a partir da adequação do 
fato à política midiática dos programas jornalísticos, con-
forme é possível perceber no relato abaixo: 

É preciso tomar cuidado para que a divulgação de 
nome de facções não contribua para vinculá-las a 
mártires. Uma situação recorrente: uma criança é 
baleada e o Terceiro Comando, por exemplo, co-
loca fogo em um ônibus como protesto. Para a co-
munidade, esta criança pode ser vista como mártir 
e, ao ser associado à defesa deste mártir, o Terceiro 
Comando pode ter aumentado seu poder de mo-
bilização naquela comunidade32.

 
A respeito da relação entre jornalistas e suas fontes, 

acabaram cometendo alguma “mancada” na hora do crime.

32.  Relato do repórter.
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Silvia Ramos e Anabela Paiva apontam para a proveitosa 
relação de aproximação travada entre repórteres e delinquentes. 
“Nos anos 80 e 90, era relativamente frequente que jornalistas 
tivessem contato com criminosos, fazendo deles suas fontes” 
(2007, p. 57). Recurso semelhante é apontado por Benevides 
(1983), ao mostrar a facilidade de nos depararmos com as 
‘fontes criminosas’ permeando os relatos. 

Considerações finais

De modo análogo ao que as diferentes autoras mostram, 
o trecho da entrevista de Fininho, que abre este artigo, evi-
dencia como, nos anos 70 e 80, era usual que um repórter 
agendasse uma entrevista com bandidos foragidos sem se-
rem questionados eticamente por não denunciá-los à po-
lícia. O argumento deontológico de que o sigilo da fonte 
é inviolável – que, paradoxalmente, sempre se legitimou, 
discursivamente como uma forma de enfrentamento do 
campo jornalístico ao totalitarismo do Estado – era muito 
mais veemente do que, nos dias de hoje, quando, pratica-
mente somem as possibilidades de jornalistas e criminosos 
se encontrarem sem que um deles corra risco de morte, 
de ser preso ou de ser questionado, publicamente, por não 
revelar às autoridades o paradeiro do foragido.

Uma análise da cobertura noticiosa da “pacificação” do 
Complexo do Alemão pela grande maioria dos setores da 
imprensa, no final de 2010, é um exemplo dessa ‘mudança 
de perspectiva’. De modo unânime, toda a imprensa adotou 
a perspectiva de ‘parceira’ das forças policiais naquela ação. 
Não havia, nem naquele momento, nem nos meses seguin-
tes, qualquer possibilidade de jornalistas ‘ouvirem o outro 
lado’ resguardando o sigilo inviolável da fonte.
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Essa guinada nas perspectivas de relato dos fatos pode 
encobrir, no entanto, semelhanças ainda muito profundas 
no tom das coberturas em relação à violência efetuadas 
tanto nos anos 80 quanto nos dias de hoje. Em que pese 
o silenciamento dos criminosos e suas facções, percebe-se 
ainda uma certa distinção simbólica em relação às ações 
criminosas praticadas pelas milícias se compararmos com os 
relatos protagonizados pelos traficantes

Nesse cenário, cabe-nos apontar alguns desdobramentos 
da análise aqui iniciada e que poderão complexificar, ainda 
mais, essas semelhanças e diferenças. Do ponto de vista do 
debate acerca da memória, cabe verificar, em trabalhos pos-
teriores, quais as consequências desses diálogos entre prá-
ticas sociais e interpretações discursivas. Com isso, podere-
mos delimitar, ainda mais, as (danosas) consequências para 
o debate acerca da violência urbana, no Rio de Janeiro, da 
falta de um aprofundamento maior, por parte da instância 
jornalística, dessas relações entre os grupos paramilitares do 
século passado (e os relatos decorrentes de suas ações) e os 
modos como as ações das milícias cariocas são retratadas 
pela imprensa da cidade.  
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4.
O Brasil no Mercúrio Português 
(1663-1667): Entre a esperança 
e o empolgamento

João Lourival e Jorge Pedro Sousa

Introdução

Em 1580, Portugal e Castela foram unidos sob um mes-
mo cetro por Filipe II (Filipe I de Portugal). A independên-
cia portuguesa foi reconquistada a 1 de Dezembro de 1640, 
graças a um golpe de estado que fez proclamar D. João IV, 
duque de Bragança, Rei de Portugal. A guerra com Castela 
que se seguiu duraria até 1668, tendo tido particular expres-
são, durante o reinado de D. Afonso VI (1656-1682), sucessor 
de D. João IV. O conflito terminou já na regência de D. Pe-
dro II (regente entre 1667 e 1682 e Rei de 1682 até 1706).

O processo da Restauração da Independência – não ape-
nas militar, mas também político e diplomático – fomentou 
o aparecimento do Jornalismo periódico em Portugal. A 
nova dinastia brigantina precisava de dispositivos que en-
grandecessem e legitimassem a sua causa perante as elites e 
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o povo e perante os países estrangeiros, incluindo-se, aqui, 
os Estados Pontifícios, e um deles foi a Gazeta “da Res-
tauração”, primeiro periódico português (HERCULANO, 
1838, p. 101-102; TENGARRINHA, 1989, p. 38; CUNHA, 
1941, p. 15-16; VERÍSSIMO SERRÃO, 1980, p. 170-172). 
Publicada entre 1641 e 1647, no dizer de Sousa et al. (2010, 
p. 335), a Gazeta, em várias notícias, fez efectivamente a pro-
paganda da Restauração e da dinastia de Bragança (SOUSA 
et al., 2010, p. 224), mas não é menos verdade que “cumpriu 
uma função noticiosa e também historiográfica”, “num tom 
algo laico e seco” (SOUSA et al., 2010, p. 335. Aliás, con-
forme notam Sousa et al. (2010), os aspectos informativos 
da Gazeta sobrepõem-se aos seus eventuais propósitos pro-
pagandísticos, talvez porque em situações de instabilidade 
– como as situações de guerra – torna-se mais forte a ne-
cessidade de informações que permitam às pessoas melhor 
orientarem a sua vida, conforme propuseram Ball-Rokeach 
e DeFleur (1973), quando apresentaram o seu Modelo da 
Dependência da Comunicação Social.

Após o término da publicação da Gazeta, Portugal es-
teve dezasseis anos sem publicações periódicas, apesar de 
continuarem a surgir folhas volantes, ocasionais, muitas de-
las bélicas e panegíricas da Restauração da Independência 
do Reino33, que contribuíam para suprir as necessidades 

33. Por exemplo: MACEDO, António de Sousa de, Fala que fez o Dr. 
António de Sousa de Macedo, do Conselho da Fazenda de 
Sua Majestade, no Juramento de Rei do Muito Alto e Muito 
Poderoso D. Afonso VI Nosso Senhor em quarta-feira 15 
de Novembro de 1656 (Lisboa: Oficina de Henrique Valente de 
Oliveira, 1656);  Relação da insigne vitória que o governador 
das armas D. Sancho Manuel alcançou dos castelhanos, em 
que foi morto D. Sancho de Monroy, seu governador das 
armas (Lisboa: Oficina de António Alvarez, 1650); Relação do 
sucesso que tiveram as armas portuguesas governadas por 
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propagandísticas da Restauração e da Casa de Bragança. 
A situação só se inverteria com o surgimento d’O Mercú-
rio Português, em 1663, pela mão de António de Sousa de 
Macedo (1606-1682), estadista e diplomata afeto à causa 
da Restauração. O jornal duraria até 1667, cobrindo um 
período de intensa intriga palaciana34 e de intensificação 

D. Sancho Manuel, conde de Vila Flor, e governador das 
armas do partido de Castelo Branco, na província da Beira, 
em 17 de Dezembro do ano passado de 1661 (Lisboa: Oficina 
de Antonio Craesbeeck, 1662), etc. 

34. Dona Luísa de Gusmão, Rainha de Portugal, ficou regente do Rei-
no após a morte do seu marido, o Rei D. João IV. O promissor 
príncipe-herdeiro, D. Teodósio, tinha morrido com apenas 19 anos, 
em 1653, pelo que o seu irmão D. Afonso, futuro Rei D. Afonso 
VI, ascendeu ao Trono sem a devida preparação e havendo, inclusi-
vamente, dúvidas sobre as suas capacidades mentais. Em 1662, um 
golpe palaciano orquestrado pelo principal aio do Rei, o conde de 
Castelo Melhor, afastou a Rainha-Mãe, Dona Luísa de Gusmão, da 
regência. O reinado de D. Afonso VI, sob a orientação do conde de 
Castelo Melhor, viu consolidar-se a Independência do Reino, mer-
cê das vitórias militares e dos triunfos políticos e diplomáticos. Mas 
a notória incapacidade do Rei, o seu comportamento desbragado 
e violento e a sua alegada impotência – que levou, inclusivamente, 
à anulação, em 1668, do casamento com Dona Maria Francisca de 
Sabóia, celebrado em 1666 – acabou por dar argumentos ao partido 
do Infante D. Pedro, que assumiu a regência no final de 1667. D. Pe-
dro se casaria com a ex-cunhada, Dona Maria Francisca de Sabóia, 
em 1668, e torna-se Rei (D. Pedro II), após a morte de D. Afonso 
VI, mantido em isolamento, desde 1668 até ao seu falecimento, em 
1683. O conde de Castelo Melhor, que D. Pedro II  responsabilizava 
moralmente pela morte da Rainha-Mãe, Dona Luísa de Gusmão, 
em 1666, foi afastado do governo do país e exilado após a ascensão 
de D. Pedro à regência. Só pode regressar a Portugal em 1685, já 
depois da morte da Rainha Dona Maria Francisca de Sabóia (que 
sobreviveu apenas três meses ao seu primeiro marido – ou noivo, 
caso o casamento não tenha sido consumado, D. Afonso VI).
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do conflito independentista com Castela35, que, não obstante, 
terminaria logo no início de 1668, já durante a regência do 
Infante D. Pedro, futuro D. Pedro II, com a assinatura do 
tratado de paz, em Madrid, a 5 de Janeiro de 1668, ratifica-
do, em Lisboa, a 13 de Fevereiro. Com o Mercúrio Português, 
relançou-se o periodismo em Portugal

O presente trabalho tem por objetivo tentar perceber qual a 
imagem que do Brasil era oferecida pelo periódico. Em concre-
to, procurou responder-se às seguintes perguntas de investigação:

1) Quais os pretextos para o Brasil Colônia ser referido 
no Mercúrio Português?

2) Qual a moldura simbólica construída discursivamente 
para o Brasil Colônia setiscentista pelo Mercúrio Português? 
Isto é, qual é a imagem do Brasil Colônia sugerida pelo 
Mercúrio Português aos seus leitores?

Para se responder às perguntas de investigação, inven-
tariaram-se as referências ao Brasil Colônia no Mercúrio 
Português e transcreveram-se, na íntegra ou parcialmente 
(consoante os temas abordados), as matérias em que essas 
referências surgem, seguindo os procedimentos de análise 
qualitativa do discurso propostos por Sousa (2006, p. 343-
376). Procurou-se, seguidamente, e dentro da proposta me-
todológica de Sousa (2006, p. 343-376), inferir quais os en-
quadramentos simbólicos discursivamente sugeridos pelo 
Mercúrio Português. Quando o tema era o Brasil Colônia e, a 
partir daí, deduzir quais as intenções do respectivo enuncia-
dor – António de Sousa de Macedo (até ao final de 1666) 
e autor anônimo (em 1667).

35. Duas das mais importantes – senão as mais importantes – batalhas 
da Guerra da Restauração ocorreram em 1663 (Ameixial) e em 
1665 (Montes Claros).
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1. O Mercúrio Português e António de Sousa de 
Macedo

O Mercúrio Português foi publicado por António de 
Sousa de Macedo entre Janeiro de 1663 e Dezembro de 
1666. Nesse período, saíram, com rigorosa periodicidade 
mensal (algo que a Gazeta de 1641-1647 não tinha conse-
guido manter), 48 números e dois suplementos (Junho de 
1664 e Junho de 1665). Em 1667, foram publicados sete 
números, entre Janeiro e Julho, mas estes já não terão sido 
redigidos por Sousa de Macedo (CUNHA, 1941, p. 58; 
TENGARRINHA, 1989, p. 41.), entretanto, afastado da 
Corte, no final de 1666, por incompatibilidade com a Rai-
nha D. Maria Francisca de Sabóia36, casada com D. Afonso 

36. A incompatibilidade tem raízes profundas no facto de Sousa de Ma-
cedo ser partidário do Rei D. Afonso VI contra o Infante D. Pedro e 
D. Maria Francisca de Sabóia, aparentemente já então apaixonados. D. 
Maria Francisca, que por essa razão não gostava de António de Sousa 
de Macedo, ter-se-á, um dia, queixado dos portugueses, por causa 
de um serviço mal executado por um dos seus criados. António de 
Sousa de Macedo ter-lhe-á retorquido que a Rainha não teria razão 
para se queixar dos portugueses, que lhe teriam respeito e veneração. 
Mas a réplica de Sousa de Macedo não caiu bem na Rainha, que 
ademais alimentava forte animosidade pessoal contra o secretário de 
Estado e redator do Mercúrio. Exigiu, assim, ao marido, D. Afonso VI, 
a demissão de Macedo. D. Afonso VI acabou por ceder, até porque a 
Rainha deixou de comparecer em eventos públicos ao lado do Rei. 
Contudo, passado algum tempo, Macedo voltou a exercer o seu car-
go de secretário de Estado, o que aumentou a ira da Rainha e levou 
o Infante D. Pedro a uma altercação com D. Afonso VI, acabando o 
conflito com a saída, em definitivo, de Macedo da Corte, no final de 
1666. É o que conta o Conde da Ericeira, Luís de Menezes (1751), 
contemporâneo desses eventos, na sua História do Portugal Restaurado. 
Por isso se depreende que Macedo não terá redigido os números de 
1667 do Mercúrio Português, embora não exista prova de que ele não 
tenha interferido na redação do jornal.
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VI, desde Agosto deste ano, permanecendo no anonimato 
o redator ou redatores.

O jornal tinha formato de “quarto” ou in-quarto, sensivel-
mente o atual formato A5. As páginas impressas variavam entre 
as oito e as 32. Foi taxado, consoante o número de páginas, en-
tre cinco e dez réis37. Com o desaparecimento do Mercúrio Por-
tuguês, Portugal ficou sem publicações periódicas consistentes 
até ao surgimento do jornal oficioso Gazeta de Lisboa, em 1715.

O Mercúrio Português foi um empreendimento de An-
tónio de Sousa de Macedo, jurista e doutor em Direito. 
Convertido à vida diplomática, após a Restauração da In-
dependência, com a qual se alinhou desde a primeira hora, 
exerceu as funções de embaixador de Portugal em Londres 
e nas Províncias Unidas (Holanda). Foi ainda secretário 
das Mercês (1662) e secretário de Estado de D. Afonso VI 
(1663). O seu alinhamento com o partido de D. Afonso VI 
e do conde de Castelo Melhor e a sua incompatibilização 
com Dona Maria Francisca de Sabóia38, Rainha de Portu-
gal, teriam sido, aliás, as causas diretas da suspensão da pu-
blicação do periódico (MATTOS, 1944, p. 373). O fim da 
guerra pela Independência de Portugal também esfumou 
um dos pretextos da publicação do Mercúrio, pois este, no 
seu primeiro número, propunha-se, no próprio título, ofe-
recer “as novas da guerra entre Portugal e Castela”.

O jornal e o seu autor fizeram, efetivamente, vários ini-

37. Para Tengarrinha (1989, p. 41), a taxa corresponde ao preço do jor-
nal “em banca”, mas pode ser apenas o valor do imposto pago por 
cada número.

38. Por causa deste conflito, António de Sousa de Macedo acabaria por 
ser desterrado da Corte, no final de 1666, tendo-se retirado da vida 
pública até à sua morte, que sobreveio em 1682. Por isso se depre-
ende que não terá redigido os últimos sete números do Mercúrio 
Português, embora na realidade nada mais o prove.
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migos. O próprio padre António Vieira taxava o Mercúrio 
Português, segundo Alexandre Herculano (1838, p. 102), de 
“pouco verídico [...], impolítico e [...] mal escrito”. Em 
todo o caso, António de Sousa de Macedo foi, para Alber-
to Pena Rodríguez (1994, p. 332), “o primeiro jornalista 
português”. Tengarrinha (1989, p. 41) afirma, igualmente, 
em seu favor, que “Embora, cronologicamente, não tives-
se sido Sousa Macedo o primeiro jornalista português, foi 
na verdade ele o primeiro quem, pela versatilidade da sua 
cultura e pelo seu estilo direto e conciso, apresentou uma 
verdadeira constituição de jornalista”.

Em termos normativos, o Mercúrio Português obedecia aos 
princípios legais do duplo licenciamento, civil e eclesiástico, 
conforme estabelecidas nas Ordenações Filipinas do Reino 
(Livro V, título 102) e na Carta Régia de 26 de Janeiro de 
1627, cujas disposições continuaram em vigor após a Restau-
ração da Independência39. Essa legislação foi, inclusivamente, 
reforçada por um decreto de 14 de Agosto de 1663 – talvez 
ocasionado pelo próprio Mercúrio, já então em publicação, 
ainda que redigido por um membro do Governo – que es-
tipulava que “não se dê licença sem consulta a obras em que 
se envolvam as coisas do Estado ou reputação pública”. Era 
a forma encontrada pelo Poder Régio e pelo poder clerical 
para controlarem a formação de correntes de opinião. Por 
isso, o Mercúrio Português, além de ser taxado, ostentava a re-
ferência “Com todas as licenças necessárias” ou “Com todas 
as licenças”, sinal de que tinha passado pela dupla censura.

39. D. João IV, logo a seguir à sua aclamação como Rei de Portugal e, 
novamente, em 1643, confirmou a vigência das Ordenações Fili-
pinas (baseadas nas Ordenações Manuelinas), em tudo em que não 
fossem contraditórias com as suas próprias leis. As Ordenações Fi-
lipinas foram a base legal do Governo do Reino de Portugal até à 
promulgação do primeiro Código Civil, em 1867.
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2. O discurso sobre o Brasil no Mercúrio Português

Foram contabilizadas no Mercúrio Português apenas de-
zassete notícias com referências ao Brasil. Por um lado, as 
comunicações entre a metrópole e a colônia eram difíceis. 
As notícias circulavam ao ritmo das frotas, que, conforme se 
lê, na maioria das matérias, partiam de Portugal em Março 
(chegando, presumivelmente, ao Brasil, em Junho) e regres-
savam em Novembro (o que implica partirem do Brasil 
entre Agosto e Setembro). Os meses eram escolhidos, cer-
tamente, de molde a aproveitarem-se correntes oceânicas, 
ventos e condições meteorológicas favoráveis. No inverno 
europeu, a navegação tornar-se-ia perigosa. As matérias do 
Mercúrio Português sobre as frotas do Brasil também mos-
tram que a navegação de e para a Índia e de e para Angola 
usava o Brasil como ponto de apoio.

A primeira notícia detectada no Mercúrio Português com 
uma referência ao Brasil relata a chegada de uma frota mer-
cantil. O tom de António de Sousa de Macedo é de pro-
fundo regozijo pela notícia, que coincidia, aliás, com outra 
boa-nova para a causa da Restauração da Independência – a 
da reconquista da cidade de Évora, na sequência da batalha 
do Ameixial, ganha pelos portugueses contra os castelha-
nos. Por isso, o redator fala, empolgado, da “felicidade que 
se duplicou” e adorna o texto relativo à chegada da frota 
com adjetivos que realçam a beleza pitórica do espaço da 
ação – os navios chegavam com “inchadas velas”, sulcando o 
“famoso Tejo”, “na maior serenidade de tempo”.

Segunda-feira, 25 deste [mês de Junho de 1663], ao 
meio-dia, chegou a Lisboa o aviso da restauração de 
Évora, cuja felicidade se duplicou com a da frota do 
Brasil, que na mesma hora vinha entrando entre a 
maior alegria, oferecendo-se à vista quarenta e tan-
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tos navios mercantis (além dos de guerra) que todos 
juntos com inchadas velas e vários galhardetes, na 
maior serenidade de tempo, formando um bizarro 
esquadrão, subiam o famoso Tejo, soando nos ouvi-
dos sua artilharia e a correspondência de seus clarins, 
e deixando-se considerar a riqueza daqueles, e de 
outros trinta e tantos baixéis que já ficavam em di-
ferentes portos do Reino e de suas ilhas (por ordem 
especial que aqueles portos devem a El-Rei Nosso 
Senhor, depois de entrar no governo), carregados de 
açúcar, tabaco, couros, pau-brasil e de outras merca-
dorias, que tudo se avalia em sete ou oito milhões de 
cruzados. Seja Deus muito louvado que parece que à 
porfia concorreram Terra e Mar à felicidade daquele 
dia. (Mercúrio Português, Junho de 1663)

O leitor é convidado, nessa matéria, a escutar os clarins e 
as salvas de artilharia com que se saudava a chegada da fro-
ta. Mas, a alegria do redator – reflexo, hipoteticamente, da 
própria alegria que se manifestava em Lisboa, certamente 
iluminada pelo sol de Verão – tem ainda razões adicionais. 
A frota prometia “riqueza”. Os navios chegavam carrega-
dos de “açúcar, tabaco, couros, pau-brasil e de outras mer-
cadorias”, num valor que poderia chegar a “sete ou oito 
milhões de cruzados”. Eram, certamente, recursos valiosos 
para manter o conflito independentista com Castela. 

O louvor a Deus no final da matéria comprova o fervor 
religioso de um redator que pertencia a um povo cuja ma-
triz cultural era profundamente católica, É também, uma 
exaltação final do seu agrado pela notícia. Todavia, docu-
menta, igualmente, que entre a Gazeta “da Restauração”, 
cuja publicação tinha cessado dezasseis anos antes, e o Mer-
cúrio Português parece haver uma espécie de retrocesso na 
configuração do discurso jornalístico. De facto, conforme 
demonstram Sousa et al. (2010), o discurso da Gazeta é es-
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sencialmente laico, enquanto o do Mercúrio é temperado 
por expressões de devoção religiosa, que ecoam a ideia 
“Deus está connosco”.

Quanto à estrutura da peça em causa, deve atentar-se na 
precisão da datação. A notícia é do dia 25 de Junho de 1663, ao 
meio-dia. O texto oscila entre a narração e a descrição. O pri-
meiro parágrafo – que se pode considerar um lead – reporta-se, 
no entanto, a dois acontecimentos distintos: a reconquista de 
Évora e a chegada da frota do Brasil, o que dá um tom arcai-
co à matéria. As expressões entre parênteses, por seu turno, 
dificultam a progressão na leitura. A prosa é algo “barroca”, 
devido aos adjectivos que tentam emprestar maior expressivi-
dade plástica ao texto. Há dados que necessitariam de ser mais 
apurados, como o número exacto de navios da frota.

No entanto, o essencial da informação está presente na ma-
téria: a frota do Brasil, composta de mais de 40 navios, en-
trou no porto de Lisboa a 25 de Junho de 1663, ao meio-dia, 
trazendo mercadorias (açúcar, tabaco, couros, pau-brasil), cujo 
valor ascendia a cerca de oito milhões de cruzados. Isso mostra 
que o Jornalismo ainda procurava, no século XVII, construir 
os seus padrões expressivos, apesar de se perceberem quais os 
elementos centrais que deveriam figurar numa notícia. Res-
ponder às perguntas tradicionais do enunciado noticioso 
(Quem? O quê? Quando? Onde? Como? Por quê?) não é, 
aliás, uma invenção contemporânea, mas sim uma invenção da 
retórica clássica, muito bem recuperada pelo Jornalismo, algo 
a que, inclusivamente, Tobias Peucer (1690) se  referiu na sua 
pioneira tese doutoral em Jornalismo.

No Mercúrio Português, o Brasil volta a ser referenciado 
em Novembro de 1643, a propósito da chegada a Lisboa 
de cinco navios do Brasil, com açúcar, pau-brasil, tabaco e 
outras mercadorias, dia 14 daquele mês. O texto refere que 
com as naus regressou a Lisboa o governador Francisco Bar-
reto (de Meneses), apelidado de Restaurador de Pernambu-
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co, por ter sido o líder das tropas portuguesas que, vencendo 
os holandeses nas batalhas dos Guararapes, em 1648 e 1649, 
contribuiu para a expulsão destes do Nordeste brasileiro 
(em 1654), restaurando o domínio português no território. 
Barreto foi governador da Capitania de Pernambuco (1654-
1657) e, depois, governador-geral do Brasil (1657-1663). 

Em 14 [de Novembro de 1663], aportou em Lisboa 
o governador do Brasil, Francisco Barreto, restaura-
dor de Pernambuco, deixando o governo ao vice-
-rei, conde de Óbidos. Veio com cinco naus, car-
regadas de açúcar, tabaco, pau e outras fazendas do 
Brasil. (Mercúrio Português, Novembro de 1663)

As frotas mercantis do Brasil eram muito valorizadas 
em Portugal, não apenas por causa dos perigos das viagens 
transatlânticas mas também por causa das riquezas que com 
elas afluíam ao Reino. É por isso que, no final de 1663, no 
balanço do ano, António de Sousa de Macedo não hesita 
em inscrever a chegada de uma frota do Brasil e de mais 
cinco naus entre os fatores que tinham providenciado a 
felicidade do Reino.

Chamo a este ano feliz porque [...] nele [...] recolhe-
mos uma riquíssima frota e depois cinco navios juntos 
do Brasil [...]. (Mercúrio Português, Dezembro de 1663)

Grande parte das notícias que se referem ao Brasil no Mer-
cúrio Português dizem efetivamente respeito ao difícil comércio 
transatlântico entre a metrópole e a sua colônia, sustentado pe-
las frotas que cruzavam o oceano e faziam afluir a Portugal os 
produtos da exploração colonial – açúcar, pau-brasil, couros e 
tabaco (o ouro só viria depois). Por isso, no número de Novem-
bro de 1664, surge, na primeira página, a seguinte “manchete”: 
“Chegada da frota do Brasil”. No interior do jornal, lê-se:
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Entretanto, nos dois dias de 19 e 20 [de Novembro 
de 1664] chegou a este porto a frota do Brasil, com 
o seu general Jorge Furtado de Mendonça. Trouxe 
trinta mil caixas de açúcar, mais de doze mil quin-
tais de pau-brasil, do tabaco e courama não se sabe 
ainda a quantidade, que é muita, além de outras fa-
zendas, e veio com ela outro navio de guerra, que 
se despediu de Lisboa, depois de saído o conde de 
Atouguia com sete, e este a encontrou, a maior par-
te dividida em duas esquadras, e vieram outros na-
vios soltos, por causa de uma grandíssima tormenta 
de nordeste em que a sessenta ou setenta léguas da 
costa a separou, havendo navegado de Pernambu-
co até ali com bonança. Veio em sua companhia a 
nau Nossa Senhora de Casabé, de Bombaim, capitão 
Francisco Rangel, que vinda da Índia tomou no 
Brasil o porto da Bahia. Veio mais repartida pelos 
navios de guerra a fazenda que à mesma Bahia che-
gou de Moçambique, da nau de D. Fernando Ma-
nuel, que vindo da Índia há anos, tinha ficado no 
dito porto de Moçambique, e veio também a fa-
zenda de outra naveta, em que da Índia chegou ao 
Brasil o capitão-mor Luís de Mendonça Furtado, 
que ultimamente foi um dos governadores da Ín-
dia, por sucessão. Com o que esta praça mercantil 
e todo o Reino estão com a alegria que se pode 
considerar. (Mercúrio Português, Novembro de 1664)

A notícia anterior, precisamente datada – algo que se ins-
crevia já na cultura “jornalística” de então – refere-se a um 
dos principais perigos das viagens marítimas – as tempesta-
des. Tem ainda o interesse de anunciar a chegada de Luís de 
Mendonça Furtado (e Albuquerque), via Brasil, um dos ad-
ministradores da Índia Portuguesa (haveria de ser Vice-Rei 
da Índia entre 1671 e 1677), e de documentar a importância 
que o Brasil tinha para a navegação intercontinental portu-
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guesa no século XVII. De fato, o Brasil funcionava como 
uma espécie de “placa giratória” de apoio aos navios que se 
dirigiam a Angola e à Índia e desses lugares para Portugal. 

A peça seguinte refere-se a outro dos perigos das viagens 
transatlânticas – a pirataria:

Na nossa fragata [...] entrou o capitão Nicolau de 
Plessis no porto de Lisboa, aos 14 deste mês [de 
Março de 1665]. Havia cursado os mares de Cádis, 
Gibraltar e Málaga [...] e na volta encontrou cinco 
navios hamburgueses [...]. Deu-lhes caça [...]. Fi-
cou atrás um navio português que levavam consigo 
desmastreado, que por uma tormenta o haver posto 
naquele estado o haviam tomado piratas, sendo ele 
da frota que nos chegou do Brasil. Este tomou, mas 
já sem carga. Com ele [...] entrou neste rio de Lis-
boa. (Mercúrio Português, Março de 1665)

Em Março de 1665, alude-se, no Mercúrio Português, à 
partida de uma frota para o Brasil, comandada pela nau-
-capitânia da Companhia (monopolista) do Comércio com 
o Brasil, criada em 1649, no âmbito da política mercan-
tilista de D. João IV, e nacionalizada em 1662 (estaria na 
origem, mais tarde, da Junta de Comércio). Aliás, essa Junta 
teve tal importância que no número de Outubro de 1666 
do Mercúrio Português se refere que o presidente da Junta do 
Comércio do Brasil se encontrava entre os convidados do 
casamento real de D. Afonso VI com Dona Maria Francisca 
de Sabóia40. Anuncia-se, igualmente, com clareza e concisão, 

40. Este casamento seria dissolvido, conforme se referiu, por alegada não 
consumação, devido à impotência do Rei, D. Afonso VI. A Rainha 
Dona Maria Francisca de Saboia casou-se, posteriormente, com o 
irmão do Rei, o futuro D. Pedro II, no quadro do golpe que elevou 
este à regência e, depois da morte do irmão, em 1683, ao Trono.
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a próxima partida de um navio de guerra para as Terras de 
Vera Cruz. Mas, o mais interessante é que a matéria em 
causa avisa da futura chegada a Portugal do galeão Padre 
Eterno, “o mais famoso baxel de guerra que os mares jamais 
viram”, construído, no Rio de Janeiro, por ordem do go-
vernador da capitania, Salvador Correia de Sá e Benevides. 

Aos 30 deste mês [de Março de 1665] partiu de 
Lisboa a Capitânia da Companhia do Comércio 
com vinte e tantos navios mercantes para o Brasil 
e um dia destes partirá outro de guerra. E do Brasil 
virá também o galeão chamado Padre Eterno que se 
fez no Rio de Janeiro e é o mais famoso baxel de 
guerra que os mares jamais viram e comboiarão em 
frota os navios que houver naquele Estado com o 
favor de Deus. (Mercúrio Português, Março de 1665)

Assim, a notícia anterior documenta que, no Brasil, ha-
via construção naval no século XVII, o que implica que aí 
existiam recursos humanos com suficiente know-how para 
construírem, inclusivamente, embarcações de grande porte, 
a partir dos recursos materiais amplamente providenciados 
pela generosa natureza. Em consequência, o Brasil não po-
dia ser apenas considerado espaço de exploração comer-
cial, pois poderia colaborar no esforço da Restauração de 
Portugal através da indústria de construção naval, provi-
denciando ao país uma retaguarda de enorme importância 
estratégica na geopolítica mundial.

Diga-se por curiosidade que o galeão Padre Eterno, referi-
do na matéria anterior, foi construído, no Rio de Janeiro, por 
ordem do governador da capitania, Salvador Correia de Sá e 
Benevides, na ponta sul da Ilha do Governador, num lugar que, 
por este motivo, ficou, posteriormente, conhecido por Praia do 
Galeão ou Ponta do Galeão. Hoje em dia, a maioria das pessoas 
que chega ou parte do Rio de Janeiro pelo aeroporto “do Ga-
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leão”, posteriormente, redenominado António Carlos Jobim, 
possivelmente não imagina que está no mesmo lugar onde, há 
cerca de 350 anos, o Padre Eterno foi construído.

Em Outubro de 1665, o Mercúrio Português anunciava, 
entusiasticamente, a chegada do Padre Eterno a Lisboa:

Em 20 deste [mês de Outubro de 1665] começou a en-
trar no porto de Lisboa a frota do Brasil. Trouxe qua-
renta navios de carga. Vieram em sua companhia duas 
boas navetas da Índia Oriental e, repartida por alguns 
navios, a fazenda da nau da Índia Nossa Senhora do 
Populo, cujo casco ficou consertando na Bahia. Veio nesta 
frota aquele famoso galeão que Salvador Correia de Sá e 
Benevides, sendo governador do Rio de Janeiro, fabricou, 
naquele porto, o maior navio que há hoje, nem se sabe 
que houvesse nos mares. Trouxe três mil caixas e mais 
de quinhentos fechos de açúcar, além de outras muitas 
fazendas, só como lastro, vindo desocupado como vazio, e 
competindo à vela com a mais ligeira fragata. (Mercúrio 
Português, Outubro de 1665)

As restantes matérias do Mercúrio Português com referên-
cias ao Brasil reforçam as considerações anteriores. Elas tra-
tam, clara, precisa e concisamente (apesar dos adjectivos que 
por vezes ornamentam a prosa e dão conta das emoções e do 
entusiasmo do redator), da chegada e partida das frotas que 
marcavam o ritmo do comércio lisboeta e dos movimentos 
intercontinentais dos navios portugueses entre a Ásia e a Eu-
ropa, passando pelo Brasil, onde a indústria da construção e 
reparação naval florescia devido ao papel da colónia de “placa 
giratória” do tráfego marítimo intercontinental português.

Aos 16 [de Abril de 1665] largaram âncora do rio de 
Lisboa para a Índia o galeão São Pedro de Alcântara [...] 
e a nau Nossa Senhora dos Remédios de Cassabé, que 
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ultimamente tinha vindo da mesma Índia com a frota do 
Brasil [...]. (Mercúrio Português, Abril de 1665)

Em 20 [de Junho de 1665] chegaram ao porto de 
Lisboa quatro formosos navios do Brasil, carregados 
de açúcar e outras mercadorias. (Mercúrio Português, 
Junho de 1665)

A partida das frotas era, inclusivamente, pela sua impor-
tância; mas, também, pela sua beleza e esplendor, um acon-
tecimento que concentrava as atenções do próprio monarca:

A 15 deste mês [de Março de 1666] partiram do 
porto de Lisboa para o Brasil os navios de guerra da 
Companhia Geral do Comércio que (com alguns 
outros que já eram partidos havia meses) hão-de vir 
acompanhando a frota deste ano. No dia de antes 
havia El-Rei Nosso Senhor ido ao mar a vê-los. 
(Mercúrio Português, Março de 1666)

Reconhecendo a importância da construção naval bra-
sileira e do Brasil como retaguarda estratégica de Portugal, 
a Coroa mandou, inclusivamente, edificar dois novos esta-
leiros navais na colônia, um deles no Rio de Janeiro:

No mês presente [de Novembro de 1665] tomou 
Sua Majestade motivo, e seus ministros, para logo 
ordenar [...] que no Estado do Brasil se instituíssem 
duas fábricas [de construção naval]. E para a que 
há-de ser no Rio de Janeiro estão já de partida os 
princiais mestres com os materiais que de cá hão-de 
ir para com toda a brevidade fazerem outras duas 
fragatas. (Mercúrio Português, Novembro de 1665)

Apesar de tudo, as viagens eram perigosas e podiam ter-
minar mal, não apenas por causa das tormentas, mas tam-
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bém por causa do corço e da pirataria. O corso, inclusiva-
mente, era intensificado pelo fato de Portugal manter com 
Espanha uma guerra pela sua independência:

Os castelhanos [...] tomaram [...] um navio que ia 
buscar carga ao Brasil [...]. (Mercúrio Português, Ju-
nho de 1666)

Daí que o tom laico da generalidade do Mercúrio seja, 
por vezes, contaminado pelas expressões de reconheci-
mento pelos alegados favores de Deus, a quem se deveria a 
chegada das frotas em boas condições. As exclamações que 
expressam a religiosidade e devoção do redator do peri-
ódico cumprem, todavia, conforme já se sustentou, outra 
função – propagandisticamente, transmitem a ideia de que 
Deus estaria “do lado” dos portugueses. Aliás, o redator não 
é isento, pois identifica a sua causa da Restauração da Inde-
pendência com uma alegada causa comum dos portugueses 
(documentada pela expressão “as nossas coisas”), quando se 
sabe que vários lusos defendiam a Monarquia Dual e com-
batiam pelo Rei a quem tinham jurado fidelidade, D. Filipe 
III de Portugal41, integrados no exército do monarca (que 
neste contexto não era apenas um exército castelhano, ao 
contrário do que o redator quer fazer crer).

Em 7 deste [mês de Julho de 1666] entraram neste 
porto de Lisboa dois navios do Brasil carregados 
de açúcar, tabaco e outras fazendas. Duas horas an-
tes que chegassem à vista da barra se tinha ido do 

41. A morte do monarca sobreveio em 1685, o que permitiu a vários 
portugueses considerarem-se desvinculados do juramento de fideli-
dade ao Rei. D. Filipe III (IV de Espanha) foi sucedido, em Espanha, 
por D. Carlos II, o último Rei espanhol da Casa de Áustria.
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mesmo lugar, para a parte do Algarve, a armada de 
Castela, no bem que se vê como Deus tem nossas 
coisas em sua guarda e com tantas demonstrações se 
não acabam de desenganar os castelhanos. (Mercúrio 
Português, Julho de 1666)

Chegaram as frotas todas do Brasil a salvamento. Deus 
seja louvado. (Mercúrio Português, Novembro de 1666)

A última notícia detectada no Mercúrio Português respei-
tante ao Brasil já não terá sido redigida por António de 
Sousa de Macedo, pois data de 1667, mas os cânones ex-
pressivos do Mercúrio mantêm-se.

A 26 [do mês de Abril de 1667] desamarrou a frota 
para o Brasil com sessenta velas, em cuja conserva 
partiu também para a Índia o galeão São Bento, que 
levava por capitão Jerónimo Carvalho [...]. Gover-
nava toda esta armada Alexandre de Sousa Freire, 
do Conselho de Guerra de Sua Majestade, capitão-
-general que foi de Mazagão, que ia por governador 
do Estado do Brasil, a suceder ao conde de Óbidos, 
do Conselho de Estado de Sua Majestade, que ti-
nha acabado o seu governo. Para governador de 
Pernambuco, a suceder a Jerónimo de Mendonça 
Furtado, partiu Bernardo de Miranda Henriques. 
Para o Maranhão, a suceder a Rui Vaz de Sequei-
ra, foi António de Albuquerque [...]. Com próspero 
vento, todos naquela maré desembocaram à foz do 
nosso Tejo, e com o favor de Deus já hoje poderão 
estar os mais seguros nos portos que demandavam. 
(Mercúrio Português, Abril de 1667)

A peça anterior tem, também, a particularidade de re-
ferenciar as mudanças de titular na governação do Brasil, 
como se fossem oficializar os atos pela sua publicação e publicita-
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ção, um princípio caro às democracias actuais. O Jornalismo 
dava, verdadeiramente, passos largos para se tornar no mais 
importante mediador entre os governantes e os cidadãos. 

Apreciando, no global, as várias notícias sobre o Brasil, 
pode inferir-se, finalmente, que todas elas ostentam uma 
certa neutralidade expressiva própria da informação. Prova-
-se, assim, que o propósito primeiro do redator (ou reda-
tores) do Mercúrio Português foi, certamente, noticiar, pelo 
menos naquilo que ao Brasil dizia respeito, ainda que, por 
vezes, tenha dado contornos propagandísticos à informa-
ção, através de expressões de alinhamento com a causa da 
Restauração, realçada como propósito colectivo português, 
e com a invocação do favor de Deus.

Considerações finais

Pode concluir-se que as notícias sobre o Brasil publicadas 
no Mercúrio Português dizem respeito quase exclusivamente 
ao comércio entre a metrópole e o Brasil e à construção 
naval na colônia. Isto é, não foram publicadas no Mercúrio 
notícias sobre o Brasil propriamente dito, excetuando-se a 
referência à construção do galeão Padre Eterno no Rio de 
Janeiro. No entanto, intui-se que António de Sousa de Ma-
cedo, redator do Mercúrio, em plena Guerra da Restauração 
da Independência do Reino, olhou para o Brasil com espe-
rança e empolgamento. Esperança porque das Terras de Vera 
Cruz afluíam os recursos de que Portugal necessitava para 
manter a guerra que travava com Castela; empolgamento 
porque se percebia que o Brasil oferecia ao Reino enormes 
possibilidades de exploração e uma retaguarda estratégica 
particularmente útil, em caso de conflito na Europa (apro-
veitada, por exemplo, em 1808, quando a Corte lisboeta se 
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refugiou no Rio de Janeiro, aquando da primeira invasão 
francesa de Portugal). Daí, também, as expressões de louvor 
a Deus que saem – quase como marca de oralidade – da 
pena do redator do periódico. Embora  sejam arcaicas – 
mesmo quando comparadas com a Gazeta “da Restaura-
ção” – essas expressões, se têm um carácter propagandístico, 
ao reforçarem a ideia de que Deus estaria com a causa in-
dependentista portuguesa, também atestam, efetivamente, 
a profunda satisfação com que Macedo e os continuadores 
da sua obra jornalística contemplavam a quase miraculosa 
arribação a Lisboa das frotas provenientes do Brasil.

Por outro lado, pode concluir-se que se reconhece nos 
redatores do Mercúrio Português a vontade de prosseguirem a 
atividade informativa periódica com base nos cânones ex-
pressivos já alinhavados na Gazeta “da Restauração” (SOU-
SA et al, 2010) e até nas Relações de Manuel Severim de 
Faria (SOUSA et al., 2007), escritas no início do segundo 
quartel do século XVII. Esses cânones expressivos, cujas ca-
racterísticas principais são a clareza, a precisão e a concisão, 
são os mesmos que, ainda hoje, baseiam a redação noticiosa.
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5.
História e modos de comunicação 
do século XIX: 
Leituras (e escrita) dos escravos 
brasileiros

Marialva Carlos Barbosa

Neste texto procuraremos fornecer um mapa teórico-
-conceitual para a construção de uma história dos meios de 
comunicação que seja, sobretudo, história dos sistemas e pro-
cessos comunicacionais. Propomos reflexões sobre a ques-
tão do testemunho e do uso de documentos para acessar o 
passado e refletiremos, também, sobre os gestos de leitura (e 
escrita) dos escravos brasileiros do século XIX, incluindo-os 
como leitores de um mundo no qual os impressos começa-
vam a impor uma ortodoxia das práticas comunicacionais.

Se a memória é a abertura mais importante para acessar 
o passado, o testemunho é a prova viva da fiabilidade do 
passado. Há que se considerar, ainda, que históricos não são 
apenas os processos localizados no passado: história é tudo 
aquilo que do passado chegou até o presente.

Por outro lado, os testemunhos, que permitem a rein-
terpretação do passado, são de múltiplas ordens: textos 
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documentais depositados em arquivos que guardam a me-
mória de uma época, com clara intenção de preservação 
de restos considerados significantes; textos e outras tex-
tualidades que foram produzidos num mundo que hoje 
denominamos passado; restos de uma cultura material 
duradoura; imagens que teimam em perdurar em supor-
tes múltiplos; memória viva de quem estava inscrito no 
passado e que atesta a sua existência pelo testemunho oral.

Há que se acrescentar a questão do valor do conheci-
mento. Como enfatiza Agnes Heller (1993), o conheci-
mento é sempre um valor próprio de cada época: sempre 
houve alguma coisa que não pode ser conhecida, conhe-
cimento considerado maldito, coisa que nenhum mortal 
deveria saber. Alguns desses conhecimentos só afloram à 
superfície visível quando se alcança um determinado grau 
de consciência histórica. Esse parece ter sido o processo 
que encobertou, por mais de um século, as práticas culturais 
letradas e leitoras dos escravos do século XIX. 

Modos de comunicação e escravos

Como homens de seu tempo, envoltos em uma atmos-
fera na qual as letras impressas passam a ocupar lugar central 
nos ambientes públicos e privados, também os escravos do 
século XIX eram leitores de múltiplas naturezas: leitores 
por saberem efetivamente ler e escrever, estando imersos 
em códigos de leitura e de escrita; leitores por escutarem 
os textos, sejam os que eram diretamente lidos para eles 
ou os que se espalhavam pelos ambientes das casas de seus 
proprietários; leitores, enfim, por saberem o significado das 
letras impressas e por acompanharem as imagens de suas 
faces e corpos expostos com frequência nos periódicos que 
circulavam pelos campos e pelas cidades.
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Muitos, entretanto, mesmo sem saberem manejar os có-
digos escritos, eram letrados: sabiam contar; eram capazes 
de exercer o ofício de carpinteiro e pedreiro, para os quais é 
indispensável o conhecimento dos códigos numéricos; po-
diam ser vendedores; impressores; enfim, exerciam múltiplas 
profissões nas quais os códigos letrados eram fundamentais.

Mas, mesmo os que não conheciam as letras impressas, 
sabiam a sua importância. Afinal, o que lhes concedia a li-
berdade era um papel repleto de inscrições: a carta de alfor-
ria concedia a liberdade pela escrita. Portanto, a aspiração 
máxima de todos estava inscrita num simples papel sobre o 
qual se adicionava letras: o letramento se igualava à liberdade.

Através dos vestígios que o passado deixou inscritos no 
presente, podemos remontar a relação dos escravos com o 
mundo da leitura (e da impressão) no século XIX. Dos 
anúncios que os periódicos publicavam emergem textos 
procurando por aqueles que se rebelavam e fugiam. Nesses 
anúncios, as marcas de seus corpos e suas diversas aptidões 
são descritas para facilitar o seu reconhecimento: entre elas, 
figuravam o fato de “saber ler e escrever”. 

Fugiu da cidade de Itapetininga o escravo de nome 
Luiz, cabra 22 anos, altura regular e corpulento, pés 
grandes, cabelos grenhos, olhos vivos e pequenos, falta 
de dentes na frente, sabe ler e escrever regularmen-
te, fala bem e muito explicado, muito risonho e 
fica sempre com papéis nas algibeiras, gosta 
muito de recitar versos, é pedreiro e copeiro 
e costuma dizer que é forro, anda descalço. É de 
Macaé, Rio de Janeiro (Correio Paulistano, 18 agosto de 
1877. In: Schwarcz: 1987 p. 141-142. Grifos nossos).

No anúncio, podemos observar muitos aspectos cog-
nitivos de Luiz, suas habilidades num mundo em que a 
escrita invadia diversos espaços e, sobretudo, suas práticas 
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comunicacionais. Luiz recitava versos e sabia “ler e escre-
ver regularmente”. Além disso, falava bem – o que denota 
seu grau de letramento – e muito bem explicado. 

A capacidade de manejar códigos do mundo letrado 
dava a Luiz uma série de possibilidades no manejo com as 
letras: além de recitar versos (será que Luiz também escre-
via versos?), de falar bem e explicado, trazia “sempre papéis 
nas algibeiras”. Seriam os versos que recitava (e que talvez 
escrevesse) o que guardava junto ao corpo?

Podia, também, em função da singularidade de seus mo-
dos de comunicação, dizer ser de um mundo que efetiva-
mente não era o seu: dar-se por livre, dizer que era forro, 
não era mentira, era possibilidade crível em função das suas 
habilidades cognitivas. Como poderia ser escravo alguém 
que sabia ler e escrever, que falava bem e muito bem ex-
plicado, que guardava muitos papéis nas algibeiras e que 
gostava muito de recitar versos?

Se alguns carregavam papéis junto ao corpo, outros eram 
capazes de manejar máquinas fundamentais para o mundo 
tecnológico das cidades em meados do século XIX. 

Escravo – fugiu de Bierrenbach & Irmãos, de Cam-
pinas, no dia 2 de setembro deste ano, o mulato Ro-
dolpho, de 24 anos, estatura média para baixo, corpo 
reforçado, fala bem, pisar firme [...] é muito ati-
vo e inteligente, natural de Campos (RJ), professor 
chapeleiro, mas sabe coser em máquina de cos-
tura, tendo trabalhado com máquina a vapor 
no que é prático. Sabe ler (Correio Paulistano, 11 
setembro 1877, In: Schwarcz, p. 142. Grifos nossos).

Rodolpho, jovem como Luiz, podia ser identificado por 
pisar firme. Além disso, falava bem, sendo “muito ativo e 
inteligente”. Sabia ler e era “professor chapeleiro”. O que 
cada uma dessas palavras indica sobre o mundo conceitual 
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de Rodolpho, um escravo procurado que fugira da cidade 
de Campinas, no dia 2 de setembro de 1877? 

O mulato sabia manejar diversas máquinas, novidades 
tecnológicas do século XIX: a máquina a vapor e a máquina 
de costura, que o tornava muito mais do que um mero cha-
peleiro. Sua inteligência fazia dele “professor chapeleiro”, o 
que indica as suas habilidades manuais; mas, sobretudo, sua 
capacidade de letramento. Fazer chapéus não é algo simples, 
mas ele era mais: era aquele que ensinava o ofício artesanal a 
outros com menos habilidade conceitual. Além disso, o fato 
de ser “inteligente” é uma das características destacadas para 
possibilitar a sua identificação. Nesse anúncio, ao contrário 
de muitos que procuram os escravos que se rebelavam con-
tra o cruel sistema de exploração, suas marcas corporais são 
pouco enfatizadas. Há apenas uma alusão rápida à sua esta-
tura pequena e ao seu “corpo reforçado”. Entretanto, todas 
as suas características de inclusão num outro mundo, o da 
leitura e do letramento, são descritas minuciosamente como 
possibilidade de sua identificação.

A capacidade leitora e escrituraria dos escravos, por ve-
zes, é ainda mais evidente. Testemunhos escritos que perdu-
raram no tempo podem indicar claramente o domínio so-
bre esta habilidade. O caso do pedreiro Claro Antonio dos 
Santos, descrito por Wissenbach (2002), mostra a dimensão 
do envolvimento dos escravos com a escrita e o letramento.

As cartas que o escravo de ganho escreveu, e que perdu-
raram como anexo ao seu processo criminal, a mando da 
também escrava Theodora Dias da Cunha, revelam a exis-
tência de escravos alfabetizados no século XIX. Wissenbach 
(2002) reproduz trechos do processo e das cartas escritas 
por Claro a pedido de Theodora. Theodora, ao ver casual-
mente Claro escrevendo, pediu que este, em troca de seis 
vinténs, escrevesse-lhe cartas para seus filhos e marido. Ao 
todo, ele lhe escreveu sete cartas:
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Respondeu que uma vez vindo de um armazém, 
na Rua de São Gonçalo, em uma casa dos fundos 
dos Remédios, a qual estava sendo assoalhada por 
Claro viu que ele escrevia e por isso dando 
seis vinténs, a respondente pediu-lhe que ele es-
crevesse uma carta para o filho e marido da res-
pondente e que ainda escreveu mais outras... 
(AESP, A Justiça versus Claro e Pedro, escravos do cô-
nego Fidélis Alves Sigmaringa de Moraes, 1868-1872. 
In: Wissembach, 2002, p. 113-114. Grifos nossos).  

A primeira dessas cartas indica o sentido que a escrava 
possuía daquela prática de comunicação: pela escrita talvez 
pudesse descobrir o paradeiro do marido Luiz, já que ela 
apenas vagamente intuía aonde ele poderia estar. A escri-
ta, além de ser um diálogo entre ela e o marido, como se 
estivessem entabulando uma conversa, era também a possi-
bilidade de estabelecer uma conexão comunicacional para 
além de espaços restritos. 

Mas era mais. A carta servia para contar histórias, realizar 
trabalhos de memória, enfatizar crenças, reafirmar promes-
sas. Tudo isso, numa escritura que só pode ser decifrada se 
lida, de novo, em voz alta. Os códigos da oralidade migra-
vam para o mundo da escrita, criando um universo comuni-
cacional de misturas entre práticos orais e universos letrados.

Meu Marido Snr° Luis
Muito heide estimar que esta va achar voçé esteije 
com saude que meu deseijo voçe me mande contar 
para hande voçé esta morando. Quem me arema-
tou foi um moçó muito rico de campinas o ho-
mem chama Marciano quina eu fis uma pormeça 
em comgo voçé não esta lembrado da pormeça que 
voçé que eu fis voçé não esta lembrado que voçé 
pai vendeu voçé para se lembra da pormeça que 
me avisou de noite eu estava dormindo. Rainha 
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tem companheiro de fase pormeça e não compir e 
agora ella esta persa no lmal e poriço facillital com 
santos e poriço voçé veija que a rainha e maior do 
mundo e esta persa no mal e não pode se salvar 
porque São Bendicto perdeu ella no mar não pode 
se çalvar e poriço eu não facilito com santos eu 
espero hinda compir ainda que esteja com cabe-
los bracos... (AESP, A Justiça versus Claro e Pedro, 
escravos do cônego Fidélis Alves Sigmaringa de Moraes, 
1868-1872. In: Wissenbach, 2002, p. 114-115) (sic). 

Theodora, pela carta escrita por Cosme, contava uma his-
tória ainda desconhecida do marido: tinha sido “arremata-
da” por um moço muito rico de Campinas, que se chamava 
Marciano. Ainda no Congo, fizera uma promessa, desconhe-
cida por ele, pois já tinha sido vendido. Tinha que cumprir a 
promessa mesmo que quando isso se desse já estivesse de ca-
belos brancos: Theodora não podia “facilitar com os santos”.

Os periódicos, vez por outra, também reproduzem ce-
nas de escravos leitores. A Revista Ilustrada, por exemplo, na 
edição de 15 de outubro de 1887, mostra uma imagem que 
revela as misturas nos modos comunicacionais do século 
XIX e a capacidade leitora de muitos dos escravos que mo-
ravam nas cidades ou no campo. No desenho, onze escravos 
formam uma roda em torno de um que tem nas mãos um 
exemplar do jornal O Paiz. Numa atitude de leitura, em 
pé, cercado pelos outros, esse escravo está lendo a primeira 
página do jornal fundado, três anos antes, por Quintino 
Bocaiúva. Na legenda, escrita sob a forma manuscrita, a 
explicação: “um fazendeiro também fez uma descoberta 
que o deixou embatucado! Um escravo lia no eito para 
os seus parceiros ouvirem, um discurso abolicionista do 
Conselheiro Dantas”. Os outros escravos que compõem a 
roda, sete homens, duas mulheres e uma criança, escutam 
boquiabertos. Apoiam-se nas enxadas e fazem (podemos 
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supor) o mais absoluto silêncio. Escutam com atenção as 
palavras que do mundo impresso invadem o mundo oral 
(BARBOSA, 2010).

A cena mostra, mais uma vez, uma prática de leitura dos 
escravos do século XIX e a possibilidade de serem, de fato, 
leitores dos jornais. Leitores de primeira natureza, como o 
que ocupa o centro da roda, na leitura dirigida aos ouvidos 
dos que escutam. Leitores de segunda natureza, como os 
dez outros que, em atitude de espera, ouvem atentamente 
as palavras impressas que ecoam sob a forma de voz. E de 
terceira natureza, para aqueles que, próximos ou distantes 
dali, sabiam que havia, no eito, escravos lendo notícias e o 
tipo de informação que receberam através dessas leituras.

Nesse mundo comunicacional caracterizado por mis-
turas há uma tripla economia da escrita. No texto da carta 
escrita por Cosme para a escrava Theodora, os modos orais 
prevalecem nas formas que habilmente se compõe como 
escrita. No texto do jornal lido pelo escravo anônimo, os 
modos impressos se transmutam em palavras que, sob a 
forma de som, invadem o universo oral/letrado dos que 
ouvem o discurso do Conselheiro Dantas. E, finalmente, a 
legenda que completa a ilustração da Revista Ilustrada in-
dica, pela via manuscrita, a forma escriturária dominante 
que, também lida, transforma-se em sons que se esparra-
mam pelos ambientes.

Mas, mesmo havendo esse mundo comunicacional oral, 
manuscrito e impresso, as formas orais dominavam os mo-
dos de contar histórias, mesmo quando estavam codificadas 
como letras impressas ou manuscritas. O poema que trans-
crevemos a seguir, tal como as cartas que Cosme escreveu 
para Theodora, também só podem ser decifrados, hoje, se 
o lermos em voz alta. Lendo de maneira silenciosa, como a 
economia da escrita dos letrados pressupõe, não é possível 
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o entendimento. “Minerva Navio Negreiro” 42, escrito por 
Gungo Moquiche, que se intitula “zi crivinhandô”, ou seja, 
o escrevinhador (aquele que escreve), fala da transformação 
do mundo da escravidão com a possibilidade da Abolição. 

Num primeiro momento, Gungo dirige-se explicita-
mente ao senhor branco, nesse novo tempo (representando 
a liberdade), e que metaforicamente explicita com a ex-
pressão “Quando outro galo já cantou”, indicando a possi-
bilidade de ele, escravo, ir para frente, enquanto o senhor irá 
“passar para trás” (“Sumcê passa p’ra trazi”, enquanto “Eu 
p’ra flente vou!”).

Agora sinhô baranco
Q’outro galo já canto,
Sumcê passa p’ra trazi
-Eu p’ra flente vou!

Pois, sumcé lisencioso
Do serebiço do tição, 
Acha bom, acha gossitoso
Amburi a cravidão?! ...

O senhor que dependia do “serviço do tição”, será que 
acharia bom “aboliar a escravidão” (abolir a escravidão)? 
Em seguida, Gungo apresenta outros personagens, que rit-
mam sua poesia: a Princesa Isabel em contraposição à prin-
cesa ditadora Mãe Maria do tundá; Pai Manoel, imperador 

42. Agradecemos a Marisa Lajolo, com que dividimos a mesa História, 
Literatura, Filosofia e Mídia, durante o I Encontro de História da Mí-
dia do Sudeste, em 2010, o envio deste poema que pode enriquecer 
as reflexões que produzimos em torno dos letramentos e da leitura 
dos escravos brasileiros do século XIX. Poema de Gungo Moquiche. 
Coleção Pedro Correia do Lago. Apud Em torno de Zumbi Navio 
Negreiro, Batuque no Quilombo. (Estação Ciência) USP, CNPq.



112 Jornalismo: História, Teorias, Gêneros e Práticas

e mãe Maria, a Imperatriz; e, finalmente, outros persona-
gens (talvez escravos) que poderiam vir a ser embaixatriz e 
embaixadores.

Pringaceza redemtôra
Tem que dá seu rhugá,
A princesa dictadôra
Mãi Maria do tundá 

Pai Manué – imperandô
Mãi Maria Peratrizi,
O Duão será doutô 
E mana Eva baxatrizi.

Assim, Victo, “que é farrapo pode ser embaixador”. Pe-
dro poderia ter consulado e, quem sabe, Jorge poderia vir 
a ser senador.

Victo, que é fahapo
Pode sê inbaixandô:
Pedro tem consurhado
E é Jorge senhandô!

 E conclui lembrando práticas do mundo da escravidão.

Pois, sumcê licencioso
Da famia do tição...
Dirheitinho, abre zóio
P’ra não leva bofetão?!  

O poema termina com uma observação: Gungo man-
dou imprimir o texto em função do desejo da maioria, 
como espécie de emblema do tempo em que fora escravo 
na terra do branco até 13 de maio de 1888. O local e a data 
da impressão em conjunto com a palavra liberdade formam 
as expressões finais de uma história contada em verso por 



113História e modos de comunicação do século XIX: Leituras (e escrita) dos 
escravos brasileiros

Gungo Moquiche, “zi crivinhandô”.

Dando cumplimento di óridi de maiorá , mandô 
primi berrhiço que sitá crito ni quaquê com bléma 
di nabio qui  nosso transipotô para tèra di baranco, 
onde nosso ficou si cravo até 13 di Maio  do 1888. 
Acaay-acay amollorum. Chuta di Zambezy, 3 di 
Marhiço do anno di centenaio di Bassitia di 1889 
– Libredade – Gungo Moquiche, zi crivinhandô 

Impressos como “coisa visual”

 
A segunda metade do século XIX, no Brasil, apresenta 

algumas características que revelam a explosão da palavra 
impressa como “coisa visual” em meio à multiplicidade 
imagens que se espalham pelos espaços urbanos. Ao lado de 
desenhos e fotografias que passam a serem colados nos mu-
ros da cidade, jornais eram afixados nas portas das redações 
ou nos quiosques em que eram vendidos, passando a serem 
vistos, também, como imagem.

Mas, não era suficiente expor os jornais como “coisa 
visual”. Era preciso que os pequenos jornaleiros – filhos 
de escravos ou ex-escravos a maioria das vezes – apregoas-
sem pelas ruelas estreitas o nome do periódico que acabava 
de “vir a lume”. A Gazeta de Notícias foi o primeiro a in-
troduzir a novidade: sobraçando dezenas de exemplares, os 
pequenos vendedores de jornais passaram a gritar a partir 
de 1875 não apenas o nome do jornal, mas a notícia que 
poderia mais chamar a atenção do público. 

Na capital de um Império que agonizava nos idos de 
1880, pelos muros do centro da cidade, cartazes anunciavam 
os espetáculos teatrais ou o lançamento de produtos que 
faziam a sensação dos mais abastados. Quarenta anos depois 
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da chegada ao Brasil do daguerreótipo, a imagem fixa repre-
sentava aquilo que os olhos nem sempre podiam perceber. 

É nesse ambiente cujos artefatos tecnológicos insistem 
em informar a chegada de novos tempos que, pelas ruas 
ainda estreitas da Capital do Império, escravos, libertos e 
escravos de ganho continuavam fazendo do Rio de Janei-
ro uma “cidade negra” (CHALHOUB, 1990, p. 186), na 
qual o burburinho de gritos, vozes e cantigas eram a marca 
mais característica. Pelas ruas, nos bondes, encostados nos 
umbrais das portas, muitos liam os periódicos que comen-
tavam as últimas notícias ou davam informações sobre o 
cenário político conturbado dos últimos anos do Império. 
Revistas ilustradas, como a de Angelo Agostini, repleta de 
desenhos a bico de pena, indicam na sua própria materiali-
dade outras possibilidades de leitura dos periódicos, como 
já assinalamos: lia-se também vendo as imagens.

Se em 1849 havia, aproximadamente, 80 mil escravos 
no Rio de Janeiro, tendo a cidade, durante as três décadas 
anteriores, abrigado a maior população escrava das Améri-
cas, em 1872, os negros e pardos (escravos ou não) repre-
sentavam 44,79% da população da cidade. Em 1890, esse 
percentual cai para 37,2% (Censo de 1890). O censo de 
1872 registra, também, um decréscimo no número de ca-
tivos existentes na Corte: eram 17,8% da população, mas 
ainda representavam quase 50 mil vidas só no município. O 
número de trabalhadores escravos empregados nos estabe-
lecimentos artesanais e industriais que em 1852 englobava 
64,5% dos empregados, em 1872 decrescia consideravel-
mente: 10,2% dos artesãos e operários da Corte eram escra-
vos. A maior parte da população escrava estava empregada 
nos serviços domésticos (41,5%) e nas atividades agrícolas 
(11,6%). (CHALHOUB, 1990, p. 200)

O expressivo número de escravos que nas cidades mais 
populosas vivia nas residências, indica também uma pro-
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ximidade do mundo da comunicação dos que podiam 
compartilhar novos impressos que passam a fazer parte do 
cotidiano de muitos.  Os jornais diários multiplicavam-se 
pelas cidades mais importantes. No Rio de Janeiro, na pri-
meira década de 1880, aparecem 373 periódicos. Só no ano 
de 1881, surgem 95 novos títulos e no ano seguinte mais 
64. Em 1883, mais 56 novos títulos e em 1884 outros 37. 
Em 1888, há outra explosão dos impressos, contando-se 45 
novos jornais e revistas e, um ano depois, mais 29 novos 
títulos. Nos dois últimos anos do século XIX, surgem 47 
outros periódicos (FONSECA, 1941). 

A maioria dos diários ainda tinha nas discussões polí-
ticas o conteúdo preferencial, mas havia também aqueles 
que mesclavam as informações comerciais com conteúdos 
destinados a um novo público – as mulheres, por exem-
plo. Folhetins lacrimejantes, publicados nos jornais, desde 
a metade do século XIX, continuavam fazendo sensação: 
ocupando espaço no rodapé diário da primeira página dos 
principais diários conquistavam cada vez mais leitores.

Falava-se, também, numa literatura “sarrabulhenta” que 
fazia muito sucesso. Livretos baratos vendidos, nas ruas, por 
vendedores qualificados por João do Rio como “uma chusma 
incontável que todas as manhãs se espalha pela cidade, entra 
nas casas comerciais, sobe aos morros, percorre os subúrbios, 
estaciona nos lugares de movimento” (RIO, 1987, p. 47).

Se, no início do século XX, os vendedores desses folhe-
tos “sarrabulhentos de crimes e de sandices” havia se multi-
plicado, alguns anos antes, “não passavam de meia dúzia de 
africanos, espapaçados preguiçosamente como o João Bran-
dão na Praça do Mercado” (p. 47-48) 43.

43. Sobre a leitura popular de livros e folhetos destinados a um público 
mais vasto, cf. EL FAR, 2004.
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Podemos supor que João Brandão, um negro africano, 
possivelmente escravo de ganho ou forro, mesmo “espapa-
çado preguiçosamente” diante dos folhetos que se esparra-
mavam também pelas calçadas, era leitor. Não por que tives-
se o livro em suas mãos e pudesse dali encadear uma leitura: 
mas porque a leitura ao fazer parte de sua possibilidade de 
sobrevivência fazia dele um leitor de múltiplas naturezas. 

João Brandão vendia livros e, para isso, arrumava os tí-
tulos dos folhetos e brochuras. Sabia entregar o que lhe era 
pedido, desvendando naqueles materiais impressos a histó-
ria que tinha a preferência do freguês que a solicitava. Bran-
dão identificava o escrito e quem sabe também entre uma 
venda e outra não folheava aqueles impressos para poder 
melhor oferecer a sua mercadoria?

Se há alguns indícios e vestígios que revelam as práticas 
de leitura dos escravos brasileiros do século XIX, poucos 
são os que os mostram exercendo a atividade escriturária. 
Mas, aqui e ali, por vezes, aparecem as letras tremidas ou 
firmes daqueles que eram capazes de escrever. É o caso de 
Romão, escravo, que assinou sua própria liberdade.

Romão assina sua liberdade 

Em 11 de dezembro 1873, Romão, crioulo, escravo de 
Antonio Felix de Melo e Carmem Joaquina de Melo, com-
pareceu ao Juizado de Órfãos da cidade de Valença para co-
meçar uma longa caminhada para conseguir sua liberdade. 
Como em muitos outros casos semelhantes, a morte dos 
senhores dava a eles a prerrogativa de solicitar a alforria, 
tendo em vista o que estava formalizado no testamento. 
Normalmente, nesses documentos se destacavam que a li-
berdade seria concedida em função dos bons serviços que 
em vida lhe prestara o escravo.
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A letra manuscrita do processo, quase impossível de ser 
desvelada, indica as idas e vindas do pedido que, após alguns 
percalços, afinal, é deferido pelo Juiz. Se Romão passou a ser 
a partir dali escravo forro, no sentido pleno da palavra, ou 
seja, se ganhou de fato sua liberdade jamais saberemos. 

Do nosso ponto de vista, mais importante do que tentar 
recuperar a trajetória de Romão é perceber que ele assina 
no processo seu pedido de liberdade. Acima da assinatura 
de Joaquim e Carlos, os herdeiros de Antonio Felix e Car-
mem, a assinatura de Romão está postada, com letra firme, 
denotando o manejo das artes da escrita.

A letra, no calhamaço que forma a ação de liberdade de 
Romão, não é tremida, nem desenhada. Romão escreve seu 
nome de maneira clara e ainda que não tivesse um nome 
composto, que denotasse um lugar social que compartilhasse 
pelos códigos letrados uma identidade familiar, Romão, criou-
lo, era capaz de, com firmeza, escrever seu próprio nome. 

	  
Fonte: Arquivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 
(APJ), nº 14.213, cx. 1505. Ação de Liberdade – Juízo de 
Órfãos da cidade Valença (RJ). 11 dez. 1873.

A relação do escravo Romão com o universo da comu-
nicação, na segunda metade do século XIX, mostra clara-
mente um gesto do mundo letrado, produzindo atos sin-
gulares que revelam uma mistura de vozes no seu mundo 
privado: vozes da liberdade que eram ouvidas nas cartas 
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de alforria e, também, no momento em que concordava, 
ao postar seu nome escrito de próprio punho, com o que 
fora anotado, nas dezenas de páginas, que compõem o seu 
pedido de liberdade. 

A escrita, portanto, possui para Romão diversos signi-
ficados: é ato de concordância, é a perspectiva de firmar 
e dar novo sentido a sua existência, é, enfim, talvez o mais 
importante, a materialização de si mesmo. 

Ao assinar, Romão reconhecia seu nome para si e para 
o mundo. A sua face, suas mãos, seu corpo pesado e negro 
possuía uma marca singular desenhada sob a forma de letras 
manuscritas que indicam certa manutenção de si mesmo. 
Cinco letras formando um nome que possui identidade 
nomeada e reconhecida. É nesse sentido que afirmamos 
que o ato escriturário, como ato narrativo, significa o si 
mesmo (RICOEUR, 1996). Ao se designar por escrito, 
Romão fixa-se como sujeito capaz de se significar, no 
mundo, na duração. No seu universo predominantemente 
oral, Romão possuía o gesto máximo e definitivo do mun-
do letrado: a capacidade escriturária.

Mas, Romão não é o único. Outros indícios revelam 
claramente, como no caso do escravo Cosme, já descrito 
anteriormente, outros personagens que do mundo da es-
cravidão podem ser içados ao mundo da escrita. Notician-
do um crime que, em 30 de dezembro de 1877, ocorrera 
numa casa de comissões da Rua da Prainha, no Rio de 
Janeiro, a Gazeta de Notícias informa que, para prestar de-
clarações de como ocorrera o assassinato do caixeiro Anto-
nio Oliveira, compareceu a Delegacia um escravo chamado 
Luiz, pardo, de 45 anos, pernambucano, e que este assinara 
seu depoimento nos autos “com letras desenhadas e tremi-
das” (30 de dezembro de 1877, p. 1).

Dominando a economia escriturária a tal ponto de ser 
portador das palavras que a narrativa de um outrem com-
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punha, assinando seus nomes com letras tremidas ou com 
a mão firme, há inúmeros indícios de que alguns escravos 
brasileiros do século XIX não apenas eram leitores, mas 
sabiam também escrever. 

Sistemas de Comunicação e História

Essa história que acabamos de contar é tributária de uma 
metodologia de pesquisa que visualiza a história como pos-
sibilidade interpretativa, a partir de restos e rastros que che-
gam do passado ao presente. Rastros que, no passado, foram 
modos de comunicação, perdurando até o momento pre-
sente nesta mesma condição. São aos atos de comunicação 
de homens do passado o que, em última instância, os histo-
riadores têm acesso. São traços de uma cultura material, res-
quícios de falas impressas, audíveis, manuscritas, imagens que 
teimam em perdurar em diversos suportes de comunicação.

Assim, ao considerarmos a questão da comunicação 
como foco da reflexão e não apenas o conteúdo das mensa-
gens ou uma caracterização dos periódicos, como espécies 
de apêndices de um mundo mais amplo, podemos remontar 
uma história que coloca no centro da análise processos co-
municacionais, como os realizados pelos escravos do século 
XIX que, em contato com o mundo escrito e impresso, 
misturavam nas suas práticas comunicacionais signos desses 
múltiplos mundos em modos de comunicação complexos.

Nessa história, enfatizamos os discursos construídos pe-
los escravos em torno das práticas de comunicação, como 
discursos sobre a ação, produzindo essas ações como en-
redos, sem, contudo, nos atermos de maneira exclusiva à 
discursividade. São os argumentos dos escravos como atores 
sociais (suas escritas duradouras, suas imagens, os discursos 
produzidos sobre eles etc.) que produziram “provas” de sua 
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existência passada, dos mundos, nos quais estavam inscritos 
e que nos permite produzir interpretações sobre esses sig-
nos esparsos e seus modos de vida cotidianos.

Há que se ter em mente, também, algumas especificida-
des em relação aos estudos que têm como ênfase recuperar 
os processos comunicacionais localizados no passado. A pri-
meira delas diz respeito ao fato de a comunicação ser um 
processo que se realiza em operações envolvendo ações dos 
sujeitos sociais em um sistema complexo (os sistemas co-
municacionais) e que, portanto, a história da comunicação 
é, sempre, uma história dos sistemas de comunicação.

Procurar interpretar os processos comunicacionais do 
passado significa perceber o circuito da comunicação, nos 
quais estão envolvidos múltiplos atores: produtores de tex-
tos, produtores gráficos, distribuidores, editores e leitores. 
Além disso, é preciso considerar as materialidades produ-
zidas, ou seja, os suportes que deram vida aos processos 
comunicacionais e que colocaram em circulação formas 
impressas, visuais, sonoras, etc.

Portanto, ao invés de tentar analisar os meios é pre-
ciso, tal como já enfatizava Martín-Barbero (1987) no 
penúltimo decênio do século XX, ir em direção às me-
diações localizadas no passado. São os atores sociais que 
constroem a história da comunicação e não os veículos 
considerados na sua singularidade. Na direção do re-
demoinho das práticas (REVEL, 2009, p. 210) adotado 
por inúmeras disciplinas, também a história da comu-
nicação deve privilegiar a ação humana envolvida nos 
processos localizados no passado. Ao invés de se buscar 
instituições, funções, dispositivos, máquinas e gramáti-
cas, há que se pensar na forma como os atores sociais 
constroem práticas comunicacionais numa longa histó-
ria de criação de próteses para tornar mais eficiente o 
ato comunicacional.



121História e modos de comunicação do século XIX: Leituras (e escrita) dos 
escravos brasileiros

Gostaria ainda de enfatizar uma vez mais a questão do 
valor do conhecimento passado. Não é todo o passado 
que valorizamos em sua integralidade: desse passado ele-
gemos um aspecto, demarcamos como fundamentais mo-
mentos axiais que instauram rupturas no terceiro tempo, 
o tempo da história, o tempo calendário. Mas, essa seleção 
memorável depende, também, do valor atribuído a cada 
época história, como já enfatizamos a partir da leitura de 
Agnes Heller (1993). Porém, como interpretar o passado a 
luz das visões de mundo dos homens do passado? Como 
adentrar no espírito de uma época percebendo valores 
que não são mais os nossos?

Encontramo-nos mais uma vez diante do problema da 
cientificidade: é a adoção de normas, preceitos, teorias, 
possibilidades metodológicas que, na essência, indicam a 
possibilidade de visualizar o passado de forma verdadeira. 
Assim, valores de outrora, interpretados à luz da compre-
ensão presente do pesquisador, torna-se, pela questão da 
fiabilidade da historia falar do passado, o verdadeiro passado. 
Procura-se encontrar nos rastros deixados marcas que reve-
lam, pela interpretação produzida e permitida, um mundo 
que, até então, fora desconhecido. São os princípios nor-
mativos produzidos no presente que permitem o acesso a 
um passado considerado como se fosse real, já que o que 
é formulado pela historiografia deve ser a verdade (ou o 
conhecimento verdadeiro).

Mas, é preciso perceber também que a norma do co-
nhecimento científico é uma visão de mundo própria de 
uma época histórica. A aceitação e a construção de con-
ceitos como avaliadores, ou seja, possuindo em si mesmo 
essência explicativa, são visões de mundo produzidas em 
dado momento histórico.  

Da mesma forma, é uma questão de valor perceber nos 
vestígios certas mensagens desse passado. Se houver, numa 
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determinada época, a consciência histórica disponível para 
enxergá-las e, posteriormente, interpretá-las, pode-se ter 
uma história a ser contada dentro das normas da cientifici-
dade da disciplina.

Gostaria de fechar essa exposição com duas questões, a 
meu ver, centrais para uma reflexão histórica dos meios de 
comunicação: Quando um processo comunicacional pas-
sado se constitui em uma intriga que faz dele um aconte-
cimento histórico? Quando alguma coisa que foi narrada 
no passado, pode ser renarrada?

Se essa é a essência teórica do movimento histórico, ou 
seja, é acontecimento histórico aquilo que foi narrado e 
que pode ser renarrado, a rigor, são os processos comunica-
cionais localizados nos tempos idos que são sempre obje-
tos de qualquer reflexão histórica. Poderíamos, então, nos 
perguntar: seria o valor eminentemente comunicacional da 
História que produz uma espécie de esquecimento volun-
tário dos estudos de comunicação em relação à complexi-
dade dos fenômenos históricos?
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Introdução

Nunca, em toda história da televisão brasileira, tantas 
pessoas tiveram acesso ao aparelho e, da mesma forma, nun-
ca tantos aparelhos estiveram distribuídos pelo interior das 
residências, em especial das residências de classe média, que 
hoje reservam uma sala para a televisão e colocam aparelhos 
de TV no quarto dos seus filhos. Da mesma forma, também, 
nunca tantos brasileiros tiveram acesso a um número tão 
grande de canais. O consumo midiático é particularmente 
relevante no Brasil e, para as classes de menor poder aqui-
sitivo, a televisão é efetivamente a principal fonte de infor-
mação e até de lazer. Mas, quando falamos em televisão, é 
necessário esclarecer algumas mudanças recentes: o relativo 
sucesso do país no plano econômico3 levou a classe C ao 
paraíso do consumo, e um dos objetos-fetiche deste consumo 
é, sem dúvida, a televisão. Mas isso não é tudo: o consumo 
dos aparelhos está muitas vezes associado ao consumo dos 
canais por assinatura, seja por meio da assinatura de uma TV 
a cabo, seja por satélite ou por meio de inúmeros “gatos” e 
outras possibilidades de transmissão não regulamentada dos 
canais codificados.

Se há alguns anos a frase que simbolizava a relação da 
televisão brasileira era que “a televisão mudou o Brasil”, 
neste momento, temos que considerar que a televisão bra-
sileira também está em processo de mudança, e alguns sin-
tomas dessas mudanças são as possibilidades que surgem na 
programação das emissoras nacionais de televisão por as-

3.  Estudos do PNAD, do IBGE que mostram transformações moti-
vadas por variações na estrutura de preços, mudanças no tamanho 
da família, à transformação do papel da mulher e a maior oferta de 
crédito. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/nec/n74/29637.
pdf. Acesso em janeiro de 2010.
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sinatura, ou melhor, geradas em território nacional e que, 
por princípio, destinam-se, especificamente, ao público 
brasileiro e às comunidades geo-brasileiras – brasileiros que 
migraram para outros países – que hoje estão presentes em 
diferentes continentes.

Este artigo irá se debruçar sobre a análise de um desses 
canais e, mais especificamente, a análise do programa ‘Via 
Brasil’, com o objetivo de entender como ele se insere na 
programação da Globo News, e quais as características do 
seu conteúdo. Para fundamentar essa observação, será de-
senvolvida uma breve análise do desenvolvimento da te-
levisão no Brasil, como ela se relaciona com a questão da 
identidade nacional, a implantação das emissoras de televi-
são a cabo e os seus reflexos no consumo televisivo, além 
de um breve histórico da Rede Globo de Televisão e dos 
seus produtos –  em particular seus produtos jornalísticos. 
O objetivo é analisar como o programa Via Brasil retrata o 
Brasil, a partir de suas tradições, hábitos, história, folclore e 
elementos culturais (como culinária, turismo e artesanato) 
e como ele está vinculado a aspectos ligados a cidadania e à 
inclusão dos cidadãos ao mundo do consumo.

Televisão e identidade nacional

Enquanto veículo de comunicação e empresa de capital 
privado, a Rede Globo fez “... deste país fragmentado que é 
o Brasil alguma coisa parecida com uma nação civilizada....” 
(KEhL: 1986, p. 169). Mas, ao integrar e consolidar uma 
“identidade nacional”, reinterpretou essa identidade, eventual-
mente relacionando aspectos característicos do país a partir de 
interesses comerciais e mercadológicos. (KEhL: 1986, p. 103). 

De uma forma geral, a construção de um senso de iden-
tidade de um povo é relativa, criada a partir do contato com 
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outras culturas, na medida em que se percebem as diferen-
ças entre uma comunidade e outra e constrói-se um laço 
social a partir do que é exclusivo a um grupo e o coloca em 
oposição a outros. No entanto, “Enquanto as identidades 
culturais são formadas por diversos universos simbólicos, 
que vão constituir fundos de lembranças, a memória nacio-
nal é da ordem da ideologia, é o produto de uma história 
social que transcende os indivíduos” (MOTA: 2010, p. 158)

Mas, falar em identidade nacional significa falar em nação. 
Essa entidade abstrata teve nas suas origens a discussão sobre a 
questão racial, uma vez que nas comunidades que deram origem 
a esse conceito, a tribo era – em uma análise simplista – uma ex-
tensão da família, e a nacionalidade uma extensão da tribo. 

No entanto, a história colocou o Brasil em uma situação 
peculiar, na qual a questão racial assume outro aspecto. Da 
Matta (1981) destaca que coube a Gilberto Freyre4 trans-
formar o “mito das três raças” em chave para compreensão 
do Brasil, mostrando como, na construção da identidade 
nacional, o que era mestiço torna-se nacional e o conceito 
de raça é subjugado pelo conceito de cultura.

Mas o caminho até essa síntese foi marcado por inúme-
ras dificuldades: aspectos como a grande extensão territo-
rial e formas diferenciadas de ocupação e colonização dos 
espaços, com problemas de clima muito distanciados, além 
da ausência de um envolvimento em grandes proporções 
em guerras de defesa territorial, dificultaram a dissemina-
ção de um sentimento de brasilidade. A própria memória 
social das diferentes regiões, com suas guerras e conquistas, 
cujo impacto era local, interferiram nesse processo.Essa si-
tuação começa a mudar na metade do século XX, quando 

4.  A referência diz respeito indiretamente a FREYRE, Gilberto. Ca-
sa-Grande & Senzala, editada pela primeira vez em 1933.  
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“A junção entre estes termos se altera em todo o 
mundo devido a mudanças econômicas, tecnológi-
cas e culturais, pelas quais as identidades se organi-
zam cada vez menos em torno de símbolos nacio-
nais e passam a forma-se a partir do que propõem, 
por exemplo, hollywood, Televisa e MTV.” (CAN-
CLINI: 2008, p. 14)

Essa relação assume características específicas em países 
que, como o Brasil, construíram-se a partir de processos 
intrínsecos resultantes de desenvolvimentos desiguais e de 
condições internas e externas contraditórias, as quais in-
cluem o seu valor estratégico, no continente; mas, também, 
aspectos como uma formação multi-étnica-racial, migra-
ções inter-regionais em grande escala, processos de urba-
nização acelerado, instabilidade no mercado de trabalho e 
políticas sociais insuficientes.

A partir desse conjunto de dados, evidentemente ex-
postos de forma simplificada e resumida, podemos dizer 
que, no Brasil, pensar a reconfiguração da identidade na-
cional (ou a sua criação, como preferem alguns autores) 
envolve uma equação da qual fazem parte resultados de 
comunicações anteriores – inclusive as ações do Bureau 
para Assuntos Latino Americanos dos Estados Unidos, que 
desenvolve campanhas para manter os aliados, aumentando 
sua autoestima, o uso ostensivo do sucesso no futebol; mas, 
principalmente, o uso sistematizado que o Governo Militar 
fez da televisão, aí incluindo uma aliança, mais ideológica 
do que formal, com a Rede Globo de Televisão. 

A televisão constrói uma metanarrativa identitária que 
se estende por seus diferentes produtos – telenovelas, minis-
séries, programas humorísticos, como, também, documen-
tários e telejornalismo – que sobrepõem as narrativas tra-
dicionais. De fato, foi pela televisão – e em particular pela 



132 Jornalismo: História, Teorias, Gêneros e Práticas

Rede Globo – que o Brasil começou a se conhecer e se 
reconhecer, a definir suas fronteiras culturais, criando desde 
uma unidade tanto no campo de conteúdo – imagens do 
Brasil – quanto também uma unidade no campo linguísti-
co, um uso hegemônico da língua portuguesa – que hoje 
identificamos com o português falado no sudeste, mais es-
pecificamente no Rio e em São Paulo. 

Evidentemente, ao construir a “cara do Brasil”, a televisão 
distorceu a imagem refletida: o Brasil apresentado pela televi-
são é mais branco, mais rico, mais “sudestino” (PRIOLLI In 
BUCCI: 2000, p. 14-15) mais limpo, mais europeu (ARAÚ-
JO: 2000) do que o Brasil real. A máxima atinge a quase 
totalidade da televisão nacional – inclusive os programas de 
auditório, que selecionam moças “bonitas” para compor as 
plateias, – mas tem uma discreta exceção nas imagens dos 
estádios de futebol.  Kehl sintetiza esse processo, afirmando 
que “as imagens únicas que percorrem, simultaneamente, um 
país tão divido quanto o Brasil contribuem para transformá-
-lo em um arremedo de nação, cuja população, unificada não 
enquanto ‘povo’ mas enquanto público, articula uma mesma 
linguagem segundo uma mesma sintaxe.”

Breve Histórico das Empresas Globo

A TV Globo foi fundada em 26 de abril de 1965, no 
Rio de Janeiro, tendo à frente o jornalista Roberto Mari-
nho, filho e sucessor do também jornalista Irineu Marinho 
Coelho de Barros.  Dois anos mais tarde, o empresário ini-
cia a formação da Rede Globo de Televisão, com a compra 
da TV Paulista. As duas ações foram o passo inicial de uma 
bem sucedida estratégia que envolvia não apenas a cons-
trução de um grande holding na área de comunicação, com 
emissoras próprias e afiliadas distribuídas por todo terri-
tório nacional, como também o desenvolvimento de uma 
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empresa capaz de comercializar e exportar produtos de 
audiovisual.Trabalhando a partir desta estratégia, em 1969, 
a Globo inaugura o Jornal Nacional, primeiro telejornal 
brasileiro a ser transmitido em rede e que se tornaria o 
programa jornalístico mais assistido no país.  

Segundo dados da própria empresa, a Rede Globo de Televi-
são alcança 5.482 municípios brasileiros, cobrindo 98% do terri-
tório nacional e 99,50% da população. Sua programação conta 
com mais de 1.800 horas anuais de telejornalismo e 2.500 horas 
anuais de novelas e programas. Pode ser vista em 130 países atra-
vés da TV Globo Internacional, primeiro canal brasileiro trans-
mitido via satélite para o exterior, e possui afiliados em todos os 
Estados brasileiros. Em seu site oficial, a rede Globo define-se 
como um espelho que reflete a cultura do país, reforçando a 
ideia através de seu slogan: A gente se vê na Globo.  

No final de 1996, as Organizações Globo colocaram no ar 
o canal pago Globo News, como parte da adequação a uma 
tendência já sedimentada em outros pontos do mundo, mas 
que ainda se desenhava no Brasil: os canais de notícias 24 horas. 
Essa nova modalidade condiz com a demanda cada vez mais 
intensa por informação e com a cultura da velocidade e do 
imediatismo, valores imprescindíveis numa sociedade conecta-
da (ou que assim se vê). Trata-se de um canal pago, transmitido 
pela Globosat, mas que disponibiliza o conteúdo em seu site. 

Televisão e Jornalismo: TV aberta, TV codificada

[...] falar de televisão remete a que se fale antes de outra 
coisa, bem mais antiga que ela, que é a própria imagem, a 

forma de o homem representar as coisas que deseja através 
de símbolos, sinais, traços, marcas e toda uma série de ele-

mentos visuais (MARCONDES FILhO: 1994, p. 8).
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A história do telejornalismo brasileiro caminha em para-
lelo com a própria história da televisão brasileira. Essa relação 
antiga, no entanto, encobre um grande leque de contradi-
ções. Em geral, o telejornalismo é entendido pelos empresá-
rios como um gênero pouco atrativo na relação custo/bene-
fício (LINS E SILVA: 1985, p.34). A sobrevivência do gênero 
está embasada na concepção do Jornalismo como um tipo 
de prestação de serviço, uma atividade que traz prestígio e 
importância política ao meio (FISKE: 1987, p.281). 

A presença histórica do telejornalismo na programação 
da televisão brasileira consolidou um modelo que, ainda 
que em constante processo de adaptação, desenvolveu for-
matos e linguagens específicas. Essa evolução pode ser tra-
çada em paralelo com a evolução da própria televisão, e não 
é surpreendente, portanto, a sua migração para a televisão 
codificada, quando essa começa a se destacar como veículo 
acessível a setores importantes (numericamente e econo-
micamente) da população.

No entanto, a migração do telejornalismo para as TVs 
codificadas (a cabo ou via satélite, mas em ambos os casos 
mediante o pagamento de assinaturas) exigiu adaptações 
do Jornalismo a novos formatos e possibilidades, ainda que 
sem uma grande ruptura com práticas anteriores do Jorna-
lismo televisivo, cujo modelo em geral obedece ao padrão/
modelo norte-americano. Esse modelo logo se tornou a 
base dos “canais de notícias”, cuja produção envolvia/en-
volve um estratégico aproveitamento do material (fontes, 
equipes de reportagens e até mesmo equipamentos técni-
cos) de emissoras de sinal aberto, de maior porte, a qual 
estavam/estão vinculadas. Na prática, o canal de notícias 
vinculado a uma emissora aberta faz mais do que um apro-
veitamento do material, pois aproveita, também, o que não 
foi usado ou veiculado, para dar um tom de maior aprofun-
damento ou mais riqueza de detalhes na sua produção.  A 
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regra geral, aliás, é o reaproveitamento do material, que é 
repetido até a exaustão (ou seja, até o telespectador perder 
o interesse por ele) em intervalos de hora em hora ou de 
meia em meia hora com poucas mudanças no conteúdo. 
Ainda assim, o volume de informações é insuficiente para 
cobrir as “24 horas” de notícias e o Canal de Notícias da 
Rede Globo, seguindo exemplos já testado em outros paí-
ses, começou a abrir espaço para produtos jornalísticos não 
factuais – ou não dedicado exclusivamente para as hard news 
(no jargão jornalístico brasileiro, matérias quentes) e usan-
do, também de forma estratégica, programas já veiculados 
em sinal aberto, como o Globo Repórter, Globo Ecologia 
e Globo Ciência. 

Além disso, dando início a produções próprias (ou ini-
cialmente sem a participação ostensiva da emissora de sinal 
aberto com a qual possui vínculos), a Globo News lançou 
mão de um significativo conjunto de programas voltados 
para opinião, em diferentes versões do que os jornalistas 
chamam pejorativamente de “programas de sofá”; ou seja, 
programas construídos a partir da presença de um apresen-
tador/entrevistador e de convidados que opinam/comen-
tam fatos diversos. Também como parte dessa estratégia de 
diversificação, a emissora começou, então, a veicular pro-
gramas tematizados com o conteúdo diferenciado, compos-
tos principalmente por matérias de serviço e por matérias 
curiosas (os chamados fait-divers) ou matérias de interesse 
humano, que se inserem dentro da classificação de Jorna-
lismo diversional5.São programas que trabalham a partir de 
uma “colagem” de informações, cuja lógica extrapola as ex-
pectativas do público e a percepção mercadológica inicial 
dos canais de notícia. 

5.  Ver tópico seguinte sobre Jornalismo diversional.
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Gêneros jornalísticos, algumas 
classificações possíveis

Entende-se que Gêneros são categorias a partir das quais 
podemos agrupar trabalhos semelhantes, que refletem um 
momento da sociedade, auxiliando a produção e leitura 
destes trabalhos. Os estudos sobre gêneros têm início com a 
retórica, que classifica três tipos de discursos: o deliberativo, 
o judiciário, ou forense, e o epidítico, ou de exibição. Platão 
faz a distinção entre lírico, épico e dramático, mas outra 
classificação do mesmo período opõe a tragédia à comédia. 
A categorização ultrapassou os limites da literatura e atin-
giu a produção dos meios de comunicação.6

O gênero é uma abordagem ritual, uma relação de troca 
entre o emissor e a audiência, por meio da qual texto se 
define, ou ainda como “estratégia de comunicabilidade”, 
(MARTíN-BARBERO: 1997, p. 301). Jost entende que o 
gênero deve ser definido a partir do conceito de contrato: 
“um acordo no qual emissor e receptor reconhecem que se 
comunicam e o fazem por razões compartilhadas” (2004: p. 9). 
O gênero “...estabelece um modo de comunicação ou, mais 
especificamente, uma situação comunicativa, entre o emissor 
e o destinatário” (JENSEN: 1986, p. 50); formando “sistemas 
de orientação, expectativas e convenções que circulam entre a 
indústria, o texto e o sujeito”, que fornecem antecipadamen-
te um contexto interpretativo. Os gêneros “constituem uma 
mediação fundamental entre as lógicas do sistema produtivo 
e a do sistema de consumo, entre a do formato e a dos modos 
de ler, dos usos”. (MARTíN-BARBERO: 1997, p. 298).

6.  Um exemplo são os gêneros cinematográficos: ação, musicais, fil-
mes de terror ou comédias; gêneros televisivos: shows, programas 
informativos, telejornais, etc. Também o conjunto do material jor-
nalístico é classificado a partir de diferentes gêneros.
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O Jornalismo usa os gêneros como recurso para atender 
às necessidades de padronização de produto7. Dessa forma, 
analisar o Jornalismo a partir dos gêneros implica reconhe-
cer que o receptor orienta sua interação com a informação 
de acordo com as expectativas geradas pelo próprio reco-
nhecimento do gênero. O gênero não é só uma estraté-
gia de produção, é tanto ou mais uma estratégia de leitura 
(MARTíN-BARBERO: 1997, p. 64).

Classificações dos gêneros no Jornalismo brasileiro 

No Brasil, sabe-se que a primeira classificação de gêne-
ros foi proposta por Luiz Beltrão (1967), no final dos anos 
1960. Este autor realiza uma divisão de gêneros jornalísti-
cos, a partir de uma perspectiva funcionalista: Jornalismo 
Informativo, Interpretativo e Opinativo. Beltrão influen-
ciou pesquisadores como Marques de Melo, que elabora 
diferentes tabelas de gêneros e formatos (1972, 1985. 2003, 
2010), sendo que a última inclui além do informativo, opi-
nativo e interpretativo, o Jornalismo utilitário e diversional. 

As classificações propostas por Beltrão e Melo são ba-
seadas principalmente na intencionalidade (ou disposição 
psicológica) do emissor/autor, na natureza estrutural do 
texto e nos modos de escrita (no estilo do texto), na na-
tureza do tema e/ou assuntos abordados e nas articulações 
culturais do texto com o veículo mediático no qual ele se 
expressão. Todavia, autores diferentes classificam os gêne-
ros a partir de outras possibilidades. O pesquisador luso-
-brasileiro Chaparro (1998) questiona a divisão dos gêneros 
baseada na separação de informação e opinião, e relaciona 

7. Em oposição ao conceito literário de um trabalho de autoria.
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o Jornalismo a duas ações básicas: relatar e comentar, pro-
pondo uma classificação baseada nos gêneros: comentário 
(espécies argumentativas e espécies gráfico-artísticas) e re-
lato (espécies narrativas e espécies práticas). Tendo como 
base o estilo do texto e a natureza do tema e/ou assuntos, 
e as articulações interculturais do texto, podemos classificar 
os gêneros também a partir da tipologia (tipos de conteúdo). 
Enquadram-se, nessa classificação, as classificações do Jorna-
lismo esportivo, Jornalismo feminino, o Jornalismo literário, 
o Jornalismo cultural e muitos outros. Considerando ainda 
a tipologia do material jornalístico é possível separa a infor-
mação nova ou inédita – notícia, a informação curiosa ou 
de “interesse humano” (os fait-divers) o Jornalismo de servi-
ço, e as matérias de repercussão ou suítes (TEMER: 2002).

Neste texto, o ponto de partida é a definição de gêneros 
de Marques de Melo (2010) e em particular a definição de 
Jornalismo diversional, mas com fortes influências da carac-
terização da tipologia realizada por Temer (2002).

O Jornalismo Diversional e o programa Via Brasil

A emergência da chamada sociedade do espetáculo 
(DEBORD: 1997) e a articulação cultural voltada para o 
mercado têm enfatizado o entretenimento e a publicidade, 
de modo que já se pode indagar se não seria essa a nova 
função principal do Jornalismo. Para Kellner (2001), o en-
tretenimento em forma de espetáculo molda os âmbitos da 
sociedade, extrapolando suas restrições originais e invadin-
do fronteiras até então impenetráveis ou, pelo menos, clara-
mente desassociadas. Tal expansão é comumente atribuída 
ao poder da cultura de mercado, causadora de um longo 
processo de reorganização do mundo, segundo as diretrizes 
do consumo, e da comunicação de massa, cuja linguagem e 
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ferramentas acabaram deslocadas da posição de meio pelo 
qual se transmite a comunicação para a de construtoras des-
sa comunicação:

Desse modo, o entretenimento há muito tempo relegado 
e colocado em segundo plano apresenta-se como um dos 
valores principais da sociedade da informação. Seu obje-
tivo é proporcionar uma válvula de distração, de prazer e 
de diversão às pessoas, ora ajudando-as a uma ruptura 
com a vida real (por meio da evasão para uma realidade 
diferente da vivenciada rotineiramente), ora promovendo a 
formação intelectual. (DEJAVITE: 2008, p. 39)

Assim, torna-se relevante cativar o público pelo entrete-
nimento. Um dos conceitos cunhados para dar conta dessa 
nova realidade é “Jornalismo de infotenimento”. Para as ro-
tinas de produção do Jornalismo, o entretenimento se so-
bressai como um valor/notícia fundamental que tanto pode 
ser utilizado como mais um valor/notícia (mesclado aos 
demais no processo natural de negociação) quanto pode ser 
decisivo na mudança de “objetivo” do produto jornalístico: 
informar torna-se menos importante que divertir. Sua utili-
zação determina ainda uma mudança na estruturação bási-
ca da notícia como produto, com o acréscimo de elementos 
figurativos próprios da literatura, do teatro ou do cinema, e 
a exploração das sensações e mecanismos de catarse.  Mar-
ques de Melo denomina como Jornalismo diversional, a 
vertente jornalística que, em resumo, pretende entreter o 
leitor por meio de reportagens mais leves e mais próximas 
da linguagem literária.

A partir do que define Marques de Melo (2010), o Jor-
nalismo diversional não apenas retoma recursos, estruturas 
e soluções da literatura. Ele esclarece se tratar, na verdade, 
de um resgate da expressividade literária, perdido em nome 
de ideais profissionais como objetividade, distanciamento 
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e uniformidade. Os moldes tradicionais do texto jornalís-
tico, que reforçam esses ideais, são quebrados ou afrouxa-
dos para permitir que a cobertura possua um enfoque mais 
subjetivo, menos uniforme e mecânico. Convém lembrar, 
entretanto, que o formato “tradicional” de Jornalismo, seja 
televisivo, impresso ou outro, consiste numa rede de deci-
sões acertadas, de esquemas testados e soluções repetidas 
mas constantemente colocadas à prova na lida diária com 
os fatos e os públicos. Mais do que aspectos textuais, o Jor-
nalismo diversional se delimita no contexto e no âmbito 
dos objetivos. Trata-se, então, de um gênero que procura 
atender a um público ávido por emoções, prazer, entrete-
nimento, espetáculo e resistente ao esforço, à profundidade 
e à paciência. Ou ainda, o Jornalismo diversional engloba o 
Jornalismo leve, que lança mão da literatura apenas naque-
les recursos que possibilitem a leveza de um texto elegante, 
atraente, chamativo.

Entre os diversos modelos que incluem o Jornalismo 
diversional, podemos destacar os “fait-divers” ou matérias 
de interesse humano. Trata-se de uma expressão comum ao 
Jornalismo, traduzida ao “pé-da-letra” do human interest do 
Jornalismo americano. Como o próprio nome já diz, são 
fatos que se distinguem em função de uma grande carga 
emocional. Sobre as matérias de interesse humano: 

“...consiste, em um sentido amplo, no  ‘reflexo do modo de 
ser do homeme’, na presença dos instintos e paixões huma-
nas – as nobres e as menos nobres – no desenvolvimento 
das ações informativas .[...] É o que do homem interessa 
ao homem” (PEREZ CALDERON: 1970, p. 38)

As matérias de interesse humano sempre estiveram pre-
sentes no Jornalismo e sempre pareceram incomodar os 
jornalistas, uma vez que além de carregar um enorme po-
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tencial sensacionalista, são passíveis de distorção. Da mesma 
forma, o uso das histórias de interesse humano sempre foi 
uma receita eficiente para atrair o público. 

Aparentemente, o que distingue a história de interesse hu-
mano do restante do material publicado é que sua valoração, 
enquanto notícia ocorre em função unicamente da sua carga 
emocional, mas STEPhENS (1993: p. 258-265) aponta um 
conteúdo moralizador presente neste tipo de reportagem.

Assim, enquanto a matéria de serviço tem um compo-
nente pedagógico, geralmente direcionado ao consumo ou 
ao comportamento público, a matéria de interesse humano, 
em função de sua carga moral ou moralizadora, tem esse 
conteúdo pedagógico voltado para o comportamento éti-
co, doméstico, familiar.

O Jornalismo diversional, para termos deste trabalho, 
não escapa da lógica de produto nem tem esse interesse. 
Neste sentido, o Jornalismo diversional: 

[...] preenche os momentos de ócio das pessoas ou co-
munidades, oferecendo informações não necessariamente 
utilitárias, mantendo seções que buscam entreter, ou abrin-
do espaço para prender o interesse do público, divertindo-
-o. Essa função corresponde ao Jornalismo diversional. 
(MARQUES DE MELO: 1994, p. 27-28-29)

Como parte do Jornalismo de infotenimento, Jornalis-
mo diversional tende a valorizar categorias temáticas “leves”, 
como moda, cinema, telenovelas, hobbies, gastronomia, cele-
bridades, etc. Sua definição, entretanto, não se restringe à te-
mática, mas compreende também o formato e o posiciona-
mento diante do público. Finalmente, Jornalismo diversional 
será representado por aqueles programas que adotam a credi-
bilidade do formato jornalístico para transmitir informações 
ditas leves, porque visam, sobretudo, ao entretenimento.
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Análise do conteúdo

A análise se propõe a delimitar que país  é esse que o 
Via Brasil apresenta, como seu conteúdo trabalha a ideia 
de brasilidade, que regiões e lugares representam essa ideia 
e através de quais temas ela é revelada? Ao mesmo tem-
po, procura-se por características que poderiam classificar 
o programa como Jornalismo diversional, segundo os pa-
râmetros já explicitados.  Para alcançar tais objetivos, serão 
utilizadas as categorias de análise:

a) TEMÁTICA (quais temas são considerados mais con-
dizentes): categorização pré-analítica, ou seja, ocorre antes 
que o material seja efetivamente destrinchado e analisado, 
averiguada a partir dos títulos e imagens iniciais das re-
portagens. Compõe a temática; Artes plásticas e artesanato, 
Eventos religiosos, tradicionais ou sociais, Música e dança, 
Turismo e Belezas Naturais, Culinária, Curiosidades/ Ex-
centricidades, Iniciativas sociais ou individuais;

b) ORIGEM: categorização pré-analítica, determina a ori-
gem dos personagens e situações apresentadas nas matérias, 
e está dividida em duas etapas, a primeira diz respeito à lo-
calização rural ou urbana, e a segunda as regiões de origem 
do material jornalístico; 

c) ENFOQUE: tendência valorativa das matérias, seu po-
sicionamento e julgamento diante dos fatos e a maneira 
como os elementos são apresentados ao público. 

d) ELEMENTOS DE BRASILIDADE: categoriza quais 
elementos o programa associa a uma identidade brasilei-
ra, a partir dos itens: Empreendedorismo (relacionada 
ao conceito do brasileiro como um indivíduo trabalhador, 
esforçado, criativo e, por vezes, malicioso), Adaptação/
Criatividade: relaciona à ideia de que o brasileiro sempre 
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encontra um “jeitinho” especial para lidar com situações 
difíceis, Religiosidade/ Misticismo:  enfoca o teor mís-
tico do povo brasileiro, Simpatia:  engloba o mito do brasi-
leiro como um povo amistoso e sempre aberto, Tradição 
e Miscigenação.

É importante lembrar que tais categorias são didáticas e 
se apresentam quase sempre de maneira mista, sendo que, 
em alguns casos, sua divisão não é possível. 

A partir dessas considerações, foi analisado o material 
foi retirado do site da ‘Globo News’ (que não representa os 
programas na íntegra) referente ao material veiculado no 
período de janeiro a junho de 2011. A escolha foi determi-
nada pela acessibilidade, sendo que as pré-análises TEMÁ-
TICA, ENFOQUE e ORIGEM foram aplicadas a todas as 
matérias disponíveis no site, o que representa um total de 84 
matérias, começando em outubro de 2010 e terminando 
em julho de 2011, e os demais itens as seis matérias corres-
pondentes a primeira de cada mês. 

Com a análise geral, chegou-se aos resultados: de 84 ma-
térias disponíveis, 29 tratam de Estados da região Sudeste, 
20 da região Nordeste, 13 da região Sul, quatro do Centro-
-Oeste e nenhuma do Norte. Além dessas, 18 matérias não 
especificam a região, sendo neutras ou gerais (quando tra-
tam de temas do “Brasil todo”). Também foi averiguado 
que 28 matérias tratam do meio rural (incluindo pequenas 
cidades ou vilas interioranas), 25 do meio urbano e 17 não 
especificam.  Das matérias analisadas em profundidade, te-
mos três da região sul, 1 da região Sudeste, 1 do Centro-
-Oeste e 1 do Nordeste, sendo 3 urbanas e 3 rurais. 

A análise em profundidade indicou que os principais 
elementos de brasilidade ressaltados foram a criatividade, 
a miscigenação e a tradição. Não aparecem de modo puro, 
mas vinculados entre si em maior ou menor grau. Nas ma-
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térias de receita culinária, percebe-se uma junção interes-
sante entre os três. Em geral,  essas matérias apelam para ele-
mentos tradicionais – como no caso do pequi e do baião de 
dois – mas que, para a receita apresentada, serão modificados 
por chefs de cozinha para dar um “tempero diferente”. Assim, ao 
mesmo tempo em que se reforça o elemento tradição, destaca-
-se a capacidade criativia e de mistura do brasileiro.

Um aspecto interessante é que o elemento Tradição nas 
matérias da região sudeste é geralmente vinculado ao ele-
mento histórico. Na matéria a respeito da Maria-Fumaça 
de São Paulo isso fica claro: o esforço de recuperação da 
ferrovia quer resgatar uma tradição passada do Estado. Em 
contrapartida, o elemento tradição nas outras regiões é um 
fato presente, ainda em curso, visível e vivo. Na matéria sobre 
Antonina, cidade paranaense, as antigas histórias de assom-
bração que povoam os casarões ainda são contadas e perma-
necem vivas numa população “tradicional”. De certo modo, 
essa abordagem engessa as regiões nordeste, centro-oeste e sul, 
que levariam uma vida ainda tradicional e, por isso, pitoresca, 
diferente do sudeste, que é moderno e mais paupável. 

Assim, o  “Brasil principal” mantém-se na região sudeste, 
ou pelo menos o Brasil que assiste ao programa. Enquanto 
a matéria sobre o pequi goiano, do dia 02/01/2011, é pre-
cedida por uma introdução explicativa da apresentadora, 
que situa Goiás, tradição e cultura goiana em determina-
do ponto, a matéria do dia 05/02/2011, sobre a Maria-
-Fumaça restaurada em São Paulo, introduz-se com a frase: 
“ Quem nunca andou de trem agora terá a chance de fazer 
um passeio interessante.”, querendo dizer que todos os te-
lespectadores teriam acesso à maria-fumaça de São Paulo e 
conheceriam a Estação da Luz. Nessa matéria, fala-se sobre 
a importância das ferrovias para o Brasil, enquanto na outra 
foca-se a importância do pequi para Goiás, para seu folclore 
e tradição. De um lado, o folclore pitoresco e isolado, do ou-



145Via Brasil e Identidade Nacional – um estudo sobre o Jornalismo diversional 
no Canal Globo News

tro a história brasileira geral.  A  ausência de matérias sobre o 
Norte  constitui outro indicativo da configuração geográfi-
ca desse Brasil imaginário: o sudeste como o Brasil Paupável 
dos telespectadores, o Nordeste como um Brasil tradicional 
e forte, o Sul como um Brasil Pitoresco, o Centro-Oeste 
como um Brasil Desconhecido e o Norte inexistente. 

O  Programa ‘Via Brasil’ se propõe a “ mostrar o país 
que a gente quer. O Brasil que dá certo”.  Para isso, centra 
suas reportagens no turismo, em questões ambientais,  no 
artesanato , na culinária e em curiosidades de regiões que 
estão fora do eixo Rio-São Paulo (ou melhor, fora das áre-
as urbanas dessas duas metrópoles) preferencialmente áreas 
rurais e pobres. Os temas são apresentados sob um viés po-
sitivo, emocional e familiar,  que se reflete tanto na escolha 
dos assuntos quanto na estrutura leve e descompromissada 
das matérias. Embora construído para denotar intimidade 
e familiaridade, o Programa não se aprofunda nos temas 
expostos e acaba, conotativamente, lançando um olhar de 
turista sobre as realidades retratadas. Eis aí um paradoxo 
interessante: o ‘Via Brasil’ desenvolve-se como se íntimo 
desse Brasil que dá certo, mas não consegue se desfazer da 
pose deslumbrada de turista, de alguém que está de passa-
gem e só é capaz de encanto diante daquilo que é evidente, 
pitoresco e exótico. Não se trata de um olhar profundo em 
busca de explicações, mas de uma olhadela fotográfica, que 
procura se entreter, distrair-se, encantar-se. 

Conclusão: Via Brasil Identidade e Cidadania 
Análise de Dados

O Jornalismo é, por definição, um espaço enunciativo 
voltado para o relato do presente, do que é atual ou con-
temporâneo: é o retrato do presente. Mas, o Jornalismo só 
se concretiza por meio de suportes mediáticos, que são, há 
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um mesmo tempo, resultado de uma complexa relação en-
tre o consumo e a cultura, e uma ação que impacta o com-
portamento social. 

Neste sentido, a televisão, mais do que qualquer outro 
veículo, tem sabido se aproveitar lucrativamente dos dife-
rentes aspectos da cultura popular brasileira. Esta relação se 
estende aos canais a cabo de notícias. Particularmente no 
caso da ‘Globo News’, é bastante claro o prolongamento 
das ações (e do aprendizado) desenvolvido pela Rede Glo-
bo de Televisão.

Mas, ao estender a exibição de aspectos da cultura por meio 
de narrativas dramatizadas com características do Jornalismo, 
a emissora oferece ao leitor não apenas conteúdos, mas “um 
modo de vivenciar relações sociais” (MOTA: 2010, p. 161)

Fica claro que no jogo de exposição dos elementos que 
constituem/reforçam o sentimento de brasilidade feito 
pelo programa Via Brasil, a transformação da informação 
em material jornalístico se dá a partir de uma articulação 
entre um processo de representação de personagens e ações 
com a memória social pré-existente. Essa relação está cen-
trada em algo mais do que uma simples referência ao fato/
situação retratada: ela oferece uma interpretação cultural dos 
personagens (estereótipos culturais) envolvidos nessas situa-
ções, consolidando a lembrança/memória dos fatos sociais.

Estas lembranças/memórias, por sua vez, fornecem ele-
mentos para a consolidação de um mapa cultural do país, 
alimentando o imaginário por meio do qual percebemos o 
próprio Brasil. No ‘Via Brasil’ o país “Brasil” deixa de ser 
uma abstração, um mapa desenhado nas aulas de geogra-
fia, para ganhar uma intensidade humanizada por histórias, 
vivências e experiências dos próprios brasileiros. Eviden-
temente, esse processo ocorre por meio da exploração de 
estereótipos construídos por interesses comerciais (ou de 
consumo); mas ainda assim forma um colorido mosaico 
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cultural de um país cuja unidade foi (e é) formada pela 
heterogeneidade das suas tradições culturais e dos próprios 
habitantes.
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2.
A práxis inventiva dos gêneros 
e formatos no Jornalismo de 
Arnon de Mello

José Marques de Melo

Trajetória bem sucedida

Arnon de Mello (1911-1983) ingressou precocemente 
no Jornalismo, como revisor e repórter do Jornal de Alago-
as. Ao completar a maioridade, decidiu tentar a sorte no 
Rio de Janeiro, trabalhando inicialmente como repórter no 
Diário de Notícias, passando depois ao quadro dos Diários 
Associados, comandados por Assis Chateubriand.

Sua atuação no Jornalismo nacional marcou época, con-
sagrando-se como repórter de vanguarda, pelo desempe-
nho na cobertura de dramáticos episódios da política brasi-
leira: a ascensão do getulismo ao poder e a resistência armada 
dos paulistas ao ditador gaúcho. 

No primeiro episódio, ele realizou uma série de entre-
vistas, dando voz aos decaídos da República Velha. No se-
gundo, privilegiou o ponto de vista da Revolução Consti-
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tucionalista, cobrindo os acontecimentos do front paulista, 
além de haver proclamado a vitória política dos que foram 
derrotados militarmente pelas tropas federais.  

Particularmente no caso paulista, praticou um tipo de Jorna-
lismo avançado para a época, em certo sentido, antecipando-se 
ao cultivo de gêneros e formatos que, contemporaneamente, 
estão catalogados como interpretativos, diversionais e utilitários, 
mas também inovando na produção de textos informativos e 
opinativos (MARQUES DE MELO & ASSIS, 2010).

Tanto as entrevistas publicadas no Diário de Notícias 
quanto às reportagens veiculadas pelos Diários Associados 
foram buriladas e enfeixadas em livros que deram notorie-
dade ao jornalista alagoano que tomara um Ita no Norte 
ambicionando triunfar na cidade maravilhosa.

Livro-reportagem

O texto introdutório que Arnon de Mello escreveu, em 
fevereiro de 1933, na primeira edição de ‘São Paulo Venceu!’, 
corresponde a um tratado jornalístico, fundamentando teóri-
ca e, metodologicamente, a natureza do seu livro-reportagem.

Trata-se de um atestado da maturidade de um repórter 
muito jovem (com apenas 22 anos), autodidata, prudente, 
mas ousado e criativo, consciente do seu trabalho inovador.

Os traços singulares da sua narrativa são antecipados di-
daticamente ao leitor.

Cerceado em sua liberdade de apuração dos fatos, o re-
pórter experimenta um modo singular de expressão dos 
cenários observados. Abandona o formato convencional da 
reportagem, produzindo um diário de campo:

Enviado especial dos Diários Associados junto às forças 
em operações no vale do Paraíba e tolhido pela censu-
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ra de publicar qualquer coisa que ferisse os melindres da 
Ditadura, resolvi logo escrever um diário, em que pusesse 
tudo quanto visse e ouvisse no decorrer do movimento 
(MELLO, 1933, p. 15).

Preserva, no entanto, a credibilidade jornalística, narran-
do os fatos com isenção e sinceridade: “livro de jornalis-
ta, de indiscrições e de verdades... [...] procuro ser sempre 
fidedigno. Sou uma testemunha que narra simplesmente 
o que viu e ouviu, sem quase externar opiniões ou fazer 
julgamentos” (MELLO, 1933, p. 19).

Dessa maneira, demonstra que é possível ser objetivo 
sem ser imparcial, fiel aos fatos, sem esconder a simpa-
tia pelos vencidos que proclama vencedores: “feito ao 
calor da luta,  mas em que eu procurei ser sempre fide-
digno, sofreando o mais possível o meu entusiasmo de 
moço, francamente favorável ao grito de protesto que, 
com sacrifício [...] São Paulo ergueu em bem do Brasil” 
(MELLO, 1933, p. 15).

Finalmente, Arnon de Mello registra a solidão vivida 
nessa empreitada, procurando superar os obstáculos que se 
antepunham ao seu caminho como repórter credenciado 
por uma cadeia jornalística que adotava linha editorial de 
oposição ao governo revolucionário.

Para recolher o material que aqui se encontra, tive, no 
entanto, de lutar com vários obstáculos. A minha qua-
lidade de representante dos Diários Associados não me 
recomendava muito à confiança dos oficiais. Eram mesmo 
raros, principalmente no início da luta, os que me falavam 
sinceramente da situação. Eu vivia quase isolado, como 
uma pessoa terrível, e isso, em meio à valentia dos com-
batentes, talvez até me confortasse um pouco a vaidade... 
(MELLO, 1933, p. 19).
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Esse sentimento orgulhoso, ele não esconde ao concluir 
o texto introdutório, no qual se credencia como testemu-
nha ocular da história:

Com este livro simples e apressado, mas verdadeiro e 
honesto, desejo, enfim, lançar um pouco de claridade 
no confusionismo atual e fornecer alguns elementos 
exatos de informação aos que futuramente se preo-
cupem com os dias tormentosos e heróicos da Re-
volução Constitucionalista (MELLO, 1933, p. 20).

Marcas da criatividade

Por que Arnon de Mello decidiu fazer um “diário de 
campo”? O que o induz a anotar tudo que via e ouvia no 
Vale do Paraíba? 

A missão dos “correspondentes de guerra” era cobrir o con-
flito, e não descrever a retaguarda das forças federais, ali acanto-
nadas. Enquanto aguardavam a ofensiva dos paulistas, os oficiais 
dificultavam a imprensa de se aproximar da frente de batalha.

A tática jornalística do repórter está explicada em anota-
ção feita no dia 18 de julho, uma semana depois da chegada 
a Barra Mansa (RJ). Arnon vivenciara a censura feroz pra-
ticada ao trabalho de cobertura dos jornalistas pelos oficiais 
militares de plantão.

Assim sendo, o repórter sente-se livre para preparar seu ‘li-
vro-reportagem’, incluindo o que considerasse relevante e ao 
mesmo tempo experimentando formas de  narrativas que não 
se encaixavam nos padrões usuais do Jornalismo da época. 

O livro ‘São Paulo Venceu’, fonte das considerações a se-
guir esboçadas, oferece uma visão comparativa dos gêneros 
praticados pelo repórter Arnon de Melo. 

 A amostra analisada tem a seguinte composição:

154
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Jornalismo diversional

Arnon de Mello antecipa-se ao cultivo de formatos pos-
teriormente consagrados pelo Jornalismo diversional brasi-
leiro; mas correntes, mundialmente, sobretudo no Jornalis-
mo híbrido praticado por Ernest hemingway, mesclando as 
expressões ficcionais com a informação da atualidade. 

A figura do repórter e do escritor, em Hemingway, se con-
fundem, se interpenetram.É difícil estabelecer exatamente 
os limites entre um papel e o outro; porque, ao construir 
romances e novelas, denota ele a presença do repórter que 
viveu cenas, testemunhou fatos e conheceu personagens e de-
pois os incorporou ao seu mundo do imaginário; e, quando 
escreve notícias, reportagens, comentários, reflete o escritor, 
seja no estilo, na estrutura do texto ou na própria dimensão 
do contexto (MARQUES DE MELO, 1972, p. 49).

Se não atuava como ficcionista, Arnon de Mello, seguramen-
te, era leitor perspicaz dos romances e novelas que circulavam no 
seu tempo, mimetizando suas formas e estruturas. Esse aprendi-
zado ele iniciou no Grêmio Guimarães Passos, amadurecido na 
convivência com os seus pares da Academia Alagoana de Letras. 

Gênero Formato
Unidades 

identificadas

Informativo Entrevista 2

Opinativo Caricatura 1

Interpretativo Enquete 1

Utilitário Serviço 3

Diversional

história colorida 2

história de viagem 1

história de interesse 
humano

3
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O Jornalismo diversional oferece “possibilidade de o 
jornalista aprofundar e apurar o olhar a respeito do cenário 
social, retirando dele o que de mais interessante e curioso 
possa haver” (ASSIS, 2010, p. 159). Vamos encontrar, no di-
ário de Arnon de Mello, por exemplo, trechos que corres-
pondem a autênticas “histórias coloridas”, com descrição 
de paisagens, ambientes, pessoas ou situações que não en-
contravam guarida nos gêneros jornalísticos hegemônicos.

Esse formato do Jornalismo diversional consiste em nar-
rar a “situação em que se desenvolve o fato”, mas a ênfase 
recai no “modo como a história se desenvolve” e não na 
informação  propriamente dita (ASSIS, 2010, p. 151).

É, sem dúvida, a descrição que ele faz do ambiente per-
cebido, no hotel em que fica alojado, na cidade de Rezende 
(RJ), onde recolhe uma saraivada de críticas mordazes ao 
Jornalismo, denotando que sua presença ali fora percebida 
e conotada.

Mas, também, inclui-se no gênero diversional o registro 
de uma típica “história de viagem”, formato que “tem por 
objetivo ‘apresentar ao leitor [...] descrição minuciosa do 
infortúnio, acrescentando [...] em tom pessoal e informal 
o contexto da ação’” (COSTA apud ASSIS, 2010, p. 153).

É o que faz Arnon de Mello: expressa as sensações causa-
das pelo percurso de trem numa madrugada invernal, per-
mitindo desfrutar a paisagem, fruir o movimento do com-
boio, bem como recolher impressões no local de chegada.

Em seu “diário de campo”, vamos encontrar, igualmente, 
pitorescas “histórias de interesse humano”, formato que “ofe-
rece uma releitura de um acontecimento a partir de detalhes 
que passam a suscitar a emoção do leitor” (ASSIS, 2010, p. 151). 
Elas temperam o Jornalismo cotidiano com o humor cultivado 
pelos ficcionistas, sem naturalmente fazer concessões ao inve-
rossímil. Como, por exemplo, as peripécias vividas pelo copeiro 
improvisado do hotel Careca de Barra Mansa.
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Outra bela “história de interesse humano” é a hilariante 
narrativa do maluco andarilho, preso no campo de batalha e 
interrogado pelo coronel Moreira Lima. Além de divertida 
e minuciosa, a matéria assemelha-se, pela dimensão textual, 
a uma rocambolesca “história sem fim”.

O texto “O medo invadiu o meretrício” transborda 
surrealismo puro, configurando certas características que, 
posteriormente, seriam atribuídas ao Jornalismo diversio-
nal, uma vez que reproduz “técnicas narrativas literárias” 
(ASSIS, 2010, p. 150). Assemelha-se ao conto, narrando o 
pânico que se instaura na cidade Rezende (RJ), cuja popu-
lação se apavora ante a possibilidade de ser convertida em 
cenário da luta fratricida. Essa instabilidade se alastra até a 
zona do meretrício, tal como descrito pelo repórter.

Jornalismo utilitário

Não faltam no ‘livro-reportagem’ esboços do que se 
convencionaria chamar, depois, de “Jornalismo utilitário”. 

Revisando, hoje, as “características próprias que o colo-
cam como um gênero jornalístico independente”, Tyciane 
Vaz (2010, p. 125) explica: o “Jornalismo utilitário leva ao 
receptor a informação que ele necessita de imediato” ou 
que “o ajuda a tomar decisões que podem influenciar em 
suas ações cotidianas”. 

Tal foi o caso do favor que o repórter empático fez aos 
soldados mobilizados no front, intermediando sua comuni-
cação epistolar com os parentes distantes. Trata-se de um 
tipo de “serviço público” que a imprensa prestaria, gratui-
tamente, apenas no final do século.

Esse tipo de demanda comunicacional entre os soldados e 
suas famílias foi captado empaticamente pelo repórter Arnon de 
Mello, quando cria um espaço intitulado “Correio da Frente”, 
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publicado, inicialmente, no Diário da Noite, mas depois ampliado 
para circular no carro-chefe da empresa, a revista O Cruzeiro.

Correspondendo à necessidade social dessa espécie, “os 
meios de comunicação de massa utilizam-se do Jornalis-
mo para prestar serviços de utilidade pública, muitas vezes, 
sobre assuntos e temas que fazem parte do cotidiano dos 
cidadãos” (VAZ, 2010, p. 126).

Tal serviço repercutiu intensamente junto aos leitores 
do Diário da Noite, cuja tiragem foi quadruplicada. Arnon 
de Mello explicava com todas as letras como induziu o ge-
neral comandante a ser o primeiro missivista.

Também se inclui, no gênero utilitário, o formato “ne-
crológio”, como o que ele publicou nos dias seguintes à 
morte de Santos Dumont, acontecimento que provocaria 
comoção nacional.

Referindo-se a um tipo de “serviço que faz da informação 
um instrumento útil para a vida diária”, Vaz (2010, p. 133-134), 
ancorada na bibliografia internacional, lembra com razão: apor-
tando “a possibilidade efetiva de ação ou reação”, esse gênero 
trata-se da “informação que oferece novas orientações, expecta-
tivas e elementos para os problemas pessoais, familiares e sociais.”

Jornalismo interpretativo

No caso do gênero interpretativo, naquela conjuntura 
despontando na imprensa norte-americana, um dos seus 
formatos, a enquete, figura na lista do experimentalismo 
praticado por Arnon de Mello. 

Se não corresponde ainda ao perfil delineado pelo clás-
sico estudo de Curtis McDougall sobre esse gênero, confir-
ma a existência precoce de “raros indícios da prática de um 
Jornalismo que procura mostrar aos leitores o background 
dos acontecimentos” (MARQUES DE MELO, 1992, p. 11)
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Evidência disso é a matéria “heroísmo paulista”, divul-
gando o conjunto de manifestações simpáticas aos cons-
titucionalistas de São Paulo, com as quais fica surpreso o 
repórter, ao visitar a capital federal nos estertores da guerra 
civil paulista.

Gêneros convencionais

Por outro lado, formatos peculiares aos gêneros jornalís-
ticos, então legitimados, merecem tratamento inovador. O 
repórter privilegia dois formatos dos gêneros hegemônicos: 
a entrevista e a caricatura.  

No caso da “entrevista”, formato pertencente ao “Jorna-
lismo informativo”, ele procura instituir um tipo coloquial, 
mais próximo do depoimento do que daquele tipicamente 
instruído pelo questionário. 

Trata-se, em verdade, de um modo de expressão no-
ticiosa que “institui um diálogo entre jornalistas e fontes, 
permitindo um discernimento mais acurado dos bastidores 
da notícia” (MARQUES DE MELO, 1992, p. 12). 

Um bom exemplo disso é o texto que contém a justifi-
cativa dada pela porta-voz do movimento das mulheres pa-
cificistas, D. Alice Tibiriçá, aos chefes militares.  Testemunha-
do e narrado pelo repórter, em Rezende, a impressão que 
resta é a de sua aparente ausência da narrativa, justamente 
para potencializar o desempenho da entrevistada.

Torna-se, também, antológica a “caricatura” verbal que 
o jornalista recolheu nas ruas do Rio de Janeiro, de certo 
modo, reconstituindo a estrutura original desse formato do 
“Jornalismo opinativo”, cuja expressão dominante já era, 
então, o traço ou desenho humorístico.

Não se pode esquecer que a caricatura antecede o Jor-
nalismo gráfico.   Começando com o texto, “só depois se 
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realiza através da imagem”, pois “muitos escritores já prati-
cavam a sátira e o humorismo, deformando ou exagerando 
características de pessoas ou instituições” Um dos seus pre-
cursores, no Jornalismo brasileiro, “foi o Padre Lopes Gama, 
[...] editor de um jornal caricato”, no século XIX, “dedi-
cado à sátira política e social” (MARQUES DE MELO, 
1985, p. 122).

Conclusão

O jovem repórter confirma, no livro ‘São Paulo Venceu’, 
sua propensão literária. Nessa fase da vida intelectual, o in-
teresse pela dimensão humana dos acontecimentos consti-
tui indicador de uma vocação narrativa já esboçada na obra 
de estreia sobre os defenestrados da política e confirmada no 
livro seguinte, dedicada a suas visões africanas.

O registro contido, nesta comunicação, é um convite 
para que outros pesquisadores se debrucem detidamente 
sobre o legado jornalístico de Arnon de Mello, lado esque-
cido de sua personalidade polifacética. Nada mais oportuno 
e necessário, em função de duas efemérides: no calendário 
alagoano, o centenário do jornalista, neste ano de 2011; no 
calendário paulista, os oitenta anos da Revolução Consti-
tucionalista, em 2012. 

Trata-se de reconhecer que sua atuação no Jornalismo na-
cional marcou época, consagrando-se como repórter de van-
guarda pelo desempenho na cobertura da ascensão de Vargas ao 
poder e na resistência armada dos paulistas ao ditador gaúcho. 

Particularmente no caso paulista, Arnon de Mello pra-
ticou um tipo de Jornalismo avançado para a época, an-
tecipando-se ao cultivo de gêneros e formatos hoje as-
cendentes, mas também inovando na produção de textos 
remanescentes na imprensa brasileira. 
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3.
Polêmica como categoria 
relevante para os gêneros 
jornalísticos, na leitura de 
Asfalto Selvagem, de 
Nelson Rodrigues

Roseméri Laurindo e Marina Melz

Introdução

A polêmica é fator inerente a qualquer tipo de mudança 
social. Todas as alterações na percepção sobre os valores de 
uma sociedade começam por uma heterogeneidade de opi-
niões. O Jornalismo se encaixa neste contexto, quando pre-
tende ser um tradutor do mundo para os leitores e, como 
tal, tem a missão de mostrar os fatos por todos os ângulos 
possíveis, para que os receptores possam criar opiniões a 
respeito deles.

Para Ferreira (2010, p.6), o confronto e conflito são 
traumáticos, porém, necessários para que a sociedade saia da 
inércia e viva novos desafios. Nesse contexto, veremos que 
polêmica no Jornalismo se distingue do polemismo prati-
cado por grande parte por cronistas ou articulistas, por duas 
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questões, segundo Wainberg et al (2002, p. 47). A primeira 
delas é a origem de sua existência: no Jornalismo surge de 
um fato, do tópico agendado, enquanto no polemismo é 
fruto apenas da observação de mundo e da criatividade do 
polemista, de sua ação crítica e reflexiva. Em segundo lugar 
pelo seu caráter. Enquanto o Jornalismo tem como premis-
sa ouvir todos os lados envolvidos na polêmica em questão, 
o polemista pode simplesmente expressar o seu ponto de 
vista através de seu próprio discurso ou pelo discurso car-
regado pelos seus personagens. 

Um dos mais notórios polemistas brasileiros é, segundo 
Petrik (2006, p.7), Nelson Rodrigues, também considerado 
por Wainberg et al (2002, p.59) como um dos articulistas e 
cronistas que conseguiu provocar e desafiar valores do sen-
so comum, constituindo-se como “gladiador da palavra”. 
No livro Asfalto Selvagem, Rodrigues vive uma de suas mais 
intensas fases de polemista, ao tratar, em jornal diário, de 
alguns tabus da época que, ainda hoje, são factíveis de dis-
cussão pelos atuais representantes do gênero. Nelson Ro-
drigues foi amado e odiado em virtude de opiniões acerca 
de temas que chegavam todos os dias na casa das pessoas 
pelas crônicas e folhetins que publicava no jornal: diferen-
ciação entre gêneros, sexualidade, homossexualidade, suicí-
dio e incesto, recorrentes em grande parte das suas obras.

Para o presente trabalho, delimitou-se a observar o livro 
Asfalto Selvagem, por se tratar de uma compilação de 112 
contos publicados, diariamente (de segunda-feira a sábado, 
entre agosto de 1959 e fevereiro de 1960), no jornal Última 
Hora, cuja publicação em livro deu-se, pela primeira vez, 
em 1961. Conta a história de ‘Engraçadinha’ que, diz Pastro 
(2008, p.186), é uma das personagens mais pervertidas da 
faceta folhetinesca de Rodrigues. Na primeira etapa, tem-
-se a vida da personagem até os 18 anos, em Vitória, no 
Espírito Santo, na década de 40. Essa fase costura-se, de for-
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ma especial, para entendimento do suicídio do pai de En-
graçadinha, Dr. Arnaldo Pereira de Almeida, e serve como 
parâmetro para uma segunda parte, em que a personagem 
está num casamento infeliz com Zózimo (que assumiu seu 
primeiro filho, Durval), com quem tem mais quatro filhos.

Na segunda fase, Engraçadinha incomoda-se com alguns 
fantasmas de seu passado. A obra traz, a todo tempo, ques-
tões polêmicas e controversas que, ou estavam em debate 
social, ou foram postas naquele patamar graças à obra de 
Rodrigues. Entre elas estão o incesto entre Sílvio e Engra-
çadinha (irmãos), a paixão homossexual de Letícia (noiva 
de Sílvio) por Engraçadinha e outras situações relacionadas 
à sexualidade.

A partir do cenário rodrigueano (autor recifense cujo 
centenário de vida é comemorado em 2012), o que se pode 
observar quanto às características do polemismo que se-
riam comuns a determinados gêneros jornalísticos? 

O espaço do polemista em jornal 

A escolha por Nelson Rodrigues e pela obra Asfalto Sel-
vagem como tema para problematizar-se o polemismo como 
gênero, deu-se por sua relação direta com o Jornalismo. Mais 
do que o fato de ter sido originalmente publicado em jor-
nais, a obra retrata o papel do autor como um dos polemistas 
mais importantes a ocupar espaço nos jornais brasileiros.

Asfalto Selvagem destaca-se, entre outros textos polêmi-
cos de Rodrigues porque, de acordo com Castro (1992), 
mesmo quem estava habituado com o estilo e a ousadia de 
Nelson Rodrigues, surpreendeu-se ao ler Asfalto Selvagem. 
O biógrafo escreve que, “resfolegando-se sobre o seu capí-
tulo diário” da história de Engraçadinha, muitos leitores se 
perguntavam: “como é que deixam?!”.  
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O destaque dos textos de Nelson Rodrigues, no Jorna-
lismo, deve-se à importância que os polemistas alcançam na 
própria missão dos jornais. Wainberg et al (2002, p.67)  en-
fatiza que “o jornal ganha, e muito, com a presença de tais 
debatedores”. Sem a necessidade de fatos que respaldem os 
seus debates – já que os temas abordados podem ser fruto 
apenas da observação de mundo e do imaginário do pole-
mista – Rodrigues levou ao público discussões de valores 
que faziam jus ao seu papel de abalar as crenças e estimular 
o questionamento.

 
O ato fundador polêmico enquanto produto da elabora-
ção jornalística individual deve ser compreendido como 
fenômeno específico da Comunicação, ainda que sua 
abordagem e compreensão possa ser multidisciplinar. É do 
campo da Comunicação, fundamentalmente, pelo fato de 
o polemista ser um personagem dos meios impressos. (PE-
TRIK, 2006, p.13)

 
A função primordial do Jornalismo é a informação. Mas, 

há gêneros que indicam funções outras, como a de entre-
tenimento. Os contos que resultaram em Asfalto Selvagem, 
publicados no jornal Última Hora, tiveram um papel para 
além do entretenimento: levaram características do Jorna-
lismo polêmico para dentro do campo ficcional, fazendo 
com que o leitor tivesse, por hora, choques de realidade e, 
por outra, repensasse algumas mudanças comportamentais, 
no final da década de 50 e início de 60.

Apesar de constituírem formas discursivas distintas, Jor-
nalismo e literatura possuem funções sociais, por meio de 
características que servem de alicerce para discussões e de-
bates que podem influir de forma direta na vida dos leito-
res. Muitas dessas características estão presentes no pole-
mismo, cujos aspectos na obra Asfalto Selvagem contribuem 
para reflexão sobre o polemismo no jornalismo.
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 Os textos de Nelson Rodrigues foram intrigantes, des-
de o início de sua carreira literária (em 1941 com a peça 
A mulher sem pecado), por seu estilo direto e controverso do 
ponto de vista dos preceitos morais então estabelecidos. Te-
mas como traição e sexo sempre fizeram parte da produção 
textual do autor. No entanto, na publicação dos contos so-
bre Engraçadinha, que dariam origem à obra Asfalto Selva-
gem, o autor deu um passo ainda maior. Tratar desses temas 
em uma forma tradicional de comunicação como o jornal 
que, já na época, era acessível a pessoas de diversas classes 
sociais, foi um diferencial do próprio escritor. 

Nos primeiros contos que compõem Asfalto Selvagem, 
aparece a polêmica pela narração de um suposto caso de in-
cesto (de pai com filha), que não passa de fofoca. No entanto, 
apesar de não ser com os mesmos personagens, o caso de 
incesto se concretiza entre Engraçadinha e Sílvio (irmãos). 

Outro tema controverso, particularmente na época, tam-
bém aparece nos primeiros capítulos, a homossexualidade. 
Se, ainda hoje, o assunto gera controvérsia no parlamento, a 
realidade do ano de 1959 era bastante restritiva, mas Nelson 
Rodrigues colocava-o a nu no jornal.

De certa forma, o polemista precisa de um rosto, uma 
marca, para ter credibilidade, diz Ferreira (2010), para quem 
ele deve ser “o alvo, a referência, o carrasco”. Nelson Ro-
drigues imprimiu, nos folhetins que assinou, essa marca de 
polêmico por natureza, de modo a contribuir para a dissemi-
nação da literatura brasileira nos jornais, colocando suas ca-
racterísticas discursivas a interagir com o campo jornalístico.

Gêneros e as características do polemismo

Gêneros podem ser entendidos como “categorias de 
análise a partir das quais podemos agrupar trabalhos seme-
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lhantes, tanto visando auxiliar a produção e leitura destes 
trabalhos quanto para a análise deste material” (Temer apud 
ASSIS, 2009, p.6 ). 

A análise clássica dos gêneros jornalísticos, no Brasil, é 
de José Marques de Melo, no primordial ‘Jornalismo Opi-
nativo’, de 1985, que dividia a produção em dois grandes 
grupos: o Jornalismo informativo (nota, notícia, reporta-
gem e entrevista) e Jornalismo opinativo (editorial, comen-
tários, artigo, resenha, coluna, crônica, caricatura e carta). A 
proposta atualizada de Melo (2010, p.27-28) divide o Jor-
nalismo em cinco grandes gêneros: informativo, opinativo, 
interpretativo, diversional e utilitário.

O polemismo - Onde houver duas pessoas, é natu-
ral que não haja homogeneidade em termos de opinião 
de modo que, segundo Sponholz (2010, p.166), para ha-
ver uma controvérsia não é necessário que uma discussão 
concretamente se realize. O polemismo, para Wainberg et al 
(2002), dedica-se a eternização do conflito.

 
O espetáculo proporcionado é a exegese, a capacidade de 
espremer a palavra. É isso que diverte as massas. E nes-
te exercício o pensamento tem como missão romper com o 
trivial. Tal tarefa é ameaçadora pois desqualifica em certa 
medida o equilíbrio existente. Torna o senso comum absur-
do. Abala a auto-estima de quem se considerava donatário 
de verdades absolutas. Verdades estas, muitas vezes obtidas 
com esforço existencial.  (WAINBERG et al, 2002, p.52)

 
Petrik (2006. p.12) afirma que o termo polêmica foi 

banalizado. Para ele, a palavra perdeu seu significado ori-
ginal, que vem do grego polemos, e significa luta, embate, 
conflito. E é isso que o polemista traz: um choque de valo-
res. Destaca-se pela habilidade de problematizar a rotina de 
todos os dias. 
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O polemista, ao desempenhar o seu papel marginal, trata 
de por em contato mundos entre si, geralmente o conhe-
cido com o outro que está por vir, vivo somente em sua 
mente de profeta maldito. Tais personagens agitam a vida 
comunitária, causam desconforto e vivem a ambígua situ-
ação de serem amaldiçoados e venerados ao mesmo tempo. 
(WAINBERG et al, 2002, p.58)

Segundo Ferreira (2010), o polemista rejeita o coopera-
tivismo, autor recicla-se, regularmente, e é um motivador 
para a saída da inércia social e a busca por novos desafios.

 
Na verdade, o polemista quase sempre transcende a sua 
órbita de mero cronista formador de opinião e êmulo dos 
debates para se tornar personagem de si mesmo. É nesta 
condição que se eterniza na mente, inclusive dos seus não 
leitores. [...] São populares, causam impacto e surpresa, 
mudam o curso de alguns acontecimentos relevantes, ser-
vem de cimento no vínculo do cotidiano entre os leitores. 
Sobretudo, abalam crenças e estimulam o questionamento 
interno. Constituem-se de um fenômeno, excêntrico, cuja 
explicação fica longe de ser óbvia.  (PETRIK, 2006, p.7)

Petrik entende que há um esquecimento quanto ao es-
tudo do polemismo. Segundo ele, há uma posição de mar-
ginal e, por isso, carrega a contradição de ter impacto junto 
ao público, enquanto fica relegado ao esquecimento pelos 
teóricos (Petrik, 2006, p.6).

Baseado em autores como Émile Benveniste e Oswald 
Ducrot, Petrik (2006) faz uma análise sobre a forma com 
que a polêmica se estrutura e as principais características e 
diferenciações do polemista enquanto personagem do Jor-
nalismo. Em seu estudo, o autor estrutura a polêmica em 
quatro pontos fundamentais: enunciação, heterogeneidade, 
o ethos e a ironia.  
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Enunciação – Quando a realidade aparece na obra. A 
enunciação se define pela expressão que coloca o emissor 
em comunicação. Enunciar-se é comunicar, com reper-
cussões no ambiente, no grupo e na sociedade (PETRIK, 
2006, p.14).  A enunciação é fator básico para a polêmica e 
fundamental para o polemista.  Para o autor, não há enun-
ciação sem intenção, já que a própria enunciação surge de 
uma necessidade de influenciar ou informar. Acrescenta-
ríamos a essa definição o verbo ‘questionar’, porque é essa 
uma das funções do polemista e uma das características da 
obra de Nelson Rodrigues. 

Não obstante um discurso único, o polemista não es-
quece, conforme Petrik, de propor um diálogo; por isso 
utiliza-se de termos que situam o leitor no espaço e no 
tempo. Essa contextualização permite que o leitor se loca-
lize dentro do cenário da polêmica e, com isso, possa com-
preender e sentir os efeitos do polemista em sua reflexão a 
respeito do tema.

Heterogeneidade – De acordo com Wainberg et al 
(2002), é condição primária da polêmica a existência de 
um dilema, natural ou criado. Se existe um dilema, logo, 
existem pelo menos duas opiniões sobre o tema. Caracteri-
za-se heterogeneidade quando o polemista mostra os vieses. 
Cossari (2004, p.6) explica que há dois tipos de heteroge-
neidade no discurso polêmico: a marcada e a constitutiva. 

Paráfrases, aspas e travessões são características da presen-
ça de mais um discurso dentro do texto, o do jornalista que 
redige e traduz para o público a situação polêmica e a de 
um personagem exterior, que opina, explica ou esclarece 
alguma questão do enunciado, explicitando-se a heteroge-
neidade marcada ou mostrada.

Já sobre a heterogeneidade constitutiva, parte-se do pres-
suposto de que há um discurso tendencioso por trás de 
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qualquer escrito e, de forma ainda mais forte e perceptível, 
em textos que falem de forma direta sobre temas polêmicos. 

Dentro desse contexto, Petrik (2006) sublinha a polifo-
nia como uma das características do polemista. Para o autor, 
somados os fatos de que enunciação nunca é um ato isola-
do e que existem diversas opiniões sobre uma só temática 
(a heterogeneidade), a polifonia acaba se tornando parte 
fundamental do processo do polemista. 

O ethos – Entram em jogo as questões morais. Muito da 
atração que o polemista exerce sobre o público é explicado 
pela forma como ele cria um personagem de si mesmo 
(PETRIK, 2006). A autoimagem é fator determinante para 
a construção de uma personalidade que atinja um caráter 
polêmico, já que é nesta personalidade elaborada pelo pole-
mista que se define o seu discurso.  Com Aristóteles, Petrik 
cita que o ethos pode ser definido como forma para o autor 
se inserir sem autor referência. O polemista pauta o público 
quanto ao seu ethos: “quando se chega ao espaço onde é 
publicado seu texto, já se sabe o que esperar, uma ruptura, 
um ponto de vista imprevisível. É esse personagem que ele 
se encarrega de alimentar, fonte de seu sucesso” (PETRIK, 
2006, p.22-23)

A qualidade do “personagem” (ethos) criado pelo pole-
mista influencia de forma direta na sua popularidade, ou 
falta dela, conforme Petrik, que localiza ainda o polemis-
mo no cenário onde ele está inserido, sendo que apesar 
de contestatório, está em busca de uma comunhão, pois o 
polemista só se constitui através dos outros.

Ironia - Petrik (2006) conceitua ironia como “uma 
enunciação em que o significado não é o que está estri-
tamente denotado”. Ironizar é, primeiramente, colocar al-
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guma coisa em cheque: seja o tema apresentado, a opinião 
dentro de uma heterogeneidade marcada ou alguma ação 
específica, com sarcasmo e zombaria. O autor ressalta a 
enunciação irônica de significados não estritamente de-
notados, levando a possibilidade dúbia e incompreensibi-
lidade. Por isso mesmo serve ao polemista. A ambiguidade 
confere sofisticação e, segundo Petrik, “não há dúvida que, 
como meio para propagar a mensagem polêmica, a ironia é 
mais eficiente do que a contestação pura e simples, despida 
de qualquer atrativo”. Porém, é insolúvel, assinala. Segundo 
Cossari (2004, p.4), um enunciado irônico faz ouvir uma voz 
diferente da do locutor, a voz de um “enunciador” que ex-
pressa um ponto de vista insustentável.  Por fim, ironia é uma 
forma de questionamento de algum posicionamento através 
de afirmações ou questionamentos de natureza duvidosa.

Polemismo e Jornalismo
 

O Jornalismo reforça a possibilidade para que o pole-
mista exerça o seu papel, pela abrangência e ressonância 
que dá ao seu discurso. Mas, há um lugar específico reser-
vado ao polemista.

 
Não há que se confundir jornal com Jornalismo. O jornal 
admite e necessita do polemista. O Jornalismo não.  [...] 
No caso sob análise, o Jornalismo polemista é sub-produto 
do articulismo. E como tal é produto raro para o jornal, 
entendido o jornal como produto de consumo [...] O jor-
nal ganha, e muito, com a presença de tais debatedores.  
(WAINBERG et al, 2002, p.67)

Assim, conforme Wainberg, o personagem polemista no 
Jornalismo atual confunde-se com o papel do colunista. 
Por sua vez, o Jornalismo é caracterizado pelo exercício 
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da reportagem. Nela está inserida a pesquisa de dados, a 
busca de fontes de todos os representados nos fatos e uma 
tentativa de afastamento do texto tendencioso. No Jorna-
lismo opinativo, vê-se a busca de informações sobre os te-
mas noticiados com fontes ligadas a eles. No entanto, sem 
a preocupação com a influência que será exercida sobre 
o leitor, já que é mera função deste gênero emitir uma 
opinião. Embora mais próximo do Jornalismo opinativo, o 
polemismo difere-se do colunismo por não ter o fato como 
matéria-prima, mas sim o foco na sua visão de mundo.

A relação de Nelson Rodrigues com jornais

Em 23 de agosto de 1912, nascia, na cidade de Recife 
(PE), aquele que seria considerado por muitos o mais adúl-
tero dos autores brasileiros. Não demorou muito para que 
esse tema, recorrente nas obras de Rodrigues, aparecesse. 
Aos sete anos participou de um concurso de redação na Es-
cola Prudente de Morais, já no Rio de Janeiro. Ele dizia ter 
escrito seu primeiro conto de adultério. (PASTRO, 2008). 
Nelson Rodrigues faleceu no dia 21 de dezembro de 1980. 

O primeiro contato de Nelson Rodrigues com os jor-
nais acontece em 1925, aos 14 anos, quando começa a tra-
balhar no jornal do pai, A manhã, na redação de pequenas 
notícias. Um ano depois, Nelson lança seu próprio jornal, 
Alma Infantil, com quatro laudas. O jornal de Mário Ro-
drigues, pai de Nelson Rodrigues, passou a trazer, em 1928, 
as primeiras crônicas de Nelson. Mas, a experiência durou 
pouco. Ainda em 1928, Mário Rodrigues perde o jornal 
para o sócio Antônio Faustino Porto. O pai lança, então, 
outro periódico ainda com mais sucesso, chamado Crítica, 
49 dias depois do desligamento de A manhã. Lá, o Nelson 
trabalhou com três dos seus catorze irmãos. A ida para O 
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Globo aconteceu depois do fechamento do ‘Crítica’ pelo go-
verno de Getúlio Vargas.  

A primeira obra teatral de Nelson Rodrigues foi A mu-
lher sem pecado, escrita em 1941. O autor dizia que a obra 
começou a ser escrita pensando em ganhar dinheiro (Pas-
tro, 2008). Apesar de aplaudida por muitos e criticada por 
outros, o reconhecimento de fato só veio com a segunda 
peça de Nelson, de 1943: O vestido de noiva. Tamanho su-
cesso o levou a trabalhar nos Diários Associados. Lá, lançou 
seu primeiro romance folhetim chamado Meu Destino é Pe-
car com o pseudônimo Susana Flag. Com esse pseudôni-
mo, foram mais quatro: Escravas do amor (1944), Minha vida 
(1946), Núpcias de Fogo (1948) e O homem proibido (1951). 

Com outro pseudônimo, Myrna, publicou no Diário da 
Noite, em 1949, A mulher que amou demais. Já com textos 
assinados, publicou os folhetins A mentira (1953) e Asfalto 
Selvagem I e II (1959 – 1960). 

Asfalto Selvagem – Os 112 capítulos de ‘Asfalto Sel-
vagem’ foram originalmente publicados no jornal Última 
Hora, entre agosto de 1959 e fevereiro de 1960. Todos os 
dias, os leitores acompanhavam a saga de Engraçadinha, 
uma personagem que marcou época por seu despudor e 
pela vida de crenças, descrenças, pecados, sortes e azares. 

Rodrigues contou a vida da personagem em dois mo-
mentos. O primeiro deles conta a vida de Engraçadinha 
dos 12 aos 18 anos, em 38 publicações; no caso do livro, 
capítulos. Na segunda parte, a protagonista aparece com 34 
anos em 74 capítulos. 

 
O que tornava “Asfalto Selvagem” tão diferente (e mais 
“forte”) do que “A vida como ela é” era que, nele, ao 
ouvir a voz interior dos personagens, reconhecíamos a 
nossa própria voz. [...] Neste, Nelson podia vasculhar 
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a vontade a cabeça dos personagens, ir buscar as imagens 
e fantasias que eles escondiam de si mesmos e expor as 
mazelas íntimas até dos mais virtuosos. (Principalmente 
destes) E podia estender-se também em comentários sobre 
a época, o lugar e a condição humana através de sua visão 
particularíssima de mundo. (CASTRO, 1992, p.301)

Em 1961, um ano depois do término de sua publicação 
no jornal, a obra foi editada como livro em dois volumes 
pela editora J. Ozon. O livro, porém, não contribuiu para a 
reputação de Nelson Rodrigues, já que foi publicado com 
a mesma edição – ou os mesmos erros de edição – que as 
versões impressas no jornal.  Em 1994, a Editora Compa-
nhia das Letras condensou os dois volumes e lançou Asfalto 
Selvagem – Engraçadinha, seus amores e seus pecados, com re-
visão apropriada, sem os erros de gramática e datilografia 
encontrados nos textos publicados no jornal e na primeira 
edição do livro. 

Segundo autores como Castro (1992) e Pastro (2008), 
Nelson Rodrigues utilizava diversas personalidades reais de 
sua vida como base para compor personagens de suas tra-
mas. Algumas como características dos personagens, outras 
apenas como forma de homenagem a colegas de Jornalismo.

Castro (1992) relaciona personagens secundários de 
Asfalto Selvagem com algumas figuras reais ligadas à vida 
de Nelson Rodrigues, alguns deles diretamente ligados ao 
Jornalismo. Também aparecem na obra nomes como Jus-
celino Kubitschek, Carlos Lacerda, Jânio Quadros, Juraci 
Magalhães, Israel Pinheiro, Lourival Fontes, Sobral Pinto, 
Gilberto Amado, Neiva Moreira, Almino Affonso, Augusto 
Frederico Schmidt, Abraão Medina (dono das lojas “Rei da 
voz”), Benício Ferreira Filho (cartola tricolor e diretor da 
financeira “Prolar”), Abdias do Nascimento, o historiador 
Pedro Calmon e o poeta Lêdo Ivo. Castro (1992) afirma 
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que as idas e vindas desses nomes conhecidos como temas 
de conversas de personagens da obra eram “a maneira de 
Nelson fazer colunismo político, crítica literária e crônica 
social – sem paralisar a ação e, ao mesmo tempo, escrever o 
que pensava sobre cada um”.

Sobre o que as pessoas pensavam sobre aparecer na obra, o 
biógrafo Castro (1992) diz que: “Wilson, hermano, Tinhorão, 
Carlinhos de Oliveira e os outros adoravam” [...]“Otto Lara 
Resende, nem tanto. Otto fingia irritar-se. Ou se irritava de 
verdade, ninguém sabia ao certo”. Outra tênue linha entre a 
realidade e a ficção, nessa obra, de Nelson Rodrigues era a par-
ticipação de conhecidos na construção do enredo, de forma 
especial na segunda parte da história. 

 
Num caso talvez único na literatura, o destino dos pro-
tagonistas de “Asfalto Selvagem” era discutido passo a 
passo entre o autor e os figurantes. Nelson ligava todo dia 
para Wilson Figueiredo no “Jornal do Brasil”, exatamen-
te como doutor Odorico fazia na história. Perguntava a 
Wilson o que ele achara do capítulo daquele dia e ouvia 
de volta: “Genial! Mas, afinal, Nelson, o doutor Odorico 
vai ou não vai papar a Engraçadinha?”, perguntava. Está 
difícil, Wilson. “A moça é a virtude da cabeça aos chine-
los.” “Olha, o Hermano aqui tem um palpite. Você não 
disse que eles são pobres? Faça doutor Odorico suborná-la 
com alguma coisa. “Uma geladeira, por exemplo.” (CAS-
TRO, 1992, p.308-309)

Castro segue dizendo que Nelson Rodrigues achava 
graça dos comentários e dizia que pensaria a respeito. Al-
guns capítulos depois, aparece na trama uma geladeira que 
foi comprada por Dr. Odorico.

A história – A série de tragédias que marcam a vida 
da personagem começa assim que, depois de várias noites 
entre Sílvio e Engraçadinha, Dr. Arnaldo conta que eles são 
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irmãos. Sílvio decepa o próprio pênis com uma navalha 
e depois morre. Engraçadinha já estava grávida. Acontece, 
então, o primeiro suicídio da trama: Dr. Arnaldo, pai da 
personagem, mata-se ao ver a derrocada de sua família e a 
morte de seu filho.

Casada com Zózimo (que assumiu o filho de Engraça-
dinha com Sílvio, Durval, mesmo sabendo não ser dele), ela 
se muda para o Rio de Janeiro. Essa mudança marca o final 
da primeira fase da obra. 

É interessante como Nelson Rodrigues, a partir daí, 
vai descortinando a verdadeira faceta daqueles que 
participam do enredo e, de quebra, vai reafirmando 
sua própria visão sobre o sexo, os vínculos afetivos e as 
relações familiares. Recorrendo ao “voyeurismo” do 
leitor médio, entreabre as cortinas da “alcova” e ca-
pricha no pormenor erótico. (PASTRO, 2008, p.189)

A segunda etapa da vida de Engraçadinha começa em 
1959 (ano corrente da publicação da história no jornal) no 
Rio de Janeiro (cidade onde o jornal era publicado). Para 
Castro (1992), essas características deram um “tom palpi-
tante de atualidade”. 

O que o leitor não esperava (e Rodrigues surpreende), é 
que a personagem virara protestante. O sexo com Zózimo 
quase não acontece (e quando acontece é no completo breu. 
Várias vezes, o marido de Engraçadinha divaga sobre o fato de 
nunca tê-la visto nua) e a preocupação maior da protagonista 
da história é evitar que Silene seja igual a mãe no passado.

Engraçadinha se envolve com Luís Carlos, um funcio-
nário do cerimonial do Itamaraty, que lhe oferece uma ca-
rona em um dia de chuva torrencial. Sente por ele o que 
sentia por Sílvio. Retoma o prazer pelo sexo. Tudo estaria 
bem, se Letícia, que, na primeira fase da obra era apaixo-
nada por Engraçadinha, não retornasse à trama com muito 
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dinheiro e disposta a conquistar a personagem. Ela enxerga 
os amantes e faz ameaças de contar para Durval, o filho, 
caso Engraçadinha não se entregue a ela. Esse embate entre 
as duas leva Letícia ao suicídio, no capítulo final.

A enunciação e a realidade na obra

A característica básica da enunciação (que é a comuni-
cação através da palavra para expressar alguma coisa), Nel-
son Rodrigues atinge pelo fato de ter publicado, durante 
seis meses, diariamente, suas opiniões e questionamentos 
através de personagens em um veículo impresso. Essa é uma 
das características básica do polemismo.

Rodrigues contextualiza o leitor no espaço e no tempo 
em que se passa a história, para que seu enunciado não seja 
vago. Para isso, inclui, na trama, diversas características e 
objetos reais do Rio de Janeiro do ano de 1959, o que fica 
mais evidente, especialmente, na segunda parte da história. 
A cidade real dentro da história vai além de nomes de ruas 
e uma contextualização geográfica, e nomes de jornalistas e 
jornais reais. Passa também, por exemplo, por um filme que 
causava polêmica na época: Les amants, e que é recorrente 
na história.

Les Amants.
Ela insiste:
– O tal?
Novo arroubo do juiz:
_É uma vergonha! Uma indignidade!
Engraçadinha tem um arrebatamento:
– O cúmulo que a polícia deixe.
Dr. Odorico ergue-se. Precisava de espaço para sua 
veemência:
– Não é polícia, Engraçadinha! Não é a Justiça! – 



179Polêmica como categoria relevante para os gêneros jornalísticos, 
na leitura de Asfalto Selvagem, de Nelson Rodrigues

Pausa e ergue a mão de dedos retorcidos: - Nem é 
o filme!
Engraçadinha faz um ar de quem pergunta: - “En-
tão, quem é?”. Ele exulta:
– É a plateia! É o filme e, para encurtar, a sociedade 
brasileira! É a família brasileira. – Espera um pouco e 
prossegue: - Não assisti a esse filme nem quero! Mas, o 
filme é um detalhe! O trágico é ver a família brasileira.
(RODRIGUES, 1994, p.211).

O filme estava em cartaz, no cinema do Rio de Janeiro, 
naqueles dias. Rodrigues expressava, através de Dr. Odori-
co, uma postura completamente moralista:

Perante os conhecidos, diz: “- É uma vergonha! Uma 
indignidade!”. Mas, longe dos repreensivos olhares 
de quem convive, a reação de Dr. Odorico frente ao 
filme é muito diversa. Como pode ser observado na 
cena em que ele, na porta do “Pathezinho”, na Ci-
nelândia, reage aos vitupérios que uma gorda e hipó-
crita lança ao longa metragem com quem acabara de 
se aprazer: “Por que indignidade? Indignidade, vír-
gula! E o que faz seu marido? A senhora deve andar 
muito escassa de marido!”. Na sua fúria contida, ele 
pensava: “Babou-se lá dentro e vem cá para fora fazer 
comício!”. (PASTRO, 2008, p.198).

Nessa passagem, fica claro que Rodrigues posicionava seus 
personagens frente aos temas então atuais. No caso da postura 
de Dr. Odorico sobre Les Amants, Castro (2008) afirma que 
Rodrigues falava também de como viam a sua obra: podiam 
ter uma postura moralista, mas liam e deleitavam-se.

Heterogeneidade clássica – A heterogeneidade mar-
cada aparece no texto de Rodrigues de forma clássica. Com 
uso de travessões e embates verbais, mostra divergentes opiniões. 
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Um dos exemplos está no quinquagésimo capítulo. Numa con-
versa entre o jornalista Ib Teixeira e Raimundo Pessoa:

 
– Eu mesmo li – eu! – no Diário Oficial e te digo: - fi-
quei besta. Fez um discurso, na “Gaiola”, contra o beijo 
de um menino de doze anos numa menina de doze anos. 
E chama o beijo de atentado à moral!
Com o cálice vazio a sua frente (e também já de-
sesperado nas chinelas), o Raimundo Pessoa rosna 
a frase:
– Freud explica.
O Ib acha que o verdadeiro “atentado à moral” era o 
discurso de Arnaldo Nogueira. Perguntava ao com-
panheiro: - “O povo elege um sujeito, dá-lhe dinhei-
ro, para o cara legislar contra o beijo?”. O Raimundo 
Pessoa, no seu jeito meio soturno, arrisca:
– Feio é se o garoto, ao invés de escolher uma ga-
rota, preferisse um outro garoto!
Com um lampejo no olhar, o Ib espia para o portão 
numa última esperança das chilenas. Ergue-se, com 
vontade de chorar; esbraveja ainda: _ “O ódio que há 
no Brasil contra o amor! A polícia persegue os namo-
rados, os amantes, fecha os hotéis. Teremos uma polícia 
ginecológica!”.   (RODRIGUES, 1994, p.249)

O trecho caracteriza-se como polêmico por trazer um 
tema que estava em discussão, na época, e apresentar pontos 
de vista sobre ele. 

Outra peculiaridade, nessa obra, de Rodrigues é que, 
em sua grande parte, os contrapontos sobre uma mesma 
ação ou atitude estão no pensamento e na ação de um só 
personagem. Por exemplo, nessa passagem que conta como 
foi a noite em que Sílvio e Engraçadinha transaram na bi-
blioteca de Dr. Arnaldo:
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Levou-a para o divã. Subitamente, descobrira que sempre 
a desejara, sempre. Naquele momento, há poucos passos, o 
pai conversava com deputados e o prefeito; a noiva andava, 
meio perdida, por entre os convidados, com jeito doce e 
lancinante de pobre-diabo. [...] E ninguém podia imagi-
nar que, na biblioteca fechada apenas com o trinco – aque-
le corpo enroscado! -, repetia para si mesmo: - “Crápula! 
Crápula! Eu sou crápula! Me cuspam na cara!”. (RO-
DRIGUES, 1994, p.47)

Segundo Petrik (2006), a enunciação nunca é um ato 
isolado e isto é válido, inclusive, no caso do monólogo, apa-
rentemente de um só locutor, mas que em diversas vezes 
coloca-se em diálogo consigo próprio. Na relação entre os 
personagens Luís Cláudio e Engraçadinha há uma constan-
te presença dessa heterogeneidade dentro do pensamento 
da principal personagem da história: trai, tem um amante, 
ao mesmo tempo em que é protestante e rigorosamente 
ligada à religião.

 
Engraçadinha tem uma súbita consciência de que é, 
sim, mentira, tudo mentira. Sente que é falsa sua có-
lera, falso o seu ódio. Toda a sua violência é represen-
tada. Finge para ele e para si mesma. Imaginara que, 
depois do prazer, viria o desespero. Mas a volúpia ex-
tinguira-se do fundo do seu ser. Estava pronta, vestida 
e não sofria ainda – “O que há comigo, meu Deus do 
céu?”. (RODRIGUES, 1994, p.446)

Os personagens rodrigueanos questionam-se, sempre, por 
todo o tempo, sobre as suas atitudes. O “ver o outro lado” 
ou o embate de ideias de uma mesma personalidade são 
aspectos comuns na obra
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O ethos rodrigueano em Asfalto Selvagem

Um dos principais aspectos que caracterizam o pole-
mista é a personalidade impressa em suas opiniões. Entre as 
características mais relevantes de Rodrigues estão as temá-
ticas abordadas. Sem fugir de pequenos comentários sobre 
política e religião, por exemplo, o autor concentrava as dis-
cussões do folhetim de Engraçadinha em questões morais.

 
Parece que Nelson Rodrigues carnavaliza situações onde os 
valores morais estão colocados e acabam provocando riso geral, 
como se o mais sensato fosse rir daquilo que se criou [...] O ato 
de rir e as sensações por ele transmitidas trazem em si tanto a 
marca da natureza como a da cultura. [...] Assim, pode-se di-
zer que Nelson Rodrigues, mais uma vez, consegue mostrar o 
conflituoso campo de forças entre natureza e cultura.  (Tranqui-
lin Silva, 1999, p.229-233 apud PASTRO, 2008, p.194)

Esse embate entre as forças da natureza e a cultura pode 
ser exemplificado com a paixão de Letícia por Engraçadinha 
– tão forte que leva Letícia ao suicídio, o segundo da história. 
No início da década de 60, o autor falava no jornal sobre 
homossexualidade, incesto. E foi mais longe: na primeira fase, 
Letícia beija Engraçadinha – “como se fosse homem”. 

Castro (2008) destaca entre as cenas de Rodrigues al-
gumas frases coincidentes com o ethos do autor, no sentido 
de abordar o moralismo e relação entre pessoas e famílias, 
como por exemplo em: “cada família tem suas trevas interiores, 
que é preciso não provocar” ou “sexo é, no casamento, um detalhe” 

Ironias no destino

As ironias na construção da trama de Asfalto Selvagem 
não estão apenas na forma textual. Aparecem no destino e 
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nas ações dos personagens. A mais clara e evidente delas é 
na transformação de Engraçadinha de completamente per-
versa em protestante convicta. Durante várias passagens, ela 
relembra seu passado – em especial a noite com Sílvio na 
biblioteca – e logo em seguida se põe a orar.

Como forma textual, a ironia aparece em trechos como este: 

– Posso fazer isso, mas o senhor sabe? Não sabe que. Que 
é contra a minha vontade? – Pausa e olha para o alto, ao 
mesmo tempo em que fala apaixonadamente: - Deus sabe 
que eu não quero, que eu não desejo! Deus sabe! Sabe! 
[...]  (RODRIGUES, 1994, p.436)

Na sequencia da cena, Engraçadinha se entrega a Luís 
Cláudio e Rodrigues descreve seu prazer em estar traindo 
Zózimo, Dr. Odorico e Durval. 

há outro trecho, que acontece assim que Dr. Odorico 
chega à casa de Engraçadinha. Depois de comentar sobre a 
alegria de ter encontrado a filha e tê-la reconhecido, ime-
diatamente, ele se dirige ao pai da moça:

   
– Parabéns pela sua filha! Ao mesmo tempo, não tirava os 
olhos da menina. Oh, a mobilidade voluptuosa daquela 
boca! Mas quem o juiz estava achando deprimente era 
Zózimo. Por detrás de sua polidez, fazia uma generaliza-
ção brutal: _“Marido é assim! Camisa rubro-negra sem 
mangas, axilas abundantes e obscenas, de chinelo e sem 
meias”. “ De resto” – concluía – “é preciso muito cinismo 
para que um casal, qualquer casal, chegue às bodas de 
prata!”. (RODRIGUES, 1994, p.200)

Soma-se à característica irônica o fato de, nos capítulos 
seguintes, Rodrigues revelar que Dr. Odorico e a esposa 
estariam completando 25 anos de casados. 
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Considerações finais

Ao analisar as características da polêmica na obra Asfalto 
Selvagem, de Nelson Rodrigues, e verificar aspectos do pole-
mismo rodrigueano relacionados com o Jornalismo, conclui-se 
que a arte de Rodrigues como polemista caminha entre a fic-
ção e realidade, de forma que traz artifícios e possibilidades para 
provocar questionamentos e reflexões sobre o mundo real. 

Esta pesquisa buscou analisar, através de uma reflexão 
sobre o polemismo, uma das obras de Nelson Rodrigues, a 
partir das características definidas por Petrik (2006), como 
estruturadoras da polêmica – enunciação, heterogeneidade 
e polifonia, o ethos e a ironia. Rodrigues, como polemista, 
foi além de ser emissor de opiniões: gerou a dúvida, insti-
gou a reflexão e cumpriu com seu papel dentro do jornal, 
enquanto precursor de polêmicas não-factuais, mas factíveis 
aos olhos da sociedade em que estava inserido. 

Assim como qualquer forma de comunicação, os textos 
de Rodrigues tiveram influência de sua vida pessoal. No 
caso dos textos rodrigueanos, os dilemas que se assemelham 
aos vividos em carne e osso pelo polemista são revelados. 
Identifica-se como motivação para o tratamento dos temas 
o inconformismo com alguns aspectos culturais da época.

Como uma das formas de conhecimento sobre a reali-
dade, o Jornalismo deve revelar os conflitos da sociedade. 
A falta de polemistas em muitos veículos pode ser um dos 
fatores na busca por outras mídias, como blogs e sites opina-
tivos. Vislumbra-se, assim, um dos caminhos para uma revi-
são conceitual sobre o polemismo nas práticas jornalísticas.
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1. Jornalismo enquanto sistema complexo

Uma estratégia possível para compreendermos as meta-
morfoses que se estabelecem no Jornalismo, nos dias que se 
seguem, de natureza sócio-tecno-discursivas, é observá-las 
sob uma perspectiva sistêmica. Ou seja, considerando que o 
Jornalismo, enquanto sistema complexo, possui caracterís-
ticas que lhe permitem, de um lado, manter-se autônomo 
, com seus códigos, regras e deontologias, enquanto que, 
de outro, que suas operações visam sua própria manuten-
ção enquanto sistema, em uma lógica autorreferencial. “Em 
todos os tipos de autorreferência nos encontramos diante 
de uma circularidade fechada, que não nega a existência 
do entorno: este é o pressuposto das seleções do sistema.” 
(BARALDO, CORSI, ESPOSITO, 1996, pp. 36-37)
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O primeiro caso, ligado à “forma de ser” do Jornalismo, 
não será discutido neste artigo. A opção recairá, antes, sobre 
a análise de algumas estratégias narrativas que permitem, ao 
sistema jornalístico, distinguir-se dos demais sistemas e se 
viabilizar como tal, ao ponto de permitir ser identificado 
em sua especificidade, mesmo quando, em suas operações, 
interfere e é interferido por esses e pelo meio em que se 
insere pelo viés da irritação. 

Não se trata de negar as inferências entre forma de ser e 
identidade, muito menos o papel dos agentes nesse proces-
so, mas de um ponto de vista que, alicerçado no “produto 
final”, nesse caso, jornais impressos diários, busca reconhe-
cer a diferença que emerge de uma determinada diferença. 
Por outras palavras, é falar daquilo que, ao distinguir, distin-
gue, viabiliza e identifica (LUhMANN, 2009).

Em momento anterior (PICCININ, SOSTER, 2010), 
a hipótese que nos movia  era que, em um cenário espe-
cífico, o fenômeno da midiatização, e, nela, da midiatiza-
ção do Jornalismo, fazia com que determinadas categorias 
e gêneros jornalísticos, caso do diversional e interpretativo, 
que pareciam relegadas a um segundo plano, em particular 
a partir da digitalização, estabelecem-se como elementos 
de constituição identitária dos jornais impressos. Ao fazê-
-lo, colaboravam para que os referidos dispositivos se es-
tabelecessem como nós e conexões do sistema em que se 
inseriam, interligando-os aos demais dispositivos e viabili-
zando-os operacional e discursivamente.

Com a evolução da pesquisa, partimos do pressuposto 
de que a presença das duas categorias em veículos, cuja 
periodicidade é diária, quando o usual é encontrá-las com 
mais frequência, no caso dos impressos, em revistas sema-
nais ou livros, sugere que a constituição identitária do sis-
tema jornalístico se estabelece a) pela emergência das re-
feridas categorias; mas, também, b) pela apropriação, por 
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parte do Jornalismo, de elementos da narrativa literária. Ou 
seja, pelo fato de o Jornalismo buscar em outros campos do 
conhecimento, nesse caso a literatura, os recursos que ne-
cessita para se manter como tal no sistema em que se insere, 
interferindo e sendo interferido por aquele. 

Perseguiremos nosso propósito por meio de verificação 
empírica, realizada, durante 30 dias, em dois dos principais 
jornais diários impressos gaúchos: Zero hora, de Porto Ale-
gre, e Gazeta do Sul, de Santa Cruz do Sul, além de poste-
rior análise dos resultados encontrados. A pesquisa, realizada 
de 1º a 30 de setembro de 2010, buscou identificar, nos 
referidos jornais, a presença de relatos das categorias inter-
pretativo e diversional. Entendemos que, identificando-os, 
teremos condições de observar a presença, no Jornalismo, de 
elementos da narrativa literária, à medida que, comparados 
aos demais gêneros (informativo, opinativo e utilitário, na 
categorização de Marques de Melo (2010)), são os que mais 
se utilizam dessa ferramenta para estruturar seus discursos.

Nosso percurso metodológico se dará em três movi-
mentos. No primeiro – Narrativas complexificadas – con-
textualizaremos o problema. No segundo – Estratégias 
metodológicas – discorreremos a respeito das ferramentas 
utilizadas. O terceiro movimento – Quantificação dos da-
dos – buscará compreender, do ponto de vista qualitativo, 
os dados levantados na análise empírica, conduzindo final-
mente para as considerações finais.

2. Narrativas complexificadas

Compreender o atual cenário evolutivo do Jornalismo 
a partir da emergência de gêneros discursivos e da comple-
xificação decorrente da aproximação de campos distintos 
do conhecimento implica observar, uma vez mais, que o 



190 Jornalismo: História, Teorias, Gêneros e Práticas

Jornalismo, enquanto prática social de sentido, está mu-
dando. E que essa mudança possui raízes tecnológicas, mas 
também sócio-discursivas e econômicas, identificáveis no 
cenário em que se insere. 

No que toca especificamente à emergência das categorias 
diversional e interpretativa, entendemos (PICCININ, SOS-
TER, 2010) que a mesma, decorrência da midiatização do Jor-
nalismo, estabelece-se de forma concomitante ao surgimento 
de fenômenos como a auto-referencialidade, a co-referenciali-
dade e a descentralização . (SOSTER, 2007, 2008, 2009, 2009-
a) E que, se isso se apresenta dessa forma, é porque

[...] os dispositivos que representam o Jornalismo estão 
amalgamados em rede por meio dos nós e conexões da 
web. Ao fazê-lo, dão forma ao sistema midiático-comuni-
cacional  e passam a estabelecer suas operações em fluxos 
informativos de natureza marcadamente autorreferencial, 
complexificando uma lógica evolutiva com pelo menos 
300 anos de evolução (PICCININ, SOSTER, 2010).

Ou seja, se, até há bem pouco tempo, dispositivos como 
jornais e revistas impressos ocupavam um lugar institucio-
nal relativamente isolado no tecido social, essa realidade se 
reconfigura substancialmente, a partir de 1995, quando da 
transposição dos primeiros jornais para a web. A face mais vi-
sível dessa reconfiguração se encontra no fato de, a partir de 
então, não apenas os impressos, mas todos os dispositivos es-
tarem ligados pela web. São, antes, nós e conexões por meio 
dos quais fluxos informativos se estabelecem que lugares ins-
titucionais, o que exige gramática explicativa específica.

Como fenômeno complexo, mudanças em um ou mais 
subsistemas alteram e condicionam a totalidade. Sendo 
assim, não é de se surpreender que a digitalização dos 
meios e modos de produção, o espírito epocal e os rear-
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ranjos políticos e econômicos demandam atualizações das 
questões de pesquisa e nas próprias senhas explicativas da 
academia (PRIMO, 2009, p. 7).

Se os dispositivos estão interligados, podemos pensar que 
não ocupam um lugar central no sistema em que se inse-
rem e “competem” com todos os demais em suas operações 
(SOSTER, 2008). A centralidade institucional, nesse caso, 
é o próprio sistema. É preciso, portanto, que em suas ope-
rações, tornem-se não apenas viáveis como perfeitamente 
identificáveis. A viabilidade operacional se estabelece pela 
redução de complexidade (LUhMANN, 2009). Já a iden-
tidade pelo uso de modelos narrativos que permitam aos 
dispositivos se distinguirem dos demais. É nesse contexto 
que encaixa o uso dos gêneros que compõe as categorias 
interpretativo e diversional.

Antes de prosseguirmos, é preciso dizer que, não obstan-
te reconhecermos a importância das discussões propostas 
por Seixas (2009) e Chaparro (2008), quanto à gênese das 
categorias e gêneros do Jornalismo, evitaremos seguir nesse 
caminho. Optamos, na pesquisa, pela utilização de instru-
mental que identifique, nos relatos, marcas da aproximação 
entre dois campos de conhecimento. A escolha recairá so-
bre a categorização proposta pelo último Marques de Melo 
(2010), pelos motivos expostos. 

Assim, por Jornalismo interpretativo entenderemos 
aquele que, a partir do grau de noticiabilidade dos aconte-
cimentos e liberdade estilística, permite não apenas o po-
sicionamento do autor do texto como uma interpretação 
mais contextualizada do conteúdo por parte de quem tenha 
acesso a ele. Nas palavras de Beltrão (1980), como sinônimo 
de reportagem em profundidade. 

Quanto ao diversional, trata-se de um modelo de narra-
tiva que, igualmente arcada no “real” e com a mesma liber-
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dade estilística, visa, antes, entreter que informar ou opinar 
(MARQUES DE MELO, 1985). Ou, sob um viés mais 
recente (DICIONÁRIO DE COMUNICAÇÃO, 2009), 
diversional significando jornalismo literário, literatura de 
realidade ou não ficcional, jornalismo em profundidade ou 
jornalismo de autor. 

Comparando-se as categorias, observamos que ambas a) 
são livres do ponto de vista da estrutura narrativa e que b) 
diferem-se entre si pela atualidade, que, no caso dos tex-
tos interpretativos, permitem-nos contextualizar melhor os 
acontecimentos se realizando. Não vamos nos estender de-
mais nesse ponto. 

Interessa-nos, antes, observar que, na emergência das 
referidas categorias, estabelece-se a aproximação entre os 
campos do Jornalismo e da Literatura, haja vista que tanto 
um quanto outro se valem de recursos da narrativa literária 
para se estabelecer. 

É onde se encaixa o conceito de diferença que gera di-
ferença. Segundo Luhmann (2009), os dispositivos, em suas 
operações, reproduzem em seus interiores a lógica geral 
do sistema em que se inserem e passam a ser reconheci-
dos como diferenças que provocam diferenças. Observe-se 
que provocar diferenças que gerem diferenças é função do 
Jornalismo, à revelia da categoria/gênero. Mas, existe uma 
distinção sutil entre a forma dita convencional e a enfocada 
nesse artigo. No primeiro caso, está relacionada com a ma-
neira de ser da notícia.

[...] uma diferença que leva a mudar o próprio estado do 
sistema; tão somente pelo fato de ocorrer, transforma: lê-se 
que o fumo, o álcool, a manteiga, a carne congelada colo-
cam a vida em risco, e passasse a ser (como alguém que o 
sabe e pode considerá-lo) outro – quer se acredite, ou não, 
na informação. Independentemente da forma como se deci-
de, a comunicação fixa uma posição no receptor. Posterior-
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mente, já não importa, então, a aceitação ou rejeição, nem 
a imediata reação à informação. O fundamental é que a 
informação tenha realizado uma diferença: a difference 
that makes a difference (LUHMANN, 2009, p.83). 

A diferença que nos interessa particularmente diz res-
peito ao fato de os dispositivos buscarem, a partir da narra-
tiva literária, a diferença tanto pela forma como pelo con-
teúdo da informação. Observa-se, aqui, deslocamentos e 
reconfigurações os mais diversos, como a que ocorre com 
o conceito de autor/narrador: quem solicita, nos textos que 
se valem da narrativa literária para se estabelecer, uma res-
posta interpretativa é, antes, o narrador que o autor, ou seja, 
aquele que dá “vida” ao narrador.

A definição do conceito de narrador deve partir da distin-
ção inequívoca relativamente ao conceito de autor, entidade 
não raro suscetível de ser confundida com aquele, mas real-
mente dotada de diferente estatuto ontológico e funcional. 
Se o autor corresponde a uma entidade real e empírica, o 
narrador será entendido fundamentalmente como o autor 
textual, entidade fictícia a quem, no cenário da ficção, cabe 
a tarefa de enunciar o discurso, como protagonista da co-
municação narrativa. (LOPES; REIS, 1988, p.61)

3. Estratégia metodológica

Para observarmos, nas páginas dos jornais analisados, a 
presença de relatos da categoria interpretativo e diversional, 
foi necessário desenvolver uma tabela, por meio da qual 
tivéssemos condições de sistematizar quantitativamente os 
achados e, posteriormente, analisá-los qualitativamente. O 
modelo, abaixo, foi aplicado em cada uma das páginas dos 
jornais, à exceção dos classificados.
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Tabela 1

Modelo utilizado na análise

Gazeta do Sul Zero hora

Edição ou Caderno

Editoria e página

Posição na página

Reportagem

Dossiê

Perfil

Enquete

Cronologia

história de 
interesse humano

história colorida

FONTE: elaboração dos autores

As três categorias analíticas iniciais correspondem à or-
ganização dos textos nas páginas dos jornais Gazeta do Sul 
e Zero hora.

Edição ou caderno – Divide os textos conforme a parte 
do jornal em que foram publicados. Por caderno, entende-
mos os encartes com conteúdo especial – distinto do corpo 
do jornal e com periodicidade diferenciada – que acompa-
nham separadamente, porém inclusos no conjunto, a edição 
de determinados dias da publicação.

Editoria e página – Localiza os textos em que se encon-
tram no jornal nas seções.

Posição na página – Classifica os textos conforme a po-
sição que aparecem nas páginas dos jornais: alto, centro ou 
baixo – rodapé.
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As demais categorias observam de forma mais específica a 
incidência de textos de natureza diversional e interpretativo.

Jornalismo interpretativo – Aquele que, a partir do grau 
de noticiabilidade dos acontecimentos e liberdade estilísti-
ca, permite não apenas o posicionamento do autor do texto 
como uma interpretação/explicação mais contextualizada 
do conteúdo por parte de quem tenha acesso a ele.

Jornalismo diversional – Textos que, “[...] fincados no 
real, procuram dar uma aparência romanesca aos fatos e 
personagens captados pelo repórter” (MARQUES DE 
MELO, 1985, p.22). A natureza diversional está no resgate 
das formas literárias de expressão (flashbacks, digressões, di-
álogos, aprofundamentos psicológicos etc.).

São em número de cinco os gêneros que compõem a 
categoria jornalismo interpretativo:

Dossiê – Mosaico destinado a facilitar a compreensão dos 
fatos noticiosos. Condensação de dados sob a forma de 
“boxes”, ilustrados com gráficos, mapas ou tabelas. Matéria 
destinada a complementar as narrativas principais de uma 
edição.

Perfil – Relato biográfico sintético, identificando os “agen-
tes” noticiosos.

Enquete – Relato das narrativas ou pontos de vista de 
pessoas aleatoriamente escolhidas.

Cronologia – Reconstituição de acontecimentos de acor-
do com variedades temporais (secular, anual, semanal, horá-
ria). Destina-se a reconstruir o fluxo das ocorrências, per-
mitindo sua melhor compreensão pelo receptor.
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Reportagem – Modo de aprofundar a informação con-
textualizando os fatos temporal e espacialmente.

Observe-se que, diferentemente da classificação propos-
ta por Marques de Melo (2010), por considerarmos que 
a interpretação também representa uma forma de apro-
fundar a informação, deixá-la mais atrativa e diferenciá-la 
dos demais textos, acrescentamos o gênero reportagem na 
categoria interpretativo. Posto isso, compõem a categoria 
Jornalismo interpretativo os gêneros dossiê, perfil, enquete, 
cronologia e reportagem.

No que diz respeito aos gêneros do Jornalismo diversio-
nal, tomamos por classificação, ainda conforme José Mar-
ques de Melo (2010):

História de Interesse Humano – Narrativa que pri-
vilegia facetas particulares dos agentes noticiosos. Recor-
rendo a artifícios literários, emergem dimensões inusitadas 
de protagonistas anônimos ou traços que humanizam os 
“olimpianos”.

História Colorida – Relatos de natureza pictórica, privi-
legiando tons e matizes na reconstituição de cenários no-
ticiosos. Leitura impressionista que penetra no âmago dos 
acontecimentos, identificando detalhes enriquecedores, ca-
pazes de iluminar a ação de agentes principais e secundários.

4. Quantificação dos dados

A análise das páginas de Gazeta do Sul e Zero hora de-
monstrou, em primeiro lugar, que as categorias diversional 
e interpretativo ocorrem com muita frequência no objeto 
analisado. Encontramos 72 incidências de textos dos cinco 
gêneros da categoria interpretativo no jornal Gazeta do Sul. 
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O predomínio é reportagem (34), seguido de perfis (16) e 
dossiês (14). há sete casos de cronologia e uma enquete, 
conforme podemos observar na tabela abaixo:

Tabela 2
Incidência das categorias interpretativo e diversional na 
Gazeta do Sul

FONTE: elaboração dos autores

Em Zero hora, a incidência aumenta para 145, pouco 
mais que o dobro, com hegemonia igualmente para as re-
portagens (69). Os dossiês são em número de 52, seguidos 
dos perfis (21), das enquetes (2) e cronologia (1). Somados 
os dois jornais, são em número de 217 os textos da catego-
ria interpretativo encontrados nas amostras.

Tabela 3
Incidência das categorias interpretativo e diversional na 
Zero hora

FONTE: elaboração dos autores

É o caso do perfil intitulado “Disputa ao Piratini: Pedro 
Ruas em 14 horas” , veiculado à página 18 de Zero hora, 
edição do dia 29 de outubro de 2010. A matéria, de Fer-

Jornal Gazeta do Sul 

Reportagem Dossiê Perfil Enquete Cronologia His. de Int. 
Humano 

Hist. 
Colorida 

34 14 16 1 7 8 1 

 

Jornal Zero Hora 

Reportagem Dossiê Perfil Enquete Cronologia His. de Int. 
Hum. 

Hist. 
Colorida 

69 52 21 2 1 19 11 
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nanda Zaffari com fotos de Diego Vara, publicada em uma 
página e ilustrada com dez fotografias, integrava uma série 
que enfocava o que chamava, na linha de apoio, de o “lado 
mais pessoal e menos político dessas figuras políticas”. É o 
que pode ser visto, no primeiro parágrafo, quando, ao invés 
de um lead, era descrita a forma de se vestir de Pedro Ruas.

O candidato do PSOL ao governo do Estado, Pedro 
Ruas, 54 anos, é marcante quando o assunto é estilo: usa 
óculos de armação larga e preta, os da hora são Dolcce & 
Gabbana, e veste sempre suspensórios.

– Uso há muito tempo, desde criança – contou logo cedo, 
no café da manhã no comitê do PSOL. (ZAFFARI, p. 
18, 2010)

Observa-se, no excerto acima, que a descrição de deta-
lhes aparentemente irrelevantes, como a marca e a forma de 
um óculos, bem como suspensórios, no lugar onde haveria 
um lead se fosse uma notícia, por exemplo, empresta novas 
dimensões a Pedro Ruas. Torna-o por meio da narrativa, 
um personagem que possui outras preocupações para além 
da política. Quem nos informa a esse respeito é um narra-
dor que, mais que narrar, testemunha o que está ocorrendo, 
naquele momento, na casa do personagem, e que se desve-
la quando explica que determinada informação foi obtida 
“[...] logo cedo, no café da manhã [...]”.

Algo semelhante ocorre com o texto “O mão de Tesou-
ras espalha discípulos ”, do repórter Nilson Mariano, fotos de 
Arivaldo Chaves, publicado na página 38 da edição de Zero 
hora, do dia 25 de setembro de 2010. Com uma diferença: 
nele, o acontecimento socialmente relevante, que usualmen-
te move a atenção dos jornais, por meio de seus critérios de 
noticiabilidade, não está presente. O que encontramos, no 
relato, é, antes, a história de um personagem com habilidade 
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para desbastar arbustos, que é comparado, em determinado 
momento, com um personagem de cinema: Edward Mãos 
de Tesoura, encarnado pelo ator Johnny Deep. Classificamos, 
em termos de gênero, o relato como história de interesse 
humano (diversional), por privilegiar uma face específica do 
agricultor Fredolino Serliro Schmidt, de 74 anos: sua capaci-
dade de transformar arbustos em figuras artísticas. 

O narrador é criativo ao descrever a vida de seu personagem:

Fredolino também escapa à regra. Era agricultor, plantava 
milho e soja, tratava porcos e galinhas. A topiara nasceu 
por acaso: em 1988, ao deixar o Coral Carlos Gomes, 
onde ensaiara como tenor, ouviu um comentário instigante 
de Ivar Roessler, prefeito de Vitor Graeff mais de uma vez:

– Bah, mas que pena não se ter um jardineiro na cidade 
para fazer uns desenhos nos ciprestes da praça. – disse 
Roessler.

– Mas, dá para fazer isso. – respondeu Fredolino.
E as mãos calejadas de quem cortava lenha a machado pas-
saram a se devotar à escultura. (MARIANO, 2010, p. 38)

Seja por meio do uso de palavras pouco usuais, caso de 
topiaria – a arte de adornar jardins –, interjeições (Bah) ou, 
ainda, diálogos e remissões, quem era fonte se transforma, 
uma vez mais, em personagem, por meio das mãos de um 
autor/narrador que, nesse caso, tudo observa e tudo sabe, 
mas que não participa diretamente da cena descrita.

O texto “A travessia silenciosa”, de Elemir Polese, com 
foto de Janaina Zílio, publicado na edição conjunta de 4-5 
de setembro de 2010, ilustra o uso, pela Gazeta do Sul, de 
uma narrativa de natureza diversional. No relato, é narrada 
a história de um garoto chamado Felipe que, em decorrên-
cia de uma vida miserável, não consegue ser criança. 
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Um trecho:

Geralmente, há vidas no caminho. E quando elas não es-
tão no caminho, algo pode estar errado. E algo está errado 
na vida de Felipe. Felipe logo completará nove anos, mas 
parece ter cinco. E ainda não vai para a escola como seus 
amiguinhos da vila onde mora. Em uma das manhãs, o 
Felipe miudinho se agiganta e questiona seu pai: “Pai, 
quando é que vou pra escola?” “Ano que vem, meu filho, 
ano que vem.” “Mas, por que não agora, pai?” “A melhor 
escola é a da vida, meu filho, teu pai também aprendeu 
assim.” (POLESE, p. 48, 2010)

Trata-se da abertura da matéria. Ou seja, nada que in-
dique a necessidade fremente de informar o que quer que 
seja, ainda que o faça por meio da descrição física e emo-
cional do garoto Felipe, que, além de fictício, sequer so-
brenome tem. Trata-se, antes, uma vez mais, de um per-
sonagem que uma fonte. Algo semelhante ocorre com o 
narrador, demiúrgico, que, de longe, descreve o que está 
ocorrendo, o que os personagens, pai, filho e pobreza, estão 
fazendo naquele momento.

Na mesma edição da Gazeta do Sul , porém, às páginas 
22 e 23, encontramos uma matéria interpretativa assina-
da pelo repórter Nero Setúbal, com fotos de Janaina Zílio, 
onde, a partir de pesquisa sobre o envelhecimento da popu-
lação, é realizada uma reportagem sobre o tema “velhice”. 
Nesse caso, parte-se de acontecimentos se realizando – as 
campanhas protagonizadas por veículos de comunicação 
em Santa Cruz do Sul, ações em prol da velhice etc. – para 
descrever uma realidade mais ampla. Observamos uma lin-
guagem estilizada, que se utiliza de metáforas e remissões 
temporais para se estabelecer. 
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Um exemplo:

Deixados de lado pelo próprio sangue, os internos ainda con-
vivem com o fato de saber que por lá, mais do que em qualquer 
outro lugar, é comum relações serem rompidas do dia para a 
noite sem aviso prévio. “Vez que outra a gente vê um colega 
partindo em um carro de funerária. Tem parente que não apa-
rece nem para os atos fúnebres. É o pior. Mas, a vida segue”, 
diz seu Claudionor com a experiência de quem sabe que a es-
trada é tortuosa e precisa ser encarada de frente. Independente 
de como será o fim. (SETÚBAL, pp. 22-23, 2010) 

Chama atenção, na amostra, tanto a localização (caderno 
ou corpo do jornal) quanto a frequência com que os textos 
de natureza diversional e interpretativa aparecem. No pri-
meiro caso, encontramos 23 textos das categorias interpre-
tativo e diversional nos cadernos do jornal Gazeta do Sul, 
contra 50 no corpo do jornal. Algo semelhante ocorre com 
Zero hora: são 46 relatos de natureza diversional e interpre-
tativa nos cadernos, contra 129 no corpo do jornal. Em uma 
subtração simples, veremos que pouco menos da metade dos 
relatos se encontram localizados nos cadernos especiais tanto 
no caso de Gazeta do Sul como de Zero hora. 

As tabelas, abaixo, nos permitem visualizar melhor a situação.

Tabela 4 
Localização dos textos na Gazeta do Sul

FONTE: elaboração dos autores

Jornal Gazeta do Sul 

Local Interpretativo Diversional 

Cadernos 19 4 

Corpo do Jornal 53 5 
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Tabela 5 
Localização dos textos em Zero hora

FONTE: elaboração dos autores

Quanto à frequência, contrariando o senso-comum, a amos-
tra sugere que os textos das categorias diversional e interpreta-
tivo não se encontram hegemonicamente distribuídos nas edi-
ções de sábado e domingo (caso de Zero hora) ou de fim de 
semana (Gazeta do Sul), quando há mais tempo para a leitura: 
também são frequentes, ao longo da semana, incluindo a segun-
da-feira. As tabelas abaixo sintetizam o que estamos afirmando.

Tabela 6 
Frequência das categorias interpretativo e diversional 
em Zero hora

FONTE: elaboração dos autores

Jornal Zero Hora 

Local Interpretativo Diversional 

Cadernos 27 19 

Corpo do Jornal 118 11 

 

Jornal Zero Hora Interpretativo Diversional 

Segunda-feira 17 2 

Terça-feira 22 5 

Quarta-feira 21 7 

Quinta-feira 15 2 

Sexta-feira 14 1 

Sábado 17 8 

Domingo 39 5 
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Tabela 7
Frequência das categorias interpretativo e diversional na 
Gazeta do Sul

* Edição conjunta.
FONTE: elaboração dos autores

Observadas as duas tabelas, e resguardadas as proporções 
dos jornais, percebemos, no caso de Zero hora, que relatos 
da categoria diversional incidem todos os dias na amostra. 
A maior incidência (8) é no sábado, em decorrência da vei-
culação de um Caderno de Cultura, seguido de quarta (7) 
e terça-feira (5). No que toca aos interpretativos, a maior 
incidência, em Zero hora, é aos domingos (39), terça-feira 
(22) e segunda-feira (21).

Aplicada à Gazeta do Sul, a tabela demonstra, igualmen-
te, a hegemonia dos textos interpretativos, com destaque 
para a quarta-feira (19), sábado/domingo (18) e empate na 
terça e quinta-feira (12). A categoria diversional, por sua vez, 
incide em maior volume no final de semana (6), na terça-
-feira (2) e quarta-feira (1). Nas segundas e sextas-feiras não 
foram encontrados textos com essas características. Dentre 
as explicações possíveis, o fato de, nas quintas e sextas-feiras, 
os esforços de reportagem serem direcionados para a edição 

Jornal Gazeta do Sul Interpretativo Diversional 

Segunda-feira 5 0 

Terça-feira 12 2 

Quarta-feira 19 1 

Quinta-feira 12 0 

Sexta-feira 9 0 

Sábado/domingo* 18 6 
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do fim de semana, enquanto que, no domingo, apenas um 
repórter realiza o plantão geral.

Para observarmos as variações de espaço físico dedica-
das aos textos interpretativos e diversionais, considerando, a 
priori, que não se tratam de relatos concisos, dividimos os 
espaços em três grandes grupos: meia página, uma página, 
mais que uma página. As tabelas 4 e cinco permitem uma 
melhor visualização da distribuição.

Tabela 8
Tamanho das matérias na Gazeta do Sul

FONTE: elaboração dos autores

Tabela 9

 
FONTE: elaboração dos autores

A quantificação sugere que, tanto na Gazeta do Sul 
como em Zero hora, o espaço médio dedicado a esse tipo 
de texto é de uma página, sendo 40 para a Gazeta do Sul e 

Jornal Gazeta do Sul 

Tamanho Interpretativo Diversional 

Meia página 29 4 

Uma página 36 4 

Mais de uma página 7 1 

 

Jornal Zero Hora 

Tamanho Interpretativo Diversional 

Meia página 24 7 

Uma página 72 14 

Mais de uma página 49 9 

 



205Narrativas Literárias no Jornalismo Impresso Diário:
o caso dos jornais Zero Hora e Gazeta do Sul

86 para Zero hora em ambas as categorias. Zero hora se 
diferencia da Gazeta do Sul no uso de mais de uma página 
para esse tipo de material: são 58 textos, contra 8 da Gazeta 
do Sul. Ambos novamente se equiparam no uso de meia 
página: são 33 casos na Gazeta do Sul e 31 em Zero hora.

5. Considerações interpretativas

Ainda que, como dissemos, a pesquisa esteja em fase de 
interpretação de dados, a partir das informações coletadas na 
tabulação é possível realizarmos algumas considerações inter-
pretativas. Comecemos pelas tabelas 2 e 3 – incidência das 
categorias interpretativo e diversional na Gazeta do Sul e Zero 
hora. Elas sugerem que o gênero reportagem é o mais fre-
quente em ambos os jornais na categoria interpretativo, segui-
da do dossiê, no caso de Zero hora (52) e dos perfis na Gazeta 
do Sul (16). Na Gazeta, os dossiês ficam em terceiro lugar (14), 
posição ocupada, em Zero hora, pelos perfis (21). Uma pos-
sível interpretação do que os dados revelam é considerar que, 
no período analisado, os jornais tiveram grande preocupação 
em fornecer informações mais contextualizadas a seus leitores, 
e não apenas notícias, seja em termos de acontecimentos (caso 
das reportagens e dos dossiês) ou de personagens que por um 
motivo ou outro tenham se destacado, caso dos perfis.

No que toca ao diversional, Zero hora parece ter inves-
tido mais nos gêneros dessa categoria. São 19 histórias de 
interesse humano e 11 histórias coloridas.  Na Gazeta do 
Sul, esse índice diminui: 8 histórias de interesse humano 
e apenas 1 colorida. Compreender o que esses números 
representam implica observar eventuais constrangimentos 
de natureza organizacional, à medida que são redações de 
tamanhos diferentes (Zero hora é estadual; a Gazeta, regio-
nal), e que têm, portanto, capacidades distintas de resolução. 
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Basta observar as incidências nas tabelas 6 e 7 – frequên-
cia das categorias interpretativo e diversional em Zero hora 
e Gazeta do Sul – para corroborarmos a afirmação. Se, em 
Zero hora, a maior quantidade de textos diversionais ocor-
re no sábado (8) e a menor da segunda (2), sugerindo uma 
produção contínua desses, na Gazeta do Sul há três dias da 
semana em que eles não são encontrados: segunda, quinta e 
sextas-feiras. O fato de, na edição conjunta de sábado e do-
mingo, haver total de 6 textos dessa categoria sugere que os 
dias sem textos interpretativos ou diversionais são utilizados 
para a produção dos mesmos.

Também merece alguns comentários a localização dos 
textos interpretativos e diversionais nos jornais, o que pode 
ser confirmado nas tabelas 4 e 5, localização dos textos na 
Gazeta do Sul e Zero hora. O fato de esses modelos de nar-
rativa frequentarem, nos dois jornais, tanto o corpo quan-
to os cadernos, sugere que a preocupação em estabelecer 
diferenças por meio de uma linguagem específica é uma 
constante também nos locais onde as notícias são hegemô-
nicas. Fica visível, na amostra, a preocupação que editores 
e repórteres de editorias como geral, política e economia, 
para ficarmos em três, têm no sentido de estilizar melhor 
seus conteúdos, estabelecendo, dessa forma, diferença em 
relação aos demais veículos informativos e à maioria dos 
textos do próprio jornal.

A questão do espaço físico utilizado em ambos os jor-
nais acresce às observações realizadas uma informação rele-
vante: apesar de estarmos falando de narrativas mais estilizadas, 
que requerem, portanto, mais espaço físico nas páginas, salta 
aos olhos o fato de, tanto em Zero hora quanto na Gazeta 
do Sul, haver mais textos de uma página. São 86 textos nesse 
formato em Zero hora e 40 na Gazeta do Sul. Em segundo 
lugar, Zero hora publica mais textos de duas páginas (58), en-
quanto que, a Gazeta do Sul, mais textos de meia página (33). 
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O que isso significa? Uma vez mais, que a lógica es-
pacial de distribuição de matérias corresponde à disponi-
bilidade de páginas em cada edição, no caso dos jornais, 
estreitamente ligada à quantidade de anúncios disponíveis, 
períodos festivos do calendário e dia da semana (menor no 
início, maior ao final). Ou seja, a questões mercadológicas. 
Por outras palavras, também equivale a dizer que, mesmo 
com pouco espaço físico, os jornais estão preocupados em 
estabelecer, por meio de seus relatos, diferenças que os tor-
nem diferentes de si mesmos e de seus concorrentes, sendo, 
portanto necessários aos seus leitores. 
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5. 
AQUI DF: um jornal popular 
sem opinião editorial

Zélia Leal Adghirni 

Introdução

Lançado em 2006, após um detalhado estudo de merca-
do, o jornal nasceu com o objetivo de atingir a classe C e D 
do Distrito Federal, cuja maioria reside nas cidades satélites 
da capital brasileira. 

Diante do sucesso do tabloide brasiliense, que corres-
ponde a um fenômeno semelhante surgido com outros pe-
riódicos populares em outras regiões brasileiras nos últimos 
dez anos, decidimos analisar o Aqui-DF, durante uma se-
mana corrida, de segunda-feira, 5 de julho a domingo, 11 
de julho de 2010.

 Nosso estudo se baseia na observação minuciosa das 
sete edições e na revisão bibliográfica sobre o tema. Usare-
mos também como referência fundamental a dissertação de 
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mestrado de Gustavo Cunha Novo8, aluno do PPG/FAC/
UnB que realizou brilhante estudo sobre os jornais popu-
lares. Cunha alicerçou sua pesquisa em um estudo detalha-
do do Aqui-DF aproveitando a própria experiência de ter 
feito parte do projeto de criação do jornal. Mas decidiu 
afastar-se do cargo assim que começou a elaborar pesquisa 
por considerar que um recuo objetivo era necessário para 
não envolver-se de modo comprometedor com o objeto 
de estudo.

 A escolha deste suporte parte da curiosidade da pes-
quisadora em observar fenômenos sociais que provoquem 
questionamentos. Como integrante da banca de mestrado de 
Cunha Novo, estranhei a ausência de alguns gêneros jorna-
lísticos opinativos considerados nobres, no corpo do jornal 

De acordo com nossa observação, foram identificados os 
seguintes gêneros opinativos no Aqui-DF: Carta do leitor 
( seção “Fale Aqui”, página 2), Charge ( página 2, assinada 
por Son Salvador);  e uma extensa seção de serviços e lazer 
que vai de seis a oito páginas (Lazer&Cia). Dificilmente 
podemos classificar essa seção como opinião. Trata-se de 
uma editoria que pode ser classificada como gênero utilitá-
rio e entretenimento, categorias que estão fora dos gêneros 
clássicos definidos por Marques de Mello.

No tocante aos gêneros ausentes, chama atenção a falta 
do editorial, considerado como uma manifestação da em-
presa, um dos quatro núcleos emissores identificados por 
Beltrão (1980) e Marques de Melo( 2003). Os demais são 
o jornalista, o colaborador e o leitor, dos quais resultam os 
oito formatos  opinativos (editorial, comentário, artigo, re-
senha, coluna, crônica, caricatura e carta). O editorial seria a 

8. A nova cara do velho tabloide: valores-notícia nos jornais popu-
lares”, dissertação de mestrado orientada pelo professor Sérgio 
Dayrell Porto em janeiro de 2010 junto ao PPG/FAC/UnB
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“configuração política”. O jornal popular não teria política 
editorial?

O núcleo jornalista, emissor dos gêneros comentário, re-
senha, artigo, coluna e crônica, também está ausente.  

É a opinião que atribui valor ao acontecimento através 
dos gêneros opinativos que emergem de quatro núcleos: a 
empresa, o jornalista, o colaborador  e o leitor .

Segundo Marques de Melo (2003), a opinião da em-
presa, que se manifesta no conjunto da orientação editorial 
(seleção de matérias, títulos, fotos, chamadas) aparece ofi-
cialmente no editorial.

A opinião do jornalista (profissional, empregado da em-
presa), apresenta-se sob a forma de comentário, resenha, co-
luna, crônica, caricatura e eventualmente, artigo. Na maioria 
das vezes, o artigo é redigido pelo terceiro núcleo emissor, isto 
é, o colaborador regular ou eventual. O jornal solicita a per-
sonalidades públicas e/ou especialistas em determinados as-
suntos, que produzam artigos para os veículos. O colaborador 
será remunerado ou não, dependendo da relação que estabe-
lece com a empresa. Muitas vezes, o artigo chega de forma 
espontânea, por iniciativa do leitor que propõe um artigo. Em 
tempos de Internet, esta modalidade é cada vez mais utilizada 
e os jornais agradecem. Interagir com as mídias tornou-se 
corriqueiro e o contato vai além de uma simples carta.

O leitor tem um lugar cativo no Jornalismo, desde os 
primórdios da imprensa.  Por meio da carta, enviada pelo 
correio tradicional ou por correio eletrônico, o leitor é o 
quarto núcleo emissor dos gêneros opinativos academica-
mente reconhecidos.

Cada um destes gêneros tem suas próprias características. 
Somados, eles são os quatro pés da plataforma que segura a 
produção jornalística. Ignorar, censurar, omitir, negligenciar 
um destes suportes é colocar em desequilíbrio a estrutura 
jornalística opinativa. Ainda que a opinião possa se mani-
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festar de forma diluída nas fronteiras híbridas dos gêneros 
jornalísticos, ou que a separação entre informação e opi-
nião não seja tão rígida como defende Chaparro (1998) ad-
mitimos que a opinião explícita, com identidade e autoria 
(assinatura) são mais comuns nos oito gêneros identificados 
por Marques de Melo.

O súbito sucesso comercial de um novo tipo de jornalis-
mo popular surgido nos últimos dez anos, com menos ape-
los grotescos e menos sangue na capa, levou-nos a formular 
algumas questões sobre os gêneros opinativos consagrados 
por autores como Marques de Melo, Luiz Beltrão e outros 
pesquisadores de renome. Queríamos verificar se estes gê-
neros e formatos se manifestavam nos tabloides direciona-
dos às classes C e D do mesmo modo em que apareciam 
nos grandes jornais voltados para as classes A e B.

Segundo o Instituto de Verificação de Circulação (dados 
do primeiro semestre de 2009), quatro entre os dez jornais 
de maior vendagem, no Brasil, são jornais populares. Um 
quinto jornal é estritamente esportivo. Estes cinco jornais 
não existiam na lista dos mais vendidos, no Brasil, até 1998.

A receita do tabloide

O tabloide Aqui-DF se apresenta num total de 24 pági-
nas em cores quentes, com predomínio de tons vermelhos, 
amarelos e verdes. As manchetes são garrafais para o forma-
to e as  matérias são sublinhadas por fios.

Segundo Cunha Novo, a decisão de lançar o jornal em 
Brasília foi precedida de um extensa pesquisa de mercado-
metria junto às classes C e D que seriam o público alvo do 
novo veículo.

 Entre os dias 14 e 26 de janeiro de 2006, o Grupo Data 
Store, entrevistou 600 pessoas com o objetivo de ampliar o 
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mercado candango (as camadas A e B constituem o alvo do 
Correio Braziliense e de outras mídias locais já consolidadas) 
e concluíram que o tablóide deveria chegar as bancas com 
um valor de capa de  R$ 0,50, preço que se mantém até 
hoje, explica  o autor da dissertação (página 8).

Ao narrar sua impressão inicial do objeto, Cunha Novo diz:

Em 13 de março de 2006, os Diários Associados estrearam 
uma extensão de um projeto que vinha sendo aplicado pelo 
grupo de Belo Horizonte, o “Aqui”. Para tanto adotaram 
a seguinte receita: mulher bonita com espaço fixo na capa;  
promoções do tipo “junte e ganhe”; forte apelo ao noticiário 
policial; cardápio vasto de reportagens de cidade com foco 
na periferia e em serviços; entretenimento e esporte. Tudo 
de forma picada, em notícias curtas, num jornal tabloide 
com 24 páginas coloridas (28 na segunda feira). O pro-
duto seria conduzido por uma equipe de 18 profissionais 
divididos entre um editor, quatro subeditores, três repórteres, 
três estagiários, quatro diagramadores, dois fotógrafos e uma 
secretária de redação. Circula todos os dias.

A empresa Data Store, que realizou o estudo, também 
mapeou a faixa etária e a zona de residência que queriam 
atingir: 20 a 30 anos, ambos os sexos, classe C, morado-
res de Taguatinga, Ceilândia e Samambaia, três das maiores 
cidades-satélites de Brasília. Considerou ainda as seguintes 
características: público com fortes relações familiares, nível 
de ensino médio completo e desejo de levar para casa um 
jornal que fosse lido por toda a família.

Foram mapeados ainda os temas que este público mais 
gostaria de ler: informações locais, emprego e cidadania. 
Assuntos sobre segurança e polícia foram citados desde 
que não fossem “chocantes demais”. O esporte também 
apareceu como um dos assuntos prioritários para os futu-
ros leitores.
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Segundo a pesquisa do mestrando, temas sobre saúde, 
educação e política aparecem, de maneira secundária, entre 
os interesses dos leitores.

A pesquisa não diz se foi perguntado aos entrevistados 
se havia algum interesse por gêneros opinativos. Como o 
tema não deve ter sido oferecido no cardápio, dificilmente 
os leitores poderiam se pronunciar a respeito.

Cunha Novo afirma que a equipe do Aqui-DF tem 
acesso aos conteúdos do Correio Braziliense e pode usá-los 
quando necessário, principalmente na editoria de Cidades. 
O que ocorre é uma mudança de hierarquia. Muitas vezes, 
o que é nota no Correio vira matéria no Aqui-Df, e o que 
é nota transforma-se em matéria no carro-chefe da empre-
sa. Mas, os editores consideram que os interesses do público 
do Plano Piloto não são os mesmos das cidades satélites. 
Algumas discordâncias entre as equipes dos dois veículos 
da mesma casa, às vezes, são inevitáveis segundo o relato 
do autor que observou as rotinas produtivas do Aqui-DF 
embora não fosse mais membro da equipe. 

O mestrando partiu de sua experiência pessoal já que 
participou da criação do veículo como jornalista dos Di-
ários Associados. Ao decidir escrever sobre o tema, Cunha 
Novo preferiu afastar-se do jornal para ter o relativo recuo 
diante do objeto estudado. Ele não acredita na neutralidade 
do pesquisador no ambiente de trabalho. Para fazer o mes-
trado, ele mudou de jornal, na mesma casa, tendo ido ocu-
par o cargo de subeditor de política no Correio Braziliense, 
carro-chefe dos Diários Associados na capital federal.

O mapa da mina

Segundo indicações do IVC, nove entre os dez jornais 
brasileiros com maior venda avulsa, no país, são voltados 
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para a classe B,C e D. Destes, dois são de Minas Gerais, um 
do Rio Grande do sul, cinco do Rio de Janeiro e dois de 
São Paulo. Somados respondem por 64,5% de todos os jor-
nais auditados pelo IVC entre janeiro e setembro de 2009.

 A título de comparação, a Folha de S. Paulo, considerada um 
dos três mais importantes jornais do país, vendeu em média  
cerca de 21 mil exemplares em bancas nesse período. Ocupa 
o 24º lugar no ranking da venda avulsa. O Super Notícia vende 
uma media de 290 mil exemplares por dia em bancas.

Segundo a Associação Nacional de Jornais (ANJ) em 2000, 
entre os 20 maiores jornais brasileiros, os populares representa-
vam 30% da circulação. Oito anos depois, respondem por 43%. 

Grande parte desses jornais é lançado por empresas que 
já mantém um jornal considerado de referência (Extra, da 
Infoglobo; Diário Gaúcho do grupo RBS; Aqui-DF, dos Di-
ários Associados; Agora São Paulo, do Grupo Folha).

É preciso salientar que os carros-chefes das editoras são 
vendidos também por assinatura, enquanto os populares fi-
cam restritos às bancas ou a determinados pontos de venda 
como padarias, postos de gasolina e supermercados.

O que tem esses jornais de diferente? O que significa 
a denominação jornal popular? E o que são os novos 
jornais populares? 

A produção bibliográfica sobre o tema ainda é escassa, 
não consolidada. O que temos visto, nos últimos dez anos, 
são dezenas de artigos publicados em revistas especializadas, 
teses e dissertações de pós-graduação e alguns comentários 
nos próprios jornais, que tentam interpretar esse fenômeno.

O senso comum remete à ideia de jornal popular a um 
tipo de imprensa em que não faltam adjetivos pejorativos: 
sensacionalista, escandalosa, sangrenta, baixo-nível, impren-
sa marrom (em alusão aos jornais americanos de  hearst e 
Pulitzer, entre 1890 e 1900, conhecidos como Yellow jour-
nalism). E, imediatamente, liga-se o jornal popular ao for-
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mato tabloide, de maneira depreciativa, gerando o neolo-
gismo “tabloidização” como sinônimo de sensacionalismo.

O mercado dos jornais populares cresceu, mudou e quem 
só conhece o chavão sensacionalista para tratar do tema 
precisa se atualizar. Os jornais destinados às classes 
B,C e D integram um novo mercado a ser analisado, 
caracterizado por um público que não quer apenas his-
tórias incríveis e inverossímeis, mas compra jornais em 
busca, também, da prestação de serviços e entretenimento 
(AMARAL, 2006:9)

Percebemos, numa primeira leitura, que os novos jor-
nais populares são de fato tabloides, um formato não muito 
comum entre os jornais brasileiros com exceção do Rio 
Grande do Sul onde os tabloides correspondem a uma tra-
dição profundamente ancorada nos hábitos gaúchos (Zero 
Hora, Jornal do Comércio e os extintos Folha da Tarde e Folha 
da Manhã). Até o Correio do Povo, talvez o diário mais im-
portante na história da imprensa do Estado, depois da falên-
cia da empresa em 1986, foi relançado em versão tabloide 
pelos novos proprietários.

A análise de Cunha Novo comprova que, efetivamen-
te, o novo jornalismo popular do qual fala Amaral (2006) 
tem mais cuidado com a exploração de imagens chocantes. 
Cunha diz que o sangue é evitado, os corpos aparecem 
cobertos. Mas, segundo ele, isso não seria por respeito ao 
leitor ou a dignidade dos mortos.

“O padrão simboliza a aplicação de uma série de diretrizes 
conceituais, de perfil comercial, reforçadas pelos dirigentes dos Diá-
rios Associados para a equipe do Aqui-DF. Sim à violência, mas 
com moderação” (página 95).

O projeto tinha definido um produto que pudesse en-
trar sem problemas em todos os lares. Além disso, há uma 
preocupação com os processos. “Estes bandidos estão cada 
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vez mais espertos” (palavras do editor chefe para o pesqui-
sador, página 96). Ele explica:

“Ser chamado de bandido antes do julgamento era um proce-
dimento comum. Agora colocamos “teria matado”. Para não cair 
nesta coisa de tratar suspeitos como assassinos. Existe uma orien-
tação para isso.”

Entretenimento e utilidade pública

Francisco de Assis (2010) adverte que nem tudo que o 
jornal publica é notícia. O Aqui-DF leva a sério essa asser-
tiva e dedica grande parte de seu conteúdo a essa rubrica, 
apresentando ofertas de diversão, de lazer, de emprego e de 
serviços aos seus leitores.

Estaríamos diante de um gênero jornalístico diversional 
identificado por Marques de Melo (2006)  e estudado por 
Francisco de Assis (2010) como gênero complementar de 
caráter emocional? Complementar em relação a informa-
ção e a opinião, segundo os autores.

Se, entreter é uma das funções do Jornalismo, acredi-
tamos que um jornal com grande penetração nas classes 
populares deveria, também, atender a outras funções, entre 
as quais a crítica e a reflexão, próprias dos gêneros mais “in-
telectuais”. Isto é, que ofereçam ao leitor a possibilidade de 
pensar, de reagir e de agir como cidadão. Se o jornal omite 
o editorial e outros gêneros reflexivos, está negando ao lei-
tor o direito de exercer seu direito de consumidor/cidadão.

O Aqui-DF se caracteriza por um apelo erótico cons-
tante em suas capas. De fato, Cunha Novo demonstra que 
113 das 124 capas analisadas pelo pesquisador, no período 
de 2006 a 2009 (amostra constituída por semanas compos-
tas), traziam chamadas e fotos de mulheres seminuas fa-
mosas. Destas, 105 traziam fotos estampadas, na primeira 
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página, ou seja, 93% das referências. Na maioria das vezes, 
o espaço ocupado pela matéria, no interior das páginas, era 
igual ao da capa. Isso significa que a matéria não tinha va-
lor jornalístico, a não ser chamar a atenção para a nudez e 
a sensualidade das garotas em destaque, explica o autor. A 
velha fórmula do jornalismo sensacionalista que fizera a gloria do 
gênero, no passado, continua valendo nos jornais populares, afirma 
o pesquisador, embora saliente que os novos jornais popu-
lares procurem mudar a imagem do estilo “não espreme 
que sai sangue”.

No período recente por nós analisado, a porcentagem 
de mulheres nuas na capa se mantinha em alta.Foram três 
capas sobre sete, ou seja, mais ou menos a metade9. Todas 
elas têm uma chamada para o interior, indicando o número 
da página, como na edição de 10/7/10. Trata-se de uma ga-
rota nua, coberta apenas por uma faixa amarrada na cintura 
com o título “Ela dá o que falar” (página 12).

O texto-legenda  faz um gancho com o futebol, assunto 
do momento (Copa do Mundo na África do Sul), ao escre-
ver que a modelo da capa, Lucilene Caetano, tinha gravado 
um documentário sobre futebol para países daquele conti-
nente que falam a língua portuguesa.

O que surpreende, segundo o trabalho do pesquisador, 
é a formula de mulheres nuas na capa a ser uma decisão 
aleatória adotada pelos Diários Associados já que o projeto 

9. Neste quesito, o concorrente do Aqui-DF, o popular Na hora h, 
do Jornal de Brasília, traz invariavelmente mulheres seminuas na 
capa, em poses ousadas, salientando a “preferência nacional”, o 
bumbum das brasileiras. No dia 6/7/10, o titulo é justamente este 
para designar a foto de uma mulher de calcinha fio dental com a 
seguinte legenda: Rafaela Bueno tem um metro e seis centímetros 
de bumbum. Confira. As nádegas expostas em exímias calcinhas  
aparecem sempre nas capas, inclusive a da paraguaia Larissa Riquel-
me, musa da capa, “Atendendo Pedidos”.
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não se refere a esta questão. Para a equipe de subeditores 
e editores, a única explicação dada foi que a fórmula seria 
importada de Belo horizonte e que a mulher da capa seria, 
diariamente, compartilhada entre os dois jornais, de Belo 
horizonte e Brasília. Depois, Recife e São Luis, que teriam 
também seus jornais “Aqui”, passaram a adotar o mesmo 
procedimento (página 121).

Cunha, que participou da criação do Aqui DF, conta que 
desde o início a empresa teve a intenção de fazer com que os 
Aqui fossem contabilizados de forma integrada pelo Instituto 
Verificador de Circulação (IVC) como se fossem uma só pu-
blicação.  A produção do jornal está concentrada em Belo ho-
rizonte, que seria a matriz responsável por 90% da edição de 
notícias. As demais cidades recebem as páginas diagramadas para 
adaptar. Somente as editorias de Cidade e Esporte são locais.

Dessa forma, as edições das quatro cidades onde o mo-
delo Aqui circula (Belo horizonte, Brasília, São Luís e 
Recife) publicam, diariamente, a seção Lazer & Cia, com 
quatro páginas de conteúdo idêntico. 

Brasília é responsável pela coluna humorística Aqui tem 
Zé, que traz também a programação dos canais de televisão 
abertos, o resumo das novelas, palavras cruzadas, jogos e fo-
focas sobre a vida das celebridades.  A editoria divulga ainda 
eventos gratuitos ou baratos, horóscopo e, com destaque, 
um pequeno texto relativo à Mulher da Capa.  Algumas 
vezes a editoria traz receitas culinárias (“Água na Boca”) 
e perfis de artistas locais (“Prata da Casa), registra Cunha 
Novo (pág. 132).

Segundo o autor, as páginas de conteúdo compartilhado 
entre os quatro jornais de cidades diferentes corresponde a 
uma estratégia de marketing  junto ao IVC para provar que 
existe um elo entre as publicações que têm em comum a 
logomarca, a divisão das editoriais, o projeto gráfico, conteú-
do replicado e a mulher da capa. Com isso, eles querem dizer 
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que a notícia tem caráter nacional, uma vez que a beldade da capa 
estava posando para uma revista masculina, estrelando uma novela 
ou participando de um programa na TV ( página 97).

O estudo revela que 21,3% das notícias catalogadas 
como serviço tinham como tema principal concursos.  
Mas, os serviços aparecem em diversas editorias do gênero 
jornalismo informativo.

A grande incidência de matérias de serviço confirma a 
hipótese defendida por alguns pesquisadores, segundo os 
quais o sucesso da ‘nova imprensa popular brasileira’ estaria 
explicado pela prestação de serviços ao leitor.

Para Prevedello (2008:7), em dissertação de mestrado 
sobre as representações da cidadania no discurso do jornal 
Extra, “o final do século XX é marcado por sucessivos lançamen-
tos de novos modelos de jornais populares no Brasil. Direcionados 
principalmente à classe C, que amplia seu potencial de consumo 
com as mudanças econômicas ocorridas no mesmo período, os jor-
nais populares buscam estreitar o vínculo com o leitor através de um 
jornalismo focado na prestação de serviços, no entretenimento e nos 
temas ligados ao cotidiano das pessoas comuns”.

A seção Carta do leitor (um dos gêneros consagrados por 
Marques de Melo e Luis Beltrão) chama-se “Fale Aqui” e traz 
uma média de cinco cartas por dia. Supõe-se que  sejam edita-
das embora o jornal não dê nenhuma instrução ao leitor sobre 
as normas de envio e publicação da correspondência. As cartas 
são assinadas apenas pelo nome do leitor e o bairro de residên-
cia, sendo que a maioria delas vem das cidades satélites. Identi-
ficamos algumas enviadas da Asa Norte e Lago Sul, por e-mail.

Cunha Novo vê, na carta do leitor, uma “central de re-
cepção de demandas pela solução de problemas da perife-
ria”. São demandas que chegam à redação à moda antiga, em 
centenas de cartas, muitas delas coloridas, com desenhos, escritas à 
mão, alem de telefonemas de longa duração, como o pesquisador 
pôde presenciar.”( página 143).
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Ele vê nessa forma de jornalismo, com ênfase nos ser-
viços e em temas ligados à educação, saúde e concursos, o 
cidadão desassistido em personagem principal, em sujeito 
de direitos.

Gêneros opinativos ausentes: uma omissão editorial

Não pretendemos aqui fazer uma revisão teórica da 
questão dos gêneros jornalísticos na imprensa popular, mas 
apenas legitimar nossas observações por meio de uma leitu-
ra exaustiva do Aqui-DF durante uma semana. Ainda que 
o período seja breve, acreditamos que em nada mudaria 
nossa avaliação, já que o jornal repete exatamente o mesmo 
modelo diariamente. Portanto, uma semana ou um mês de 
análise daria o mesmo resultado, pois não estamos fazendo 
análise de conteúdo global mas apenas identificando a pre-
sença de gêneros opinativos.

O que prevíamos por intuição se revela exato na leitura 
das 24 páginas diárias por edição do tabloide brasiliense. O 
jornal se divide classicamente em gêneros opinativos e in-
formativos, com predominância do segundo formato; mas 
aquilo que conhecemos como “gêneros nobres” do jorna-
lismo opinativo tais como editorial, artigo, crônica, coluna 
e comentários não são explorados pelos editores. 

Segundo Cunha Novo, a pesquisa mercadológica para 
criar o Aqui-DF partiu do princípio que o público visado 
não tinha interesse em política. Mas, ele próprio questiona 
se o jornal tem o direito de transformar opções editoriais 
em omissões. Cunha relata que durante a pesquisa muitas 
vezes os jornalistas perguntavam à chefia se deveriam ou 
não entrar numa cobertura específica do perfil político e 
a resposta era sempre “não”. Ou seja, deliberadamente, por 
opção, o jornal escolhera ficar ausente das discussões rele-
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vantes mais profundas da sociedade. Vemos a ausência de 
editorial e de artigos como uma forma de omissão. Para 
Prevedello (2008),  os jornais populares surgidos nos anos 
90 buscam a identificação com o leitor para assegurar su-
cesso de vendas optando pela omissão de fatos políticos.

Amaral (2008:68) tem razão quando afirma que quan-
do os jornais são segmentados por renda e escolaridade, 
evidencia-se uma representação do interesse jornalístico do 
leitor que pode ser questionável por manter, muitas vezes, 
o leitor popular às margens da compreensão.

“A subestimação funciona quando os jornais imaginam 
que ao leitor popular não cabe saber sobre determinados 
assuntos ou ter acesso a determinados enquadramentos”

Ousamos pensar que o tabloide popular pretende atingir 
o  máximo de leitores sem definir seu posicionamento e 
partindo do princípio de que leitores de classe social baixa 
não têm nível para entender.

Conclusões

As considerações tecidas neste artigo não esgotam o 
tema. Pelo contrário, apenas afloram à superfície questões 
mais profundas imersas no estilo do novo jornalismo po-
pular que precisam ser estudadas à luz das teorias dos gêne-
ros jornalísticos conhecidos. Precisamos buscar o que está 
oculto, o que é omisso, o não-dito como opção de uma po-
lítica editorial das empresas que exploram as jazidas do jor-
nalismo popular. Nossa tendência é concordar com Cunha 
Novo, quando ele afirma ( p. 141) que é preciso buscar o 
fio de tecidos menos visíveis na tricotagem desse novelo:

“Os pressupostos editoriais de servir ao público basica-
mente o factual, sem contexto, análises ou desdobramentos, 
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casados com uma omissão deliberada  em temas nacionais 
no campo da política, da economia e do noticiário inter-
nacional, enunciam uma notória projeção das classes B, C 
e D como desinteressadas de temas estruturantes. Como 
uma parcela da população a quem cabe o papel de sujeitos 
ocultos, ausentes, ou, no máximo, de figurantes no tabuleiro 
da cidadania. Como se o preço da capa, de R$0,50 sig-
nificasse, na prática, um acordo pela informação asséptica 
– sem enveredar pela politização- ou pela  informação in-
completa, reduzida ao ponto de não permitir referencias”.

Nós, pesquisadores, devemos fazer uma incursão no sen-
tido de compreender e interpretar a ausência dos gêneros 
jornalísticos opinativos que relevam do núcleo emissor da 
empresa nos jornais populares. Por que as classes C e D não 
são abastecidas de gêneros que levam a reflexão, tais como os 
editoriais, artigos, crônicas, comentários e colunas políticas? 
O que vimos no jornal analisado (sem querer expandir para 
outros títulos populares já que não fizemos estudos de caso) 
demonstra que para os donos das empresas, as classes popula-
res se interessam apenas pelos gêneros opinativos que levam 
ao entretenimento, lazer e humor, além da carta do leitor. 

Em todo o caso, a ausência de gêneros jornalísticos opi-
nativos de reflexão sem a menor referência no projeto edi-
torial levam o pesquisador a se interrogar se não haveria 
neste vazio um preconceito contra a inteligência do leitor 
de baixa renda e uma vontade deliberada de deixá-lo alie-
nado  das grandes questões sociais, políticas e econômicas 
da cidade e da nação. Afinal, o Aqui-DF é o jornal que 
mais vende no Distrito Federal; mas, em suas 24 páginas 
diárias, não se posiciona através de seus núcleos emissores 
editoriais/empresarias: o jornal e os jornalistas. Se os  gran-
des jornais têm seu espaço de opinião garantido e explícito, 
nas grandes estruturas de mídia, por que os jornais popula-
res, que pertencem as mesmas empresas não assumem suas 
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posições ? Por enquanto este é apenas um fato que cons-
tatamos. Nossa intenção, numa próxima etapa, é investigar 
as causas deste silêncio para identificar possíveis estratégias 
político/comerciais.

Não encontramos comentários, resenhas, críticas, crôni-
cas nem colunas no Aqui-DF. O jornal prima pela assepsia 
opinativa. Segue estritamente sua vocação inicial, ou seja, dar 
objetivamente os fatos selecionados nas áreas de saúde e edu-
cação, sem comentários.  O jornal quer apenas ser um veículo 
especializado em serviços, da maneira mais rasa possível. O lei-
tor não é chamado a refletir, muito menos a assumir-se como 
cidadão ativo. A válvula de escape está no “Fale Aqui”.

Se o editorial é “uma teia de articulações políticas” que, 
“embora se dirijam formalmente a opinião pública, na 
verdade encerram uma relação de diálogo com o Estado”, 
o Aqui-DF renuncia ao direito de exercer esse diálogo. 
Marques de Melo (2003; p. 104) afirma que, a partir das 
observações que vem fazendo, durante anos a fio, a leitura 
dos jornais diários “inspira-nos a compreensão de que as 
instituições jornalísticas procuram dizer aos dirigentes do 
aparelho burocrático do Estado como gostariam de orien-
tar os assuntos públicos”.

O autor acredita que não se trata de uma atitude voltada 
para perceber as reivindicações da coletividade e expressá-
-las a quem de direito mas um trabalho de coação ao Es-
tado para a defesa de interesses e segmentos empresariais e 
financeiros que representam”.

Ao expressar, dessa forma, a percepção que tem dos jor-
nais brasileiros, abordagens fundamentadas em pesquisas 
consolidadas, ao longo do tempo, Marques de Melo con-
firma aquilo que percebemos, por intuição, desde o início e 
que justifica nosso estranhamento. Os jornais de referência 
dialogam com o Estado e defendem seus interesses empre-
sariais nas páginas de seus veículos dirigidos às classes A e 
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B. As classes C e D, perfeitamente delineadas em projetos 
mercadológicos prévios, estão excluídas deste diálogo.  Para 
o “povão”, segundo esta concepção, basta a carta e a charge. 
O desabafo e o riso. O “Fale Aqui” (ou cale-se para sempre). 
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1.
Mediadores públicos: as 
imagens em destaque

Alfredo Eurico Vizeu Pereira Júnior
Fabiana Cardoso de Siqueira

Introdução

O Jornalismo, no nosso entendimento, é uma forma 
central de conhecimento nas sociedades democráticas. E 
não é de hoje que os pesquisadores tentam entender de que 
forma trabalham os profissionais do campo do Jornalismo 
e como se relacionam com as pessoas que vão receber as 
notícias produzidas por eles.

Bourdieu (1997) defende que os jornalistas, na lógica de 
sua profissão, selecionam e enquadram as realidades do co-
tidiano em função de categorias que lhe são próprias, como 
resultado da nossa educação, história, cultura, entre outros. 

“Os jornalistas têm ‘óculos’ especiais a partir dos quais 
veem certas coisas e não outras”. Ou seja, estamos tratan-
do, aqui, de algo central para o Jornalismo Construtivista. 
Há uma seleção e uma construção do que é selecionado. 
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Talvez, esteja, aqui, um dos equívocos do olhar dos críticos 
do Jornalismo Construtivista. Não se trata de afirmar que 
toda a realidade é uma construção, mas de que a realidade 
social, sim, é.

Como lembra Meditsch (2010), convém ressaltar, também, 
quando afirmamos que o Jornalismo contribui para a cons-
trução social da realidade, que essa não é uma ação isolada 
do campo da produção, mas uma relação intersubjetiva entre 
o campo da produção e os homens e as mulheres. É uma 
ação reflexiva (TUCHMANN, 1983; BOURDIEU, WAC-
QUANT, 2005). O Jornalismo atua na construção da reali-
dade, mas é constituído por essa própria realidade. Não existe 
construção do real se não há uma audiência ativa, interativa, 
que interpreta e reinterpreta os fatos (BOURDIEU, 2002).

Consideramos importante, também, refletirmos no Jor-
nalismo a perspectiva apontada por Scolari (2011), sobre a 
possibilidade de construção de mundos possíveis como um 
processo coletivo:

Segundo Eco, ao ler um livro ou ver um filme, criamos 
mundos possíveis, hipóteses que tratam de antecipar a con-
tinuação da história. À medida que o relato avança, muitas 
dessas hipóteses não se verificam e devemos descartá-las. 
Esse processo é individual, os mundos possíveis são uma 
construção cognitiva do leitor ou do espectadora, agora se 
dá um fenômeno diferente: em certos casos, esta construção 
de hipotéticos se tornou um processo coletivo. Basta ter-
minar a emissão de um episódio de uma série televisiva, 
para poucos minutos depois, os fóruns da web entrem em 
estado de agitação. Os espectadores discutem o texto que 
acabaram de ver, analisam suas possíveis continuações e 
debatem sobre os personagens e a trama do episódio. Ou 
seja, em muitos casos a construção de mundos possíveis 
deixou de ser um processo coletivo que se desenvolve nas 
redes sociais (SCOLARI, 2011, p. 130-131).
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A proposta de Scolari (2011) pode trazer importantes 
contribuições, sem dúvida, para a reflexão do construtivis-
mo no Jornalismo. O Jornalismo tem passado por uma série 
de mudanças resultantes das novas tecnologias, como, por 
exemplo, a participação cada vez maior da audiência como 
coprodutora das notícias, o que se aproxima da construção 
coletiva sugerida por Scolari (2011).

É importante deixar claro que quando falamos em audiên-
cia, neste artigo, não estamos nos referindo ao conceito atrelado 
ao número de pessoas que assistem a determinado programa, 
ou seja, às medições quantitativas usadas com finalidade co-
mercial para posterior venda de espaço publicitário nos pro-
gramas televisivos. Entendemos a audiência, no entanto, como 
um conjunto de cidadãos, de pessoas de várias profissões que 
interagem, da sua maneira, com os telejornais. 

São pessoas que não observam apenas, mas também parti-
cipam e que, por conta disso, podem ser denominadas como 
integrantes da audiência comunicativa, fazendo, aqui, uma apro-
priação da expressão usada por Saperas (1993), que o autor 
não chegou a definir, conceitualmente, em seu livro. 

A ideia de emissor e receptor, em que um produz e o outro 
recebe, com papéis fixos, já não pode ser tratada dessa forma. 
Basta analisar o fenômeno que investigamos para entendermos 
isso: o envio e o uso de vídeos nos telejornais, encaminhados 
por pessoas que não são cinegrafistas profissionais das emissoras, 
nem trabalham em agências de notícia. 

Essa oferta tem crescido muito, nos últimos anos, propi-
ciada pela tecnologia digital, que permitiu que os recursos 
de captação de imagens se tornassem mais baratos e fossem 
disponibilizados em larga escala e em diferentes platafor-
mas (celulares, câmeras fotográficas digitais etc.). E não foi 
apenas por esse motivo. Como bem destaca Wolton (2007, 
p. 18), de nada adianta pensar em evolução tecnológica se 
por trás dela não se observar que existem pessoas e outras 
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questões sociais envolvidas, tendo em vista que “as técnicas, 
é óbvio, evoluem, mas isso não é suficiente para transformar 
as sociedades”:

[...] se as técnicas são claramente o que há de mais espe-
tacular, o essencial não está nisso, nem nas performances 
sempre sedutoras, mas na compreensão dos laços, em maior 
ou menor grau, contraditórios entre o sistema técnico, o 
modelo cultural e o projeto de organização da comuni-
cação. São, sempre, estes três elementos que possibilitam 
compreender o estatuto da comunicação de uma época 
(WOLTON, 2007, p.15)

A inquietação de buscar a resposta para o fenômeno 
descrito (do uso crescente de imagens captadas por media-
dores públicos nos telejornais) foi que inspirou esse traba-
lho e outros já escritos sobre o tema por nosso Grupo de 
Pesquisa de Jornalismo e Contemporaneidade1, cujos inte-
grantes são professores e alunos de doutorado, mestrado e 
graduação do Programa de Pós-Graduação em Comunica-
ção da UFPE.

 Nos estudos que temos desenvolvido, buscamos com-
preender algumas dimensões sobre o uso dessas imagens. 
Procuramos entender a relação entre a qualidade no te-
lejornalismo e a utilização desses registros (SIQUEIRA, 
2009) e também a ligação entre o lugar de referência ocu-
pado pelo telejornalismo na sociedade brasileira e o que 
foi chamado, na época, de revolução das fontes (VIZEU; 
SIQUEIRA, 2010). Nesse último trabalho, discutimos o 
papel central ocupado pelo jornalismo televisivo no Brasil. 

1. Para informações sobre o Grupo acessar: < http://jornalismocon-
temporaneo.wordpress.com/> (GRUPO DE PESQUISA JOR-
NALISMO E CONTEMPORANEIDADE, 2011).
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Em outro estudo, propusemos o conceito de mediador 
público (VIZEU; ROCHA; SIQUEIRA, 2010) como sen-
do formado por: 

Cidadãs, e cidadãos bem informados, por formadores de 
opinião, pessoas de várias profissões, coprodutores da no-
tícia, entre outros, dentro de suas singularidades e espe-
cificidades, evitando confusões entre conceitos como, por 
exemplo, atividade jornalista e a liberdade de comunicação 
e expressão (VIZEU; ROCHA; SIQUEIRA, 2010).

O mediador público faz parte da audiência comunicativa 
(SAPERAS, 1993) e atua na coprodução das notícias. É me-
diador porque é integrante da audiência, mas também é copro-
dutor, pois participa de maneira, cada vez mais efetiva, com o 
envio de imagens aos telejornais, contribuindo com o trabalho 
dos jornalistas televisivos durante a construção da notícia. 

Dentro desse contexto, procuramos avançar, de certa 
forma, em relação às pesquisas que realizamos. Escolhemos 
o estudo de caso2 para analisar em que contexto os jor-
nalistas de um dos telejornais de maior audiência do país 
utilizam as imagens captadas pelo público, levando em con-
sideração o que foi citado, anteriormente, sobre Bourdieu 
(1997), a respeito da lógica profissional dos jornalistas, que 
selecionam e enquadram as realidades do cotidiano em 
função de categorias. 

O telejornal escolhido para este estudo foi o Jornal 
Hoje (JH), que é exibido de segunda a sábado, a partir das 

2. De acordo com Yin (p. 32, 2001), “o estudo de caso é uma inquiri-
ção empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro 
de um contexto de vida real, quando a fronteira entre o fenômeno 
e o contexto não é claramente evidente, onde múltiplas fontes de 
evidência são utilizadas”.
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13h15min. O programa é veiculado, em todo país, pela 
Rede Globo de Televisão e possui, como característica, a 
apresentação de notícias factuais (principalmente, aquelas 
que ocorreram, ao longo da madrugada e da manhã, no 
Brasil e no mundo) e, também, mostra assuntos de atuali-
dade, que podem ser exibidos, naquele dia, ou nas edições 
seguintes, sem problema ou prejuízo de informação. 

O perfil editorial das reportagens de atualidade do JH 
está centrado, geralmente, em assuntos de moda, compor-
tamento, cultura, turismo, saúde, culinária, empregos e fi-
nanças pessoais. Para a apresentação desses conteúdos, ge-
ralmente, são criados quadros especiais, como: “Cabine do 
JH”, “Tô de folga”, “Dicas Domésticas”, “Mercado de Tra-
balho”, “Vai dar o que falar”, “Crônicas de NY”, “Hoje em 
forma”, “Hoje em casa”, “Minha história” e etc. 

Em função disso, na própria página do JH, no portal da 
Rede Globo G1 (2011), o programa é definido como um 
“telejornal-revista”, pelo formato diferenciado de apresen-
tação das notícias. O JH foi criado em 1971. É, portanto, 
um dos telejornais mais antigos da TV Globo.  No começo, 
era exibido apenas para o Rio de Janeiro, mas foi só, a par-
tir de 1974, que passou a ser veiculado para todo país (G1, 
2011). 

Com a finalidade de se analisar o uso das imagens cap-
tadas pelos mediadores públicos, no referido telejornal, op-
tamos por restringir o período da pesquisa. Os telejornais 
foram gravados do dia trinta de maio de 2011 ao dia quatro 
de junho de 2011. 

Além da gravação dos telejornais, estabelecemos os se-
guintes critérios para atingirmos o objetivo de compreen-
der em que contexto as imagens dos mediadores públicos 
foram utilizadas: formato da notícia (reportagem ou nota 
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coberta3); contextualização (se foram inseridas de forma 
isoladas ou acompanhadas de outros elementos jornalísti-
cos, como: sonoras, imagens feitas pela equipe de reporta-
gem da emissora ou das afiliadas etc.); a temática do registro 
(factual ou de atualidade) e o destaque dado na edição. Após 
a definição desses critérios e da gravação dos telejornais, as 
reportagens ou notas cobertas que usaram cenas feitas por 
mediadores públicos foram analisadas e descritas.

Entendemos que a reportagem não precisa, necessaria-
mente, da figura do repórter, no vídeo, nem da voz do mes-
mo. Pode ser construída por meio de sonoras4, apoiadas 
pelo uso também do áudio captado no local do fato e por 
imagens. A nota coberta, por sua vez, é compreendida como 
“o formato mais simples de notícias com imagens na TV” 
(REZENDE, p. 152, 2000), pois utiliza a narração paralela 
ao uso de imagens. Esses dois formatos foram escolhidos 
como critérios de análise, pois são os mais utilizados para 
exibir as cenas produzidas pelos mediadores públicos e tam-
bém não foram identificados outros formatos de notícia, no 
JH, em que tenham sido inseridas essas imagens no período.

3. No nosso entendimento, a nota coberta é um registro de um determi-
nado assunto. É formada pela união da imagem ao texto lido pelo apre-
sentador (gravado ou ao vivo). Em alguns casos, a nota coberta pode até 
conter algumas sonoras (entrevistas) curtas. A reportagem ou matéria, no 
entanto, é a forma mais elaborada de estruturação da notícia no telejor-
nal. Os elementos mais comuns integrantes da reportagem são: off (texto 
lido pelo repórter, onde são inseridas as imagens), sonora, passagem do 
repórter (imagem do repórter narrando determinado assunto diante da 
câmera) e sobe som (momentos em que o som captado pela câmera é 
destacado e pode ser ouvido com maior clareza). 

4. São as entrevistas feitas pelo repórter e inseridas em reportagens ou 
notas cobertas. As sonoras são chamadas de enquetes quando são 
feitas, com o público em geral, com a finalidade de se obter alguma 
opinião sobre determinado assunto.
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A duração dos registros foi observada para se compreen-
der o espaço destinado pelos jornalistas do telejornal a essas 
imagens captadas por pessoas de fora da equipe. Optamos 
por estudar a temática do registro, para identificar a natu-
reza dessas cenas, ou seja, se elas poderiam ser enquadradas 
dentro dos temas considerados factuais, “que aconteceram 
depois da última edição do jornal – e têm necessidade ur-
gente de publicação” (BONNER, 2009) ou se fazem parte 
dos temas de atualidade, tendo em vista que

não ocorreram apenas desde a última edição, mas têm 
ocorrido, estão ocorrendo, e que podem ser publicados hoje, 
como poderiam ter sido divulgados ontem, e não perde-
riam sentido se fossem exibidos amanhã ou depois porque 
são atuais, mas não urgentes (BONNER, 2009).

O Jornal Hoje e o uso das imagens captadas pelos 
mediadores públicos

Durante a análise, identificamos seis registros distintos cap-
tados por pessoas que não fazem parte das equipes de repor-
tagem. Levamos em consideração os seguintes critérios para 
definir o que foi ou não captado por mediadores públicos: se 
foi usado o crédito de cinegrafista amador por cima das ima-
gens e/ou se o repórter ou apresentador informaram, no texto 
e/ou na apresentação da notícia, que as cenas tinham sido feitas 
por pessoas que não pertenciam às equipes de reportagens. A 
prática de se utilizar a expressão “cinegrafista amador”, tanto no 
texto quanto no vídeo, é muito comum no telejornalismo. É 
uma forma de indicar que aquelas imagens não foram feitas por 
cinegrafistas da emissora nem de empresas contratadas.

Ao todo, foram duas horas, trinta e três minutos e trinta 
e cinco segundos de telejornal gravado, o que representa, 
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que na semana escolhida para analise, o Jornal Hoje teve em 
média, diariamente, cerca de vinte e cinco minutos de du-
ração. No primeiro dia observado, trinta de maio de 2011, 
foram identificadas imagens captadas por dois mediadores 
públicos, exibidas em momentos distintos do telejornal. A 
primeira reportagem onde as cenas foram inseridas foi so-
bre uma denúncia de falta de atendimento na área de saúde: 
um motociclista que sofreu um acidente e foi transferido 
de um hospital para outro, na Paraíba. 

As cenas mostraram a peregrinação e o sofrimento da 
família da vítima. Na cabeça, como são chamadas as infor-
mações faladas, no estúdio, antes da reprodução da reporta-
gem, os apresentadores Evaristo Costa e Sandra Annenberg 
deixaram claro que as imagens foram registradas por meio 
de um celular, por um taxista, que acompanhou toda an-
gústia dos parentes. A reportagem (Figura 1) teve, ao todo, 
um minuto e três segundos de duração. Desses, vinte e seis 
segundos foram, exclusivamente, de imagens feitas pelo ta-
xista, ou seja, quase, metade da reportagem. 

Figura 1 – Imagem da reportagem sobre falta de 
atendimento médico.
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Os editores do JH, em nenhum momento, utilizaram off 
(texto lido pelo repórter e coberto por imagens). A notícia 
foi estruturada usando apenas os diálogos captados pelo ta-
xista, informações gráficas na forma de texto, para destacar 
qual era o hospital mostrado e também algumas imagens e 
entrevistas feitas, posteriormente, pela equipe de reporta-
gem da afiliada da Rede Globo, na Paraíba. 

A matéria começa com a fala de uma mulher que está 
perto da ambulância. Ela diz: “Não tem cirurgião aqui”. 
Em seguida, a ambulância aparece sendo fechada e um ho-
mem fala: “Isso é revoltante, o cabra morrendo... Isso é um 
absurdo”. Depois, são veiculadas imagens feitas pela equipe 
de reportagem com a entrevista da tenente Desirré Sou-
za, do Corpo de Bombeiros. Ela relata o problema que os 
bombeiros enfrentam, diariamente, no atendimento das ví-
timas de acidentes, nos hospitais. 

É exibido outro trecho gravado pelo taxista, onde é 
possível escutar uma mulher, que diz: “Interna onde for”. 
Outra, que não está em quadro, responde: “Vou levar pra 
onde?”. A primeira volta a falar novamente: “Não pode en-
trar, não, é?” A equipe de reportagem entrevista o irmão 
da vítima que relata tudo o que aconteceu. Depois disso, 
é mostrado o terceiro trecho de conversas captadas pelo 
taxista. Uma mulher que é parenta do paciente pergunta: 
“E depois volta pra cá, é?”, outra que está perto reclama: “É. 
Fazer o quê?” e um homem, que parece ser funcionário do 
hospital, responde para as duas: “O médico sabe. Faça o que 
a gente diz”. Na cena seguinte, com o paciente ao fundo, 
dentro da ambulância, a mulher que participou de todos os 
diálogos está desesperada. Ela fala com alguém que está por 
perto: “Espera mais não, mulher, chama alguém, por favor” 
e, em seguida, chora bastante. 

Na última imagem da reportagem aparece o paciente 
sendo levado, às pressas, para dentro do hospital. Uma tes-
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temunha, que possivelmente é o taxista, diz: “Depois que 
o paciente tá morrendo, agora tem pressa” (Figura 2). O 
desfecho da história é relatado no fim, por meio de uma 
notapé, como é chamada a informação complementar lida 
pelos apresentadores no estúdio. Sandra e Evaristo contam 
que o caso será investigado e que o motociclista morreu. 

Figura 2 – Imagem do paciente sendo transportado às 
pressas para o hospital.

No mesmo dia (trinta de maio de 2011), também fo-
ram exibidas outras três cenas captadas por outro mediador 
público, identificado como cinegrafista amador (Figura 3), 
tanto no crédito quanto no texto lido pela apresentadora da 
previsão do tempo, Michelle Loreto. Ao todo, são nove se-
gundos de imagem, em que é possível ver a força das ondas, 
no litoral do Rio de Janeiro, e a tampa de um bueiro sendo 
lançada para o alto pela água.
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Figura 3 – Imagem da ressaca do mar feita pelo
mediador público.

No dia trinta e um de maio de 2011, não houve a par-
ticipação de mediadores públicos no telejornal. No dia se-
guinte, primeiro de junho, uma reportagem contou com 
imagens captadas durante um casamento, onde o noivo não 
sabia que ia casar e foi surpreendido. A matéria possui, ao 
todo, dois minutos e doze segundos, sendo que um minuto e 
três segundos são apenas de cenas feitas por uma pessoa que 
presenciou a cerimônia. O primeiro trecho mostra o local 
do casamento, a chegada dos convidados e o momento em 
que o pastor se aproxima e surpreende o noivo (Figura 4). 

Figura 4 – Cena em que o homem se emociona ao saber
que é ele o noivo.
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Em seguida, aparece a repórter, que conta como tudo 
começou. É mostrado o convite de casamento falso, que 
foi usado para enganar o noivo e também as sonoras, 
gravadas pela equipe de reportagem, com a noiva verda-
deira e com a noiva falsa (amiga da família, que teve o 
nome impresso no convite). Voltam a ser exibidas ima-
gens do casamento captadas pelo mediador público, nas 
quais aparecem: o noivo entrando como padrinho, de-
pois ele no altar, o beijo do casal, a comemoração e os 
convidados. 

A imagem do noivo, no casamento, volta a ser repe-
tida durante a entrevista dele. É possível perceber, clara-
mente, que a equipe da Rede Globo não estava presente 
na celebração. A história precisou ser recontada pelas 
pessoas que participaram dela, pois todas as falas foram 
marcadas pela produção do telejornal e gravadas dias 
após o casamento.

No dia 02 de junho de 2011, não foram utilizadas cenas 
de mediadores públicos. No entanto, no dia 03 de junho 
de 2011, foram identificadas imagens feitas por três media-
dores públicos diferentes. Os dois primeiros registros fo-
ram utilizados em uma reportagem, de dois minutos e seis 
segundos, sobre ladrões atrapalhados, que acabaram presos 
durante a prática de crimes.

No primeiro off, de nove segundos, foram usadas 
quatro fotografias feitas por uma pessoa que presenciou 
a situação constrangedora de um homem preso a uma 
chaminé, depois de tentar roubar uma padaria, em Bau-
ru, em São Paulo (Figura 5). O bandido precisou ser 
retirado pelos bombeiros, com a ajuda de um guindaste. 
O fotógrafo foi entrevistado pela equipe de reportagem 
para relatar o que viu. 
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Figura 5 – Foto da retirada do homem preso à chaminé.

Em outro momento, no fim da matéria, o repórter mos-
tra outra situação. Ele diz que um “cinegrafista amador”, 
também registrou, em Salvador, um ladrão que tentou rou-
bar os fios dos postes de iluminação pública (Figura 6). 
Nos dez segundos de imagens, é possível ver o homem 
preso à fiação e o resgate feito pelos bombeiros. 

Figura 6 – Momento em que o crédito do cinegrafista 
amador é inserido na imagem.
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No mesmo dia (03 de junho de 2011), também foi exibida 
uma reportagem com dois minutos e quarenta segundos sobre 
um estudante que está com câncer no cérebro e que descobriu, 
ao voltar do tratamento de quimioterapia, que os colegas e pro-
fessores da escola rasparam o cabelo, em solidariedade. As cenas 
captadas pelo mediador público foram exibidas, no começo da 
reportagem, e possuem treze segundos de duração. Mostram o 
momento em que os alunos estão em uma barbearia. 

Uma menina aparece ao fundo, com uma câmera foto-
gráfica, registrando uma imagem. Pelo reflexo do espelho, 
é possível também identificar o autor de uma das cenas: 
um colega do aluno com câncer (Figura 7). Pelo som e 
pelas imagens, percebemos, nitidamente, que todos estão se 
divertindo enquanto raspam o cabelo. A reportagem segue 
com cenas e entrevistas feitas, no colégio, pela equipe de 
reportagem, com os estudantes já de cabelo raspado. Eles, o 
jovem em tratamento contra o câncer e os professores, fo-
ram entrevistados pela repórter. No último dia analisado do 
telejornal, 04 de junho de 2011, não foram utilizadas cenas 
de mediadores públicos.

Figura 7 – Ao fundo, no reflexo do espelho, é possível ver 
o autor da imagem (um estudante).
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Por meio do estudo das edições do JH, constatamos 
que, no período escolhido para análise, os registrados feitos 
pelos mediadores públicos tiveram destaque. Dos seis mo-
mentos mostrados, quatro (denúncia de falta de atendimen-
to, casamento, homem preso na chaminé e estudantes que 
rasparam o cabelo) foram utilizados, também, na escalada, 
como são chamadas as principais notícias e fatos da edição.

Em relação à temática, observamos que as situações 
mostradas pelos mediadores públicos, pelo JH, foram, na 
maioria, de atualidade. O casamento não tinha acontecido, 
naquele dia nem no anterior, a homenagem dos estudan-
tes também não era necessariamente factual (o evento que 
originou a matéria – os estudantes raspando cabelo – não 
ocorreu no mesmo dia em que a reportagem foi exibi-
da) e os bandidos atrapalhados não foram presos, naquela 
data, pois foi reunida uma série de exemplos de todo país. 
Já a imagem da previsão do tempo e a denúncia de falta 
de atendimento eram factuais (BONNER, 2009) e teriam 
que ser descartadas se não fossem exibidas naquele dia.

Quanto ao formato, há de se ressaltar que a opção pela 
reportagem prevaleceu. Só a previsão do tempo foi exibida 
como nota coberta (REZENDE, 2000). Com exceção da 
denúncia de falta de atendimento, as demais reportagens tive-
ram duração que variou de dois a quase três minutos; algo que, 
na rotina do telejornalismo é considerado um tempo mais 
do que satisfatório, pois o normal é que as matérias tenham 
menos de um minuto e meio. As imagens dos mediadores pú-
blicos não foram utilizadas, durante o tempo todo, mas foram 
essenciais para o processo de construção das notícias.

O que também nos chamou atenção foi que, de todos 
os registros, apenas as cenas do homem preso aos fios da 
rede de energia elétrica, em Salvador, não contaram com 
o apoio de imagens e de depoimentos de testemunhas do 
fato ilustrado. As demais vieram acompanhadas de outras 
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cenas e/ou entrevistas (sonoras), captadas por equipes de 
reportagem da Rede Globo ou de emissoras afiliadas. Até 
mesmo as imagens usadas na previsão do tempo vieram 
precedidas de outras, da ressaca no mar, no Rio de Janeiro, 
feitas pelos profissionais de Jornalismo da TV Globo. 

Percebemos que, na maioria dos casos, houve um cui-
dado por parte dos jornalistas do telejornal de não limitar 
a notícia ao registro do mediador público. Houve atenção no 
momento da apuração e edição, tendo em vista que foram bus-
cados elementos e depoimentos que agregassem informação às 
histórias relatadas. Isso pode ser identificado, de certa maneira, 
como uma espécie de tentativa de atestar para a audiência que 
aquela imagem que não foi captada pela equipe não é uma 
montagem, tem validade e é de um fato que aconteceu.

 Constatamos, portanto, que as cenas dos mediadores 
públicos deixaram de ser um mero registro (se um dia o 
foram), para serem transformadas em algo mais elaborado, 
checado, apurado, validado, com mais profundidade se com-
paradas com o material original que chegou até a emissora. 
As imagens dos jovens raspando o cabelo, por exemplo, não 
teriam o mesmo impacto, como notícia, sem os depoimen-
tos das pessoas e sem as histórias que foram contadas. Da 
mesma forma, o casamento e a denúncia da falta de atendi-
mento médico. A cena do bandido na chaminé também não 
teria a mesma força sem o relato do fotógrafo que descreveu 
a humilhação enfrentada pelo ladrão. Os jornalistas do JH 
exerceram o papel que lhes cabe no processo comunicativo: 
de recolha, seleção e edição e apresentação das notícias, que 
são as etapas das rotinas produtivas (WOLF, 1998). 

Podemos dizer que o programa jornalístico desempenha 
a função de instituição intermediária de sentido entre a 
“experiência coletiva e a individual, oferecendo interpreta-
ções típicas para problemas definidos como típicos” (BER-
GUER; LUCKMANN, 2004, p. 68), dentro da construção 
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social da realidade. O que o Jornal Hoje fez foi selecionar, 
organizar (empacotar), transformar (no curso do processo) 
e decidir como essas cenas dos mediadores públicos seriam 
difundidas (BERGER; LUCKMANN, 2004).

Os jornalistas do JH atuaram na construção social da re-
alidade, procurando inserir a audiência comunicativa (SA-
PERAS, 1993), ainda que seja de forma fragmentada den-
tro do telejornal, nesse processo de elaboração da notícia, 
de construção da realidade. 

Considerações finais

A oferta dessas imagens é crescente nos telejornais, basta 
ver que não foi preciso um longo período de gravação e 
análise. Em apenas uma semana, foram identificados seis 
momentos registrados por mediadores públicos, isso sem 
contar os que foram, provavelmente, descartados pelos edi-
tores do JH, nessa época, pois a oferta é constante, via In-
ternet, pelo portal da Rede Globo, o G1. 

No entanto, há ainda muito que se avançar nos estudos 
sobre o assunto, pois existem poucas pesquisas a esse respei-
to. Nós seguiremos com essa temática em outros trabalhos. 
O enfoque estará voltado para as mudanças que essa relação 
entre os mediadores públicos e os Jornalistas tem provoca-
do nas rotinas produtivas dos telejornais. As interferências 
nas fases de recolha e seleção (WOLF, 1998) irão nortear as 
análises. Estamos preocupados com as mudanças que isso 
já está exercendo sobre as Teorias do Jornalismo e sobre os 
profissionais da área. 

Há várias questões a serem respondidas. A atuação desses 
mediadores representa uma ameaça ou uma oportunidade 
de crescimento e consolidação para o Jornalismo? Quais 
são as implicações éticas do uso dessas imagens, quando não 
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se sabe a procedência das mesmas? Essas são algumas das 
perguntas que precisam ser analisadas e discutidas. 

Além disso, também pretendemos desenvolver outros 
trabalhos sobre o papel que o Jornalismo ocupa, atualmen-
te, na construção social da realidade (BERGER; LUCK-
MANN, 2004), tendo em vista a participação da audiência 
comunicativa e a possibilidade de construção de mundos 
possíveis como um processo coletivo (SCOLARI, 2011). Já 
estamos nesse caminho de busca de respostas e é isso o que 
procuraremos apresentar em futuros estudos.  
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2.
Crossmedia e Transmedia: 
desafios do telejornalismo na 
era da convergência digital

Cristiane Finger

Ao contrário do que chegou a ser anunciado, a TV está 
longe do seu fim. Um levantamento do Ibope Mídia apon-
ta que o aparelho é prioritário no dia a dia de 77% dos 
entrevistados, mais que o celular (70%) e o computador 
com Internet (58%) 5. Apesar do crescimento vertiginoso 
das chamadas novas mídias, a televisão vem demonstrando 
que tem o poder de se adaptar e, talvez, ser a mídia âncora 
na era da convergência.

O que eu sei é que o conteúdo televisivo permanecerá – e 
posso afirmar que terá mais audiência que qualquer outro 
tipo de conteúdo audiovisual de qualquer outra mídia. 
Por um motivo muito simples: a televisão visa às grandes 
audiências genéricas, enquanto a Internet e celular visam 
ao conteúdo segmentado (CANNITO, 2010, p. 26) 

5.  Revista Meio & Mensagem, 09/05/2011, p. 3.



254 Jornalismo: História, Teorias, Gêneros e Práticas

Ultrapassada a ideia de que a televisão está prestes a aca-
bar e que algo completamente novo deve surgir em seu 
lugar, ou que uma mídia (jornal, rádio, TV, Internet) vai 
vencer outra, na concorrência por um mesmo público, é 
hora de pensar em retroalimentação e em confluência. De 
acordo com Cannito (2010), a tecnologia digital não está 
ligada apenas a Internet, é maior do que ela, uma revolução 
para todas as mídias.

Nossa hipótese é que a experiência de assistir televisão tem 
características próprias que continuarão existindo mesmo 
no ambiente da convergência, e que os novos sucessos serão 
programas que dialoguem com – e potencializem – os há-
bitos tradicionais do público (CANNITO, 2010, p.16).  

O autor aponta cinco mitos apocalípticos que tem do-
minado o debate sobre a televisão digital. O primeiro seria 
a concorrência entre as mídias. A história já demonstrou 
que não há mídia vencedora, uma nova mídia não destrói a 
anterior. Todas permanecem, interagem, se complementam 
e se retroalimentam. Na era digital, tudo vai confluir. O 
segundo mito seria o fim da narrativa com o advento da in-
teratividade.  Mas, o sucesso das novas séries televisivas, que 
têm cada vez mais links entre os episódios, fidelizam a au-
diência, que procura numa reprise ou num site acompanhar 
toda a história, reforça a importância da narrativa. A terceira 
questão é a própria interatividade, muitas vezes, confundida 
com a democracia. Debater a interatividade e seus diversos 
níveis, na televisão, é importante, isso não pode ser entendi-
do como uma questão moral, o fato de uma obra ser mais 
interativa, não garante a sua qualidade. Em quarto lugar está 
a dicotomia entre a TV genérica (o mesmo para todos) e a 
TV segmentada ou individualista (cada um vai ver o que 
quiser, na hora que quiser). A televisão digital deve entrar na 
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era das redes, na construção de novas comunidades. E por 
fim, o mito de que o público se transformará em realizador. 
Apesar do fácil acesso às técnicas audiovisuais, nem todos 
querem fazer televisão, e produzir uma obra que interesse 
a audiência, não é o mesmo que participar, eventualmente, 
de algum programa com “vídeos caseiros”. (Cannito, 2010)

Jenkins (2009) que, também, não acredita na morte das 
mídias chamadas tradicionais, aposta que a cultura da con-
vergência não ocorre por meio de suportes ou aparelhos, 
porém, a partir dos consumidores individuais e suas intera-
ções sociais com os outros. E acrescenta:

Bem-vindo à cultura da convergência, onde as velhas e as 
novas mídias colidem, onde mídia corporativa e mídia al-
ternativa se cruzam onde o poder do produtor de mídia e o 
poder do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis 
(Jenkins, 2009,p.29)

Houve uma época em que cada meio de comunicação 
tinha funções diferenciadas e mercados próprios. Mesmo 
assim, estavam organizados sob um controle central, com 
regulamentações que não impediram as hegemonias e os 
monopólios de grandes redes. Se econômica e politica-
mente estes conglomerados continuam e continuarão exis-
tindo, a diferença está na forma como estas empresas passam 
a se relacionar com o público. O processo corporativo se 
contrapõe ao processo de participação do consumidor.

No Brasil, para se ter a dimensão da falta de transparên-
cia no processo de outorgas, apenas este ano, o Ministério 
das Comunicações passou a divulgar, em caráter definiti-
vo pela Internet, o cadastro dos concessionários de rádio e 
emissoras de televisão, no qual estão 56 nomes de deputa-
dos e senadores que são sócios ou têm parentes no controle 
das emissoras. Pela legislação vigente, o político pode ser 
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sócio de rádio ou TV, mas não pode exercer cargo de dire-
tor, o que não faz qualquer diferença.

A principal crítica é o uso das emissoras para alavancar 
candidaturas e prejudicar adversários. O ministério espera, 
ainda, que a lista com cerca de 10 mil concessões, que será 
atualizada a cada dois meses, ajude a identificar irregulari-
dades, revelando casos em que os verdadeiros “donos” de 
emissoras não são aqueles registrados oficialmente6. 

Um estudo publicado pela UNESCO7 concluiu que a 
mídia brasileira é dominada por 35 grupos, que controlam 
516 empresas; uma única rede detém 51,9% da audiência 
nacional. A média de aparelhos de televisão ligados entre as 
sete horas da manha e a meia-noite atinge 45% da popula-
ção, um dos maiores índices do mundo.

Para Jenkins (2009), nas mídias tradicionais, os receptores 
eram considerados, muitas vezes, apenas como consumidores 
passivos, previsíveis, estáveis e até leais a algumas empresas. Ago-
ra, devem ser pensados como usuários ativos, migratórios, co-
nectados socialmente e, por isso mesmo, receptores barulhentos.

A convergência digital pode representar uma oportunidade 
para expansão de negócios em novas plataformas, mas também 
um risco pela fragmentação do mercado. Uma vez que o des-
locamento do espectador da televisão para a Internet aconteça, 
por exemplo, pode significar que ele não retorne mais.

É, nesse contexto, que os telejornais brasileiros já utili-
zam websites próprios para complementar os conteúdos vei-
culados, ampliar o tempo de visibilidade, do que já foi ao ar 

6. http://media.folha.uol.com.br/poder/2011/05/28/relacao_de_
socios_diretores_entidades.pdf

7. “O ambiente regulatório para radiodifusão: uma pesquisa para os 
atores-chave brasileiros”. Comunicação e Informação. Série Deba-
tes. Número 7. Fevereiro de 2011.
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e “fidelizar” seus públicos, induzindo o receptor a interagir. 
Esses sites, correspondentes aos telejornais, passam a ser um 
canal facilitador para sugestão de pautas ou críticas, e/ou 
envio de conteúdos em vídeo produzidos de forma amadora. 
É a chamada crossmedia, o termo aqui é utilizado como sendo 
o uso de mais de uma mídia para transmitir ou complemen-
tar uma mesma mensagem ou história (Boumans, 2004).

Para a análise da convergência entre os conteúdos dos 
telejornais para os dispositivos móveis, é preciso lançar mão 
de outro conceito a transmedia. De acordo com Jenkins 
(2004), a narrativa transmedia entrou em debate público 
pela primeira vez, em 1999, com o lançamento do filme 
independente A Bruxa de Blair.  Desde então, a indústria do 
entretenimento tem aplicado estas estratégias, que vão além 
de transpor um conteúdo de um meio para outro. Trata-se 
da expansão do produto que vai ser alterado e complemen-
tado por outros conteúdos, até mesmo pelos usuários, em 
diferentes meios e suportes.

O Telejornalismo e a Crossmedia

A televisão vive um momento de incertezas, tanto pela 
mudança da plataforma analógica para digital, quanto pela 
sua real vocação frente aos produtos oferecidos por outras 
mídias, principalmente as digitais. O Jornalismo também 
passa por um questionamento importante quanto ao papel 
que desempenha junto à sociedade que, cada vez mais, é 
produtora dos seus próprios conteúdos.  

Todas as mudanças atingem diretamente o fazer telejor-
nalismo. É preciso encontrar outra forma para conquistar 
e se identificar com o público. As novas relações entre au-
diência e mídia potencializadas pela web, exigem uma ten-
tativa de quebrar as barreiras entre produção e recepção. 



258 Jornalismo: História, Teorias, Gêneros e Práticas

Quando o telespectador busca informações complemen-
tares, manifesta suas opiniões ou participa da produção das 
notícias, deixa a clássica posição passiva para se tornar sujei-
to no processo de comunicação. 

A chamada crossmedia já alterou os conteúdos dos tele-
jornais e indica novos modos de atuação, tantos dos profis-
sionais quanto da audiência, quando os canais de interativi-
dade estiverem disponíveis na TV Digital.

Não é porque existe a tecnologia que o público vai adotá-
-la. A adoção e o sucesso de uma tecnologia dependem de 
sua adequação à demanda e às expectativas do público 
em determinado momento. No caso da televisão, temos 
de pensar em quais tipos de interatividade vão agradar o 
público (CANNITO, 2010, p. 155).

É importante salientar, que a utilização da Internet como 
mídia complementar não é o mesmo que a interatividade 
esperada com a plena implantação da TV digital. A expec-
tativa com o padrão adotado pelo Brasil é de se obter um 
canal de retorno integrado, multiplicidade de conteúdos, 
informação sob demanda, personalização da programação, 
comunicação simultânea entre usuário e emissora, ou entre 
usuários de diversos locais com mediação da TV. 

Mas, enquanto tudo isso não acontece, a dinâmica do 
Jornalismo de televisão já foi alterada, não tem mais volta e 
merece ser estudada como um dos fenômenos da chamada 
cultura da convergência. Agora, existe uma retroalimenta-
çao entre o que vai ao ar na televisão e o que é divulgado 
no site correspondente. As informações não tem mais limi-
te de tempo, podem ser ampliadas e contextualizadas. O 
telejornal, de alguma forma, permance “no ar”, depois do 
seu encerramento na grade de programação da emissora. E 
quando provocados, os telespectadores passam a interagir 
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mais. Com a utilização do website é possível  rever uma no-
tícia,  ampliar  conhecimentos sobre determinado fato, dar 
uma opinião e, por fim, contribuir com novas informações, 
outras pautas e até a produção “caseira” de vídeos.

O cruzamento, nesse caso, da televisão com a Internet, 
traz em si outras questões importantes e que merecem um 
olhar mais atento. Como define Lemos (2002,p.73):

Esta revolução digital implica, progressivamente, a passa-
gem do mass media (cujos simbolos são a TV, o rádio, a 
imprensa, o cinema) para formas individualizadas de pro-
dução, difusão e estoque de informação. Aqui a circulação 
de informações não obedece à hierarquia da árvore (um-
-todos) e sim a multiplicidade do rizoma (todos-todos).        

O segundo passo: a Transmedia

As novas relações entre audiência e mídia, potencializa-
das pela inserção de novos suportes, também devem mo-
dificar, significativamente, os conteúdos, as linguagens e os 
formatos das informações jornalísticas.

[...] a recepção portátil, seja em aparelhos portáteis ou via 
aparelhos celulares , altera a forma de consumir e enxergar 
o conteúdo da TV. Primeiramente, o formato, a resolução 
e a definição das telas mudam; segundo, a demanda de 
informações difere, pois o tempo de audiência varia muito 
em relação à audiência na sala de TV; terceiro, a possibili-
dade de interatividade plena ou permanente é real, pois o 
canal de retorno é intrínseco ao meio da telefonia celular. 
(Becker e Zuffo in Squirra e Fechine, 2009, p. 44)

O determinismo tecnológico tem deixado em segundo 
plano outros impactos da TV digital. Pesquisas que levam em 
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conta as questões políticas, econômicas , culturais e até estéticas 
devem ser levadas adiante de forma concomitante. São contri-
buições que, inclusive, podem  alterar os dispositivos técnicos 
em desenvolvimento, através da usabilidade desejada, da quali-
dade e diversidade do conteúdo, e não o contrário.

Em países como a Coreia do Sul, onde o sinal de a TV 
digital já é recebido em dipositivos móveis com regularida-
de, as pessoas utilizam os novos suportes para passar o tem-
po em situações de espera, acompanhar as novidades e se 
informar, principalmente sobre eventos culturais e esporti-
vos. Os locais de acesso variam: em casa quando o objetivo 
é evitar negociações com outros integrantes da família; du-
rante o deslocamento diário ou em viagens; em intervalos 
de atividades profissionais como horários das refeições; em 
ambientes proibidos como sala de aula, bibliotecas e reuni-
ões de trabalho. Mas, os novos suportes ainda sofrem com 
diversos obstáculos para uma rápida expansão. O principal 
deles é o conteúdo inapropriado para estas situações e o ta-
manho da tela. (Becker e Zuffo in Squirra e Fechine, 2009).

No Brasil, as questões envolvendo a legislação sobre es-
tes novos serviços estão muito atrasadas e as disputas entre 
as empresas de comunicação e as de  telefonia, pelo novo 
mercado, podem ser definitivas nas decisões de governo. 
Enquanto isso, as emissoras de televisão brasileiras tem pri-
vilegiado o desenvolvimento de conteúdos na Internet 
em websites correspondentes aos canais de TV. No caso dos 
telejornais, já é frequente a utilização da crossmedia, numa 
tentativa de atender à nova demanda de telespectadores/
internautas. Por outro lado,  são incipientes as experiên-
cias de fazer Jornalismo audiovisual para as demandas dos 
receptores que utilizam os dispositivos portáteis e móveis.

As exibições de vídeos em celulares começaram com do-
wnloads, em 2002, hoje, quase todas as operadoras que atu-
am, no Brasil, como: Vivo, TIM, Oi, entre outras, oferecem 
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serviço streaming por meio de assinaturas. Mas, os conteúdos, até 
então, são  a simples transposição da programação produzida 
pelos diversos canais das emissoras abertas e fechada. Ora, assistir 
televisão, confortavelmente, na sala de estar, é uma experiência 
completamente  diferente do que receber os conteúdos em lap-
tops, tablets ou celulares a qualquer momento, em qualquer lugar. 

Os desafios do telejornalismo

Os telejornais ocupam um espaço relevante na vida dos 
brasileiros. Para as classes menos favorecidas da população, 
são a principal, se não a única, fonte de informação. A im-
portância do Jornalismo, na televisão, é inversamente pro-
porcional ao grau de instrução, ao poder aquisitivo do pú-
blico e à participação na vida em comunidade.

O telejornal faz parte da programação da TV brasileira 
cumprindo uma determinação legal. O decreto lei 52.795 
de 31/10/1963, que trata do regulamento dos serviços 
da radiodifusão, estipula que as emissoras dediquem cinco 
por cento do horário da programação diária ao serviço no-
ticioso (Curado, 2002, p.15)

Inicialmente, o telejornal foi visto como um produto 
pouco atrativo para audiência e de alto custo de produção. 
Com o passar do tempo, o hábito do brasileiro mudou. Em 
uma sociedade, cada vez mais eletronicamente mediada, a 
televisão passa a ser o espaço público para as discussões em 
debate na sociedade, o que confere credibilidade às emissoras.

Com o aumento da audiência, vieram os anunciantes e os 
patrocinadores, e, por consequência, a sustentabilidade econô-
mica de produção. Nacionalmente, transformaram-se em se-
gundo produto mais rentável, dentro da programação, perdendo 
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apenas para as telenovelas. Regionalmente, os telejornais locais 
representam, além disso, a inserção política e ideológica junto às 
comunidades, que passam a se identificar ao serem representadas. 

Outro fator de destaque para os telejornais está em dar 
voz ao cidadão, que busca solução para problemas na pres-
tação dos serviços púbicos, cobrando providências das di-
versas autoridades. 

É, nesse contexto, que a participação da audiência mes-
mo que incipiente, sempre ocorreu. Em mais de sessenta 
anos do advento da televisão no Brasil, os telespectadores de 
alguma forma opinaram e contribuíram para o fazer tele-
jornalismo. As manifestações que, inicialmente, aconteciam 
por cartas e telefonemas, aumentaram significativamente, 
através dos e-mails e, agora, encontram nos sites correspon-
dentes dos telejornais, um canal ainda mais efetivo. 

A novidade, sem ingressar neste momento na discussão so-
bre as várias possibilidades da interatividade, está em uma parti-
cipação mais efetiva que vai da busca por informações comple-
mentares, passando pela possibilidade de participar de um chat 
com um especialista em determinado assunto, até o processo 
colaborativo na elaboração das reportagens. E se o uso de outra 
mídia, num primeiro momento, parece um limitador para esta 
participação, também pode significar a ampliação de públicos: 
os telespectadores se somam aos internautas e vice-versa.

Por outro lado, o número de acesso ao serviço de banda 
larga fixa e móvel no Brasil, condição para assistir TV pe-
los novos dispositivos, chegou a 38,5 milhões no final do 
primeiro trimestre de 2011. Outra pesquisa revela que 80% 
dos usuários acessam vídeos online e o tempo médio gasto 
foi de 8 horas mensais. A visualização ficou concentrada em 
vídeos curtos com duração entre 5 a 6 minutos.8 

8.  Dados obtidos no site: www.fndc.org.br. Acesso em 30/04/11.
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Dados divulgados pela Anatel revelam ainda que, no ano 
passado, o número de assinaturas na telefonia móvel supe-
rou o número de habitantes, no Brasil, 2010 encerrou com 
202,9 milhões de habilitações de celulares.9

Assim, é fácil imaginar como esta penetração da televi-
são e principalmente do telejornalismo pode ser ampliada 
com o uso dos dispositivos móveis. Mas, para isso, é preciso 
pensar na adaptação dos conteúdos.

A televisão possui, em síntese, uma existência física, uma 
história como objeto de produção material e de consumo, 
além de uma reputação de ser um lugar de produção de 
sentido (Miller in Freire Filho, 2009, p. 10).

Como visto, anteriormente, se a televisão está longe de 
desaparecer, se o público não está simplesmente migrando 
para outras mídias, é preciso pensar em adaptação e retro-
alimentação de conteúdos. O sucesso parece estar em pro-
duzir conteúdos suficientemente complexos para atuar em 
todas as mídias ao mesmo tempo (Cannito, 2010).

Em mais de sessenta anos, no Brasil, a televisão já estabele-
ceu um padrão de qualidade reconhecido mundialmente. No 
caso do telejornalismo, as rotinas de produção, os valores de 
noticiabilidade, a estética dos conteúdos são aceitos plenamente 
pela audiência. Tudo isso deve ser levado em conta na produção 
da informação audiovisual para outros dispositivos de recepção. 

As notícias veiculadas nos telejornais devem ser anali-
sadas como ponto de partida para uma adaptação ou uma 
mudança total, quando necessária. A simples transposição 
de conteúdos, como acontece agora, parece ser uma fase 
transitória, assim como aconteceu, inicialmente, com o Jor-
nalismo impresso ao migrar para a Internet.

9. Dados obtidos no site: www.anatel.org.br. Acesso em 30/04/11.
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O caminho dos jornais impresso para o webjornalismo 
também começou com a simples transposição de algumas 
matérias principais para o novo suporte, depois o jornal foi 
usado como base para interface de outros produtos, mas só 
quando iniciativas empresariais criaram produtos exclusivos 
para Internet houve a efetiva industrialização dos processos 
jornalísticos na web e a navegação dos usuários em busca 
de informação.

       

Considerações Finais

As estratégias de crossmedia e transmedia que ainda preci-
sam ser estudadas e desenvolvidas podem significar a mu-
dança do telejornalismo, como conhecemos hoje, para um 
novo conceito: o jornalismo audiovisual, mais alinhado à 
distribuição de conteúdos pelos diversos dispositivos mó-
veis e portáteis.

Será preciso observar os conteúdos ampliados nos web 
sites; os conteúdos exclusivos no site; os espaços de intera-
ção: navegação personalizada, participação em enquetes e 
fóruns de discussão, troca de informações entre usuário e 
emissora, troca de informação apenas entre os usuários, sala 
de bate-papo com moderação (chats), recursos de infográfi-
cos e videográficos, Jornalismo colaborativo: com envio de 
textos e material fotográfico e audiovisual pelos usuários. 

Na recepção do conteúdo do jornalismo audiovisual, 
pelo celular, devem ser analisados, ainda, os enquadramen-
tos das imagens, a narrativa do texto, o fluxo das informa-
ções e os prejuízos que sofrem quando veiculados em telas 
menores e em situações adversas de atenção. 

São apenas algumas das questões que se impõem nes-
te momento de transição da plataforma analógica para a 
digital. Só assim é possível inverter a lógica, que até hoje 
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tem sido de adaptar os conteúdos aos meios tecnológicos e 
tentar exatamente o contrário. 

No Brasil, o novo sistema de televisão digital pode pro-
porcionar mais do que qualidade de imagem e som, mul-
ticanais, multiprogramação, mobilidade e portabilidade. A 
expectativa com o sistema em implantação é de fazer com 
que o conteúdo seja mais participativo, mais dinâmico e até 
mais segmentado. Outro desafio é o de resolver as deficiên-
cias de modelos já adotados em outros países, levando em 
conta o contexto social. 

Em algum momento desse processo, o governo apontou 
que a o sistema digital de TV poderia ser utilizado para a 
promoção da inclusão digital no país. E o telejornalismo, ou 
melhor, o jornalismo audiovisual pode ser uma ferramenta 
mais efetiva na construção da cidadania.       
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3.
Imagens, Jornalismo e trauma: 
A memória do 11 de setembro 
e a narrativa do terrorismo na 
reportagem televisiva10

Jorge Felz
Iluska Coutinho

As telas das emissoras de TV do Brasil mostravam às 
9h4811 do dia 11 de setembro de 2001 imagens capazes 
de suscitar perplexidade, dúvida, e comoção. Um Boeing 
767 se chocava com a torre norte do World Trade Center, 
símbolo de Nova Iorque e do sonho americano. O choque 
acontecia na altura do centésimo andar, e provocava as pri-
meiras explosões, o pânico também compunha o cenário 
das primeiras cenas do que depois foi identificado como 
um atentado terrorista.

10.  Trabalho apresentado no GP Telejornalismo do XI Encontro dos 
Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente do 
XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.

11.  Em Nova Iorque os relógios registravam 8h48, já que naquele perí-
odo do ano (setembro) a diferença de fuso horário dessa localidade 
nos Estados Unidos em relação ao Brasil é de uma hora, a menos.
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Chamas e fumaça intensas na torre norte, alvo do pri-
meiro ataque. Quinze minutos após o primeiro, a torre sul 
do centro financeiro mundial é atingida por outra aeronave, 
também um Boeing 767. As imagens, apesar de exausti-
vamente repetidas, pareciam borrar as marcas entre real e 
ficção. É sua forma de inserção, como interrupção da grade 
das emissoras de TV, associada ao som da narração, de vozes 
(re)conhecidas nos telejornais, que em um primeiro mo-
mento garante sua ancoragem no campo do Jornalismo, da 
narrativa fundada no real.

O registro da série de fatos enunciados posteriormente 
como “o atentado 11 de setembro” na mídia internacional, 
e de forma mais específica o papel de protagonismo ocu-
pado pelas imagens na cobertura jornalística do choque de 
aviões contra dois símbolos do poder americano, tanto nos 
suportes impressos e especialmente nas narrativas audiovi-
suais foram objeto de análise de artigo de Coutinho e Felz 
(2002). As imagens do atentado para além de carregar ele-
vado potencial noticioso, e de despertarem comoção, entre 
telespectadores e profissionais de TV, tornaram-se capazes 
de mobilizar audiências em todo o mundo e também re-
gistros constituintes da memória de quem viveu, ainda que 
via telejornalismo, o momento do atentado, e/ou daqueles 
que acompanham a evocação da memória daquele aconte-
cimento, em uma espécie de cerimonial midiático12. 

Mas se a centralidade das imagens nas narrativas televisi-

12.  Ainda que tendo um caráter de transmissão monopolista, em um 
primeiro momento os atentados de 11 de setembro não se inscre-
veriam na categoria de acontecimento midiático tal como concei-
tuado por Daniel Dayan e Elihu Katz, em função de seu não pla-
nejamento, enquanto cobertura televisiva. Apesar disso, há diversos 
pontos de convergências entre as reflexões propostas pelos autores e 
os cerimoniais, ainda que em tom de luto e choque, que marcam a 
cobertura do 11 de setembro, especialmente 10 anos depois.
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va em tempo real do atentado13, qual seria o papel ocupado 
por esses registros, fotográficos, em vídeo, nas produções 
que, em caráter retrospectivo, fazem referência ao atentado? 
Quais as imagens do 11 de setembro de 2001 constituem a 
memória, (tele)jornalística, do atentado? 

Uma década depois

Passados quase dez anos deste os acontecimentos, as ima-
gens dos choques dos aviões com as duas torres do World 
Trade Center e com uma ala do Pentágono ainda suscitam 
reações emocionais, em telespectadores com diferentes 
graus de conhecimento e compreensão sobre o processo de 
comunicação, as rotinas de produção de  notícias, difusão de 
mensagens audiovisuais  e/ou de eventos ou situações que 
representem uma ruptura nesses padrões. 

Para Zelizer (2009), a cobertura do 11 de Setembro faz parte 
das lendas redentoras da profissão. Na confusão, tais imagens se 
esforçaram para ocupar e preencher o espaço do caos, quando 
caberia ao jornalismo como parte de sua missão oferecer uma 
imagem organizada.  As imagens não apenas conseguiram ex-
pressar, como também contrariar uma incredulidade partilhada 
por todos.  “A circulação sistemática e repetitiva das imagens 
[...] permite que o público veja e reveja as imagens mais fortes 
de um acontecimento que parece desmentir todos os esquemas 
de interpretação existentes” (ZELIZER, 2009. p 194). 

Para além de sensibilizar e atrair a atenção do público, 
as imagens exibidas ajudaram-no a constituir-se como tes-
temunha, a ultrapassar a barreira entre um estado inicial, 

13.  Entre o choque do primeiro avião com a torre norte do World Trade 
Center e a transmissão das imagens do que parecia então ser um aciden-
te se passaram apenas quatro minutos, (Revista Veja de 3/10/2001).
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de confusão e choque, para um estado pós-traumático.  A 
utilização de imagens, que coloca o público no lugar de es-
pectador privilegiado, tem precedentes históricos. Quando 
da libertação, em 1945, dos campos de concentração da 2a 
Guerra Mundial, lançou-se mão de imagens – fotográficas 
e cinematográficas – para sensibilização da opinião pública. 
Partindo daí, podemos pensar como as imagens funcionam, 
simultaneamente, tanto como elemento do jornalismo, 
como terapia, que serve para acalmar a confusão gerada 
pelo trauma e como instrumento ao serviço de determina-
dos objetivos políticos e ideológicos.

Acerca da relação da imagem com  a questão do trauma, 
é interessante destacar como o velho ditado de que é “ne-
cessário ver para crer”, parece encaixar corretamente aos 
períodos de trauma, guerras ou grandes catástrofes. Nestas 
situações, o restabelecimento passa, por um percurso longo, 
que pode ser dividido em três etapas: (a) instaurar a segu-
rança; (b) iniciar um processo de recordação e de luto e (c) 
regressar a uma vida normal. 

As imagens exibidas pela TV ou publicadas pelos jor-
nais e revistas, funcionam como mecanismos eficientes para 
que, a partir delas, os indivíduos passem do momento de 
choque para o espaço pós-traumático. A repetição das ima-
gens permite ver e continuar vendo até que o choque e o 
trauma sejam dominados. Embora as imagens fotográficas 
sejam  mais eficientes neste processo de superação do trau-
ma, pois fixadas permitem que cada sujeito contemple a 
cena e continue a contemplar até que se supere o choque, 
podemos inferir que, as imagens da TV, exibidas em re-
petições intermináveis, assumem, por conta dessa intensa 
repetição, uma natureza fotográfica14. 

14. Ainda que  a natureza temporal das imagens fixas e a das imagens 
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Imagens do terror na memória coletiva

Como propõem Griffin e Lee ( 1995),  nas coberturas 
de eventos trágicos, como o 11 de Setembro,  a ênfase é 
dada a imagens simples e de impacto imediato, que podem 
ser lidas com rapidez e facilidade e que, simbolicamente, 
usam o apoio do texto verbal muitas vezes como um alerta 
para os olhos do leitor.  Essas imagens fortes (fotos-choque) 
e unárias15, funcionariam hoje não mais como simples mar-
cas dos acontecimentos. Símbolos facilmente reconhecíveis, 
as imagens do 11 de Setembro funcionariam, entretanto, 
como portas de entrada para visualizações mais elaboradas. 

A investigação sobre o papel das imagens – fotográficas 
ou exibidas pela TV -  na memória e na recordação de no-
tícias também sugere que as imagens desempenham um pa-
pel importante no condicionamento pré-existente a partir de 
um esquema interpretativo, que liga a memória do espectador 
às categorias de notícias familiares e cenários.  Mais do que 
descrever, as imagens tendem a simbolizar generalidades, for-
necendo estruturas para a superação da mitologia cultural ou 
de narrativas sociais nas quais o espectador/leitor é levado a 
processar e interpretar outras informações na página ou na tela.

em movimento sejam diferentes, a ordenação das imagens fixas e 
a repetição das imagens animadas fazem com que se assemelhem. 
As fotografias porém, conservam o seu caráter material, o que não 
acontece no caso das imagens animadas ou digitais.

15.  Aquelas imagens que à luz do que  Barthes definiu, na obra clássica 
A câmara clara(1984), seriam chamadas de fotografias unárias, pois di-
zem e valem por si. É o caráter impactante da cena  que nos chega 
de forma chocante, como um “tapa na cara”... Ninguém fica está-
tico diante delas. Estas fotografias unárias por outro lado também 
apresentam um problema: se são claras pelo impacto existente em 
si, acabam exatamente neste ponto. Não há o que mais dizer, não há 
o que mais pensar, a mensagem está dada. 
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Se considerarmos os modelos narrativos empregados nas 
coberturas das grandes guerras e eventos trágicos do século 
XX, veremos que, após o final da Guerra do Vietnã, ape-
sar dos avanços técnicos e estéticos, as imagens publicadas 
no jornalismo impresso ou exibidas pela TV, refluem de 
imagens mais elaboradas e complexas para imagens que, 
corresponderiam, segundo Griffin (1995) a imagens de ca-
tálogo. Tais imagens referem-se especialmente, no caso da 
cobertura da Guerra do Golfo (1991), à imagens ou ilus-
trações do arsenal militar16 usado nas ações, das tropas em 
deslocamento, formação ou preparação e ainda de imagens 
de políticos ou líderes militares. Muito pouco da cobertura 
noticiosa  posterior à guerra do Vietnã, trazia imagens obti-
das a partir das zonas de guerra ou de áreas no terreno mais 
afetados pelos ataques militares, apesar das muitas reivindi-
cações feitas pelos jornalistas e organizações de mídia sobre 
“trazer a guerra” para a casa dos telespectadores. 

No caso específico da Guerra do Golfo, apesar da forte 
mobilização do público para uma guerra televisionada ao 
vivo, decorrente da forte movimentação militar nas semanas 
que antecederam as operações da chamada “Tempestade no 
Deserto”. O fato é que não se viu uma guerra nos espaços 
(tele)jornalísticos. Na verdade, era como se não houvesse 
outro lado. Se isso  foi  o resultado do  rigoroso contro-
le  sobre a cobertura da mídia pelos militares pós Vietnã17 

16. Ao analisar imagens da cobertura da Guerra do Golfo (1991), 
Griffin concluiu que mais de 30% de todas as imagens divulga-
das se enquadravam nesta categoria. Isto incluiu fotografias e ou-
tras ilustrações gráficas de aviões de guerra, tanques, mísseis, navios 
de guerra eletrônica,  dispositivos de fragmentação e outras armas, 
muitas das quais foram reproduzidas a partir de catálogos de armas 
e materiais promocionais da indústria de armas. 

17. Esse rigor sobre a cobertura jornalística de guerra incluiu a proibi-



273Imagens, Jornalismo e trauma: A memória do 11 de setembro 
e a narrativa do terrorismo na reportagem televisiva

ou se relaciona à mudanças nas tecnologias de mídia e de 
propriedade, de sentido e apropriação cultural destas,  com 
ênfase para o acesso a entretenimento e simulação, algumas 
vezes em detrimento da informação de profundidade e da 
investigação, não há clareza. 

Por outro lado, é possível afirmar que a “guerra ao vivo” 
nunca se materializou na televisão, e foi substituída por 
aquilo que alguns comentaristas chamam de guerra ‘virtu-
al’, um fluxo constante de eventos ilustrados, algumas vezes 
com imagens de animação/ arte, cujas fontes e especificida-
des seriam sempre incertas. Observando a natureza virtual 
da cobertura da mídia, Baudrillard (1995) provocativamen-
te afirmou que “a Guerra do Golfo não aconteceu”, obser-
vando que a guerra existia mais como um evento de mídia 
do que como um evento físico.  De qualquer forma, os 
modelos adotados para a cobertura dos eventos traumáticos 
ocorridos em 1991, estabeleceram um precedente para o 
jornalismo de uma década depois.

Notícia-revistas após 11/09: narrando a 
“guerra ao terrorismo

Depois de 11 de setembro de 2001, a cobertura midiá-
tica de uma recém-declarada “guerra contra o terrorismo” 
começou. Embora esta seja, em muitos aspectos, um novo 
tipo de “guerra”, muitas das mesmas expectativas para a co-
bertura de notícias e acesso visual permanecem. As imagens 
dos ataques de 11 de setembro dominaram a representação 
visual desta nova guerra por várias semanas, até que gra-

ção de acesso à mídia dos EUA sobre a invasão militar de Granada 
em 1983 e no Panamá em 1989, na sequência da experiência bem 
sucedida britânica nas Malvinas (Argentina) em 1982.



274 Jornalismo: História, Teorias, Gêneros e Práticas

dualmente o 11 de setembro  tornou-se condensado em 
algumas repetições de fotografias e imagens de TV. Poste-
riormente, as imagens de uma outra  “guerra” começaram 
vir à tona. 

No dia do atentado e nos dias imediatamente seguintes, 
a cobertura dedicou-se a mostrar repedidamente os aconte-
cimentos, por diferentes ângulos e enquadramentos, de certa 
forma, buscando digerir tais fatos, na tentativa de compre-
ensão e superação do choque. Parece-nos que a maior pre-
ocupação dos editores era reunir material capaz de permitir 
compreender o significado do dia.  Assim, no dia 24 de se-
tembro de 2001, a Business Week traz como capa a segunda 
torre no momento do impacto e as primeiras chamas. A Pe-
ople trouxe uma imagem em sépia dos segundo avião pou-
co tempo antes de atingir o World Trade Center e a edição 
especial da Newsweek mostrava na capa a explosão no mo-
mento do choque do primeiro avião.  Cada revista buscou 
centrar a cobertura sobre o próprio ato terrorista. 

Entretanto, a imagem fotográfica – reproduzida também 
pela TV – que mais se repetiu nas semana seguintes ao atenta-
do não possuía nenhuma ligação direta com o acontecimento. 
Era uma versão de uma imagem publicada em 24 de Setembro 
pela Newsweek e que trazia três bombeiros, segurando uma 
bandeira dos Estados Unidos intacta sobre um ponto saliente 
dos escombros das torres gêmeas. Uma imagem que certamen-
te remete a uma lembrança clara e direta da imagem produzida 
por Joe Rosenthal, durante a 2a Guerra Mundial, no topo do 
monte Suribachi na ilha de Iwo Jima18. 

Tal imagem seria posteriormente usada pela rede de TV 
americana ABC News como ilustração de fundo da cober-

18. A imagem tomada por Rosenthal enquadra-se no que Eric Hobs-
bawn chama de tradições inventadas, uma vez que foi obtida dias 
após a tomada da ilha pelos marines. 
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tura do discurso proferido por George W. Bush três dias após 
o atentado. Ainda seria usada por essa mesma emissora de TV 
durante a cobertura  da invasão do Afeganistão, assim como se 
transformaria em estampa de cartões telefônicos, junto com a 
mensagem “Liberdade perdura.” Logo depois a mesma ima-
gem surgiria ainda em um spot promocional do canal fecha-
do/ segmentado History Channel, que incluia ainda outros 
elementos memoráveis como a fala de John Kennedy: “não 
pergunte o que seu país pode fazer por você. Pergunte o que 
você pode fazer pelo seu país”. A imagem foi ainda gravada 
em uma moeda, e pirateada por empresários oportunistas que 
a usaram em comerciais veiculados de madrugada na TV. 

De certa forma, foi por meio dessa imagem que os 
meios de comunicação americanos nos convidaram, e es-
pecialmente aos residentes nos Estados Unidos, a ver o 11 
de Setembro. Ao selecionar esta imagem e não a cena de 
destruição das torres, as televisões e jornais convidaram o 
público a interpretar a ação e superar os acontecimentos 
por meio da adesão simbólica a um registro de forte apelo 
icônico, em lugar da adesão a uma imagem que poderia 
transformar a tragédia em triunfo. A opção por determi-
nado registro imagético, e audiovisual, relaciona-se sobre-
tudo com as relações de identidade e pertencimento entre 
emissora, cena retratada e o público para quem se destinam 
as emissões. Assim, nas telas das emissoras brasileiras, outras 
imagens desempenharam um papel de protagonismo nas 
narrativas veiculadas.

Imagens como fragmentos da memória

Na “cobertura completa do atentado terrorista em Nova 
Iorque”, expressão usada à exaustão pelos (tele)jornalistas, as 
imagens foram protagonistas de uma narrativa construída, em 
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grande parte, ao vivo. A ausência de edição texto-imagem 
durante as primeiras horas de transmissão foi uma das mar-
cas dos relatos telejornalísticos em 2001, quando as emisso-
ras brasileiras recebiam e exibiam o material quase de for-
ma bruta, muitas vezes adicionando apenas uma narração 
ao vivo. Nessas transmissões o “casamento texto-imagem”, 
uma espécie de regra básica no que se refere à forma em 
telejornalismo, era sacrificado em nome da informação, da 
busca por um conteúdo informativo que chegava via cenas 
do local dos atentados. Isso acabou por contrariar na época 
a ordem lógica da organização da mensagem, edição em 
TV, na qual o áudio tem um caráter estrutural, sendo o 
principal responsável pela manutenção da coesão do relato. 

Em termos mundiais havia espectadores reunidos, ain-
da que sob uma mistura de choque e comoção, em torno 
dos aparelhos de TV para acompanhar um “acontecimen-
to mediático”, tal como conceituado por Dayan e Katz. 
A predominância das transmissões ao vivo, o caráter quase 
monopolista das imagens veiculadas tornou possível a apro-
ximação da cobertura televisiva do dia 11 de setembro de 
2001 ao que Dayan e Katz definiram como a “história em 
direto”:

um novo gênero de narrativa que emprega o po-
tencial único dos mídia eletrônicos para exigir uma 
atenção universal e simultânea, com o objectivo de 
a fixar numa história que está a ser contada sobre 
a atualidade. Estes são os acontecimentos que en-
volvem o aparelho de televisão numa espécie de 
aura e que transformam o acto de assistir [...] São, 
mesmo, interrupções da rotina; intervêm no fluxo 
normal das emissões e na nossa vida [...] os aconte-
cimentos televisivos propõem algo de excepcional 
para se pensar, para testemunhar e fazer” (DAYAN 
e KATZ, 1999, p. 17-20).
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Tanto na cobertura do atentado, como na memória do 
trauma, nas numerosas retrospectivas e remissões que os 
acontecimentos de 11 de setembro de 2001 receberam no 
telejornalismo, as imagens têm peso destacado em relação 
ao áudio, ocupam uma posição de protagonismo na cons-
tituição de uma narrativa de caráter memorial. Segundo 
Marialva Barbosa (2001, p.71) essas mensagens celebram o 
instante, com a construção expressiva de um passado que 
apagaria a percepção de duração, e seria (re)vivido também 
sob signo da aceleração, configurado como uma experiên-
cia em tempo real. 

É precisamente essa inscrição das imagens do 11 de se-
tembro na memória coletiva, e em instrumentos midiáticos 
de seu suporte, que se pretende analisar, a partir do diálogo 
com seu acesso e apropriação, especialmente via telejorna-
lismo. Em obra coletiva que propõe-se a analisar as relações 
entre terrorismo e televisão, Daniel Dayan compreende o 
que conceitua como “performance 11 de setembro” a par-
tir de duas fases iniciais. No primeiro momento a principal 
marca seria seu caráter não controlado, de interrupção do 
fluxo televisual, e também das rotinas de produção e con-
sumo jornalístico e televisivo. Essa fase inicial seria seguida 
por um período no qual a televisão e a difusão coletiva das 
imagens, inicialmente do terror, passam a desempenhar um 
papel que o autor define como “terapêutico”, em que por 
meio de experiências sensoriais e narrativas os telespecta-
dores vivenciariam o luto e fariam a gestão do trauma.

“O momento da primeira transmissão é o de um cho-
que. Os que fazem televisão estão na primeira linha, conde-
nados à improvisação, limitados a difundirem imagens cujas 
grandes implicações lhes escapam” (Dayan, 2009, p.10). A 
televisão seria o ator principal de performances de mostrar, 
quando as imagens ganhariam um caráter de denúncia e 
de (com)paixão e auxiliariam na fase de mobilização que 
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ganha volume em um terceiro momento, o das respostas 
públicas ao acontecimento, da reação ao atentado. Os di-
ferentes públicos ganhariam destaque na quarta e última 
performance enunciada por Dayan; nesta sábios e vozes au-
torizadas e reconhecidas, especialmente por meio de sua 
inserção na mídia, atuam para justificar, acusar e condenar. 
Trata-se de nomear o trauma, inscrevê-lo na memória, mi-
diática e coletiva.

Esses movimentos, cada vez mais, ocorrem a partir dos 
telejornais, da(s) mídia(s) massiva(s), e em diálogo com elas. 
Indicialmente como forma de reação ou catarse da como-
ção experimentada via imagens mediatizadas, há diversas 
formas  de apropriações do atentado de 11 de setembro de 
2001, difundidas e replicadas em diários virtuais e outros 
espaços de troca e/ ou mostração disponíveis, sobretudo na 
rede mundial de computadores.

Uma consulta realizada na ferramenta de busca Google 
indica a presença de 8,270 milhões de imagens relacionadas 
à expressão “11 de setembro de 2001”. Merece registro so-
bretudo seu lugar de inserção, majoritariamente em diários 
pessoais, blogs e sites de grupos políticos e/ou religiosos, 
de caráter não mediático. A imagem das torres gêmeas em 
chamas assume um papel de protagonismo nesses registros. 
Em meio à fumaça e em diferentes angulações, seu consu-
mo e produção assumem quase dez anos após os atentados 
um caráter eminentemente simbólico. Já não se trata mais 
de atestar e mostrar a ocorrência daquele incidente na es-
fera do real, mas da possibilidade de se  dar a ver para além 
daquela(s) imagem(ns). Merece registro ainda o forte vín-
culo dessas imagens, feitas memória por meio também de 
sua materialização em arquivos digitais, com as transmissões 
televisivas que de forma prioritária as originaram, tornaram 
(re) conhecidas aos olhos do público.

 



279Imagens, Jornalismo e trauma: A memória do 11 de setembro 
e a narrativa do terrorismo na reportagem televisiva

	  



280 Jornalismo: História, Teorias, Gêneros e Práticas

Todas as imagens que surgem de forma repetida na 
busca também integraram as duas únicas matérias edita-
das veiculadas na edição de 11 de setembro de 2001 do 
Jornal Hoje, primeiro telejornal da Rede Globo veicu-
lado após o choque dos aviões com as torres do World 
Trade Center. A apresentação desse VT, feita em estúdio 
por Carlos Nascimento, foi então marcada por uma es-
pécie de pedido de desculpas: “São imagens chocantes 
mas que temos o dever de mostrar”.  Na ocasião quatro 
repórteres da Globo apareceram em externa durante a 
cobertura do atentado terrorista. Heraldo Pereira estava 
em frente ao Palácio da Alvorada, em Brasília, Heloísa 
Vilela, Edney Silvestre e Zileide Silva falaram de Nova 
Iorque, quase sempre ao vivo, incluindo a entrada de 
Luiz Fernando Silva, por telefone, de Washington.

Em função dos constrangimentos à produção jor-
nalística que decorrem de eventos traumáticos como 
o atentado, e as características do que seria o primeiro 
momento da cobertura, tal como descrito por Dayan, 
o escritório da Rede Globo em Nova Iorque, locali-
zado na rua 54, parte leste da ilha, foi o cenário mais 
utilizado para a captação de imagens, de repórteres nas 
entradas ao vivo e das ruas desta cidade americana. As 
cenas registradas pela emissora foram resultado de mo-
vimentos de câmera, incluindo derivações a partir da 
janela da sucursal, além de aproximações das imagens,  
cenário das ruas com o recurso de “zoom”. Assim, a 
maioria das cenas que mostravam a região do WTC, 
entre choque de aviões, explosões, queda de torres e 
trabalhos de resgate e socorro de vítimas foram capta-
das por emissoras americanas, foram repetidas por TVs 
de todo o mundo e se constituíram em imagens inscri-
tas na memória coletiva.
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Testemunhas do choque os repórteres brasileiros, 
correspondentes que então atuavam em Nova Iorque, 
eram mostrados em um enquadramento padrão: plano 
médio do repórter no escritório da emissora, janela ao 
fundo; derivação de imagem com registro da confusão 
nas ruas do Midtown19, tráfego interrompido, visualiza-
ção possível graças ao movimento técnico de aproxi-
mação por meio da utilização de zoom. Apesar de re-
petidas e pobre no que se refere à narrativa visual essas 
imagens tinham um caráter de atestação do(s) fato(s). 
Mais tarde as imagens vistas pela TV tornaram-se do-
cumentos a partir de sua reprodução como quadros 
fotográficos, estáticos, publicados nos jornais. Conver-
tidas em fotografia, embora resultantes de um regis-
tro inicialmente eletrônico e/ou digital as imagens dos 
choques dos aviões com as torres gêmeas funcionariam 
como uma espécie de certificado de presença.

Kossoy (1989), Sontag (1981) atestam para o caráter 
de reconhecimento da fidedignidade e credibilidade da 
imagem fotográfica, que funcionaria como uma prova 
irrefutável, documental, da ocorrência de determinado 
evento ocorreu.  Já Dubois (1994), chamará  a isso de 
princípio de atestação. Merece registro como o recorte do 
espaço/tempo, sua inscrição no tempo, reforçam esse 
sentimento de verdade. Enquanto as cenas eram mos-
tradas ao vivo nas transmissões televisivas, havia o mo-
vimento permitido, mas o olhar não se prendia a ne-
nhum ponto específico. Como fragmentos da memória, 

19.  A ilha de Manhattan é dividida em três grandes regiões: Do-
wntow (parte sul da ilha), Midtown (área central) e Uptown 
(parte norte). Os atentados aconteceram no Financial District 
(Midtown), localizado no extremo sul da ilha, antes mesmo do 
início da numeração nas ruas.
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as imagens do 11 de setembro teriam, como fotografias, 
congelado tempo e espaço. 

As imagens que registraram os primeiros momentos 
da tragédia de Nova Iorque, e que seguem uma lógica 
particular baseada em dois aspectos distintos: é preciso 
certificar que, mesmo sendo uma constatação terrível, a 
tragédia ocorreu; as imagens são diretas, claras, são no-
tícias. Embora menos presentes, talvez por sua narrativa 
mais simbólica, num segundo momento a imagens vei-
culadas em 2001 convidam à reflexão. São cenas Nova 
Iorque está envolta na fumaça, bombeiros comovidos, 
civis desesperados... 

Reapropriadas pelos espectadores, muitas dessas nar-
rativas imagéticas se converteram posteriormente em 
mensagens audiovisuais. Nos vídeos produzidos por 
diferentes autores, e difundidos via rede mundial de 
computadores, para além das cenas de chamas e fuma-
ça nas torres são rostos (re) conhecidos, de jornalistas, 
apresentadores que dividem a cena. Além disso, há uma 
recorrência na indexação a termos e nomes relaciona-
dos ao jornalismo televisivo: reportagem, matéria, Jor-
nal Nacional.
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A recorrência nas referências à cobertura realizada 
pelo telejornal de maior longevidade na TV brasileira, 
que inclusive foi indicado ao prêmio Emmy Awards pela 
cobertura do atentado, justificam a seleção da matéria 
que será descrita a seguir. Nela o jornalista Edney Sil-
vestre, único repórter da emissora a gravar passagens 
nas ruas de Nova Iorque naquele 11 de setembro de 
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2001, passa da condição de testemunha à de persona-
gem central da narrativa.

Da profecia à confirmação: imaginário e 
lembranças no telejornalismo nacional 

A edição do Jornal Nacional veiculada em 02 de 
maio de 2011, quase dez anos após o atentado de 11 de 
setembro, em Nova Iorque, noticia a morte do terrorista 
Osama Bin Laden. Mais que isso, já a partir das man-
chetes enunciadas na escalada do programa, a cobertu-
ra parece assumir um tom de fechamento de ciclo, ou 
confirmação de uma profecia enunciada, também em 
estúdio, quando as imagens das quedas das torres eram 
entronizadas, também no imaginário nacional.

Em estúdio Bonner sentencia: “E o mundo nunca 
mais foi o mesmo depois daquele 11 de setembro. O 
Jornal Nacional daquela noite mostra claramente por-
que”. Ao invés de noticiar a morte de Osama, fato sem 
a evidência da imagem, Fátima continua a remissão ao 
noticiário de 2001: “Quem relembra é Edney Silvestre 
que na época era correspondente em Nova Iorque”.

Ao apresentar esse enquadramento para a cobertu-
ra da morte do “inimigo número 1” dos americanos, 
desde que assumiu a autoria intelectual do atentado, o 
Jornal Nacional busca confirmar seu papel de narrador 
e intérprete do mundo, ainda que este se apresente apa-
rentemente caótico. A preocupação com o que Bonner 
define como o caráter histórico de coberturas à exemplo 
daquela do atentado, e do evento que é narrado como 
o epílogo do trauma instaurado com a queda das torres, 
seria capaz de dotar o telejornal de um papel de registrar 
o presente e se constituir em memória. No âmbito da 
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reflexão proposta nesse artigo, destaca-se nesse processo 
a oferta de imagens que poderiam atuar como espécie 
de materialidade para um imaginário coletivo: “Na sele-
ção de assuntos, é preciso considerá-los, todos, sob uma 
perspectiva histórica, e se perguntar: “Daqui a 50 anos, o 
que é que um pesquisador buscará na edição do JN que 
estamos exibindo hoje?” (BONNER, 2009, p.99).

A matéria enunciada assume exatamente esse papel 
de retrospectiva, de resgate histórico e imagético, com 
padrões de tempo e edição diferenciados em relação 
ao modelo habitual no telejornal. O primeiro off re-
constrói em termos de imagem, locução e sobe som 
o cenário de 11 de setembro de 2001 em Manhattan, 
durante longos um minuto e dois segundos. As imagens 
mostram o choque do primeiro avião com a torre norte 
do World Trade Center, com a inserção de uma arte que 
simula um cronômetro de cor sugestivamente vermelha 
e registra: 8h46. A narração complementa a descrição 
dos fatos, enquanto imagens abertas das explosões nas 
torres são alternadas com cenas dos policiais e bombei-
ros de Nova Iorque, e imagens de desespero nas ruas. 
Nesse momento a locução de Edney Silvestre evidencia 
a participação do cinegrafista Orlando Moreira na gra-
vação de imagens no dia do atentado. Esse relato em 
tom testemunhal encerra o primeiro off da matéria: “eu 
estava lá”, compartilha o repórter. A confirmação/ ates-
tação é oferecida via inserção da passagem gravada por 
Silvestre quase dez anos antes. Uma arte inserida como 
crédito localiza local e data do registro: Nova Iorque, 
11/09/2001.

Ao longo da matéria são utilizadas outras imagens de 
fumaça, explosões nas torres, da memória imagética do 
“terror”. A locução contabiliza o número de mortes, in-
clusive de personagens comprometidos com salvar ou-
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tras vidas, e complementa o resgate histórico. Seguem-
-se na edição passagens gravadas por outros repórteres 
da emissora: Luis Fernando Silva Pinto, Jorge Pontual e 
Zileide Silva. Essa, de acordo com a matéria, teria sido 
responsável por um furo jornalístico, a divulgação ao 
vivo, no encerramento da edição do Jornal Nacional, da 
autoria intelectual do atentado. A informação divulgada, 
e recuperada via acervo de imagens da emissora, teria 
aberto o início da busca por respostas, etapa descrita 
como constituinte da cobertura e experiência do trau-
ma. “Ontem primeiro de imagem a caçada a Osama Bin 
Laden terminou. O terrorista foi morto em seu refú-
gio no Paquistão”, narra em off Edney Silvestre por so-
bre imagens de arquivo de Osama Bin Laden e de uma 
casa sem localização evidenciada pelo registro visual. A 
matéria é encerrada com a gravação de uma passagem 
em frente ao consulado americano no Rio de Janeiro, 
com recomendações de alerta aos cidadãos americanos 
ao redor do mundo (em tese, a partir dessa afirmativa, 
nos Estados Unidos a segurança estaria garantida). Em 
estúdio Fátima Bernardes termina a matéria acrescen-
tando que três brasileiros morreram no atentado de 11 
de setembro de 2001.

À guisa de conclusão merece destaque nessa narra-
tiva, sonora e imagética do 11 de setembro, os vestígios 
que a memória do atentado evidencia e/ou apaga por 
meio da edição. Além disso, quase dez anos depois, o 
protagonismo das imagens, maior marca da cobertura 
realizada em 2001, quando à exemplo do que propõe 
Dayan, a visão seria responsável por um dizer, é agora 
partilhado com a emissora, e seus jornalistas. São eles 
que testemunharam o atentado, e na matéria veiculada 
em maio de 2011 são apresentados como personagens 
da memória e imaginário coletivos. E ainda que o “final 
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feliz” não seja absolutamente garantido, a oferta de lição 
moral que é característica da dramaturgia do telejorna-
lismo encerra a reportagem. 
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4.
Entre o Real e o Virtual: Novas 
Configurações Imagéticas 
no Telejornalismo

Edna de Mello Silva

O advento do ciberespaço e das tecnologias de infor-
mação tem causado mudanças na sociedade. É o sinal de 
novas tendências culturais, políticas, econômicas e sociais, 
que proporcionam outras formas de apropriação cultural e 
diversas possibilidades de aquisição de conhecimento.

De forma geral, todos os veículos de comunicação tive-
ram que se adaptar à emergência da sociedade em rede. O 
aumento da velocidade do fluxo de informações, aliado à 
possibilidade do próprio usuário desenvolver conteúdos e 
acessar a produção de outros usuários criou a necessidade 
de um remodelamento nas mídias tradicionais. A migração 
para as páginas da Internet ampliou e transformou o jor-
nalismo impresso. O rádio e a televisão também tiveram 
que se adaptar aos novos tempos, na tentativa de manter 
cativa uma audiência que cada vez mais se tornava dispersa 
e fragmentada.
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Do mesmo modo, o jornalismo televisivo precisou rever 
suas rotinas de produção para tornar seu noticiário mais 
ágil e atrativo para um telespectador que já poderia ter vis-
to a notícia, em tempo real, nos sítios noticiosos. Pensando 
nisso, os próprios telejornais migraram seus conteúdos para 
a web. A partir daí, a relação entre o telejornal e seu público, 
que antes se dava somente no momento da veiculação do 
jornal, com poucas possibilidades de interação, foi estendi-
da ao ser transposta para o ciberespaço, o que permitiu a 
participação do telespectador, agora convertido em usuário, 
em fóruns, chats, enquetes e o acesso a conteúdos especiais 
relacionados às notícias apresentadas no telejornal.

Há uma mudança estrutural em curso no jornalismo, 
despertada principalmente pela emergência da sociedade 
em rede. No caso específico do telejornalismo, é notória 
essa transformação tanto em seu conteúdo, quanto em sua 
forma. Este artigo busca sinalizar esse processo, tanto no 
que se refere à apresentação dos telejornais, quanto na in-
serção de cenários virtuais nas reportagens e comentários. A 
hipótese inicial é que a cultura do ciberespaço transformou 
o modelo tradicional do telejornalismo e está promovendo 
uma reorganização do jornalismo televisivo.

Diálogos entre o ciberespaço e o telejornalismo

Segundo Lévy (1999), o termo “ciberespaço” foi criado 
em 1984 por William Gibson no romance de ficção científica 
“Neuromancer”, que utilizou o termo para definir o “universo 
das redes digitais”. Lévy (1999, p. 92) define ainda ciberespa-
ço como “o espaço de comunicação aberto pela interconexão 
mundial dos computadores e das memórias dos computadores”.

Para o autor, o ciberespaço tem a capacidade de colocar 
em ações associadas e coordenadas “dispositivos de criação 
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de informação, de gravação, de comunicação e de simula-
ção” (Lévy, 1999, p. 93). Portanto, o ciberespaço pode ser 
entendido como o espaço no qual as tecnologias conver-
gem e que é utilizado em favor da comunicação composta 
por informações fornecidas pelos seres humanos:

O ciberespaço é o mais novo local de “disponibilização” 
de informações possibilitado pelas novas tecnologias. Uma 
nova mídia que absorve todas as outras e oferece recursos 
inimagináveis, há  algumas décadas. Trata-se de um espaço 
que ainda não se conhece completamente, cheio de desafios 
e incertezas, tanto na sua práxis, quanto em suas formu-
lações filosóficas e teóricas.

Fragoso (2000, p.4) defende que o termo ciberespaço é 
apropriado para “denominar o conjunto das informações que 
transitam nos servidores e terminais conectados à Internet”, e 
que o percurso de uma página para outra pode ser percebido 
como um deslocamento no ciberespaço. Para a autora, quan-
do o usuário seleciona um link inicia a transição e se desloca 
por caminhos que ligam os diferentes elementos da World Wide 
Web. Segundo Fragoso, “ao final de cada sessão no ciberespaço 
(os usuários) levam consigo uma impressão da estrutura espa-
cial sinalizada pelos caminhos percorridos”.

Neste contexto, o desafio do telejornalismo é tornar-se 
um produto diferenciado dentre os vários formatos infor-
mativos que estão disponíveis para o público da atualidade. A 
produção de conteúdos que valorizem a matéria-prima do 
jornalismo, a informação, em diferentes suportes, tem sido 
um objetivo para os profissionais da área. Para a televisão, 
acostumada a transmitir sua programação de forma massiva, 
na relação de um para todos, a necessidade de se redesenhar 
é emergente, pois o paradigma em vigência mudou.

Os principais telejornais brasileiros não só possuem 
conteúdos disponíveis na Internet como fazem uso das 
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propriedades do meio. Portais ligados às emissoras de tele-
visão fornecem informações sobre a programação, detalhes 
dos bastidores de programas, entrevistas exclusivas com seus 
artistas e versões integrais, ou em partes, das reportagens 
apresentadas nos telejornais no formato vídeo on demand. 20

O conteúdo e a forma de apresentação das notícias e 
dos vídeos variam em cada portal, mas em comum há a 
preocupação de criar um canal de comunicação e interati-
vidade entre os telespectadores que também navegam pela 
Internet. Para Médola (2006, p. 185), a recepção de produ-
tos audiovisuais disponibilizados pelo Globo Media Center 
(objeto de análise de uma de suas pesquisas) só é possível 
para um público que seja ao mesmo tempo usuário do ser-
viço de internet e telespectador:

Um enunciatário que sincretiza, portanto, três papéis 
quando em contato com a proposta de televisão na web: 
Internauta, porque é preciso estabelecer conexão com a 
rede, usuário, porque vai se servir de um catálogo disponi-
bilizado e telespectador, porque esse acesso é motivado por 
modalizações provenientes da experiência vivida previa-
mente como telespectador.

O diferencial da presença dos telejornais na Internet é a 
possibilidade de oferecer ao telespectador a oportunidade 
de ter uma parcela de participação no telejornal. Por meio 
de chats, fóruns, enquetes e salas de bate-papo, os telespec-
tadores convertidos em usuários e internautas podem en-
viar perguntas, sugestões, emitir opiniões e estabelecer uma 
relação mais próxima com os produtores e convidados dos 
telejornais. Por sua vez, a equipe responsável pelo telejor-

20.  Vídeo on demand: Vídeo sob demanda, o usuário acessa o vídeo que 
esta disponível no site no momento que desejar. 
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nal pode conhecer mais de perto o seu público e perceber 
quais são suas preferências, o que pode favorecer a busca 
pela qualidade e audiência do programa televisivo.

A maioria dos sites ligados aos telejornais abre espaço 
também para o envio de imagens de flagrantes produzidos 
pelos próprios telespectadores. Para Franciscato (2007, p. 
59) os leitores se sentem valorizados quando oferecem a 
produção de um discurso sobre seu cotidiano, em forma de 
textos ou imagens, com pretensão de verdade do real:

Enviar materiais sobre fatos de interesse jornalístico e ter 
este conteúdo publicado em sites da grande mídia gera no 
leitor um sentimento de valorização pessoal de sua habili-
dade ou oportunidade como “registro do instantâneo”, bem 
como de apresentação pública de seu ambiente de convivên-
cia cotidiana (por exemplo, a rua por que passa diariamente 
e, em certo dia, o registro de um fato inusitado).

É interessante também notar que a influência da cultura 
do ciberespaço no telejornalismo não se dá somente na trans-
posição dos conteúdos dos telejornais para a Internet. É possí-
vel notar uma nítida transformação na construção discursiva e 
na práxis do noticiário televisivo. Piccinin (2007) destaca que 
a predominância da instância do “ao vivo” e a constante busca 
de atualização já indicam uma tendência trazida pela Internet:

A obsessão pelo oferecimento do instantâneo, por exemplo, 
pode ser explicada pela influência notadamente advinda da 
web e das aproximações feitas com as características da nova 
mídia. É da Internet a condição de atualização constante que 
a TV tenta, ainda que não completamente, incorporar como 
recurso. Os canais de notícias 24 h como a CNN são um bom 
exemplo de busca pelo “fechamento” de edição em intervalos 
continuamente menores numa alusão à condição tecnológica 
dos sites de notícia. (PICCININ,2007, p. 106).
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Neste momento em que as formas de se noticiar um 
acontecimento sofrem alterações, as rotinas produtivas são 
reorganizadas e novas ferramentas são incorporadas, a lin-
guagem do telejornalismo se configura num novo contex-
to de espaço-tempo. Em trabalhos anteriores já destacamos 
como o telejornalismo tem sido influenciado pelo cibe-
respaço e incorporado os avanços tecnológicos disponíveis, 
repensando os modelos tradicionais de apresentar as notí-
cias pela televisão: “As telas, interativas ou não, funcionam 
como “portais” que dão acesso a informações em espaços 
e tempos diferenciados, além de trazer ao telejornal um 
atributo de inovação tecnológica e contemporaneidade”. 
(SILVA; ROCHA, 2010, p. 209)

2. Cenários do telejornalismo: entre o real e o virtual

O telejornal é formado pela reordenação de vários 
acontecimentos, separados no espaço e no tempo, que 
são reconfigurados num produto único no momento da 
transmissão. De certa forma, os apresentadores funcionam 
como maestros desta orquestra, pois indicam a direção que 
foi previamente escolhida para a apresentação de todos os 
componentes do sistema. A construção discursiva do te-
lejornal depende da conjugação do som, da imagem e do 
texto verbal para se constituir numa mensagem homogê-
nea. A soma destes elementos é que constitui a matéria-
-prima do jornalismo televisivo.

Os cenários da maioria dos telejornais da TV aberta 
apresentam muitas semelhanças. Há uma forte presença do 
predomínio da cor azul, de linhas arredondadas no desenho 
das bancadas e a utilização de várias telas distribuídas pelo 
espaço de apresentação do telejornal - que podem funcio-
nar como monitores ou elementos de decoração do cená-
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rio. Outro elemento comum é a integração do ambiente 
da redação com profissionais trabalhando, como fundo de 
cena ou como parte do estúdio.

Essa tendência de apresentar o telejornal tendo ao fun-
do o cenário da redação, não é nova. O telejornal “Jor-
nal Nacional”, em 2000, já apresentava esse modelo, sendo 
apresentado de mezanino construído especialmente dentro 
da redação. Desde então, a idéia de manter o cenário do 
telejornal integrado à redação vem sendo atualizada e ab-
sorvida nas produções de jornalismo televisivo.

A circulação dos apresentadores pelo espaço é outra exi-
gência do telejornal atual. O trânsito por ambientes conjuga-
dos ao espaço cênico ou simplesmente para a interação com 
telas ou cenários virtuais tem se apresentado com regularidade. 
Esse processo exige do profissional o domínio de técnicas de 
atuação cênica que não eram tão familiares ao telejornalismo, 
o que pode demarcar uma aproximação com os programas de 
entretenimento, notadamente os de auditório.

Na maioria dos telejornais, as informações visuais (info-
grafias), no formato de mapas ou gráficos, passaram a mi-
grar para o cenário de apresentação do telejornal, dividindo 
a cena com os apresentadores no formato ao vivo. Silva e 
Rocha (2010, p.206) avaliam que a presença de displays no 
noticiário indica a influência da linguagem da internet no 
telejornalismo, conjugadas com a imagem do apresentador:

Estes elementos na mesma cena dos apresentadores empres-
tam ao telejornal um caráter de virtualidade, diferente do 
atributo de realidade que parece ter regido todo espaço cênico 
do telejornal até então. É como se fossem derrubadas as bar-
reiras entre o real e o virtual, e a construção cênica se tornasse 
fundida numa realidade construída em função da notícia. 
A presença destes dois elementos, um real e outro virtual, 
sintetizam uma busca por uma complementaridade entre os 
dois sistemas, na busca pela maior inteligibilidade da notícia.
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Da mesma forma, alguns telejornais têm apresentado 
informações na tela. É mais comum nos telejornais exibidos 
por canais de assinatura, no entanto, a tendência já aparece tam-
bém nos telejornais de rede aberta. Nesta experiência, durante 
a apresentação do telejornal, vários dados aparecem na tela do 
telespectador. As informações podem ou não estar integradas 
com o assunto abordado pela reportagem destacada pelo apre-
sentador. Pode-se perceber aí uma aproximação com o forma-
to do hipertexto das páginas da Internet.

É possível, em alguns casos, visualizar mais de cinco 
nichos de informação e dados no mesmo espaço de tela, 
como o apresentador em diálogo com o correspondente, 
selos identificando o nome do programa e o “ao vivo”, a 
logomarca da emissora, o título da notícia em destaque e 
legendas com movimento (em roll) com manchetes rápidas 
com notícias do dia (figs. 1 a 3).

Figs. 1 a 3 - Jornal Globo News (Globo News), 

Primeiro Jornal (Band), Jornal Rede TVNews  (Rede TV!)

Para Leal (2009, p. 101) a tela plana da TV fragmenta-se 
cada vez mais em espaços com imagens digitais, asseme-
lhando-se a um portal da web:

A presença maior de imagens digitais acentua ainda mais 
a natureza distinta, artificial, da realidade televisiva, que, 
ao absorver modos de enunciação diversos, passa a se re-
meter a outros sistemas mediáticos e a constituir-se como 
um mundo próprio. Essa realidade discursiva, cada vez 
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mais fabricada pelos recursos narrativos e tecnológicos e 
pelas condições mercadológicas, necessita do olhar do te-
lespectador para que se naturalize, para que se integre ao 
cotidiano sem maiores traumas.

Embora esse tipo de composição de imagens na tela 
possa aparentar uma unidade informativa, o fato de estar re-
pleto de recortes fragmentados exige que o olhar do teles-
pectador percorra e decodifique um labirinto de informa-
ções. Ao mesmo tempo em que amplia as possibilidades de 
leitura e atualização de notícias, este recurso pode dificultar 
o entendimento da informação, uma vez que a atenção do 
telespectador pode se dispersar.

3. A materialidade dos cenários virtuais

A edição do telejornal Bom Dia Brasil, de 17/12/2010, 
trouxe um momento mágico para o noticiário, revelando 
as imensas possibilidades de aplicação das ferramentas de 
computação gráfica, 3D e holografia para a apresentação de 
notícias. O trabalho envolveu vários profissionais da equipe 
de Arte da emissora e tinha como tema a comemoração de 
dois anos da implantação de UPPs (Unidades de Polícia 
Pacificadora) no Rio de Janeiro.

Na ocasião, num cenário simples, sem elementos cêni-
cos, o jornalista Márcio Gomes e o comentarista de segu-
rança pública, Rodrigo Pimentel, apresentaram informa-
ções sobre as atividades policiais de ocupação de um Morro 
do Rio de Janeiro representado por uma maquete virtual 
com perspectiva tridimensional, em 360 graus, com apa-
rência similar a de holografia.
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Figs. 4 a 6 - Imagens do cenário virtual – 

TJ Bom Dia Brasil – 17/12/2010

De um ponto central do cenário, um feixe de luz serviu 
de base para uma representação imagética de um Morro 
no Rio de Janeiro, rica em detalhes de casas e vielas (figs. 
4 a 6). Imagens de toda a extensão da favela, dos equipa-
mentos utilizados pelos policiais e de um helicóptero foram 
exibidas em frente aos apresentadores, dando dinamismo e 
agilidade aos comentários do especialista (figs. 7 a 9).
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Tanto o apresentador, quanto o comentarista movimenta-
vam-se em cena, simulando interagir com o cenário virtual. O 
jornalista Márcio Gomes chegou a se aproximar do cenário e 
indicar um determinado ponto da imagem. O diálogo entre o 
apresentador e o comentarista conferiu uma naturalidade pe-
culiar à cena, muito embora pudesse ser notado um certo des-
conforto no especialista Rodrigo Pimentel, perceptível por sua 
inflexão de voz. As imagens projetadas possuíam uma riqueza 
imensa de detalhes, além de girarem num eixo de 360 º Graus, 
o que permitia ao telespectador visualizar os equipamentos por 
diversos ângulos.

Figs. 7 a 9 – Imagens virtuais de Policial do BOPE e 

helicóptero – TJ Bom Dia Brasil – 17/12/2010
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A presença de todos estes elementos em cena pode contri-
buir para a compreensão do fenômeno que estamos discutindo. 
Primeiro, porque insere o questionamento sobre a construção 
discursiva em torno do que é informação nesse novo modelo 
de noticiário. Segundo, porque delineia a influência marcante 
do ciberespaço num contexto de produção jornalística.

Do ponto de vista da rotina produtiva do telejornal, é possí-
vel perceber que a produção do cenário virtual envolveu vários 
profissionais, com diversas especialidades. São creditados nomi-
nalmente durante a apresentação do vídeo ao todo 12 com-
ponentes da equipe de Arte: produção (01); Arte (06); direção 
virtual (01); cenário virtual (02) e edição (02) . A própria cabeça 
da matéria faz referência ao trabalho dos profissionais da Arte, 
quando Maria Luisa Guimarães chama: “[...] Veja os detalhes 
com Márcio Gomes e a nossa equipe de Arte”  (figs. 10 a 12).

Figs. 10 a 12 - Créditos da equipe de Arte –

 TJ Bom Dia Brasil – 17/12/2010
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Este mesmo cenário virtual foi utilizado novamente em um 
novo contexto, na edição do Telejornal Bom Brasil de 17 de ju-
nho de 2011. Na ocasião, o comentário do especialista em Se-
gurança Pública, Rodrigo Pimentel, ao lado da apresentadora 
Renata Vasconcellos foi acompanhado pelas mesmas imagens 
virtuais exibidas em dezembro de 2010, agora para representar 
uma ação policial de domínio no Morro da Mangueira.

A exibição do mesmo cenário virtual, desta vez repre-
sentando uma outra localidade geográfica, distante no tem-
po (6 meses depois) e com a mesma tônica discursiva revela 
que neste contexto o morro é representado de forma im-
pessoal e indistinta, enquanto a ação policial é valorizada 
como algo regular e bem sucedido. A substituição do apre-
sentador Márcio Gomes (17/12/2010), pela apresentadora 
Renata Vasconcelos não compromete a gramática discursi-
va da produção, uma vez que a atuação de ambos segue o 
mesmo ritual reforçado pela presença do comentarista Ro-
drigo Pimentel nos dois momentos distintos (figs.13 a 15).

Figs. 13 a 15 - Cenário Virtual do TJ Bom Dia Brasil – 

17/06/2011 
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Numa produção jornalística televisiva tradicional sobre 
o trabalho das UPP’s (Unidades de Polícia Pacificadora) no 
Rio de Janeiro seria desenvolvida uma reportagem, com-
plementada pelos comentários do especialista no estúdio. 
A reportagem poderia trazer imagens reais dos morros em 
que as UPPs foram instaladas, as sonoras poderiam trazer o 
depoimento dos policiais envolvidos no projeto, a voz da 
comunidade e o conjunto dos elementos que integrassem 
a notícia.. A presença do repórter no local dos aconteci-
mentos durante a “passagem” emprestaria a legitimidade, 
a “aura” de verdade de que o jornalismo televisivo é feito. 
A conversa entre os apresentadores e o comentarista espe-
cializado poderia oferecer profundidade à discussão, num 
diálogo esclarecedor sobre o tema.

Ao invés disso, a opção editorial do telejornal foi utili-
zar recursos tecnológicos e criar um cenário virtual para 
representar o conteúdo da notícia. Em parte, esta escolha 
pode ser justificada pelo fato de que parte das informações 
fornecidas pelo especialista ainda não se concretizaram, o 
que ser percebido pelo uso de verbos no futuro: “ As UPPs 
contarão...”, “.... as equipes poderão contar...”, por exemplo. 
Esse recurso foi utilizado nas duas ocasiões. Por outro lado, 
pode revelar também um conteúdo informacional com-
prometido com a imagem institucional da polícia carioca.

A análise dessa ocorrência revela que os quadros não 
apresentaram informações que  efetivamente correspon-
dessem à realidade dos fatos no tempo presente. Na verda-
de, eram conjecturas, projetos que poderiam se concretizar 
no futuro ou não. No entanto, porque o telejornal opera 
com a instância do tempo presente, esse dado pode passar 
despercebido para o telespectador desatento. A princípio, a 
impressão que se tem é  de que  os cenários virtuais repre-
sentam algo que existe,  que possui materialidade física e 
acontece agora (momento da transmissão).
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A produção promocional é capaz de gerar outras formas de 
entendimento que, no mais das vezes, parecem trazer conforto 
e satisfação ao consumidor. [...] Predominantemente explora 
a fantasia, o espetacular, a idealização. Por se dirigir funda-
mentalmente ao olho, ela mais que do que informação, passa 
a ser promessa de beleza, sedução das aparências, ambiência 
idealizada. (CASTRO, 2009, p.130-131).

Para Castro (2009, p. 125), além das três funções clássicas 
que sustentam a televisão – informação, entretenimento e 
educação, há também a função promocional que na maioria 
das vezes não é percebida pelo público. A autora avalia que 
na televisão comercial brasileira é possível perceber uma 
gramática de produção promocional televisual que articula 
a dimensão comercial do produto e a dimensão simbólica 
que confere sentidos possíveis à coisa referida.

Esta reflexão da pesquisadora (Castro, 2009) pode con-
tribuir para o entendimento do fenômeno do uso dos ce-
nários virtuais no telejornalismo, na medida em que vis-
lumbra que o conteúdo informativo do telejornal também 
pode ser acompanhado por um discurso promocional, que 
no caso em estudo, poderia sinalizar uma tendência edito-
rial de privilegiar e valorizar a ação policial das UPP´s e em 
certa medida, tornar homogênea e naturalizada a imagem 
de um Morro carioca.

Considerações finais

A opção pelo uso de telas com hipertextos e de cenários 
virtuais pode sinalizar além da influência do ciberespaço, 
uma aderência à cultura da pós-modernidade, no que se 
refere à hiperrealidade. 

De fato, a utilização de cenários virtuais como recursos 
de infografia poderia funcionar como um complemento 
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da notícia para que o telespectador pudesse visualizar com 
maior clareza a informação que o telejornal estaria mostran-
do. No entanto, é necessário cuidado para que o mundo real 
não seja substituído pelo mundo virtual, um mundo estético 
recriado, simbolizado pela tecnologia e seus operantes.

O importante neste processo é que a natureza intrínseca 
do processo noticioso seja mantida, que a imagem não seja 
recriada virtualmente apenas para se tornar mais estética, 
mais afeita a uma realidade que se queira mostrar. Como 
avalia Catàla Domènech (2011, p. 255) uma imagem não é 
um elemento histórico só porque pertence a determinado 
período, mas “cada imagem tem a capacidade de se inscre-
ver no imaginário e, portanto, de passar à história como 
elemento característico de determinada configuração so-
cial, é um conglomerado que aglutina constituintes funda-
mentais da psique dessa sociedade.”

As inovações tecnológicas possibilitam uma atualização 
necessária e própria do fazer jornalístico, não obstante é 
fundamental que o telejornalismo continue operando os 
vetores que são essenciais para a sua existência como a cre-
dibilidade e a veracidade dos fatos noticiados. Do contrário, 
a barreira entre o real e a ficção será transposta, o que pode 
tornar o relato jornalístico mais próximo do espetáculo e 
do entretenimento, do que da informação.

A discussão sobre o uso das novas tecnologias disponíveis e 
a influência do ciberespaço no telejornalismo são sinalizadores 
de que novos paradigmas estão sendo construídos para o jorna-
lismo. As mudanças em curso são estruturais e afetam não só as 
rotinas produtivas da práxis jornalística, como também a quali-
dade da informação que está sendo noticiada. Um olhar sobre 
esse processo revela que estamos num importante período de 
transição e que talvez necessitemos repensar a prática, para que 
não haja um hiato entre o jornalismo que produzimos e o jor-
nalismo que queremos.
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5.
Estabilidade em Fluxo: 
uma análise cultural do 
Jornal Nacional, da Rede Globo

Itania Maria Mota Gomes

O Jornal Nacional é um programa jornalístico de televi-
são. Por ser jornalístico, apresenta temas comuns aos jor-
nais impressos, aos programas jornalísticos de rádio, aos 
sites da Internet voltados para notícias e, em parte, às 
revistas semanais de informação. Por ser um programa 
de televisão, procura apresentar esses temas com a lingua-
gem apropriada ao veículo: com um texto claro, para ser 
compreendido ao ser ouvido uma única vez, ilustrado por 
imagens que despertem o interesse do público por eles – 
mesmo que não sejam temas de apelo popular imediato. 
(William Bonner, 2009).

Investigando o telejornalismo, no marco dos estudos 
culturais, vimos, ao longo dos últimos dez anos, buscan-
do construir uma metodologia de análise que articule dois 
elementos aparentemente óbvios, mas fundamentais para a 



310 Jornalismo: História, Teorias, Gêneros e Práticas

análise do telejornalismo, a saber, o Jornalismo e a televisão, 
numa abordagem que implique a consideração de aspectos 
ao mesmo tempo históricos, sociais, ideológicos e culturais 
do telejornalismo. Acreditamos que é preciso compreender 
o programa jornalístico televisivo como uma forma cultural 
específica de lidar com a notícia na TV. Em outros termos, 
consideramos que os programas telejornalísticos são uma va-
riação específica dentro da programação televisiva, enquanto 
compõe, no seu conjunto, um gênero - programa jornalísti-
co televisivo – que obedece a formatos e regras próprias do 
campo jornalístico em negociação com o campo televisivo.

Os telejornais, programas de entrevistas, documentários 
televisivos, as várias formas de Jornalismo temático (espor-
tivos, rurais, musicais, econômicos) são variações dentro do 
gênero: podemos chamá-los subgêneros, e demandam ser 
abordados em categorias que impliquem considerá-los, ao 
mesmo tempo, como um produto de jornalismo televisivo 
– o que implica uma abordagem que leve em conta a lin-
guagem televisiva e os elementos próprios do campo jorna-
lístico – e como um produto cultural, um processo geral de 
permanente produção de sentido, que se dá nos processos 
de produção e consumo, nos processos de reconhecimento 
social do telejornalismo, no processo político de disputa 
sobre o que o telejornalismo pode ou deve ser. 

O Jornal Nacional, da Rede Globo de Televisão, está no 
ar, de modo ininterrupto, há 42 anos, desde o dia 1º de se-
tembro de 1969, e representa o conjunto mais bem acabado 
de marcas que caracterizam um telejornal no Brasil. Pro-
grama mais antigo em exibição na televisão brasileira, o JN 
é personagem importante na história política, econômica e 
social do país. Ele tem o tempo publicitário mais caro da 
TV brasileira: uma publicidade de 30 segundos veiculada 
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no Jornal Nacional custa 367 mil reais21 e seus índices de 
audiência andam na casa dos 35%, índice inferior apenas ao 
de outras duas produções da própria TV Globo, as teleno-
velas do horário noturno22. O JN sofreu várias transforma-
ções ao longo dos anos: modernizou o cenário, inovou as 
vinhetas, mudou de apresentadores, polêmicas e crises de 
credibilidade aconteceram, mas ele permanece o modelo 
de referência para o telejornalismo nacional. As mudanças 
podem ser pequenas, de roupagem apenas, ou mais signi-
ficativas, quando, por exemplo, em 1996, a mudança dos 
apresentadores significou também uma mudança impor-
tante em sua linha editorial. Uma pesquisa por ser feita é 
justamente a da análise histórica das estratégias comunica-
tivas do JN. Aqui, vamos indicar, de modo ainda preliminar, 
algumas mudanças que o programa tem realizado desde o 
seu início até os dias atuais. Esperamos que a observação 
dessas mudanças nos permita compreender as estratégias de 
permanente atualização do JN. 

Neste artigo, consideramos o Jornal Nacional como uma 
atualização do gênero programa jornalístico televisivo e do 
subgênero telejornal e procuramos compreender como ele 
se construiu, no Brasil, como referência de telejornalismo. 
Considerando o JN em momentos distintos de sua história, 

21. Na telenovela das 21h, que tem mais audiência, uma inserção seme-
lhante sai por 365 mil reais.

22. Segundo dados do Ibope, em http://www.almanaqueibope.com.
br. Na semana de 27 de junho a 03 de julho de 2011, o Jornal Nacional 
teve média de audiência de 33 por cento. Morde e Assopra, telenovela 
das 19 horas, alcançou 29 por cento e Insensato Coração, 41. Mas o JN 
pode ter picos de audiência: no dia 2 de maio, a edição especial do tele-
jornal, sobre a morte de Osama Bin Laden, teve 38 por cento de média 
de audiência, com momentos em que atingiu até 41 por cento. Neste 
dia, o Jornal Nacional teve um share de 55 por cento.

http://www.almanaqueibope.com.br/
http://www.almanaqueibope.com.br/
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esperamos mostrar que ele se constitui como ‘estabilidade 
em fluxo’, ou seja, representa aquilo que no Brasil espera-
mos que seja ou deva ser um telejornal, fazendo com que 
características que são do JN acabem por se confundir com 
marcas do subgênero telejornal, ao mesmo tempo em que é 
um produto da cultura e, como tal, contingente e transitó-
rio, um produto que se transforma ao longo do tempo e 
assume novos e diferentes sentidos em distintos momentos 
históricos brasileiros.  No nosso percurso, apresentamos a 
concepção de gênero televisivo como uma categoria de 
análise cultural e, na sequência, exercitamos olhar a trajetó-
ria do JN a partir dessa perspectiva.

Gênero televisivo como categoria cultural

Ao longo da nossa trajetória de pesquisa, vimos bus-
cando um conceito de gênero que permita quer o reco-
nhecimento de regularidades e especificidades de formas 
culturais/televisivas, quer o reconhecimento de um modo 
distinto de configurar a relação comunicativa, dois aspectos 
fundamentais para configuração do que temos chamado de 
gênero televisivo ou midiático23. Buscamos um conceito de 
gênero que nos permita, sim, considerar aspectos textuais 
dos produtos televisivos, suas formulas (no sentido adotado 
por John Cawelti (1971) e Horace Newcomb (1974))24, 

23.   Ver, a esse respeito, GOMES, 2007.

24.  Numa análise mais recente das contribuições e limites do seu li-
vro pioneiro, Newcomb lembra que o termo analítico que Cawelti 
aplicou no seu estudo do Western e que ele mesmo utilizou no 
estudo da televisão não foi o de gênero, mas o de fórmula. Gênero 
ainda era um termo reservado para a arte. “Em retrospectiva, ele 
parece de algum modo condescendente. É mecânico ou, melhor, 
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que possibilite organizar o mundo televisivo em categorias 
socialmente reconhecíveis, mas que não se restrinja à mera 
classificação/categorização dos produtos. Buscamos a for-
mulação de um conceito de gênero e de um protocolo de 
análise que nos possibilite ir além das análises textuais, mas 
sem negá-las, sem recusá-las. Ao mesmo tempo, buscamos 
um conceito de gênero que nos permita a consideração 
de elementos contextuais do processo comunicativo, mas 
sem restringi-las a uma análise “pretextual”, no sentido 
aqui daquelas abordagens mais gerais em que o programa 
televisivo é apenas um pretexto para análises macroeconô-
micas, sociológicas, para análises empíricas dos processos de 
produção ou de recepção que muitas vezes recusam-se a 
olhar o produto televisivo em seu aspecto propriamente 
comunicacional.

Assim, no atual momento do nosso percurso de investi-
gação sobre a televisão, construímos uma metodologia de 
análise de televisão que articula as relações entre comu-
nicação, cultura, política e sociedade, através do conceito 
de gênero televisivo pensado como uma categoria cultural. 
Acreditamos que, tomado como categoria cultural, o gêne-
ro permite a construção, também, de um protocolo analí-
tico para análise de televisão que permita uma visão global 
e complexa do processo comunicativo. Mas, isso demanda 
um conceito de gênero em que este não apareça como uma 
entidade fixa, em que ele não seja apenas classificação ou ti-
pologia da programação televisiva, mas que seja considera-
do como uma prática de produção de sentido que se realiza 
na “inter-relação entre uma variedade de práticas criativas, 

químico, uma mistura de elementos que, se realizada corretamente, 
feita do mesmo jeito por qualquer um, daria no mesmo resultado... 
É uma receita...” (2008, p. 22). Todas as traduções de textos originais 
em língua estrangeira foram feitas pela autora.
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econômicas, sociais, tecnológicas, institucionais, industriais 
e interpretativas” (Edgerton & Rose, 2008, pg.7). 

Dois autores são fundamentais para nossa proposição de 
construção de uma nova abordagem sobre os gêneros tele-
visivos: Jesus Martín-Barbero, em razão de seu esforço de 
pensar modelos comunicativos que abarquem a totalidade 
do processo e por sua concepção de gênero como estraté-
gia de comunicabilidade; e Jason Mittell, que argumenta 
que gênero é uma categoria cultural com a qual operam a 
indústria televisiva, a recepção, a academia e a crítica cultu-
ral. Ambos investigam a televisão, tomam o gênero televisi-
vo como uma categoria cultural e adotam uma abordagem 
fortemente historicizada e nos oferecem pistas para pensar 
os vínculos entre comunicação, cultura, política e socieda-
de. Ambos estão preocupados com o caráter contingente 
e transitório do gênero e com as distintas temporalidades 
que ele convoca25. Neste artigo, vamos nos concentrar na 
proposta de Jason Mittell e explorá-la empiricamente na 
análise do Jornal Nacional.

No início deste século, Jason Mittell publicou um arti-
go central para a discussão sobre gêneros televisivos – “A 
cultural approach to television genre” (2001) – e, poste-

25.  Em Gomes, 2011, argumentamos que, na obra de Jesús Martín-
-Barbero, o conceito de mediação se consolida na direção da con-
cepção de mediação na obra e que o mapa das mediações vai se 
definindo de modo a se configurar como um modelo de análise 
que possibilita olhar a totalidade do processo cultural. Argumenta-
mos também que, embora pareça hesitar entre uma concepção de 
gênero como categoria textual e uma concepção de gênero como 
estratégia de comunicabilidade, Martín-Barbero efetivamente cons-
trói as bases para a definição de um conceito de gênero televisivo 
como categoria cultural e, nesse movimento, para uma abordagem 
analítica que tome em causa o processo de comunicação na sua 
vinculação com a cultura, a política e a sociedade.
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riormente, um livro - Genre and Television (2004) – no qual 
desenvolveu uma teoria do gênero especificamente voltada 
para a televisão, aprofundando argumentos já construídos 
no artigo inicial e aplicando sua proposta à análise de vários 
casos da televisão estadunidense.  Em suas obras, o autor 
argumenta que os gêneros têm adquirido importância cres-
cente na organização das práticas televisivas.

Jason Mittell busca construir uma proposta teórico-me-
todológica de análise do gênero televisivo – ainda que o 
autor espere que seu argumento seja válido para qualquer 
media e não dependa de qualidades essenciais da televisão – 
e explore os gêneros midiáticos a partir de uma abordagem 
cultural e discursiva. Ele parte dos estudos culturais, visto 
como uma perspectiva que enfatiza o circuito de produ-
ção da cultura, e busca olhar o gênero, assim, a partir de 
múltiplos lugares.  Segundo Mittell, as abordagens tradi-
cionais sobre os gêneros, vindas dos estudos literários, não 
conseguem dar conta da especificidade da televisão e não 
conseguem explicar como programas televisivos adaptam-
-se a sistemas culturais e políticos historicamente específicos. 
Sua abordagem global do gênero televisivo examina os gêneros 
como agrupamentos discursivos que atravessam os textos, as 
indústrias, as audiências através de práticas culturais específi-
cas. Com isso, o autor pretende colocar a análise de gênero na 
agenda da vertente crítica da investigação em Comunicação. 
Sua teoria do gênero “situa as distinções e categorias de gênero 
como processos ativos embutidos em e constitutivos de polí-
ticas culturais, indicando como os media articulam-se com e 
configuram nossa cultura e como facetas pouco analisadas dos 
media, como os gêneros, têm importância” (Mittell, 2004, p. xii).

Mittell se afasta da concepção de gênero como um atri-
buto textual, para pensá-lo numa perspectiva intertextual. 
Gêneros não se encontram num texto isolado. Acompa-
nhando Mittell, diríamos que o Jornal Nacional não é um 
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gênero, mas um exemplar de uma categoria mais ampla que 
chamamos de programas jornalísticos televisivos. Gêneros 
somente emergem de relações entre múltiplos textos, re-
sultando numa categoria comum. São práticas culturais da 
produção, da recepção, da crítica televisiva, da academia que 
colocam esses textos em relação - o JN, o Aqui e Agora, o 
Jornal da Record, o Cidade Alerta são telejornais porque 
são socialmente reconhecidos como tais. “Se gênero de-
pende da intertextualidade, ele não pode ser um componen-
te inerentemente textual” (Mittell, 2001, p.626). Essa ressal-
va não significa, entretanto, que o autor recuse considerar 
os componentes textuais de um determinado gênero ou 
exemplar do gênero, evitando uma análise das suas formas 
expressivas e plásticas – “não podemos simplesmente substi-
tuir uma abordagem textual intrínseca do gênero por uma 
teoria contextual extrínseca. Precisamos olhar para além do 
texto como locus do gênero e, ao contrário, localizar o gênero 
dentro de complexas inter-relações entre textos, indústrias, 
audiências, contextos históricos” (Mittell, 2001, p. 7). 

Vinculada aos estudos culturais, sua proposta busca ana-
lisar a relação texto/contexto, articulando uma abordagem 
discursiva com a consideração de aspectos sociais, econô-
micos, históricos, ideológicos dos gêneros. Mittell consi-
derará os gêneros, então, como uma prática discursiva e 
apostará no conceito de formação discursiva, de Michel 
Foucault, como uma ferramenta teórico-analítica central 
para sua formulação. Mittell formula cinco princípios para 
uma análise cultural do gênero (Mittell, 2001, p. 16ss):

26.  O artigo A cultural approach to television genre theory foi publi-
cado originalmente no número 40 da revista Cinema Journal, em 
2001, e republicado como capítulo de livro em Mittell, 2004 e em 
Edgerton & Rose, 2008. Aqui, fazemos as citações a partir do artigo 
original da Cinema Journal. 
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1. Gêneros devem ser compreendidos como uma prática 
cultural; 

2. Gêneros devem ser situados em amplos sistemas de 
hierarquias culturais e relações de poder;

3. Histórias de gênero devem ser escritas através de 
genealogias discursivas;

4. A análise de gênero deve considerar os atributos 
específicos do meio; 

5. Estudos de gênero devem negociar especificidade e 
generalidade.

Os princípios formulados por Jason Mittell nos parecem 
bastante produtivos para a construção de uma metodologia 
de análise de gênero que vincule os estudos culturais aos 
estudos sobre a linguagem e nos permitem analisar o que 
Mittell chama de ‘estabilidade em fluxo”, o fato de que 
esses agrupamentos discursivos são contingentes e transi-
tórios, transformando-se ao longo do tempo e assumindo 
novos sentidos em diferentes contextos. O gênero televi-
sivo, no entanto, é algo da ordem da virtualidade, ou seja, 
não podemos encontrar por aí um exemplar puro de um 
gênero. Como virtualidade, entretanto, o gênero encontra 
sua atualização em programas específicos e, no sentido que 
temos adotado em nossa metodologia, no modo de ende-
reçamento que cada programa constrói na relação com os 
receptores. O modo de endereçamento, por sua vez, en-
quanto realização do gênero televisivo contribui para cons-
truí-lo. A adoção do conceito de gênero televisivo deve 
possibilitar ao analista o reconhecimento da existência de 
relações sociais e históricas entre determinadas formas cul-
turais – no nosso caso, os programas jornalísticos televisi-
vos – e as sociedades e períodos nos quais essas formas são 
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praticadas. Ele permite compreender as regularidades e as 
especificidades em produtos que se configuram historica-
mente. Modo de endereçamento, na medida em que diz 
do modo como um determinado programa se relaciona 
com sua audiência a partir da construção de um estilo, de-
verá permitir ao analista compreender como essas questões 
são atualizadas em um produto específico, objeto da análise. 
A tarefa do analista, nesse sentido, não é buscar na pro-
gramação televisiva os exemplos de gênero, nem construir 
classificações e tipificações, de resto pouco úteis diante da 
diversificação de formatos dos programas jornalísticos te-
levisivos, mas é a de compreender como especificidades e 
regularidades configuradas pelo gênero televisivo permi-
tem o reconhecimento da existência de relações sociais e 
históricas entre determinadas formas culturais – no nosso 
caso, os programas jornalísticos televisivos – e as sociedades 
e períodos nos quais essas formas são praticadas.

Regularidades e transitoriedades no Jornal Nacional

O Jornal Nacional nasce como resultado da articulação 
entre os interesses da elite brasileira e do governo militar e 
os ideais de modernização e de integração nacional, articu-
lação que implicará no desenvolvimento, por parte da TV 
Globo, de uma estratégia que significou submeter-se à Ide-
ologia da Segurança Nacional e à censura ao mesmo tempo 
em que se transformava na principal emissora de televisão 
no Brasil27. O Jornal Nacional inaugura também o sistema de 

27.  Retomamos, nesta parte do artigo, exercícios de análise que vimos 
desenvolvendo, ao longo dos últimos anos, sobre o JN, no Grupo 
de Pesquisa em Análise de Telejornalismo. Ver Gomes et alii, 2005; 
Gomes, 2009 e Gomes, 2010.
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transmissão em rede, por microondas, no Brasil e foi trans-
mitido, simultaneamente, ao vivo, para seis capitais brasileiras: 
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo horizonte, Curitiba, Porto 
Alegre e Brasília, atingindo 56 milhões de brasileiros. Era 
o maior sistema de transmissão em rede da América do Sul 
(Veja, 1969, 68). Em sua primeira edição, o Jornal Nacional 
anuncia aquela que seria a sua marca mais forte.

Segundo o site Memória Globo28:

“O Jornal Nacional da Rede Globo, um serviço de 
notícias integrando o Brasil novo, inaugura-se neste mo-
mento: imagem e som de todo o Brasil”, foi assim que 
o apresentador Hilton Gomes abriu, às 19h45, a pri-
meira edição do Jornal Nacional. Em seguida, a voz de 
Cid Moreira anunciou: “Dentro de instantes, para vocês, 
a grande escalada nacional de notícias”.... Cid Moreira se 
despediu, anunciando para breve a integração do circuito 
de Brasília e Belo Horizonte ao Jornal Nacional: “é o 
Brasil ao vivo aí, na sua casa”.

Até certo ponto, podemos dizer, então, que o Jornal Na-
cional é produto da articulação entre os interesses da elite 
política e econômica e os interesses políticos e econômicos 
dos militares. Essa articulação se mostra mais evidente nos 
anos 60 e 70, que é também o período de consolidação de 
um mercado cultural no Brasil e da própria televisão. O 
ideal de integração nacional estava na origem do novo pro-
grama e se tornou possível com a tecnologia de transmissão 
em rede. Fazer com que “56 milhões de brasileiros tenham 
mais coisas em comum. Além de um simples idioma”, 

28.  Do site do programa: http://jornalnacional.globo.com/
Telejornais/0,,GEN971-10405,00.html. Hilton Gomes apre-
sentou o programa até 1972 e Cid Moreira permaneceu na função 
por 27 anos, até 1996.

http://jornalnacional.globo.com/Telejornais/0,,GEN971-10405,00.html
http://jornalnacional.globo.com/Telejornais/0,,GEN971-10405,00.html
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como dizia o anúncio29 do novo programa nas principais 
publicações impressas do país, era ao mesmo tempo uma 
estratégia política e econômica: para Walter Clark Bueno, 
diretor geral da TV Globo na época, a transmissão em rede 
era a solução para a permanente crise vivida pela televisão 
brasileira (cf. Borgerth, 2003, 39-53). 

A infraestrutura necessária ao desenvolvimento da TV é 
resultado, então, de um investimento do Estado que, guiado 
pela ideologia de Segurança Nacional e pelos esforços de 
integração nacional promove uma revolução tecnológica 
no sistema de telecomunicações. O investimento em tele-
comunicações e o interesse na integração nacional põem 
lado a lado os militares e os empresários, ainda que, como 
diz Renato Ortiz, “enquanto os militares propõem a uni-
ficação política das consciências, os empresários sublinham 
o lado da integração do mercado. O discurso dos grandes 
empreendedores da comunicação associa sempre a integra-
ção nacional ao desenvolvimento do mercado” (1989,118). 
Assim, a própria noção de uma identidade cultural brasilei-
ra vai se redefinir e será reinterpretada em termos merca-
dológicos: é nacional aquilo que está integrado ao mercado 
de consumo – inclusive e, sobretudo, mercado de consumo 
de bens simbólicos. Nesses termos, e a partir da articulação 
entre interesses políticos e interesses econômicos, cultura 
nacional será identificada à cultura popular de massa.

Essa articulação de interesses criará uma dinâmica em 
que os empresários se submetem politicamente ao governo 
militar, enquanto que procuram consolidar sua indepen-
dência econômica. Assim, no caso da TV Globo, a estratégia 
adotada foi a de se submeter à Ideologia da Segurança Na-
cional e à censura ao mesmo tempo em que se transforma-

29.  Ver em VEJA, 1969, a reprodução do anúncio.



321Estabilidade em Fluxo: uma análise cultural do 
Jornal Nacional, da Rede Globo

va na principal emissora de televisão no Brasil. Para que essa 
estratégia tivesse sucesso, era preciso estabelecer um pacto 
com os militares, através do qual a TV controlava a pro-
dução de conteúdos de seus programas em troca do apoio 
do governo para a construção da infraestrutura necessária 
para a consolidação da indústria televisiva e apoio político 
para aprovação da legislação de seu interesse. Em relação ao 
Jornal Nacional, a estratégia adotada foi enfatizar a qualidade 
técnica da produção e circulação em detrimento do con-
teúdo propriamente jornalístico. Em razão das restrições 
da censura, mas também em razão de uma concepção da 
função da televisão no Brasil, o Jornal Nacional optou por 
desenvolver-se e consolidar-se através de uma estratégia, na 
qual qualidade e confiabilidade eram o resultado do inves-
timento tecnológico da emissora. Esse foi o modo como a 
TV Globo e seu Jornalismo se desenvolveram – à ausência 
de liberdade de informação contrapôs-se o chamado pa-
drão Globo de qualidade.

Muitos estudiosos da televisão têm rapidamente in-
terpretado o “padrão Globo de qualidade” como ênfase 
na qualidade estética dos produtos televisivos da emisso-
ra. Mas, isso é dizer muito pouco sobre uma estratégia ao 
mesmo tempo política e econômica. O padrão Globo de 
qualidade traduz-se, claro, pela qualidade estética de seus 
produtos, mas ele reúne elementos da ordem dos investi-
mentos tecnológicos, da profissionalização do sistema de 
produção televisivo e do sistema de comercialização e im-
plicou largamente a independência da TV das agências de 
publicidade e dos anunciantes. Nos anos iniciais do Jornal 
Nacional, o padrão Globo de qualidade se traduziu por uma 
ênfase na qualidade técnica da produção em detrimento do 
conteúdo jornalístico, em razão dos limites impostos pela 
censura. Ainda que o governo do general Ernesto Geisel 
(1974-1979) tenha iniciado o período de distensão e de 
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liberalização política da ditadura militar, só a partir do go-
verno do general João Batista Figueiredo (1979-1985), é 
que o Departamento de Jornalismo não voltou a receber 
mais nenhuma ordem de censura. Segundo Armando No-
gueira, no entanto, a censura permaneceu em forma de au-
tocensura, praticada pelos próprios profissionais da TV (cf. 
Carvalho, 1979-1980).  Assim, qualidade e confiabilidade 
eram, no programa, o resultado do investimento da emis-
sora na contratação dos melhores profissionais, na melhor 
tecnologia disponível e na transmissão, em rede nacional, 
configuradora de uma identidade nacional brasileira. 

No site Memória Globo, é possível encontrar uma descrição 
de como era o Jornal Nacional em seus primeiros tempos:

O Jornal Nacional, no início, tinha apenas 15 minutos 
de duração e era transmitido de segunda-feira a sábado. As 
edições eram divididas em três partes: local, nacional e in-
ternacional. Para se diferenciar do modelo consagrado pelo 
Repórter Esso, que sempre terminava com a notícia mais 
impactante do dia, o JN concluía o seu noticiário com infor-
mações leves, de conteúdo lírico ou pitoresco. Essa matéria de 
encerramento era conhecida como “boa noite”, pois antece-
dia ao cumprimento de despedida dos locutores. A principal 
diferença entre o Jornal Nacional e o Repórter Esso era, 
entretanto, conceitual. O telejornal da Globo apresentava 
matérias testemunhais, com a fala dos entrevistados. O Re-
pórter Esso, por sua vez, não tinha som direto. As imagens 
eram apenas cobertas com áudio do locutor.30

30. O horário das 19h45 permanece até o fim da década de 1970, 
quando mudou para as 20h, nos anos 80, e para 20h10 no fim dos 
anos 90. A partir de 2000, o horário de início do Jornal Nacional 
consolidou-se às 20h15, com alterações apenas em razão do Ho-
rário Brasileiro de Verão, mas mais recentemente a Globo fez nova 
modificação, reprogramando o Jornal Nacional para as 20h30, numa 
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Em sua história, a Rede Globo se construiu como 
exemplo de sofisticação e atualização tecnológica a serviço 
do jornalism; e o Jornal Nacional, como seu principal pro-
duto, ocupa posição de destaque em relação à utilização de 
toda a variedade de recursos e inovações técnicas. Por isso, 
o JN inclui, em praticamente todas as suas edições, entradas 
ao vivo de capitais brasileiras e de outros países. Desde seu 
momento inicial, a notícia “imparcial”, in loco e ao vivo é 
marca privilegiada do JN. Uma das formas mais visíveis da 
construção da credibilidade no JN é através da elaboração, 
retórica, dos “dois lados da notícia”. O JN procura mostrar, 
nas matérias e reportagens, o lado de quem exerce a ação e 
de quem a sofre. Isso se faz pelo recurso à valorização da sua 
cobertura jornalística, que mostra ao telespectador a fonte 
das notícias, e do destaque ao trabalho dos repórteres. 

Outro fator recorrente é a sustentação de toda e qual-
quer informação por números, dados estatísticos e porcen-
tagens, quase sempre exibidos em infográficos e personali-
zados nos exemplos de brasileiros construídos no programa. 
Também, nesse momento, evidenciamos o poderio econô-
mico e técnico do JN como sendo o seu principal diferen-
cial quando comparado aos outros telejornais. A sua capa-
cidade de “estar lá” é construída a partir da exploração de 
correspondentes e da exploração das entradas ao vivo. Essa 

estratégia que visa expandir o prime time e levar a audiência a 
permanecer até um pouco mais tarde em frente à televisão, numa 
resposta tanto à concorrência com a Record e o SBT quanto às 
mudanças nos hábitos e condições de vida dos brasileiros: http://
www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/globo-
-cria-novo-horario-de-novelas-para-frear-concorrencia O 
Jornal Nacional já teve uma segunda edição diária, nos anos 80, num 
período em que o Jornal da Globo deixou de ir ao ar. Era exibida 
de segunda a sexta, pouco depois das 23 horas.

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/globo-cria-novo-horario-de-novelas-para-frear-concorrencia
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/globo-cria-novo-horario-de-novelas-para-frear-concorrencia
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/globo-cria-novo-horario-de-novelas-para-frear-concorrencia
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aposta do programa diria respeito ao modo como constrói 
o seu pacto sobre o Jornalismo e, também, a sua noção 
de credibilidade. A transmissão em tempo real do aconte-
cimento remete à capacidade tecnológica do programa e 
reforça o pacto de atualidade estabelecido com a audiência.

A não emissão explícita de opinião por parte dos apre-
sentadores era um segundo apelo do programa em direção 
à construção da sua imparcialidade. Era. Isso vem mudando 
lentamente. Já nas reformas de 1989, ao novo cenário e ao 
uso mais frequente do cromakey e da computação gráfica, 
vieram juntar-se os comentaristas – Paulo Henrique Amo-
rim, Joelmir Beting, Lillian Witte Fibe e Alexandre Garcia 
passam a participar regularmente do programa. Além disso, 
já se insinuava ali a busca por uma atuação mais descontraí-
da dos jornalistas, tanto pelo recurso a uma linguagem mais 
coloquial quanto à gravação em cenários externos (Memó-
ria Globo, 2004, p. 188-9). Mas em 1996, a substituição de 
Cid Moreira e Sérgio Chapelin pelos jornalistas William 
Bonner e Lillian Witte Fibe, representou uma mudança 
ainda mais significativa em sua linha editorial e alterações 
na cobertura de temas políticos, econômicos e sociais, no 
compromisso do telejornal com uma cobertura mais plural 
e menos baseada em fontes governamentais (Porto, 2002). 
Além de apresentar o telejornal, William Bonner assumia a 
editoria de assuntos nacionais e Lillian Witte Fibe, a edito-
ria de economia.

Em 2009, com a comemoração dos 40 anos do Jornal 
Nacional, novas mudanças importantes foram implantadas 
no telejornal:

O ‘Jornal Nacional’ começou a mudar na semana passa-
da. As mudanças já apontam um “JN” com mais entradas 
ao vivo e menos formal. O ciclo se fechará em setembro, 
quando o jornal completará 40 anos e ganhará novos ce-
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nário e bancada. A principal mudança até agora está nas 
entradas ao vivo. Antes, os repórteres tinham 30 segundos 
para relatar as informações. Suas falas eram praticamente 
decoradas. Agora, os repórteres têm um minuto ou um 
minuto e meio para falar. Eles não têm mais que cumprir 
o tempo à risca, para que suas participações fiquem mais 
“faladas” e naturais.  A duração do “JN”, no entanto, 
continua rígida. Para compensar estouros, William Bon-
ner, que também é editor-chefe, faz mudanças nos inter-
valos, “derrubando” notas. Na semana que vem, Bonner 
conduzirá um workshop com todas as afiliadas da Globo 
para “azeitar” as mudanças. Pelas novas regras, Bonner e 
Fátima Bernardes podem fazer comentários, mas sempre 
de caráter noticiosos. Uma das metas do Jornalismo da 
Globo neste ano é renovar a linguagem, complementando 
as mudanças de conteúdo feitas nos últimos anos, com 
coberturas político-eleitorais mais extensas e intensas e 
ancoragem fora de estúdio. Em setembro, a mudança ficará 
mais nítida. A nova bancada terá lugar para repórteres 
comentarem séries especiais. 31

Acreditamos que o melhor eixo de análise das mudanças 
em curso, atualmente, no Jornal Nacional é a ênfase na cons-
trução/reconstrução de uma maior cumplicidade com os 
telespectadores do programa. É certo que, desde o seu iní-
cio, o Jornalismo da Globo se consolida e começa a ganhar 
audiência, quando investe numa relação de maior aproxi-
mação com os problemas cotidianos da população, valori-
zando o Jornalismo de prestação de serviço. Por exemplo, 
em fevereiro de 1966, a emissora interrompeu sua progra-
mação durante três dias para realizar a cobertura completa 
das enchentes que atingiam a cidade do Rio de Janeiro; ou 

31.  Coluna Outro Canal, Folha de São Paulo, 21 de abril de 2009: http://
www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2104200904.html 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2104200904.html
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2104200904.html
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a maior ênfase no Jornalismo comunitário, uma das conse-
quências mais evidentes do trabalho de Evandro Carlos de 
Andrade à frente da direção da Central Globo de Jornalis-
mo, entre 1995 e 2001 (Memória Globo, 2004, p. 298ss).

A alteração mais evidente nesses últimos anos tem sido 
a da conduta dos apresentadores do Jornal Nacional, verifi-
cada quer por modificações no texto verbal quer por mo-
dificações na performance. Eles ainda permanecem sentados 
na bancada, com a redação ao fundo, no cenário familiar 
aos telespectadores do JN desde abril de 2000, e ainda não 
atuam como âncoras, permitindo-se comentar as notícias, 
mas já protagonizam uma cena de tácita intimidade entre 
eles e, consequentemente, com o telespectador. Em 2004, 
quando realizamos um exercício de análise do JN 32, a não-
-emissão explícita de opinião, por parte dos apresentadores, 
era uma estratégia do programa em direção à construção 
da sua imparcialidade – os apresentadores quase não fala-
vam entre si e pouco se remetiam diretamente à audiência. 
Hoje, Fátima Bernardes e William Bonner configuram uma 
cena de maior proximidade e informalidade no papel de 
mediadores do Jornal Nacional33.

O espectador tem sido constantemente inserido no 
discurso, a partir de expressões recorrentes, como “veja” e 
“você” ou de convocações diretas como:

Fátima: “Se você acha que já viu tudo sobre contrabando 
na fronteira Brasil/Paraguai...” 
Bonner: “Você vai se surpreender. Daqui a um minuto 
no Jornal Nacional” (09.03.09)

32.  Ver GOMES et al. 2005.

33. Em dezembro de 2011, após a produção deste artigo, houve uma 
mudança nos apresentadores fixos do JN e Fátima Bernardes foi 
substituída por Patrícia Poeta.
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Fátima: “Você sabe por que é tão difícil perceber na vida 
real a redução de juros como a que o Banco Central anun-
ciou ontem?” (12.03.09).

Além do texto verbal que beira à coloquialidade, os en-
quadramentos de câmera têm sido insistentemente usados 
como dispositivos configuradores de uma cena comuni-
cativa de maior proximidade entre mediadores e telespec-
tadores. Além do enquadramento padrão do telejornal, da 
câmera parada na altura da bancada, recorre-se ao travelling 
que sai do close no mediador e se distancia de modo va-
garoso até o plano americano, enquanto a cabeça do VT 
é proferida, movimento que desenha o percurso do olhar 
do telespectador que se aproxima e se afasta dos apresen-
tadores. Ao mesmo tempo, explora-se o plano geral, que 
enquadra Fátima e Bonner numa mesma cena, reforçando 
uma situação de conversa entre os dois e entre eles e os 
telespectadores. 

Esse pretendido efeito de proximidade também tem 
sido provocado pela inserção do espectador no lugar de 
fala da produção, através da inclusão de VTs cuja sugestão 
de pauta parte da recepção. Em tempos de interatividade e 
convergência tecnológica, o Jornal Nacional também reforça 
seu posicionamento frente às novas tecnologias na busca de 
elos mais fortes com a audiência. Telespectadores podem 
enviar, pelo portal G1, sugestões de pauta para o telejornal. 
Essa estratégia e o modo como o discurso é elaborado em 
torno da participação do telespectador demonstram o in-
teresse do telejornal em comunicar sua inserção em novos 
parâmetros possibilitados pela Internet e pela chegada da 
televisão digital ao Brasil, muito mais do que efetivamente 
uma abertura para outras formas de enunciação. 

Essa cumplicidade constrói-se, sobretudo, a partir da fa-
miliaridade que a audiência já tem com o programa, tanto 
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em razão dos 42 anos ininterruptos de transmissão diária, 
quanto pela ratificação cotidiana das marcas que caracteri-
zam o JN – vinhetas, apresentadores, modo de organização 
temática, estratégias narrativas de humanização do relato 
sofreram mudanças, mas elas não são nunca nem muito 
abruptas nem muito drásticas. 

O JN não é, definitivamente, o local de experimentação 
da Rede Globo. Sabendo que familiaridade é algo que se 
constrói com o tempo e que a fidelidade da audiência deve 
ser conquistada e reconquistada, a cada edição, o JN adota 
um leque de estratégias comunicativas que se movem em 
maior ou menor grau ao longo do tempo acompanhando 
e também determinando o fluxo de mudanças no contexto 
onde está inserido. Buscando o ponto de equilíbrio entre 
inovação e conservadorismo, em um esforço constante para 
manter sua posição hegemônica, o JN está articulado e fa-
zendo constantes negociações com o surgimento de novas 
tecnologias, com premissas e valores do Jornalismo, com 
alterações do cenário político, cultural e econômico sem 
perder de vista a autolegitimação do seu lugar social.

Esperamos ter mostrado como, ao longo de sua história, 
o Jornal Nacional se faz em plena articulação com o con-
texto brasileiro e mostra-se, ao mesmo tempo, como um 
processo ativo e como uma formação estável. Se olharmos 
o JN em dois cortes abruptos, o JN dos anos iniciais34 e o 
de hoje, teremos muita dificuldade em dizer que se trata do 
mesmo programa. Ainda mais, teremos enorme dificuldade 
em avaliar as premissas, valores, critérios que conformam 

34. Recomendamos uma visita ao Youtube, em especial aos links:  
http://www.youtube.com/watch?v=CwXTYS7p9w&featu
re=related ; http://www.youtube.com/watch?v=gjqfxIkyu
_I&feature=related  e http://www.youtube.com/watch?v=
rOzBVRmooAw&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=C_wXTYS7p9w&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=C_wXTYS7p9w&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=gjqfxIkyu_I&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=gjqfxIkyu_I&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=rOzBVRmooAw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=rOzBVRmooAw&feature=related
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seu Jornalismo; as estratégias e os recursos que configu-
ram sua linguagem. Desde suas primeiras edições, o Jornal 
Nacional vem transformando suas políticas editoriais, seu 
visual, sua linguagem, seus conteúdos, sua maneira de se 
relacionar com os telespectadores de modo a responder às 
transformações da sociedade brasileira, a se adequar a novas 
configurações do mercado televisivo e midiático, a perma-
necer em dia com as transformações tecnológicas. Podemos 
dizer que, em seus 42 anos, o Jornal Nacional é um excelente 
lugar de análise para estudarmos o modo como telejornais 
podem ser fluidos, ao longo do tempo, ainda que razoavel-
mente coerentes num dado momento.
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1.
Do Impresso aos blogs: a busca 
de jornalistas pela liberdade de 
expressão em novos métodos e 
processos produtivos

Cláudia do Carmo Nonato Lima

Introdução

O Jornalismo que conhecemos, hoje, nasceu sobre 
os moldes dos ideais iluministas, que exigiam refor-
ma ao invés de revolução e concebiam seu papel como 
educacional, utilizando o jornal impresso como prin-
cipal instrumento. A necessidade social da informação 
produziu a necessidade do Jornalismo que assumiu, a 
partir de então, papel de divulgador de conhecimento. 
Surgiu com a proposta de constituir uma esfera públi-
ca independente do Estado e funcionou como espaço 
de liberdade democrática, servindo como mediador da 
sociedade contemporânea (Oliveira, 2005:2). Além de 
ser um difusor de informação, o Jornalismo carrega ins-
trumentos que possibilitam a reflexão e a compreensão 
dos fatos e da própria história, consolidando-se como 
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fonte de conhecimento. Para Motter (in Baccega, 2009), 
“a imprensa irradia para a sociedade um saber sobre o 
mundo que produz memória”.

O avanço do capitalismo, principalmente a partir do sur-
gimento das novas tecnologias, impulsionou a cultura de 
massa e transformou a informação em mercadoria. Essa re-
estruturação do modo de produção capitalista teve grandes 
implicações no Jornalismo, da produção industrial às reda-
ções. O trabalho foi flexibilizado, refletindo nas relações tra-
balhistas desregulamentadas e, assim, as relações de vínculo 
foram modificadas. O Jornalismo se tornou uma atividade 
mercantil, que produz a notícia como commodity, atravessada 
pelo discurso publicitário. Além disso, a imprensa utiliza o 
título de ‘Quarto Poder’ para beneficiar interesses políticos e 
econômicos, indo na contramão dos interesses dos cidadãos.

Nesse cenário, o jornalista, o sujeito que lida diretamen-
te com a informação, ocupa o papel de protagonista. Ao 
transmitir a informação, o jornalista auxilia no processo de 
formação do sujeito receptor, cidadão de uma sociedade 
democrática, que precisa de subsídios para conhecer a re-
alidade em que vive e sentir-se parte dela. O profissional 
recebe a informação por fontes oficiais e não oficiais; filtra 
essa informação, que é retrabalhada por ele, e repassada para 
os leitores dos jornais, revistas e sites. Qual seria então, nesse 
quadro, o papel desse profissional?

Considerado o comunicador deste século, o jornalis-
ta assume o papel de mediador, utilizando da sensibili-
dade e da técnica, na mesma medida, para a resolução 
dos conflitos. Deveria ser aquele capaz de atuar no cam-
po da comunicação de maneira integrada, articulando 
diferentes mídias e linguagens da comunicação a partir 
de uma sólida formação humanística.  Ou seja, “pensar a 
comunicação não só como sendo aquela que se formula 
nos meios”, como afirmou Barbero (2006) e Baccega 
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(2009), mas “como campo privilegiado de construção 
dos sentidos sociais”.

Em tempos de convergência entre o jornalismo impresso 
e o jornalismo online, o profissional ainda está procurando 
se enquadrar no papel de mediador. Em nossa dissertação 
de mestrado1, vimos que as relações trabalhistas e também 
os modos de produção da profissão mudaram. A Pesquisa 
Comunicação e trabalho: as mudanças no mundo do trabalho nas 
empresas de comunicação2, feita com comunicadores de duas 
grandes empresas de comunicação, também apontou que o 
mercado de trabalho exige que o jornalista seja polivalente 
e que ingresse na profissão dominando as diversas mídias e 
redes sociais (Twitter, Podcast, Flick, You Tube, Orkut, Facebook, 
entre outros). Em recente Seminário Internacional de Jor-
nalismo Online3, diretores dos três maiores jornais do país 
afirmaram que cada vez mais as redações exigem jornalistas 
multimídia, chamados “repórter Shiva”, em alusão ao deus 
hindu que, segundo a crença, possui várias mãos. Ou seja, 
também é importante para a empresa que o profissional 
tenha múltiplas habilidades. 

Do mesmo modo que um médico, o jornalista é um 
profissional em tempo integral. Gosta do que faz e é um 

1. Título: “Comunicação e mundo do trabalho do jornalista: o perfil 
dos jornalistas de São Paulo a partir da reconfiguração dos processos 
produtivos de informação”, defendida em 2010 na ECA/USP, com 
apoio da CAPES.

2. Feita com apoio e aprovação da FAPESP, entre 2006 e 2008 pelo 
grupo de pesquisa de Pesquisa Comunicação e Trabalho, da Escola 
de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo.

3. Seminário MediaOn, realizado em novembro de 2010 em São Pau-
lo, com a participação dos diretores Leão Serva (Diário de São Pau-
lo), Sérgio Dávila (Folha de S. Paulo) e Ricardo Gandour (O Estado 
de S. Paulo).
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observador do cotidiano onde quer que esteja, seja em casa 
ou no trabalho. Com a nova configuração no mundo do 
trabalho, no entanto, está cada vez mais difícil para o jorna-
lista ser um profissional por inteiro. Quase todos os jovens 
que ingressam na faculdade de comunicação querem atuar 
como repórteres, geralmente da área de cultura e entrete-
nimento. Mas, o restrito mercado de trabalho faz com que 
a maioria vá para as assessorias de imprensa, escrever sobre 
assuntos pouco interessantes, dentro de uma rotina cansa-
tiva e exploratória imposta pelas empresas. É o desafio de 
exercer a atividade, questão que os ergologistas Schwartz 
e Durrive chamaram de “dramáticas do uso de si por si 
mesmo” (2003:261), que vem a ser o momento em que o 
“corpo-si”, ou o sujeito se defronta com a batalha da sua 
atividade, na qual tem uma prescrição de como deve ser 
feito e o que ele tem a fazer: o desafio do real e do prescrito 
versus o ineditismo da sua atividade que deseja emergir. 

Diante desse quadro, como o jornalista faz para organizar 
o seu “desconforto intelectual”, realizar a sua vontade, exer-
cer o seu ofício com prazer? Por meio dos blogs, pode ser 
uma resposta. Pesquisas recentes apontam que quase todos os 
jornalistas têm um blog, geralmente relacionado à área cultu-
ral e de entretenimento. O prazer está em ir ao futebol, ci-
nema, teatro, shows, ouvir um CD ou ler um livro e escrever 
o comentário no blog. Não importa o dia ou horário, pode 
ser à noite, depois do expediente, ou num final de semana. O 
blog também é visto como uma vitrine e uma grande opor-
tunidade profissional de se chegar a uma redação de jornal. 

Nos últimos anos, os blogs deixaram de ser utilizados 
como “diários íntimos” e se tornaram uma ferramenta de 
trabalho especialmente importante para jornalistas, que es-
tão “migrando” do impresso e da televisão para ter o seu 
próprio blog. Alguns ainda se mantêm em grandes empre-
sas de comunicação; outros se desligaram de seus empregos 
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para ficarem apenas na nova mídia.  Sendo assim, este artigo 
tem o objetivo de refletir sobre duas hipóteses de pesquisa:

a) Os profissionais do Jornalismo com vasta experiên-
cia na profissão estão migrando para blogs independentes.

b) Eles tomam essa atitude porque buscam maior au-
tonomia, liberdade de expressão e realização profissional, 
o que encontram nessa nova mídia e gênero jornalístico.

Para tanto, será discutido, neste artigo, o conceito de 
liberdade de expressão pelo viés do Jornalismo e de sua 
deontologia; analisa-se seu desenvolvimento ao longo dos 
séculos XX e XXI à luz das mudanças ocorridas no mun-
do do trabalho do jornalista e da organização das empresas 
de comunicação na contemporaneidade para, finalmente, 
abordar a relação do jornalista com os blogs. Assim, o refe-
rencial teórico deste trabalho será o binômio comunicação 
e trabalho sob a perspectiva ergológica. 

Os jornalistas e a busca pela liberdade de expressão

O artigo XIX da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos4 proclama que “toda pessoa tem direito à liber-
dade de opinião e expressão; esse direito inclui a liberdade 
de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e 
transmitir informações e ideias por quaisquer meios e inde-
pendentemente de fronteiras”. Publicado em 1948, o artigo 
resultou em um movimento que buscou um novo referen-

4. Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) da   Assembléia 
Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948



340 Jornalismo: História, Teorias, Gêneros e Práticas

cial ético e deontológico para os meios de comunicação e 
para o Jornalismo. Para Chaparro (2007), esse movimento 
tornou cada vez mais distante a visão liberal conservadora, 
“superada pela evolução dos padrões de instrução e educa-
ção, pelas novas tecnologias e consequentes mudanças cul-
turais, e pela nova discussão política”.  Procurando atender 
a essa nova configuração, a UNESCO criou, em 1976, a 
Comissão Internacional Sobre os Problemas de Comuni-
cação, responsável pela elaboração do Relatório Mac Bride, 
que reformulou as funções e obrigações dos profissionais 
de comunicação, a partir dos princípios deontológicos e 
dos valores éticos dos profissionais de comunicação. 

No Brasil, o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, 
em vigor desde 2007, tem como base, logo no artigo 1º, o 
direito fundamental do cidadão à informação, que abrange 
“direito de informar, de ser informado e de ter acesso à 
informação”. No artigo 2º, com relação ao acesso à infor-
mação de relevante interesse público “é um direito funda-
mental, os jornalistas não podem admitir que ele seja impe-
dido por nenhum tipo de interesse”. A primeira versão do 
Código de Ética foi elaborada em 1986, durante a abertura 
política, período que trouxe profundas transformações para 
a vida política brasileira, com o objetivo de nortear e disci-
plinar as ações dos profissionais de Jornalismo. 

Victor Gentilli (2005:141) ressalta que, quando nos refe-
rimos ao direito à informação, estamos tratando das infor-
mações sobre a esfera pública “simplesmente indispensáveis 
para que cada um se oriente num mundo em constante 
mudança e, no sentido literal, saber onde se encontra”. Para 
ele, o Jornalismo e a imprensa são elementos que consti-
tuem a democracia representativa da contemporaneidade, e 
o jornalista é um mediador que exerce um papel decisivo 
“à medida que é o resultado de seu trabalho que irá ofere-
cer visibilidade ao poder e ao mundo”:
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Penso o Jornalismo como uma atividade indispen-
sável no mundo contemporâneo, como o instru-
mento que viabiliza o direito à informação, onde 
os jornais desempenham a função de mediadores 
e os jornalistas, individualmente, de representantes 
do leitor, telespectador e ouvinte, como indivíduos, 
consumidores e cidadãos. (GENTILLI, 2005:142).

Muniz Sodré afirma que o modelo de Jornalismo do 
século XX, “mais bem estruturado do ponto de vista de sua 
realização técnica, e sua organização capitalista e de ideo-
logia liberal”, é o da imprensa norte-americana, “que alter-
nou sistematicamente as suas proclamações de objetividade, 
isenção e empenho ético com os silêncios e as adesões aos 
atos de guerra e massacres perpretados pelos sucessivos go-
vernos de seu país” (2009:13). Apesar dessa contradição, o 
autor considera que a imprensa moderna continua a pregar 
“a mitologia do liberalismo”, por meio de “mitos progres-
sistas capazes de encobrir o jogo de poder que preside à 
constituição do discurso jornalístico”:

A influência anglo-saxônica na imprensa moderna 
também atingiu, segundo o autor, o conceito de notí-
cia, entendido e praticado pelos profissionais do mundo 
ocidental como “narração do acontecimento, racionali-
zada, como uma commodity5”, forma comunicativa que, 
segundo Sodré, tem lastreado, nos últimos dois séculos, 
a ideia moderna de Jornalismo, “na medida em que dá 
margem à construção e manutenção de toda a mitologia 
na neutralidade que se atribui a uma mercadoria e que, 
portanto, sustenta os coeficientes de confiabilidade pú-
blica nos relatos” (2009:14).

5. Termo em inglês, para mercadoria, utilizada em transações comer-
ciais de produtos de origem primária. 
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Para Sodré, a notícia é um produto, uma forma de “eco-
nomia da atenção” que caracterizou a mídia contemporânea. 
Sua identidade mercadológica se configura no momento 
em que houve a transição do “publicismo” (ou Jornalismo 
de opinião) para a imprensa comercial, organizada em bases 
industriais e voltada para um público massivo.

A notícia-mercadoria desenvolve-se de forma mo-
delar na imprensa norte-americana, cuja liberdade 
é publicamente proclamada pelo poder político 
como garantia do direito civil de livre expressão e 
de representação da realidade cotidiana. Hoje, em 
plena vigência da mídia eletrônica de massa, tem-se 
consciência de que a notícia não apenas representa 
ou “transmite” aspectos da realidade – hipótese em-
butida no modelo funcionalista – mas de que ela é 
também capaz de constituir uma realidade própria. 
(SODRÉ, 2009:25)

Desse modo, as notícias surgem, segundo o autor, da cul-
tura profissional dos jornalistas, da organização geral do tra-
balho e dos processos produtivos, “de uma rotina industrial 
atravessada por uma polifonia discursiva”, de onde surgem 
os acontecimentos.  O jornalista, neste processo, é “parcial-
mente autônomo”, pois precisa obedecer às regras, “fazen-
do com que a seleção das ocorrências informe tanto sobre 
o campo profissional do Jornalismo quanto sobre o meio 
social a que se refere à notícia”. (2009:26)

Diante dessa relação de notícia como commodity fica difí-
cil para o jornalista manter a sua credibilidade, considerada 
por Muniz Sodré como “o principal capital simbólico do 
jornalista”, um direito do cidadão, decorrente das relações 
de confiança entre o público leitor e o profissional. Segun-
do ele, este “pacto” existe desde meados do século XX, 
quando se começa a diferenciar texto opinativo de notícia, 



343Do Impresso aos blogs: a busca de jornalistas pela liberdade de expressão em 
novos métodos e processos produtivos

“certamente como um rescaldo da fé iluminista do conhe-
cimento objetivo garantido pela razão” (2009:43). 

Obedecidas determinadas regras técnicas, o leitor 
dispõe-se a crer na versão oferecida pelo profissio-
nal. O sensacionalismo, a manipulação da notícia, a 
propaganda disfarçada são como irrupções maléficas 
na boa consciência jornalística, que não é imune às 
enormes pressões da mídia de entretenimento, ao en-
fraquecimento institucional de seus mecanismos de 
apuração do fato e à consequente perda de rigor na 
transposição do que já foi pactuado com o público-
-leitor como realidade objetiva (SODRÉ, 2009:43)

Por ter um status considerado diferenciado das demais 
profissões, e por ter recebido da sociedade o direito e a res-
ponsabilidade na fiscalização das instituições, a imprensa re-
cebeu o título de “Quarto Poder”. A expressão, criada em 
1828, pelo escritor inglês Thomas Babington Macaulay, foi 
pensada para uma imprensa que funcionasse como uma voz 
para os cidadãos, para promover a defesa dos seus direitos, 
protegê-los de eventuais abusos do executivo, legislativo ou 
judiciário. Briggs e Burke afirmam que, na Europa, o jornal 
londrino The Times se considerava, entre 1830 e 1850, o 
“quarto poder”. A frase, segundo eles, foi realmente cunhada 
por Macaulay, mas ele estava se referindo à Galeria de Im-
prensa no Parlamento, e não à imprensa propriamente dita.

Em artigo publicado no Le Monde Diplomatique e repro-
duzido no Observatório da Imprensa, em 2003, o jornalista e 
sociólogo Ignacio Ramonet afirma que, nos últimos anos, 
o “quarto poder” se viu esvaziado à medida que perdia a 
sua função de contrapoder e acelerava a globalização libe-
ral. Para ele, “o verdadeiro poder está atualmente nas mãos 
de um punhado de grupos econômicos planetários e de 
empresas globais, cujo peso nos negócios do mundo inteiro 
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parece, às vezes, mais importante do que o dos governos e 
dos Estados”. 

Segundo o autor, esse contexto geoeconômico e o avan-
ço da Internet produziram a criação de grandes conglome-
rados de comunicação, que começaram a trabalhar com a 
cultura de massa, a comunicação (no sentido publicitário, de 
persuasão) e a informação (com as agências de notícias). Es-
sas três esferas, até então distintas, foram se misturando, “até 
constituírem uma única esfera, ciclópica, na qual é cada vez 
mais difícil distinguir as atividades pertencentes à cultura de 
massa, à comunicação ou à informação”, e hoje resumem-
-se em grupos “mundiais, planetário e globais” que atuam 
em todas as áreas midiáticas e de transmissão de informação.

Portanto, a globalização econômica é também a 
globalização da mídia de massa, da comunicação e 
da informação. Preocupados, acima de tudo, em ver 
triunfar seu gigantismo – o que obriga a adular os 
outros poderes –, estes grandes grupos deixaram de 
ter como objetivo cívico o de ser um “quarto po-
der”, assim como deixaram de denunciar os abusos 
contra os direitos ou de corrigir as disfunções da 
democracia para polir e aperfeiçoar o sistema polí-
tico. Não pretendem se apresentar como um “quar-
to poder” e, menos ainda, como um contrapoder. 
(RAMONET, 2003)

Ramonet completa o seu raciocínio afirmando que tais 
grupos, ao se constituírem como ‘quarto poder’, reúnem-se a 
outros poderes, políticos e econômicos, “para esmagar o cida-
dão como poder suplementar, como poder da mídia”. E sugere, 
como resistência, a criação de um “quinto poder”, como “força 
cidadã à nova coalização dos senhores dominantes”. (2003)

Medina (1982) afirma que, no Brasil, tal concepção está 
vinculada aos processos de profissionalização do Jornalismo, 
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no início do século XX, que induziram os jornalistas à busca 
por modelos profissionais. Hoje, o chamado “quarto poder” 
está cada vez mais a favor dos interesses políticos e econô-
micos de grandes grupos e contra os direitos dos cidadãos.

O avanço do capitalismo impulsionou a comunicação; 
também foi o instrumento para a globalização do mundo, 
que mudou as relações territoriais, a relação espaço-tempo, 
as sociabilidades. Nesse contexto, o jornalista passa a atuar 
como um dos principais atores, por ter nas mãos um dos 
produtos mais valorizados da atualidade: a informação. 

A tentativa de controle na Internet

Criada sob o paradigma de liberdade , segundo Castells, 
“a liberdade de expressão podia se difundir através do pla-
neta, sem depender da mídia, uma vez que muitos podiam 
interagir com muitos de maneira irrestrita” (2003:139), a 
Internet logo trouxe novas preocupações, principalmente, 
com o controle. A Internet não é mais uma esfera livre, 
mas tampouco realizou a profecia orwelliana. É um terreno 
contestado, onde a nova e fundamental batalha pela liber-
dade na Era da Informação está sendo disputada. (CAS-
TELLS, 2003:141).

O sociólogo afirma6 que a Internet potencializou o grau 
de autonomia das pessoas para se comunicar, informar e 
organizar suas próprias redes de sociabilidade. Ou seja, con-
trariando a vontade dos governos, a Internet trouxe a in-
dependência da sociedade civil. O autor considera a Inter-
net incontrolável, e desconectá-la, totalmente, seria a única 
maneira de silenciar a rede.  “É um preço que nenhum 

6. Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, em 21/09/2010
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país pode pagar porque, além da livre expressão, a rede é 
educação, economia, negócios... é a eletricidade de nossa 
sociedade”, completa.

A liberdade de expressão e a censura na Internet são 
temas que estão em efervescência na Sociedade. No livro 
Comunicación Y Poder (2009), Castells mostra como a 
Internet tem mudado os paradigmas da relação entre co-
municação e poder. Em entrevista concedida ao jornal El 
País, em 20097, o autor afirma que “atualmente, o Estado 
tem um grande problema com a Internet porque perdeu a 
capacidade de informação e comunicação“. Como saída, a 
vigilância é sempre a solução encontrada pelos governan-
tes; mas, diferente do que ocorria antes, agora, a sociedade 
também pode vigiá-los. 

[...] os Estados perderam cotas de controle e de po-
der com a Internet, e isto está muito claro. Aumen-
taram a capacidade de invadir a nossa privacidade, 
mas nós também [temos a capacidade de invadir] 
a privacidade deles. Em termos relativos aumenta-
ram extraordinariamente os graus de liberdade das 
pessoas em relação ao Estado, em relação ao poder 
em geral. Isto quer dizer que as pessoas que não 
têm acesso às instituições de poder na sociedade, 
as grandes empresas ou os meios financeiros, os ci-
dadãos simples, para nos entendermos, incremen-
taram a sua capacidade de poder porque podem 
organizar a comunicação do que pensam, o debate 
e por sua vez as mobilizações de forma autônoma 
aos mecanismos de controle do poder do Estado. 

7. D i s p o n í v e l . . e m : . . h t t p : / / c u l t u r a d i g i t a l . b r /
conteudosdigitais/2010/07/12/a-Internet-muda-os-paradigmas-
-da-relacao-entre-comunicacao-e-poder-entrevista-com-manuel-cas-
tells/ - acesso em 15/11/2010 às 09:07h

http://culturadigital.br/conteudosdigitais/2010/07/12/a-internet-muda-os-paradigmas-da-relacao-entre-comunicacao-e-poder-entrevista-com-manuel-castells/
http://culturadigital.br/conteudosdigitais/2010/07/12/a-internet-muda-os-paradigmas-da-relacao-entre-comunicacao-e-poder-entrevista-com-manuel-castells/
http://culturadigital.br/conteudosdigitais/2010/07/12/a-internet-muda-os-paradigmas-da-relacao-entre-comunicacao-e-poder-entrevista-com-manuel-castells/
http://culturadigital.br/conteudosdigitais/2010/07/12/a-internet-muda-os-paradigmas-da-relacao-entre-comunicacao-e-poder-entrevista-com-manuel-castells/


347Do Impresso aos blogs: a busca de jornalistas pela liberdade de expressão em 
novos métodos e processos produtivos

Nesse sentido, a Internet abriu esferas de liberdade 
que não tínhamos antes. (CASTELLS, 2009)

 
Para o autor, o poder se defende da criação dessa liber-

dade tentando esgotar, ao máximo possível, os espaços, seja 
monopolizando as operadoras, censurando, fechando servi-
dores ou introduzindo legislações de controle. Felizmente, 
nenhuma das ações conseguiu uma efetiva privação da li-
berdade de expressão. No Brasil, o caminho não é diferente. 
Além da censura imposta aos blogs pela Justiça, ferindo as 
garantias constitucionais que permitem o acesso à informa-
ção, está se formando um consenso a favor da criação de um 
Conselho de Autorregulamentação da Mídia, ideia aprova-
da pela Associação Nacional de Jornais (ANJ). O objetivo 
é criar uma entidade com poderes para punir e pressionar 
jornais e jornalistas a seguir o que for do interesse do poder.

Para Castells, restam ao jornalista apenas a credibilidade 
e o profissionalismo, que também devem ser respeitados 
pelas empresas de comunicação. Caso isso não ocorra, o 
autor vê no blog um forte aliado para a liberdade de expres-
são, como contrapoder às pressões políticas ou econômicas.

Em um mundo de amplitude de informação, mas 
sem controle de qualidade e das pressões políti-
cas e econômicas tremendas, sem a subjetividade 
jornalística, o papel do Jornalismo profissional se 
incrementa, se torna mais necessário para os dois 
sentidos. Mas é um papel difícil, sempre é preciso 
considerar que os jornalistas não são heróis e que a 
sobrevivência diária pode levar à existência de dois 
tipos de jornalistas: os que guardam a objetividade, 
mas não o emprego, e jornalistas empregados que 
têm que transigir diariamente. (CASTELLS, 2009)
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Os jornalistas e os blogs

Embora estejam na Internet desde 1997, os blogs foram 
considerados, a princípio, como diários íntimos. Passaram a 
assumir, anos mais tarde, lugar de destaque na sociedade e 
no Jornalismo, por colocarem em evidência “o poder indi-
vidual na rede das redes” (Quadros, Rosa e Vieira, 2005). Os 
blogs, que podem ser escritos por qualquer pessoa, jorna-
lista ou não, remetem a temas como voyerismo, anonimato 
e memória, entre outros. Mas, aqui, nos interessa o blog 
jornalístico, feito por jornalistas. 

As autoras citam o escândalo Mônica Lewinsky e Bill 
Clinton8, de 1998, denunciado por um jornalista americano 
por meio de um blog, como o primeiro furo de reporta-
gem de repercussão internacional do meio. Beatriz Schittine 
(2004) considera o episódio do ataque às Torres Gêmeas, em 
2001, como principal marco histórico para a propagação do 
blog como relato jornalístico. Outro fato importante, ainda 
segundo a autora, ocorreu em 2003, quando o jornal britâ-
nico The Guardian contratou um blogueiro iraquiano para 
escrever sobre o dia a dia de Bagdá, “uma maneira de fazer a 
cobertura online da Guerra” (2004:160). Mais recentemente, 
no início, de 2011, a Internet foi utilizada como instrumento 
de resistência na Líbia. Não demorou muito para o novo 
gênero chamar a atenção das empresas de comunicação, que 
passaram a contratar blogueiros para integrar os seus portais.

Além do relato jornalístico, o blog assumiu também o 
papel de importante recurso para a denúncia. Blogueiros 
– principalmente jornalistas – locados em países controla-

8. Estagiária da Casa Branca e Presidente dos Estados Unidos na épo-
ca, sobre o fato de que ambos haviam mantido relações sexuais na 
sala de reuniões da Casa Branca.
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dos por regimes ditatoriais ou autoritários, encontraram no 
blog um veículo para denunciar as atrocidades cometidas 
por seus governantes, como: Cuba, China, Irã, Síria e Mian-
mar (antiga Birmânia) 9. O livre acesso às redes fez com que 
o mundo soubesse de fatos que até então ficavam restritos 
às fronteiras daqueles países. 

Os blogs se propagaram rapidamente pelo mundo e no 
Brasil não foi diferente. Aqui, também, tomaram o rumo da 
denúncia, principalmente na política. E, como hoje vive-
mos em um regime democrático, não demorou a surgirem 
novas formas de censura, diferentes daquelas enfrentadas no 
período da Ditadura.  A maneira mais comum de se cen-
surar as denúncias dos blogueiros é por meio da Justiça: 
diariamente, surgem relatos de blogs que foram censurados 
por determinação de algum juiz, nos mais diversos Estados 
brasileiros. É a chamada “censura da Toga”, prática que sur-
giu com força, no país, nos últimos anos.

Fato é que os blogs causam verdadeiro fascínio para os 
jornalistas, seja pela sensação de liberdade que o meio pro-
move, pela revitalização que trouxe à profissão, ou pela mu-
dança na produção e na plataforma discursiva do Jornalismo. 

Da simples transposição do conteúdo produzido nos jornais 
impressos como ocorreu num primeiro momento na rede 
mundial de computadores, o Jornalismo digital vive hoje o 
período de evolução, onde (sic) já é possível observar carac-
terísticas próprias de um meio ainda em construção. Nesse 

9. O Comitê para Proteção aos Jornalistas [CPJ], entidade com sede 
em Nova York, listou os 10 piores países do mundo para ser blo-
gueiro. “com um governo que restringe o acesso à Internet e impõe 
duras penas de prisão para quem divulgar material crítico ao gover-
no, Mianmar [antiga Birmânia] é o pior lugar do mundo para ser 
blogueiro”, diz o informe do CPJ.



350 Jornalismo: História, Teorias, Gêneros e Práticas

sentido, muitos guardiões da notícia, acostumados com a 
rotina da imprensa, são obrigados a reavaliar a importância 
dos blogs jornalísticos que conseguem dar voz aos cidadãos. 
Normalmente, os jornalistas dos meios tradicionais agem 
como soubessem tudo que o público deseja [...]. Na Web, 
não é preciso aguardar mais a vontade dos meios de comu-
nicação, pode-se exercer a cidadania nos blogs ou em outros 
espaços que estão surgindo. Nos blogs jornalísticos, percebe-
mos que jornalistas e cidadãos estão construindo uma histó-
ria juntos. (QUADROS, ROSA E VIEIRA, 2005:12)

O jornalista que tem um blog se realiza: escreve sobre 
o que gosta, assume integralmente o papel de formador 
de opinião, com a possibilidade de aprofundar a notícia; 
tem a instantaneidade e rapidez da Internet a seu favor e 
pode ainda contar com o feedback do leitor/receptor. O 
profissional está à margem das grandes empresas de comu-
nicação, sem a interferência de interesses comerciais e sem 
estar comprometido com ninguém – apenas com a própria 
consciência. Será esse um mundo possível?

Alguns jornalistas de renome estão vivenciando essa ex-
periência. Luis Nassif, Paulo Henrique Amorim, Luiz Carlos 
Azenha, Rodrigo Vianna e Ricardo Kotscho, entre outros pro-
fissionais experientes, levaram sua fama e credibilidade para os 
blogs. Amorim, Azenha e Vianna continuam dividindo o blog 
com o trabalho em emissoras de televisão, enquanto que Nassif 
e Kotscho apostaram integralmente nos blogs independentes. 

Amorim e Nassif declaram-se em seus portais como 
“pioneiros da Internet brasileira”. Amorim trabalhou, du-
rante muitos anos, como correspondente da Rede Globo; 
na Internet passou pelos portais ZAZ, Terra, UOL e IG, até 
criar, em 2006, seu próprio blog, o Conversa Afiada10. Dire-

10.  http://www.conversaafiada.com.br 

http://www.conversaafiada.com.br/
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cionado para a política, economia e cultura, o blog traz tex-
tos-comentários do jornalista e permite a participação de 
leitores. Na página de apresentação, Paulo Henrique Amo-
rim escreve que o blog é um “espaço jornalístico com uma 
linguagem nova e com vocação para polêmica”, além de 
querer ser “o que a imprensa tradicional brasileira não é”. 
Segundo informações divulgadas no próprio blog, o Conver-
sa Afiada recebe 3,8 milhões de page views (acessos) por mês.

Luis Nassif lançou o próprio portal (Portal Luis Nassif – 
construindo conhecimento11) e o blog (Luis Nassif Online12) em 
2009. Com uma carreira vitoriosa no Jornalismo impresso, 
o blog de Nassif é voltado para temas diversificados. Artigos 
de terceiros e opiniões de leitores também são bem-vindos. 
Em seu blog, Nassif escreve que é um “introdutor do Jor-
nalismo de serviços e do Jornalismo eletrônico no país”, e 
que o principal objetivo de seu blog é a interatividade, ou 
seja, “criar um ambiente que permita a participação dos 
leitores em fóruns e grupos de discussões, além de esti-
mular o envio de estudos e colaborações sobre os temas 
debatidos”. Segundo a publicação, o blog Luis Nassif Online 
recebe, mensalmente, cinco milhões de page views. 

Como se pode ver, alguns blogs de jornalistas possuem 
audiência que hoje supera a dos impressos. Além disso, têm 
a possibilidade de aproximar-se dos leitores e de suas opi-
niões.  Estão a favor dos blogueiros a credibilidade, a instan-
taneidade e a possibilidade de aprofundar as matérias. Mas, 
há alguns problemas. Sem o apoio e a visibilidade das em-
presas de comunicação na retaguarda, a sobrevivência desses 
blogs está baseada nos anúncios. Publicar notícias que desa-
gradam anunciantes pode resultar em processos judiciais e 

11. http://blogln.ning.com/ 

12. http://www.advivo.com.br/luisnassif/ 

http://blogln.ning.com/
http://www.advivo.com.br/luisnassif/
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até em cerceamento financeiro. Trata-se de um novo tipo 
de censura, a econômica. Em entrevista concedida à auto-
ra13, Luis Nassif afirmou que está enfrentando, atualmente, 
seis processos judiciais. Para ele, pior que os processos, é o 
patrulhamento intelectual sofrido a partir de blogueiros de 
outras convicções político-partidárias. Amorim, ainda vin-
culado a uma emissora de televisão, a Record, acumula 36 
processos judiciais. O jornalista publica o andamento de 
todos os processos no blog e, pelo que se viu até agora, acu-
mula mais vitórias que derrota nos tribunais. 

Os dois jornalistas citados buscaram independência nos 
blogs e, agora, estão lidando com novas dificuldades que sur-
gem a partir do crescimento e desenvolvimento das redes 
sociais. Estamos apenas no início de um processo.

O binômio comunicação e trabalho, sob a perspec-
tiva ergológica

Ao analisar o percurso das teorias de comunicação, ve-
mos que a cultura e o cotidiano passam a ter um papel 
de destaque para a compreensão do sujeito inserido no 
processo comunicacional. E, também, como afirma Fígaro 
(2001), “como as implicações econômicas e políticas atuam 
e compõem, na atualidade, a arena das relações sociais, onde 
se reconhece que a luta pelos sentidos se dá de forma mais 
estreita e próxima do cotidiano”. 

E uma das organizações do cotidiano é o mundo do tra-
balho. Segundo Castells (1999:265), o processo de trabalho 
situa-se no cerne da estrutura social.  Para ele, “as transfor-
mações tecnológica e administrativa do trabalho e das rela-

13. Em maio de 2011.
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ções produtivas dentro e em torno da empresa emergente 
em rede é o principal instrumento por meio do qual o pa-
radigma informacional e o processo de globalização afetam 
a sociedade em geral”. 

Por meio do binômio comunicação e trabalho, nos 
aproximamos da realidade do mundo do trabalho, que até 
hoje desconsidera a importância do sujeito para a orga-
nização. Assim, é por meio da ineficácia da comunicação, 
com seus manuais, discursos oficiosos e normas prescritas, 
que as empresas tentam manipular o trabalhador. Ou seja, 
uma visão limitada de comunicação, que trata o trabalhador 
de maneira autoritária, como no taylorismo, e esquece que 
“a atividade de trabalho requisita o homem por inteiro” 
(Fígaro, 2008), que participa e colabora com outros no de-
sempenho de suas responsabilidades.

Vale lembrar que, na maioria das vezes, é o jornalista quem 
cumpre o papel de executor desse material retórico, esque-
cendo que ele próprio está sendo sufocado pela reestruturação 
produtiva. A comunicação no mundo do trabalho também 
nos permite conhecer novos valores e escolhas, descobrir no-
vos campos e locais de trabalho, e também compreender o 
alcance do mundo do trabalho ao núcleo familiar e social.

Se trabalhar é sempre trabalhar com o outro e co-
municar é relação, troca, re-elaboração, podemos 
afirmar que ambos, comunicação e trabalho, atuam 
na construção dos conjuntos de valores que se re-
novam ou se cristalizam a cada escolha feita, a cada 
decisão do uso de si por si mesmo. As pessoas, a todo 
o momento, fazem escolhas a partir das condições e 
dos valores que construíram ao longo de suas histó-
rias de vida, nas relações com o mundo, com o outro 
e consigo mesmo. Elas criam suas redes de relações e 
se apropriam dos discursos que circulam no meio de 
trabalho delas e na sociedade. (FÍGARO, 2008: 16) 
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Para a autora, “a abordagem ergológica de comunicação e 
trabalho destaca a relação dialética entre o micro e o macrosso-
cial” (2008:24), perspectiva teórica que nos permite entender 
o trabalho como atividade humana, destacando o trabalhador 
como o ‘corpo-si’ de comunicação (Schwartz). Fígaro destaca, 
ainda, que o binômio comunicação e trabalho possibilita dois 
eixos de pesquisa: primeiro, com o objetivo de conhecer a ati-
vidade de trabalho, portanto, o mundo do trabalho; e segundo, 
para melhor entender as relações de comunicação, o processo 
de comunicação, os sujeitos (corpo-si) da comunicação.

Ao entender o trabalho sob uma perspectiva ergológica 
como local de troca, estabelecimento de redes de comu-
nicação e laços de confiabilidade, podemos afirmar, então, 
que, a cada escolha do uso de si por si mesmo, comunicação 
e trabalho atuam juntos na construção de valores.

Considerações Finais

Castells (2009) afirma que o mundo não poderia voltar 
a viver sem a Internet. Para ele, seria como viver sem a 
eletricidade. Fato é que a rede mundial revolucionou os há-
bitos e costumes da sociedade e em especial do Jornalismo.

Mudaram os meios e os processos produtivos dos jornais, mas 
as empresas de comunicação mantiveram o filtro, o controle. Os 
jornalistas buscaram os blogs em busca de liberdade de expressão. 
Mas, precisam arcar com as consequências do que foi postado e 
estão notando que as redes sociais não estão livres do controle 
do Estado, da Justiça e dos interesses das grandes corporações.

Os blogs carregam também uma nova linguagem, que mis-
tura gêneros opinativos, informativos e interpretativos. A sub-
jetividade do jornalista está ali. Mas, ao que parece, só aqueles 
que têm prestígio conseguem sobreviver. Como se pode ver, 
estamos em processo de transição e há muitas questões a serem 
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respondidas. Pretendemos contribuir para resolvê-las.
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2.
A convergência e os impressos: 
novas perspectivas 
comunicacionais

Gabriela Nóra
 

Apresentação

[...] a comunicação comunitária também implica numa 
revisão do modelo de comunicação vigente, tanto no aspec-
to formal, legal, quanto no técnico. (PAIVA, 2003: 26)

Na trilha deste pensamento de Raquel Paiva, procura-se 
desenvolver, a partir de uma perspectiva contra-hegemôni-
ca, uma proposta de revisão do modelo atual de Jornalismo 
impresso diário, tal como vem sendo praticado pela grande 
mídia. Esta perspectiva contra-hegemônica está compro-
metida com a mobilização social e com um sentido radical 
de mudança, na direção de uma maior valorização da “ex-
periência comum”, isto é, das estruturas de vinculação e 
pertencimento social e comunitário. 

Esta opção de análise torna-se possível, desejável e necessária, 
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na medida em que se acredita, juntamente com John Berger, 
que “o primeiro passo para construir um mundo alternativo é 
repudiar a imagem do mundo implantada em nossas mentes 
[...]”. Repudiá-la e denunciá-la, como ressalta o próprio Ber-
ger, lembrando que “o ato de resistência não significa apenas 
negar-se a aceitar a imagem do mundo que nos é oferecida, 
mas denunciá-la”, pois, prossegue ele, “quando o inferno é de-
nunciado a partir de dentro, deixa de ser inferno” (BERGER 
apud MORAES, 2009: 15). 

É, pois, nesse sentido que se concebe um estudo da 
atual conjuntura dos jornais impressos, procurando refle-
tir sobre a necessidade de, em tempos de mídia digital, se 
repensar o modelo de tais veículos – tanto em termos de 
conteúdo, quanto de formato – e a sua perenidade, ten-
do em vista a importância (histórica e atual) da imprensa 
escrita na mediação das relações sociais e na organização 
dos fatos cotidianos. Em especial, procura-se demonstrar 
que a ênfase na segmentação do noticiário impresso, ten-
tando acompanhar a oferta de informações das novas mí-
dias, assim como a sua adequação a uma temporalidade 
fugaz, inserida na lógica do presentismo e da informação 
instantânea, não se apresentam de forma alguma como as 
melhores escolhas em termos sociais e comunicacionais; 
talvez, nem mesmo econômicos.

Na era da convergência, há quem afirme que “a Inter-
net é a melhor coisa que poderia acontecer aos jornais”, 
dada as possibilidades de hibridizações dos meios, com 
a criação de uma “multiplataforma de informação” que 
oferece ao público diferentes opções de leitura do notici-
ário, em “cinco ou cinquenta minutos”. Entretanto, fica a 
pergunta, ao acessar a versão online, estaria o leitor do im-
presso diante do mesmo jornal? E, o que dizer da seguinte 
observação de Muniz Sodré? 
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A despeito do potencial midiático da Internet, a di-
gitalização em si mesma, não é um medium, e sim 
um processo técnico (informático). Assim, um livro 
digitalizado continua a ser “livro”, isto é, a organizar 
sequencialmente os conteúdos de acordo com a mi-
lenar forma códice (codex). (SODRÉ, 2009: 110)

 

Sem dúvida alguma, ele tem razão. Um livro digitaliza-
do continua a ser “livro”, assim como um jornal digitali-
zado continua a ser “jornal”. Mas, certamente, um jornal 
feito para ser lido em cinco minutos não é o mesmo que 
um jornal feito para ser lido em cinquenta minutos, ainda 
que ambos estejam disponíveis em uma mesma platafor-
ma. E mais, sabendo, como bem afirma Sodré, que “as 
alterações ficam por conta da forma social em que se pro-
cessa a forma estritamente técnica” (SODRÉ, 2009: 110), 
o problema maior está na crença de que um noticiário 
de cinco minutos, ou incontáveis notas curtas (como as 
que chegam aos celulares permanentemente conectados, 
por exemplo) podem substituir ou mesmo suplantar um 
noticiário de cinquenta minutos. 

Porque, de fato, é essa a ideia que vendem os conglo-
merados de mídia, e nela acreditam todos os que insistem 
em enaltecer a tal “sociedade da informação”, afirman-
do que nunca se esteve tão bem informado como agora. 
Esquecem-se, contudo, de que, na expressão “sociedade 
da informação”, considera-se, nesse contexto, “a palavra 
‘informação’ apenas como ‘dado’ (o conhecimento fracio-
nado e espacializado), portanto, como uma unidade a ser 
quantificada e estocada, o que poderia resultar no sinôni-
mo ‘a sociedade dos dados’” (SODRÉ, 2009: 117). É este 
o grande equívoco de alguns e, ao mesmo tempo, o que 
revela a “astúcia das ideologias tecnicistas”, a qual
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consiste geralmente na tentativa de deixar visível 
apenas o aspecto técnico do dispositivo midiático, 
da “prótese”, ocultando a sua dimensão societal 
comprometida com uma forma específica de he-
gemonia, onde a articulação entre democracia e 
mercadoria é parte vital de estratégias corporativas. 
(SODRÉ, 2002: 22)

Certamente, Virgínia Fontes não incorre nesse erro. Ten-
do em vista o cenário atual da convergência, em prefácio ao 
livro de Dênis de Moraes (2009), a autora afirma que, no 
âmbito de uma “totalidade social cada dia mais intrincada”, 
faz-se necessária a cotidiana reinvenção das formas de luta 
política. Assim, adverte:

É fundamental, pois, sermos capazes de articular – 
e de compreender – as profundas conexões entre a 
imensa variedade de meios para a produção, difusão e 
circulação de informação e de cultura e o predomí-
nio unilateral de formas econômicas e sociais impostas 
pelo grande capital – em dimensão sempre mundial 
e imperialista. (FONTES apud MORAES, 2009: 12)

Articulação e compreensão não faltam a Moraes, ao co-
mentar que a Internet, com todos os seus dispositivos, “se 
apresenta como mais uma arena de lutas e disputas pela 
hegemonia no interior da sociedade civil”. (MORAES, 
2009: 231) Segundo o autor, a convergência de redes e 
plataformas numa linguagem única favoreceu a hibridação 
das infraestruturas de dados, imagens e sons, tendo origem, 
nesse mesmo contexto, a palavra “infotelecomunicações”, 
que, “ao reunir os prefixos dos setores convergentes (in-
formática, telecomunicações e comunicação midiática), [...] 
designa a conjunção de poderes estratégicos relacionados 
ao macrocampo multimídia” (MORAES, 2009: 63). 
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A convergência materializa-se, portanto, “na comuni-
cação sem fio, ultrarrápida e flexível, deslocalizada e des-
territorializada” (MORAES, 2009: 63). Trata-se da era da 
“sociedade em rede móvel” de Castells, na qual o celular 
tornou-se símbolo de uma coletividade organizada ao re-
dor das redes microeletrônicas de informação e comuni-
cação. É o que atesta Dênis de Moraes, lembrando, contu-
do, dos diferentes níveis de apropriação dessa ferramenta, 
cujas características operacionais e simbólicas vão além da 
recepção móvel, favorecendo ainda mais a segmentação, 
com o uso de linguagem específica e uma forte simbolo-
gia de status e diferenciação: “enquanto um contingente 
de usuário tem condições de pagar pelos serviços aco-
plados e utiliza o celular como plataforma multimídia, 
muitos outros só podem consumir os serviços básicos de 
telefonia” (MORAES, 2009: 64). 

Ou nem isso; pois as inovações tecnológicas estão longe 
de representar uma conquista compartilhada e acessível a to-
dos, de modo que, às já existentes desigualdades entre regi-
ões, países e grupos sociais, soma-se aquela responsável pela 
chamada “brecha digital”: ou seja, agora, “quem não está co-
nectado estará excluído de maneira cada vez mais intensa e 
variada” (HOPENHAYN apud MORAES, 2009: 85). 

A convergência e os impressos

Não há razões para crer que o surgimento ou aperfei-
çoamento de um meio de comunicação levará, necessa-
riamente, ao desaparecimento de outro. O teórico norte-
-americano Henry Jenkins é mais um dos que acreditam 
que, uma vez tendo se estabelecido, ao satisfazer alguma de-
manda humana essencial, um meio continuará a funcionar 
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dentro de um sistema maior de opções de comunicação. 
Assim, esclarece o autor: 

[...] a convergência parece mais plausível como 
uma forma de entender os últimos dez anos de 
transformações dos meios de comunicação do que 
o velho paradigma da revolução digital [que previa 
a substituição dos meios analógicos pelos digitais]. 
Os velhos meios de comunicação não estão sendo 
substituídos. Mais propriamente, suas funções e sta-
tus estão sendo transformados pela introdução de 
novas tecnologias. (JENKINS, 2008: 39) 

Jenkins entende a “convergência” como um fluxo de 
conteúdos através de múltiplos suportes midiáticos, incluin-
do a cooperação entre os diferentes setores da indústria, a 
busca por novas formas de financiamento e o comporta-
mento migratório da audiência, disposta a ir a quase qual-
quer parte em busca das experiências de entretenimento 
que deseja. Em sua definição, portanto, o autor deixa claro 
que fala sobre “experiências de entretenimento”, o que, no 
entanto, não invalida o contexto descrito por ele, podendo 
mesmo, em muitos momentos, servir de exemplo para o 
que se pode encontrar (ou o que já se vem encontrando) 
no mercado de informações.

Afinal, como frisa o próprio Jenkins, “convergência é 
uma palavra que consegue definir transformações tecno-
lógicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo 
de quem está falando e do que imaginam estar falando” 
(JENKINS, 2008: 27). O autor descreve, assim, a passagem 
de um modelo de cultura interativa para participativa, o pró-
ximo estágio da evolução. Um cenário no qual “velhas 
e novas mídias colidem, onde mídia corporativa e mídia 
alternativa se cruzam, onde o poder do produtor de mídia 
e o poder do consumidor interagem de maneiras impre-
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visíveis” (JENKINS, 2008: 27). É este, portanto, o cenário 
da “cultura da convergência”.

 O fundador e diretor do programa de Estudos de Mídia 
Comparada do MIT (Massachusetts Institute of Technology) 
faz questão de destacar que não está falando simplesmen-
te de um processo tecnológico que une múltiplas funções 
dentro de um mesmo aparelho. Aliás, ele critica justamente 
o que chama de “Falácia da Caixa Preta”, teoria segun-
do a qual, mais cedo ou mais tarde, todos os conteúdos 
midiáticos fluirão por uma única caixa preta colocada na 
sala de estar ou carregada com os indivíduos para todos os 
lugares, como sugere a tecnologia dos smartphones (“telefo-
nes inteligentes” com múltiplas funcionalidades) e demais 
aparelhos celulares – “os equivalentes eletrônicos do cani-
vete suíço”, numa feliz comparação do autor. O que faz 
desse conceito uma falácia, diz Jenkins, é que ele reduz a 
transformação dos meios de comunicação a uma dimensão 
estritamente tecnológica, negligenciando os seus aspectos 
sócio-culturais. (JENKINS, 2008: 40)

Ademais, lembra o autor, vive-se um longo período de 
transição, no qual vários sistemas midiáticos competem e 
colaboram entre si, buscando uma estabilidade que jamais 
alcançarão – conforme advertiu o cientista político Ithiel 
de Sola Pool, considerado, segundo Jenkins, o profeta da 
convergência dos meios de comunicação, pois, em seu Te-
chnologies of Freedom (1983) já delineava o conceito de con-
vergência, ressaltando:

Convergência não significa perfeita estabilidade ou uni-
dade. Ela opera como uma força constante pela unifi-
cação, mas sempre em dinâmica tensão com a transfor-
mação... Não existe uma lei imutável da convergência 
crescente; o processo de transformação é mais compli-
cado do que isso. (POOL apud JENKINS, 2008: 36)  
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Complicado, mas nem por isso indesejável, já que é justa-
mente em virtude deste processo – de transformação, e não de 
substituição – que se vislumbram alternativas de coexistência, 
cooperação e complementação entre os meios mais antigos e 
os mais novos. Afinal, conforme defende Alberto Dines,

O movimento aperfeiçoamento-acomodação dos 
processos de comunicação demonstra, antes de 
tudo, que eles são imperecíveis. Veículos não se ex-
tinguem, transformam-se. O ser humano, tão volú-
vel no seu relacionamento com o instrumental do 
progresso, no caso da comunicação parece apegar-
-se. Isso é facilmente explicado porque a comu-
nicação faz parte da condição humana. Ainda no 
caso da aviação, verifica-se que o motor a pistão foi 
definitivamente enterrado pela turbina, mas a voz 
não substituiu o gesto, nem o livro foi destruído 
pela TV em cores, nem o jornal pelo rádio, nem o 
cinema pela TV. (DINES, 2009: 61)

 
Portanto, o autor acredita que, impulsionados pelo apa-

recimento ou fortalecimento de um veículo, todos os de-
mais se adaptam, já que é essa flexibilidade a responsável 
por tornar a estrutura comunicativa indestrutível, e os ve-
ículos, imperecíveis. Tal dinâmica resulta, segundo Dines, 
em encarar o movimento da humanidade, a partir de um 
princípio otimista, de acordo com o qual cada mutação 
representa uma melhoria.

Adepto da “coexistência e coabitação de tecnologias, 
funções, espécies e naturezas”, Dines sai em defesa do jornal 
impresso e relata que as sucessivas tentativas de destituí-lo 
de sua função social até agora foram em vão. Nem mesmo 
o uso de cores e as transmissões, via satélite, nos anos 1970, 
fizeram com que as redes de TV acreditassem nessa pos-
sibilidade. Afinal, afirma ele, os diferentes formatos com-
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plementavam-se naturalmente. E mais, esclarece o autor, a 
perenidade do sistema sensorial humano, assim como seu 
equilíbrio psicofisiológico, não permite que, a cada avanço 
tecnológico, evaporem-se sistemas de comunicação:

Os veículos não se atrofiam porque nossos sentidos, 
como um todo, também não se atrofiam. A TV não 
matou o rádio nem o jornal. A revista em cores 
não liquidou o livro. O grande jornal metropo-
litano não matou a imprensa interiorana. O que 
existe no campo de comunicação tem a sua razão 
porque encontra uma necessidade correspondente 
no comportamento humano. E, quando novas ne-
cessidades forem estimuladas, o processo inteiro se 
encaminhará para satisfazê-las. (DINES, 2009: 88) 

Contudo, ainda que se acredite na convergência dos 
meios e na coexistência pacífica dos diferentes formatos 
(impresso, audiovisual, digital), com cada qual ocupando o 
seu espaço, o cenário atual revela uma maior vulnerabilida-
de do Jornalismo impresso, com uma imprensa que, diante 
da morte iminente, tem se apresentado como uma entidade 
frágil, obsoleta e, portanto, inconfiável. É o que atesta Di-
nes, lembrando que, se antes funcionava como referência e 
matriz de certezas, hoje a imprensa “tateia à procura de um 
obscuro ‘modelo de negócios’ e, em função dele, sujeita-se 
a incríveis travestimentos” (DINES, 2009: 23).

Eis o seu maior problema, como previram os céticos 
de plantão, a imprensa acovardou-se perante os dispositivos 
digitais e as promessas de informação instantânea a todo o 
momento e em todo lugar, de interatividade, maior par-
ticipação do público, etc. Esqueceram, no entanto, que a 
Internet pode até ser imbatível como ferramenta, mas ela 
“dificilmente conseguirá oferecer ao leitor uma plataforma 
noticiosa organizada e um conjunto de narrativas como o 
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oferecido pelos impressos”. Aliás, a sua grande vantagem, 
“o fluxo – na verdade, o jorro” intenso e contínuo de in-
formações, constitui também a sua desvantagem, já que é 
“impossível manter o mesmo padrão de contextualização 
de tantas informações ao longo de uma jornada. E, sem 
contextualização, desorganizado e fragmentado, o conheci-
mento pouco vale” (DINES, 2009: 23). 

Dessa forma e, com bastante precisão, conclui o autor:

A fragilização de jornais e semanários começou 
quando a imprensa – instituição necessariamente 
plural e diversificada – acomodou-se à unanimidade 
e à unissonância. Desfibrada, deixou-se fascinar e su-
plantar pela Internet. Só começou a reagir quando a 
varinha mágica da virtualidade mostrou sua insufici-
ência como promotora de receitas e lucros. Quando 
os produtores de conteúdo da Internet anunciaram o 
fim da gratuidade e do acesso universal, deu-se o mi-
lagre: a mídia impressa de repente anunciou sua cura. 
O problema não era dos jornais, mas da mídia digital. 
Na pressa, os médicos não perceberam quem era o 
doente. Mais convicção no Jornalismo e mais brios 
na profissão de jornalista tornarão nítido o papel do 
jornal como o grande promotor de aproximações e 
convergências. (DINES, 2009: 24)

Não à toa, é exatamente isso que pedem os leitores dos 
impressos. E, nesse sentido, são bastante ilustrativas, senão 
sintomáticas, as manifestações de alguns (provavelmente as-
sinantes) do jornal Folha de S. Paulo, diante da “decisão 
de tornar o jornal caudatário das informações divulgadas 
pela TV, pelo rádio e pela Internet”, como bem definiu o 
ombudsman Carlos Eduardo Lins da Silva, em sua coluna 
dominical intitulada, na ocasião, “Todo mundo já sabia”. 
Ao comentar o noticiário dos dias seguintes à tragédia do 
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voo 447, que fazia o trajeto Rio-Paris, e caiu na madrugada 
do dia 1º de junho de 2009, Lins da Silva citou trechos das 
mensagens de alguns leitores e concluiu, tentando respon-
der à pergunta sobre o que deveria ter sido feito para evitar 
o ocorrido: “Admito que é difícil. [...]. Qualquer coisa que 
sinalizasse ao leitor que este jornal respeita sua inteligência 
e não vai repetir o que ele já sabe seria melhor”.14

Abaixo, a passagem em que Lins da Silva comenta a indig-
nação dos leitores com a mera repetição daquilo que, exaus-
tivamente, já vinha sendo noticiado ao longo do dia anterior:

“A manchete seria boa em 1921 [ano de fundação 
da Folha] quando não havia TV e Internet. Hoje, 
parece mais um jornal de ontem. Todo mundo já 
sabia”. Foi o que o leitor José Antonio Pessoa de 
Mello Oliveira escreveu ao ombudsman na terça 
sobre a capa do dia, quase toda dedicada ao aciden-
te com o Airbus da Air France.
Mello Oliveira concluiu: “O autor da manchete pre-
cisa ter em mente que não é possível recriar o im-
pacto de uma notícia já divulgada. A manchete deve 
explorar um desdobramento da informação inicial. 
É um ônus que o jornal de papel tem que aceitar”.
No mesmo dia, a leitora Patrícia Sperandio per-
guntava “como é possível um jornal amanhecer 
nas bancas com uma manchete tão envelhecida?” 
e especulava: “A manchete principal da Folha de 
hoje explica por que o jornal impresso está, cada 
vez mais, perdendo espaço para outras mídias”.
Diogo Ruic aconselhou: “Sugiro que manchetes, prin-
cipalmente da capa, tragam algo novo para quem busca 
informação. O jornal não precisa tratar tudo como velho, 

14. LINS DA SILVA, Carlos Eduardo. “Todo mundo já sabia”. Jornal 
Folha de S. Paulo, 07.06.2009.
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mas há de se ponderar o que realmente é novidade. Ou 
alguém duvida que 99% dos assinantes do jornal já sa-
biam da queda do avião?”15

Em texto anterior, também em sua coluna semanal, na 
Folha de S. Paulo, o ombudsman questiona o modo como os 
jornais tratam as notícias em tempos de comunicação digi-
tal. Partindo da imagem de um quadro pendurado “há pelo 
menos 25 anos” na entrada de uma das salas de reuniões do 
prédio da Folha, no qual está retratada “uma natureza-mor-
ta: um cacho de bananas, envolto em páginas deste jornal”, 
Lins da Silva reflete sobre a necessidade (ou falta de) de os 
jornais repetirem, “sem tirar nem pôr”, o que rádio, TV e 
Internet já “martelaram” por horas e horas.

O autor trata ainda da obsolescência do noticiário im-
presso, citando, por exemplo, o fato de o jornal não ter 
sido capaz de atrasar o seu fechamento para dar o resul-
tado da eleição norte-americana, com a vitória de Bara-
ck Obama à Presidência dos Estados Unidos: “Ali, sim, 
o jornal impresso poderia trazer algo desconhecido dos 
brasileiros, que dormiam, enquanto os votos eram apura-
dos nos EUA. Mas, a maioria dos leitores acordou com a 
Folha como fora para a cama: desinformada”. Nessa pas-
sagem, de modo específico, Lins da Silva evidencia não 
só as dificuldades de o jornal acompanhar o ''noticiário 
instantâneo'' das outras mídias, mas também as desvan-
tagens ocasionadas pela falta de flexibilidade do veículo: 
''não consigo entender até hoje por que as novas tecnolo-
gias de produção de jornal impresso, em vez de permitir 
que o processo de fechamento da edição seja mais longo, 

15. LINS DA SILVA, Carlos Eduardo. “Todo mundo já sabia”. Jornal 
Folha de S. Paulo, 07.06.2009.
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o tenham encurtado em relação ao que era no passado''.16

Diante de tudo isso, conclui: “o jornal impresso tem 
desafios fundamentais à frente se quiser sobreviver. Ou 
ele se reinventa ou se torna irrelevante''. Pois, esclarece 
o autor, ''é antigo o axioma 'jornal velho só serve para 
embrulhar peixe'. Mas, era empregado em referência ao 
jornal da véspera. Ao do dia, em princípio, dava-se o status 
de algo mais útil''. Portanto, sentencia o ombudsman: ''se 
resolver continuar repetindo o que os outros meios infor-
mam mais rapidamente e com mais vibração, haja peixe e 
banana para embrulhar''.17

Por isso mesmo que, refletindo sobre a especificidade 
da notícia enquanto estratégia de construção e comunica-
ção do acontecimento e, tendo em vista a crise das formas 
tradicionais de Jornalismo, com a consolidação da Inter-
net e a circulação de informações em tempo real e fluxo 
contínuo, Muniz Sodré afirma ser importante considerar 
algumas questões de ordem prática, a saber: “os tradicionais 
produtores de texto jornalístico ainda podem determinar 
em última análise o que é ou não uma notícia, [...]”? “A 
corporação profissional a que pertencem ainda detém o 
controle absoluto sobre o produto básico do discurso in-
formativo?” (SODRÉ, 2009: 23). 

Não há dúvidas de que as corporações de mídia já en-
tenderam que o papel do público mudou radicalmente e 
que não é mais possível ignorar a sua crescente participa-
ção na produção de conteúdos, informativos ou não. Fato 
que se torna cada dia mais evidente e é traduzido pelas 

16. LINS DA SILVA, Carlos Eduardo. “Notícia velha para embrulhar 
peixe”. Jornal Folha de S. Paulo, 09.11.2008.

17. LINS DA SILVA, Carlos Eduardo. “Notícia velha para embrulhar 
peixe”. Jornal Folha de S. Paulo, 09.11.2008.
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inúmeras propagandas, promoções e demais estratégias de 
comunicação e marketing, nas quais se vê nitidamente o 
reconhecimento da existência de uma audiência mais ativa.

Segundo o pesquisador norte-americano Henry Jenkins, 
trata-se justamente de uma transformação cultural que de-
manda fortemente a participação ativa dos consumidores, 
agora incentivados a buscar novas informações e a estabe-
lecer conexões em meio a conteúdos midiáticos dispersos. 
Jenkins destaca ainda que “a convergência não ocorre por 
meio de aparelhos, por mais sofisticados que venham a ser. 
A convergência ocorre dentro dos cérebros de consumi-
dores individuais e em suas interações sociais com outros” 
(JENKINS, 2008: 28). Logo, eles não apenas aceitariam o 
processo de uma forma passiva, mas seriam antes os seus 
verdadeiros condutores. 

Novas perspectivas comunicacionais

Embora reconheça que as corporações de mídia exercem 
maior poder do que qualquer consumidor individual, ou 
mesmo um conjunto de consumidores, e que alguns desses, 
por sua vez, tenham mais habilidades (e condições) para par-
ticipar ativamente dessa nova cultura, Jenkins acredita que 
o consumo, uma vez transformado em processo coletivo, 
pode ser uma fonte alternativa de poder midiático. Citan-
do o conceito de “inteligência coletiva” do teórico francês 
Pierre Lévy, o autor explica que em virtude de a quantidade 
de informações disponível sobre determinado assunto ser 
maior do que um indivíduo possa guardar na cabeça, há 
um incentivo para que as pessoas conversem sobre a mídia 
que consomem. E, ainda segundo Jenkins, essas conversas 
são cada vez mais valorizadas pelas corporações, de modo 
que se pode apostar num futuro bastante promissor a partir 
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da associação de recursos e habilidades dos consumidores. 
Contudo, como indicam os próprios estudos do pes-

quisador do MIT, que trabalha, sobretudo, com exemplos 
de grupos de consumidores de programas de reality show 
da TV norte-americana e também com “comunidades” de 
fãs de seriados, histórias e filmes de sucesso mundial, “nes-
te momento, estamos usando esse poder coletivo princi-
palmente para fins recreativos”. Mas, afirma ele, “em breve 
estaremos aplicando essas habilidades a propósitos mais ‘sé-
rios’” (JENKINS, 2008: 28).

De fato, é nisso que têm apostado muitos investigado-
res da mídia, os quais defendem que as novas tecnologias, 
especialmente com a criação da Internet e todas as suas 
ferramentas e possibilidades, abriram um espaço sem pre-
cedentes na história para a apropriação dos canais de co-
municação pelo público. No entanto, muitos esquecem que 
a questão principal é saber justamente quais os usos têm 
sido feitos por esse consumidor-produtor: se realmente se 
pode falar em mudança ou se, na prática, os “novos usos” 
não passam de reproduções do modelo anterior, com uma 
ou outra alteração/concessão que de forma alguma chega a 
comprometer o poderio das grandes corporações de mídia 
e a levar a uma completa subversão das lógicas do mercado, 
do capital e do lucro, em benefício humano e social. 

Ademais, como observa o próprio autor, apesar de toda 
a retórica em torno da “democratização digital”, o que se 
tem visto é uma mudança conduzida por interesses eco-
nômicos, muito mais do que por uma “missão” de delegar 
poderes ao público. Afinal,

a indústria midiática está adotando a cultura da 
convergência por várias razões: estratégias baseadas 
na convergência exploram as vantagens dos con-
glomerados; a convergência cria múltiplas formas 
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de vender conteúdos aos consumidores; a conver-
gência consolida a fidelidade do consumidor, numa 
época em que a fragmentação do mercado e o au-
mento da troca de arquivos ameaçam os modos an-
tigos de fazer negócios. (JENKINS, 2008: 310)

Entretanto, ainda assim, Jenkins argumenta, ao longo de 
toda a sua obra, que as maiores mudanças estão ocorrendo 
na direção da substituição de um consumo individualizado 
e personalizado – tal como, segundo ele, proclamado por 
muitos ideólogos da era digital, os quais, como o teórico 
George Gilder, acreditam que os novos dispositivos tec-
nológicos impulsionaram ainda mais a descentralização e a 
personalização, rumo a uma “nova era do individualismo”: 
“comparada à dieta ‘tamanho único’ das redes de radiodifu-
são, a era da mídia computadorizada seria ‘um banquete de 
nichos e especialidades’” – por um “consumo como prática 
interligada em rede” (JENKINS, 2008: 312). 

Desse modo, o autor cita uma visão “habilmente” resu-
mida por Marshall Sella, do New York Times – “Um homem 
com uma máquina (uma TV) está condenado ao isolamen-
to, mas um homem com duas máquinas (TV e computa-
dor) pode pertencer a uma comunidade” (apud JENKINS, 
2008: 312) –, para reafirmar que a convergência incentiva 
a participação e a inteligência coletiva. Assim, conclui ele, 

cada caso estudado mostra o que acontece quando 
as pessoas com acesso a múltiplas máquinas con-
somem – e produzem – juntas, quando reúnem 
percepções e informações, mobilizam-se para pro-
mover interesses comuns e funcionam como inter-
mediários alternativos, garantindo uma circulação 
mais ampla de mensagens importantes e conteúdos 
interessantes. Em vez de falar de mídia pessoal, tal-
vez devêssemos falar de mídia comunitária – mídia 
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que se torna parte de nossas vidas enquanto mem-
bros de comunidades, seja pessoalmente, em nível 
local, seja pela Internet. (JENKINS, 2008: 313)

Diante de tal afirmação, não se pode deixar de proble-
matizar o conceito de “mídia comunitária” utilizado pelo 
autor. De modo algum, este estudo o entende dessa forma. 
Afinal, fica bem claro que o pesquisador norte-americano 
trata de “comunidades de consumo”, como ele mesmo re-
vela ao se questionar sobre o potencial democrático en-
contrado em algumas tendências da cultura popular con-
temporânea: “Será que fui longe demais? Será que estou 
concedendo poder demais, aqui, a essas comunidades de 
consumo?” (JENKINS, 2008: 314).

Apesar de, em determinados momentos, reconhecer o 
caráter utópico de suas conclusões, na passagem seguinte 
fica bastante evidente o posicionamento do autor: “uma 
política de participação começa a partir do pressuposto 
de que podemos ter maior poder coletivo de barganha, se 
formarmos comunidades de consumo” (JENKINS, 2008: 
317). E mais, ele acredita ser a “cultura da convergência” 
altamente produtiva, não importando se algumas ideias se 
expandem “de cima para baixo” ou “de baixo para cima”; 
se partem da mídia comercial e são adotadas pelo público, 
ou se, num movimento contrário, surgem nos pontos de 
cultura participativa e são levadas à cultura dominante – 
nesse caso, é claro, com a condição de “as indústrias midiá-
ticas vislumbrarem algum modo de lucrar com elas”, como 
admite o próprio Jenkins, de modo que se pode ilustrar o 
seu pensamento com o seguinte trecho: 

Jogue fora os poderes da radiodifusão e o que se 
tem é apenas a fragmentação cultural. O poder da 
participação vem não de destruir a cultura comer-
cial, mas de reescrevê-la, modificá-la, corrigi-la, ex-
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pandi-la, adicionando maior diversidade de pontos 
de vista, e então circulando-a novamente, de volta 
às mídias comerciais. (JENKINS, 2008: 326)

Até aí, tudo bem. O problema fica por conta da tal condição 
anteriormente citada, que, a rigor, significa: qualquer mudança 
é passível de ser aceita pela indústria midiática desde que não 
comprometa os lucros e, também, esqueceu-se Jenkins, que não 
ponha em questão o modelo político-econômico vigente e 
não configure ameaça à manutenção do status quo. 

Lembrando, uma vez mais, que, em suas pesquisas, o te-
órico norte-americano trata, sobretudo, de conteúdos vol-
tados para o entretenimento, fica a seguinte pergunta: será 
que se pode inferir o mesmo com relação aos circuitos in-
formativos? Pode-se mesmo acreditar, independentemente 
de a mídia ser voltada para o entretenimento ou para in-
formação, que ideias vindas de “baixo para cima”, mas sem 
qualquer comprometimento com uma mudança efetiva em 
termos políticos, econômicos, sociais e culturais, porque 
submetidas ao mercado, podem realmente ser celebradas 
como se de fato representassem algo diferente do que é 
oferecido pelos grandes conglomerados de mídia? 

Adotando um sentido que em nada comporta as “co-
munidades de consumo” descritas pelo autor, Raquel 
Paiva trabalha com o conceito de comunidade como 
“uma nova forma para o laço social”, uma “experiência 
comum” que atua fora dos grandes circuitos do capital, 
permitindo a construção criativa de “novas pontes so-
bre a dissociação humana”. Comunidade, para a autora, 
diz respeito, portanto,

aos agenciamentos interpessoais e midiáticos, que 
vêm procurando caminhos sociais e comunicacio-
nais não regidos pelo fechamento organizacional 
que costuma caracterizar tanto as instituições quan-
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to as corporações consentâneas ao espírito da glo-
balização financeira do mundo. (PAIVA, 2003: 10) 

  Daí, poder-se afirmar que sim, Jenkins foi longe de-
mais, ao visualizar a existência de uma “mídia comunitária” 
tendo por base a formação de “comunidades de consumo”. 
A autora de “O espírito comum: comunidade, mídia e glo-
balismo” não deixa dúvidas quanto a isso, principalmente, 
quando afirma que a segmentação do público em áreas de 
interesse direto não deve ser confundida com democratiza-
ção nem tampouco com utilização racional dos meios: 

Há quem vislumbre nesse grupo de indivíduos ma-
tizes de um verdadeiro grupamento social de na-
tureza comunitária. Entretanto, parece mais apro-
priado tratar tal fluxo atrativo como movimento 
próprio do processo de segmentação de públicos, 
e nada mais: uma alternativa produzida com o pro-
pósito de sustentação da estrutura comunicacional 
vigente. (PAIVA, 2003: 47)

Ou seja, trata-se apenas, segundo Paiva, de “uma especi-
ficidade mercadológica aliada ao desenvolvimento tecno-
lógico possível”. Uma estratégia cada vez mais utilizada, na 
atualidade, para responder à necessidade de definição de 
“alvos consumidores”, com a diferença de que, se antes a 
articulação do mercado se dava em torno de blocos, países 
ou regiões, agora, a segregação é ainda “mais sutil no sen-
tido de compor grupos, castas, que estão muito além das 
questões territoriais, uma supraclasse, uma classe transna-
cional, uma elite, como classifica Christofer Lasch” (PAIVA, 
2003: 47). E como também reconhece Jenkins, ao ressaltar 
que em sua pesquisa trabalhou somente com “consumido-
res de elite”, os chamados “usuários pioneiros”:
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Neste país [EUA], eles são, de maneira despropor-
cional, brancos, do sexo masculino, de classe média 
e com nível de escolaridade superior. São pessoas 
que têm o maior acesso às novas tecnologias midi-
áticas e dominaram as habilidades necessárias para 
participar plenamente das novas culturas do conhe-
cimento. (JENKINS, 2008: 50)

Infelizmente, como se vê, o sociólogo espanhol Manuel 
Castells acertou em sua previsão, quando, ainda em 1999, 
visualizou que o acesso às novas tecnologias estaria restrito 
a uns poucos, em função da disponibilidade de tempo e di-
nheiro, assim como das diferenças culturais e educacionais:

o mundo da multimídia será habitado por duas po-
pulações essencialmente distintas: a interagente e a 
receptora da interação, ou seja, aqueles capazes de 
selecionar seus circuitos multidirecionais de comu-
nicação e os que recebem um número restrito de 
opções pré-empacotadas. E quem é o quê será am-
plamente determinado pela classe, raça, sexo, país. 
(CASTELLS, 1999: 394)  

Por essa razão, que diz respeito, sobretudo, às dificuldades 
de acesso e participação de uma imensa maioria excluída do 
mundo digital, e, como alternativa a esse mundo, no qual o 
contato social é difuso e se dá por meio da irradiação pro-
movida pelos meios de comunicação – tal como proposto 
por Sodré –, Paiva aponta para a necessidade de fornecer 
aos contatos e vínculos sociais outros canais que não os 
impostos pelo “império da técnica”. Canais que propiciem 
comprometimento e uma produção atrelada à expressão da 
vivência real, do cotidiano, da experiência sensível. A possi-
bilidade, enfim, “de existência de comunidades reais, [...], para 
que o indivíduo não apenas estabeleça relações concretas, 
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mas possa também alcançar meios de atuar como agente de 
transformação”. Pois, conclui a autora, “pensar no recur-
so da estrutura comunitária em países terceiro-mundistas, 
como o Brasil, significa incluir a possibilidade de pressão e 
mudança social” (PAIVA, 2003: 54, grifos do autor).    

Tudo isso não quer dizer, é claro, que se possa ignorar o 
potencial de organização e mobilização social por meio dos 
novos dispositivos tecnológicos, especialmente no tocante às 
inúmeras experiências (já em curso e as que ainda virão) de 
formação de grupos em contato via rede, propondo alter-
nativas reais ao modelo de comunicação vigente. E, por isso 
mesmo, em alguns pontos, é possível concordar com o pen-
sador norte-americano Henry Jenkins, sobretudo quando 
ele destaca a importância da “educação para o letramento 
midiático” e de que se expandam as habilidades para que 
o público possa utilizar as mídias para os seus próprios fins, 
como participante pleno da cultura (JENKINS, 2008: 328). 

Afinal, como também afirma Raquel Paiva, a compreensão 
da comunicação por uma via mais humana requer necessa-
riamente não apenas a revisão de suas mensagens e a produ-
ção do seu sentido, mas maior transparência e educação para 
os seus processos produtivos. De modo que, nessa perspectiva, 
torna-se inconcebível “a defesa pura e simples de mercado e 
de manuseio dos processos técnicos” (PAIVA, 2003: 46). 

O que não significa, mais uma vez, negar os avanços 
até aqui conquistados, como reconhece a própria autora 
em recente entrevista à Revista ECO-Pós, do Programa de 
Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da Escola de 
Comunicação da UFRJ: “Acho que a multiplicação de ve-
ículos de transmissão e troca de informação é um primeiro 
passo. Esse, já demos. E por isso temos uma multiplicidade 
informacional nunca experimentada”. Contudo, prossegue 
Paiva, “ainda temos o mesmo, uma multiplicação da mesma 
fórmula. Ainda não conseguimos gerar outras formas. Esse 



378 Jornalismo: História, Teorias, Gêneros e Práticas

deve ser o nosso esforço, ou de nada valerá o investimento 
tecnológico” (PAIVA, 2009: 144).

A autora é ainda mais enfática ao comentar que um 
projeto de comunicação comunitária deve estar centrado 
numa perspectiva contra-hegemônica: “[...] e não há ne-
nhuma possibilidade de ser de outra forma. Trata-se de uma 
ação radical ou de um projeto de erradicação!” (PAIVA, 
2009: 144). O que, de modo algum, deve ser compreendido 
como a simples negação dos produtos da grande mídia – 
seja ela impressa, audiovisual ou digital –, pois um projeto 
de comunicação comunitária não pode se furtar a uma re-
visão do modelo de comunicação vigente.

A propósito, ainda que as empresas de mídia sejam guia-
das por seus próprios interesses econômicos, é necessário ter 
em mente que elas “não precisam compartilhar nossos ideais 
a fim de mudar suas práticas. [...]. Mas não poderemos mu-
dar muita coisa se nos recusarmos a conversar com pessoas 
de dentro da indústria da mídia” (JENKINS, 2008: 317). 

Por tudo isso, defende-se a importância de se reavalia-
rem continuamente os impasses, características e contextos 
atinentes à grande mídia. Pois, não há dúvidas de que daí 
surgirá, senão alternativas concretas ao modelo de comuni-
cação vigente, ao menos a certeza de que é possível vislum-
brar saídas mais humanas para a comunicação e, especial-
mente, para o Jornalismo.
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Introdução

Em 1º de novembro de 2010, ‘O Público’, jornal de 
maior circulação em Portugal, trouxe em sua primei-
ra página a manchete: “A mulher a quem Lula deu o 
Brasil”. Tratava-se da notícia sobre a eleição de Dilma 
Rousseff à Presidência da República, elaborada de for-
ma a destacar com ênfase notória o sexo da candidata e 
vincular, diretamente, sua vitória no pleito ao apoio do 
ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva.
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Partindo do princípio de que formulações como essa 
são relevantes para refletir sobre a enunciação jornalística, 
ao anunciar a presença de mulheres na política, o objetivo 
do presente artigo é examinar a cobertura da eleição de 
Dilma nos jornais brasileiros. Para tanto, serão analisados o 
planejamento gráfico e a construção discursiva das primei-
ras páginas de vinte diários, visando salientar algumas ca-
racterísticas compartilhadas pelas coberturas que permitem 
acessar a linha editorial hegemônica utilizada pelos jornais 
nacionais para publicizar a eleição de 2010. 

Figura 1 - O Público



383Baton na primeira página: a vitória de Dilma Rousseff noticiada pelos jornais 
impressos brasileiros 

De acordo com Teresa Sacchet (2009), o Brasil se desta-
ca, internacionalmente, pela baixa participação de mulheres 
em processos de tomada de decisão, em especial no âmbi-
to político representativo. A legislação estabelecendo cotas 
de gênero para pleitos legislativos, vigente no país desde 
1995, não resultou em crescimento proporcional do nú-
mero de mulheres eleitas em nenhuma das esferas federati-
vas. Segundo a autora, as políticas não ultrapassem 15% das 
composições dos legislativos. Isso é paradoxal em um país, 
onde o movimento feminista é um dos mais articulados 
e influentes da América Latina, e no qual as mulheres são 
maioria nos movimentos sociais, ativistas em nível local e 
nacional (SACCHET, 2009). Para compreender os mean-
dros dessa configuração, estudiosas e estudiosos têm traba-
lhado visando qualificar a participação pública de homens e 
mulheres, bem como a sua interpretação midiática.

Em pesquisas sobre capital social e representação política, 
no Brasil, Sacchet (2009) aponta que gênero é uma catego-
ria importante para investigar o engajamento cívico dos/as 
brasileiros. Segundo a autora, homens e mulheres tendem a 
participar de associações de cunho distinto: eles preferen-
cialmente voltados para a esfera pública (como política, tra-
balho, lazer) e elas em círculos relacionados à família e à co-
munidade. Nesse sentido, a participação feminina privilegia 
grupos homogêneos, nos quais prevalecem relações pessoais 
de suma importância para a prática cotidiana, mas que são 
menos efetivas para angariar dividendos político-eleitorais. 
A análise de Sacchet permite identificar os processos por 
meio dos quais os homens se inserem em redes impessoais 
e heterogêneas, cujas articulações financeiras e políticas são 
muito mais significativas para disputas eleitorais. Sem atri-
buir tais diferenças de engajamentos à características sexuais 
essencializadas, é pertinente refletir sobre seu impacto na 
democracia representativa. Nas palavras da autora:
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A sugestão aqui não é que os grupos nos quais as 
mulheres participam sejam menos importantes e 
que, portanto, o tipo de CS (capital social) que as 
mulheres acumulam é menos valioso do que o dos 
homens. Também não se trata de valorizar o político 
em detrimento do social, ou de recomendar que as 
mulheres adotem os mesmos métodos e estratégias 
de chegada ao poder que os homens. Trata-se, po-
rém, de refletir sobre como as relações sociais tradi-
cionais influenciam e são reproduzidas nos mode-
los atuais de participação e representação política, 
e quais suas conseqüências (SACCHET, 2009:328).

Uma das consequências mais relevantes do engaja-
mento político diferenciado de mulheres e homens diz 
respeito à cobertura midiática. Segundo Claudia Maria 
Finamore e João Eduardo Coin de Carvalho (2006), o 
binarismo de gênero é um dos principais mediadores 
da representação jornalística de candidatos/as a cargos 
públicos. A cobertura jornalística associa mais imedia-
tamente as candidatas a estereótipos do senso comum 
(a mulher restrita à vida privada), ao passo que os can-
didatos não são submetidos com tanta ênfase a marcas 
preconcebidas. “Isso sinaliza a presença de um discur-
so ‘masculino’ sobre as mulheres que vem sendo cons-
truído e mantido, enquanto que os homens são, muitas 
vezes, preservados de marcas discriminatórias” (FINA-
MORE, CARVALHO, 2006:353). De acordo com os 
autores, uma candidata tem muito mais probabilidade 
de ser descrita em termos de sua vida pessoal, aparência 
e personalidade do que um candidato. 

Luis Felipe Miguel e Flávia Biroli (2009) demonstram 
que, quando eleitas, as mulheres tendem a atuar em áreas 
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consideradas de menor relevância18, recebendo menos aten-
ção jornalística, ao passo que os homens, em geral, con-
centram-se em temáticas que convergem para a promoção 
de suas carreiras políticas, nas quais a visibilidade da mídia 
é fator crucial. Economia e política, consideradas questões 
centrais, são tratadas pelos jornais como arenas tipicamente 
masculinas, reforçando a desigualdade entre homens e mu-
lheres. Pesquisando em revistas e telejornais brasileiros, os 
autores concluem que a cobertura televisiva acentua a sub-
-representação das mulheres na política, na medida em que 
há menos deputadas e senadoras presentes nos noticiários 
do que no Congresso Nacional. 

Ao mesmo tempo em que desprestigiam temas julgados 
femininos, os meios de comunicação reforçam os estereóti-
pos de gênero por enfatizarem a presença das políticas nas 
posições periféricas, num processo retro-alimentado que 
constrange a ação pública das mulheres. Os meios de comu-
nicação efetivam uma espécie de “insulamento temático” 
das mulheres na política. Quando elas não correspondem 
ao estereótipo hegemônico, estão sujeitas a desqualificações 
desrespeitosas e insinuações veladas (sendo o caso de Mar-
gareth Tatcher paradigmático nesse sentido). “Como regra, 
as mulheres que ingressam na arena política não tardam 
a perceber o ônus que representa um enfrentamento aos 

18. Essa assertiva é corroborada pela pesquisa de Luana Simões Pinhei-
ro (2006:1) que analisou a participação de mulheres na Câmara dos 
Deputados brasileira, no período de 1987 a 2002: “(A)s parlamen-
tares apresentaram uma atuação bastante focada em temas sociais, 
especialmente naqueles que remetem aos papéis tradicionalmente 
delegados às mulheres no âmbito privado. Em especial, cabe desta-
car a preocupação em legislar para grupos considerados mais vulne-
ráveis, como crianças, idosos, portadores de deficiência e as próprias 
mulheres. A partir da identificação com os ‘excluídos’ da sociedade, 
as deputadas se sentem porta-vozes de seus anseios e necessidades.” 
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estereótipos de sexo. Os meios de comunicação, o Estado, 
os partidos e o próprio eleitorado mostram-se mais confor-
táveis diante de mulheres que correspondem àquilo que se 
espera delas, e esse é um fator que pesa nas suas chances de 
êxito eleitoral e político” (MIGUEL, BIROLI, 2009:70). 

Além disso, ainda de acordo com a argumentação dos 
autores, os parâmetros de julgamento não são os mesmos 
para políticos e políticas. A vida privada/familiar e o trato 
social são enfatizados no caso feminino, em conformidade 
com as expectativas de “polidez” e “cuidado” das relações 
sociais generificadas, ao passo que “habilidade técnica” e 
“firmeza” são as qualidades masculinas tipicamente desta-
cadas. Em paralelo, a dimensão corporal é marcante na pro-
dução identitária feminina, sendo esse aspecto extensivo às 
mulheres candidatas ou eleitas - sem contrapartida com os 
corpos de políticos homens. 

O Jornalismo concede mais espaço às mulheres 
quando elas se encontram próximas de sua esfera 
tradicional, a dos assuntos privados e a do cuidado 
com os outros, mas a vinculação a tais temáticas as 
afasta do núcleo do noticiário político. Observam-se, 
então, mecanismos de reforço entre mídia e campo 
político, que obstaculizam em primeiro lugar o in-
gresso das mulheres e, em seguida, seu progresso na 
carreira política (MIGUEL, BIROLI, 2009:74). 

Muito mais do que a simples exclusão das mulheres, os 
noticiários definem um local legítimo para a atuação femini-
na, baseado em perspectivas generificadas sobre “a” mulher 
(no singular), reforçando padrões e expectativas que con-
correm para incentivar o engessamento e o insulamento 
político das mulheres. 

Em levantamento comparativo do impacto da lei de co-
tas, no Brasil e na Argentina, Clara Araújo (2010) investiga 
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o relativo insucesso das estratégias estatais de inclusão das 
mulheres no poder legislativo brasileiro. Dentre outros fa-
tores, a autora argumenta que as linhagens geracionais são 
características marcantes da política, no país, sendo a perpe-
tuação de feudos políticos e a operacionalidade da política 
como “propriedade familiar” uma prerrogativa com impac-
to significativo na escolha dos/as candidatos. A despeito da 
existência de outras rotas de ascensão política não-fami-
liares, é relevante questionar o papel de um patriarca ou 
líder no engajamento político e como mulheres e homens 
articulam sua posição individual em relação à linhagem ou 
descendência política. Ao entrevistar deputadas e deputados 
federais, Araújo verifica que a influência do líder é mais 
marcante no discurso das mulheres, enquanto os homens 
não assumem tão claramente tal relação de patronagem, 
formulando sua atuação política como projeto pessoal. Essa 
constatação lança luz sobre a manchete de ‘O Público’ (“A 
mulher a quem Lula deu o Brasil”), enfatizando a necessi-
dade de legitimar a participação eleitoral das mulheres por 
meio de uma vinculação com um político/líder masculino. 
Cabe, agora, analisar como alguns jornais brasileiros descre-
veram a eleição de Dilma Rousseff.

Primeiro de novembro de 2010

O segundo turno das eleições presidenciais de 2010 
aconteceu no dia 31 de outubro. No dia primeiro de no-
vembro – muitas vezes em edições extras no caso dos di-
ários que não circulam nas segundas-feiras – certamente, 
todos os jornais brasileiros trouxeram a vitória da petista 
Dilma Rousseff como manchete principal. Isso ocorreu 
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com os vinte exemplos analisados no presente artigo19 
que compõem uma mostra heterogênea selecionada 
por diversidade de linha editorial, regional, de porte 
de circulação e de público-alvo20. São jornais de doze 
diferentes estados e das cinco regiões brasileiras, além 
do Distrito Federal. A soma de suas tiragens, de acordo 
com dados da Associação Nacional de Jornais, chega a 
mais de 1,6 milhão de exemplares e integram o grupo 
pesquisado desde publicações consideradas líderes em 
termos de formação da opinião pública, como a Fo-
lha de S. Paulo e O Globo, até jornais mais populares 
como Super Notícias, de Belo Horizonte, e o Maskate 
News, de Manaus. E ainda importantes diários regio-
nais, como Zero Hora, de Porto Alegre; O Povo, de 
Fortaleza; Gazeta do Povo, de Curitiba; Diário de Per-
nambuco, de Recife, além de jornais interioranos como 
Pioneiro, de Caxias do Sul (RS), O Vale, que circula no 
Vale do Paraíba, em São Paulo, ou a Folha de Londrina, 

19. São os seguintes jornais integrantes do corpus da pesquisa: Diário 
de Pernambuco, Extra (RJ), Folha de Pernambuco, Folha do Es-
tado (MT), Folha de Londrina (PR), Folha de S.Paulo, Gazeta de 
Piracicaba (SP), Gazeta do Povo (PR), Hoje em Dia (MG), Jornal 
de Brasília, Jornal de Santa Catarina, Maskate News (AM), Meio 
Norte (PI), O Globo (RJ), O Popular (GO), O Povo (CE), O Vale 
(SP), Pioneiro (RS), Super Notícia (MG), Zero Hora (RS).

20. Outro critério que definiu a mostra foi a possibilidade de acesso, 
visto que a coleta foi feita pela Internet, na maior parte dos casos, e 
nem todas as publicações disponibilizam edições anteriores para con-
sulta – em algumas nem mesmo as edições do dia estão com acesso 
liberado on line  e há casos de cobrança de até R$ 250,00 por edição 
de arquivo. Isso evidencia a falta de uma postura mais unificada das 
empresas jornalísticas em relação ao tratamento da questão que, de 
resto, envolve todo um conjunto de indagações relativas ao futuro do 
Jornalismo impresso e a concorrência da informação na rede.
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editado na segundo cidade mais importante do Paraná. 
A análise proposta ficará restrita à primeira página 

das edições, contemplando, no presente artigo, alguns 
dos elementos que as integram. Como defende Mil-
ton José Pinto (1999), é necessário que o/a analista de 
qualquer tipo de discurso dê especial atenção à “textu-
ra” dos textos, seja no uso da linguagem verbal ou de 
outras semióticas:

Definir os discursos como práticas sociais im-
plica que a linguagem verbal e as outras semió-
ticas com que se constroem os textos são partes 
integrantes do contexto sócio-histórico e não 
alguma coisa de caráter puramente instrumen-
tal, externa às pressões sociais. Têm assim papel 
fundamental na manutenção, reprodução ou 
transformação das representações que as pessoas 
fazem e das relações de identidade com que se 
definem numa sociedade [...] (PINTO, 1999:24).

Os textos das manchetes e principais chamadas, alia-
dos às imagens escolhidas pelos editores dos jornais e 
sua disposição nas páginas, comporão os focos da re-
flexão. Ainda de acordo com Pinto, na cultura midiáti-
ca contemporânea são os textos mistos, reunindo texto 
verbal e imagens, que estabelecem os sentidos social-
mente compartilhados. Assim, veremos que a presença 
de estereótipos de gênero foi frequente na cobertura 
da vitória da “primeira mulher” para a Presidência da 
República do Brasil. Com exceção de duas publicações, 
entre as 20 avaliadas, todas as demais utilizaram a pala-
vra “mulher” no título ou na chamada principal, quase 
sempre precedida de “primeira”. 
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O ineditismo (novidade) é um dos principais valores-
-notícia identificados nas teorias do Jornalismo, o que jus-
tifica a ênfase dada na descrição de Dilma como “primeira 
mulher”. Os valores-notícias são atributos dos aconteci-
mentos que serão transformados em notícia pelos veículos 
informativos, e compreende um conjunto de regras utiliza-
das pelos profissionais para rotinizar sua atividade. 

Figura 2
Gazeta de Piracicaba

Figura 3
Folha de Pernambuco

Figura 4
Gazeta do Povo

Figura 5 - O Povo
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A selecção da notícia é um processo de decisão e de 
escolha realizado rapidamente. Os critérios devem 
ser fácil e rapidamente aplicáveis, de forma que as 
escolhas possam ser feitas sem demasiada reflexão. 
[...] Por outro lado, os critérios devem ser flexí-
veis para poderem adaptar-se à infinita variedade de 
acontecimentos disponíveis; além disso, devem ser 
relacionáveis e comparáveis, dado que a oportuni-
dade de uma notícia depende sempre das outras no-
tícias igualmente disponíveis. [...] O resultado é um 
vasto número de critérios e cada notícia pode ser 
avaliada com base em muitos deles, alguns opondo-
-se entre si (Gans, citado por WOLF, 1995:177).

O jornal ‘Meio Norte’, de Teresina, um dos poucos que não 
empregou a palavra mulher na primeira página, optou por tra-
balhar com duas grandes fotografias, ocupando todas as colu-
nas: na parte superior aparecia a nova presidenta em uma ima-
gem de meio corpo, sorridente, fazendo sinal de positivo com 
as duas mãos e usando um casaco vermelho com detalhes em 
preto21; no meio do espaço, a manchete em letras maiúsculas e 
minúsculas, em cor preta “Dilma e Wilson: projeto aprovado”; 
na parte inferior da página, uma foto também ocupando todas 
as colunas, do governador piauiense, eleito em segundo turno 
e integrante da coligação aliada ao PT.

Os manuais de redação dos jornais diários indicam que a 
manchete deve ser formada com rigor ainda maior do que 

21. Em praticamente todas as edições avaliadas, Dilma Rousseff aparece 
com dois trajes: o conjunto de calça preta e casaco vermelho, sem gola 
e com detalhes em preto, que usava no momento da votação, em uma 
escola de Porto Alegre na manhã de 31 de outubro; e uma roupa clara, 
com gola e uma pérola numa corrente fina no pescoço, com a qual deu 
sua primeira entrevista na condição de eleita, já no período da noite, em 
Brasília, e logo depois participou de uma festa com militantes.  



392 Jornalismo: História, Teorias, Gêneros e Práticas

os títulos principais das páginas internas. Estes, “devem ser a 
síntese da informação mais importante do texto” (FOLHA 
DE LONDRINA, 1996:84) e conter verbos na voz ativa, 
de preferência no tempo presente. Já as chamadas são defi-
nidas pelo manual de O Globo como “dos mais importan-
tes textos do jornal: seu conjunto é a vitrine de cada edição, 
e tem os maiores índices de leitura. A chamada precisa ao 
mesmo tempo atrair a atenção do leitor para as páginas in-
ternas e constituir informação completa em si” (GARCIA, 
1995:56). Embora econômica, em termos de quantidade 
de palavras, a manchete do Meio Norte (“Dilma e Wilson: 
projeto aprovado”) deu a informação principal, documen-
tando os resultados dos pleitos nacional e estadual.

O outro jornal que não usou a palavra mulher, na primeira 
página, foi o ‘Pioneiro’, de Caxias do Sul (RS), que publicou 
a manchete: “Gaúcha por adoção é eleita presidente”, seguida 
pela chamada em única linha: “Com filha e neto no estado, 
Dilma Rousseff (PT), 62 anos, se elege (sic) com 56% dos 
votos”. Abaixo, uma fotografia da eleita, ocupando todas as 
colunas, com o mesmo casaco vermelho, sorridente e fazen-
do o ‘V’ de vitória com as duas mãos. Nesse caso, a opção do 
jornal foi acionar o valor-notícia proximidade (Wolf, 1995; 
Traquina, 2004) para chamar a atenção dos leitores, uma vez 
que as pesquisas confirmam o interesse maior do público por 
fatos que envolvem sua realidade mais próxima.

O jornal Zero Hora, de Porto Alegre, também lembrou 
na chamada o fato de Dilma ter sido “projetada pela po-
lítica gaúcha”, acrescentando ser ela “a primeira mulher a 
governar a República”. A manchete da edição foi “A pre-
sidente do Brasil”, publicada em letras maiúsculas, pretas e 
grossas. A imagem foi semelhante à do jornal Pioneiro, que 
pertence ao mesmo grupo, a Rede Brasil Sul (RBS).

Por outro lado, os jornais de Minas Gerais igualmente 
acionaram o valor-notícia proximidade para divulgar o re-
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sultado da eleição. “A belo-horizontina Dilma Rousseff en-
tra para a História do Brasil como a primeira mulher eleita 
para a Presidência da República”, diz a chamada principal 
da edição do diário ‘Hoje em Dia’, abaixo da manchete, 
“A era Dilma”. Na parte inferior da página, existem outras 
três chamadas secundárias sobre a eleição, uma delas tem o 
título: “55 anos depois, uma mineira repete JK”22.

Em jornais de outros estados integrantes da presente 
amostragem, em que houve segundo turno para os governos 
locais, a opção foi semelhante àquela adotada pelo ‘Meio 
Norte’. ‘O Popular’, de Goiânia, igualmente, dividiu a pri-
meira página com o uso de duas grandes fotografias hori-
zontais, ocupando todas as colunas. Na parte superior, uma 
indicação em letras vermelhas: “Eleições 2010”, seguida de 
uma foto de Dilma na comemoração da vitória. A presiden-
ta eleita está em um plano mais elevado, sorridente e cum-
primentando pessoas que aparecem de costas. No fundo do 
palco, pode-se ler a palavra “primeira”, possivelmente parte 
de um cartaz. A manchete diz: “Dilma é eleita com 56% dos 
votos” e, logo abaixo, a imagem do governador Marconi 
Perillo, cercado por populares e a manchete com letras no 
mesmo corpo da superior: “Marconi obtém 52,99%”.

    

Estereótipos de gênero

 

Ao optar por colocar um baton, na primeira página, 
como se o cosmético tivesse sido usado por Dilma Rousse-
ff para assinar o próprio nome, o Jornal de Santa Catarina, 

22. A capa do ‘Hoje em Dia’ voltará a ser tratada mais adiante, sobretudo, 
por ser a única na qual a eleita aparece em fotografia de corpo inteiro.
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editado em Blumenau, alcançou, provavelmente, o limite 
de alusão a estereótipos de gênero. A edição de primeiro de 
novembro de 2010 fugiu bastante dos padrões convencio-
nais de planejamento gráfico das capas de veículos diários. 
Um quadro, com moldura encimada pelo Brasão da Re-
pública, ocupa praticamente todo o espaço da página do 
tabloide, com exceção da logo do jornal,23 e de uma tarja 
embaixo, com pequenas chamadas e uma foto recortada da 
nova presidente, em meio corpo. 

       Figura 6 – Jornal de Santa Catarina

No quadro, o texto apresenta como uma espécie de tí-
tulo, em duas linhas, as expressões: República Federativa do 
Brasil e Tribunal Superior Eleitoral: “No dia 31 de outubro 

23. O espaço da logo é “dividido” pela imagem sensual da cantora Fergie, 
do grupo Black Eyed Peas, que havia feito um show em Florianópolis. 
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de 2010, mais de 55 milhões de brasileiros colocaram na 
Presidência da República uma mulher nascida somente um 
ano depois da eliminação de todas as restrições ao voto fe-
minino no Brasil. Esta mulher se chama Dilma Rousseff”. 

A ‘assinatura’ está em letra cursiva, em vermelho, como 
se tivesse sido feita com o baton deixado ao lado. O texto é 
todo de letras maiúsculas, em tom de azul. As únicas cores 
mais quentes são o vermelho da assinatura, da ponta do ba-
ton, do casaco vermelho da então candidata, no momento 
do voto, que se coloca no meio das pequenas chamadas 
existentes, no final da página, todas versando sobre a eleição 
e com títulos também em vermelho.

A cor vermelha, igualmente, tem destaque na primeira 
página da edição do diário ‘Hoje em Dia’, que usa uma 
imagem de corpo inteiro da nova presidenta, com seu casa-
co vermelho, a calça preta e fazendo sinal de vitória com as 
duas mãos. A figura sorridente, recortada e sem fundo, ‘in-
vade’ a manchete, “A era Dilma” e ocupa todo o centro da 
página. Envolvendo parcialmente o braço direito da ima-
gem há uma chamada que destaca a procedência da mineira 
Dilma e, logo abaixo, está uma foto do candidato derrotado, 
José Serra (PSDB), com o rosto na lateral, cabisbaixo e com 
os olhos baixos. No lado oposto da página, embaixo do 
outro braço, um gráfico estilo pizza com os números do 
segundo turno ladeado por caricaturas dos dois concorren-
tes. Abaixo, um mapa do Brasil com os governadores eleitos 
nos estados em que houve segundo turno. Três chamadas 
sobre a eleição completam a página e se colocam pouco 
acima de três frases textuais da nova presidente. Uma delas é 
emblemática, quando se discute a questão feminina: “Gos-
taria muito que os pais e as mães de meninas olhassem hoje 
nos olhos delas e lhes dissessem: sim, a mulher pode”.
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A mesma frase está presente na primeira página da Folha 
do Estado, jornal que circula no Mato Grosso e que teve 
como manchete na edição pesquisada, “Dilma é agora a 1ª 

Figura 7 - Hoje em Dia Figura 8 - Folha do Estado

Figura 9 - Extra



397Baton na primeira página: a vitória de Dilma Rousseff noticiada pelos jornais 
impressos brasileiros 

presidente mulher do país”. Com um planejamento gráfico 
mais sofisticado, a página apresenta uma foto- montagem, 
na qual Dilma sai de uma caixa de presente, com um gran-
de laço vermelho, levada pela mão do ex-presidente Lula. 
Ambos estão com as mãos para o alto e, na lateral da caixa, 
há ainda um ‘filme’ com vários quadros contendo fotos de 
Dilma ao lado de figuras famosas e emblemáticas, no País, 
como o arquiteto Oscar Niemeyer, os cantores Chico Bu-
arque e Carlinhos Brown e outros.

A frase sobre as meninas brasileiras está colocada acima 
da foto montagem e, na parte debaixo, há outra citação 
entre aspas: “Prefiro o barulho da imprensa livre do que  
(sic) silêncio da ditadura”. A imagem e a chamada colocada 
na lateral direita, que repete a expressão “primeira mulher” 
ocupam pouco menos da metade superior do standand. O 
restante do espaço se divide em várias chamadas de assun-
tos diversos e outra fotografia, colocado na parte inferior 
contrária à foto-montagem eleitoral, mostrando uma bu-
cólica paisagem de um barco em um rio calmo. Trata-se da 
chamada para uma matéria sobre o início da piracema e o 
controle da pesca pelos órgãos ambientais.

Outra capa que remete a vários estereótipos de gênero 
é a do jornal ‘Extra’, do Rio de Janeiro, destinado a um 
público mais popular, com custo de R$ 1,10, e integran-
te das organizações Globo. “Acabou o clube do Bolinha”, 
diz a manchete em letras maiúsculas pretas, numa alusão 
ao personagem de quadrinhos infantis Bolinha, que manti-
nha um clube fechado às meninas. Acima desse título, uma 
frase em fundo vermelho e letras brancas informa: “Dilma 
é a primeira presidente em 121 anos de República”. En-
tre esta frase e a logomarca do jornal, uma galeria de seis 
ex-presidentes (Floriano Peixoto, Getúlio Vargas, Juscelino 
Kubitschek, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardo-
so e Lula) exemplificam o “clube do Bolinha”. Ladeando 
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a foto de Dilma sorridente, durante a festa de posse, mas 
não olhando para o leitor, há duas imagens do Brasão da 
República, um normal e outro com o centro transformado 
com a inclusão do símbolo do sexo feminino. O texto da 
chamada inicia com a constatação de que, depois de um 
metalúrgico, uma mulher comandará o país.

As mesmas edições que noticiam a eleição da primei-
ra mulher presidente, ademais, não deixam de reproduzir 
exemplos da forma mais frequente com que a imagem fe-
minina aparece na mídia. O jornal Maskate News, de Ma-
naus, publica, diariamente, a seção “Gata da Capa”, com a 
foto de uma jovem em trajes sumários e poses semipor-
nográficas. Adriana Reis, de 25 anos, ofusca, na edição de 
primeiro de novembro, a imagem de Dilma. O viés ma-
chista da publicação se completa na manchete: “Primeiro 
operário elege a primeira mulher presidente”.

Figura 10 - Gazeta 
de Piracicaba

Figura 11 - Maskate News



399Baton na primeira página: a vitória de Dilma Rousseff noticiada pelos jornais 
impressos brasileiros 

 Na Gazeta de Piracicaba, a atriz Maggie Q ocupa espaço 
privilegiado, ao lado da logomarca do jornal, em chamada que 
noticia a estreia de uma releitura do filme ‘Nikita’. A manchete 
da edição repete a fórmula “primeira mulher”, ilustrada com 
uma imagem da nova presidenta na festa em Brasília24.

 

Hegemonia masculina

 

Embora a importância da contribuição do ex-presidente 
Lula para a vitória da candidata petista seja reconhecida por 
analistas e estudiosos/as, a ênfase atribuída à participação 
dele no processo eleitoral evidencia o comportamento his-
tórico da mídia, como anteriormente mencionado, de dar 
mais destaque aos homens na política.

Nesse sentido, os quatro exemplos abaixo são paradig-
máticos. A Folha de S.Paulo optou por frisar essa situação 
nas duas fotografias publicadas, na primeira página: na pri-
meira delas, a presidenta eleita aparece sorrindo, mas com 
o olhar direcionado para baixo, como se observasse a ima-
gem de Lula que transparece satisfação extrema. “Criatura 

24. No Super Notícia, de Belo Horizonte, Dilma figura sorridente 
numa fotografia recortada em meio corpo, ao lado da manchete 
“Brasil elege 1ª mulher presidente”, publicada em letras maiúsculas 
brancas e fundo vermelho. Na parte inferior da página, competindo 
com uma fotografia do candidato derrotado, José Serra, aparece a 
estudante Geisy Arruda, que se tornou nacionalmente conhecida 
por seu vítima de bullyng em uma universidade paulista, e a cha-
mada “Geyse Arruda sem o vestido rosa” (em insinuação dúbia ao 
vestido que ocasionou o episódio de agressão verbal pública no 
campus). A aspirante à modelo veste um vestido amarelo e tem as 
pernas totalmente à mostra. 
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e criador”, diz o título da legenda das fotos, que explica em 
que circunstâncias as imagens foram captadas. À manchete, 
“Dilma é a eleita”, segue a frase: “Primeira mulher a ocupar 
o cargo, petista teve 56% dos votos e será a 40° presidente”. 
A primeira página da FSP ocupa um trecho da coluna à 
esquerda para listar os “inedismos” da eleição: “1ª mulher 
eleita; 1ª ex-guerrilheira; 1ª vez em 65 anos que o presiden-
te faz o sucessor; Eleita com o maior número de partidos 
pós-ditadura militar; Eleição abriu discussão sobre nomen-
clatura do cargo”. O jornal esclarece que, como as grafias 
presidenta e presidente estão corretas, adotará a forma mais 
usada: presidente.

A página apresenta, ainda, um mapa do Brasil, localizado 
à direita, mostrando a divisão dos estados em vermelho e 
azul, significando as vitórias do PT e do PSDB. Um mapa 
menor indica os governadores eleitos nos estados onde 
houve segundo turno.  

Figura 12 - Folha 
de São Paulo

Figura 13 - Diário 
de Pernambuco
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O diário ‘O Globo’, do Rio de Janeiro, bateu na mesma 
tecla: “Lula elege Dilma e aliados já articulam sua volta em 
2014”, diz a manchete. No Diário de Pernambuco, o texto 
fala sobre “A nova estrela do Brasil de Lula” e, no jornal 
‘O Vale’, a manchete da edição extra sentencia: “Vitória de 
Lula: Dilma é eleita a primeira presidente do país; ‘agora é 
hora de união’, diz ela”. Logo abaixo, antes da foto da co-
memoração da vitória, o texto prossegue na reafirmação da 
hegemonia masculina: “Dilma promete honrar as mulheres 
brasileiras e chora ao falar de Lula”. 

O Jornal de Brasília foi o exemplo extremo, entre os 
avaliados, na presente pesquisa, de atribuição de poderes ao 
ex-presidente. A opção foi trabalhar com caricaturas na pri-
meira página. No alto, “invadindo” a logomarca da publi-
cação, Lula é representado como um deus grego, cuja toga 
é enfeitada com uma estrela vermelha. Ele abre os braços 
para garantir “Vitória dupla do PT”. Dilma e o candidato 
petista ao governo do Distrito Federal, Agnelo Queiroz, são 
figuras sorridentes em suas túnicas brancas esvoaçantes e 

Figura 14 - O Vale Figura 15 - Jornal 
de Brasília
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também enfeitadas com estrelas vermelhas. O texto destaca 
que “sob as bençãos da popularidade de Lula”, os dois fo-
ram eleitos.

    

Considerações finais

Até o final da década de 1990, o Tribunal Superior Eleito-
ral não disponibilizava diplomações de candidatas eleitas com 
identificação feminina. As rubricas “vereadora”, “deputada” 
ou “senadora” só passaram a existir, a partir da exigência de 
políticas em atuação (FERNANDES, ELVIRA apud GROS-
SI, MIGUEL, 2001). O mesmo pode ser dito sobre “presiden-
ta”. É digno de nota que a diretiva de Dilma, solicitando ser 
denominada presidenta, não seja seguida pela imensa maioria 
das produções jornalísticas privadas. Em concordância com 
Milton José Pinto (1999), Finamore e Carvalho salientam que 
o discurso midiático ecoa representações sociais que ultrapas-
sam os limites das páginas dos jornais:

Não se vai duvidar da importância da mídia na con-
figuração de uma campanha eleitoral, mas ela não 
deve ser entendida como a única vilã da disputa, e 
sim como amplificador de discursos que estão circu-
lando entre os grupos sociais, conformando as iden-
tidades sociais e o próprio universo simbólico onde 
estes grupos existem.  [...] A ação da mídia sobre es-
sas forças, flexionando esses discursos, possibilita um 
movimento sobre a imagem das candidatas femini-
nas, mas não é a sua única matriz. O discurso que 
circula inclusive pela mídia a antecipa na expressão 
de conceitos e imagens, inclusive sobre os grupos/
categorias sociais. A mídia participa na criação de 
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um certo discurso, atuando mais propriamente na 
sua modulação. Interferindo no seu fluxo, a mídia 
aumenta certos ‘tons’ e deixa outros inaudíveis, pro-
duzindo sobre esses discursos um efeito secundário 
(FINAMORE, CARVALHO, 2006:358).

A análise da cobertura jornalística da eleição de Dilma 
Rousseff possibilitou identificar algumas dos processos de 
estereotipização do engajamento político feminino, no qual 
critérios de noticiabilidade diversos foram mobilizados para 
enunciar o resultado do pleito. Luis Felipe Miguel e Flávia 
Biroli (2009) argumentam ser contraproducente assumir que 
esses processos, regidos por uma “lógica política” ou por uma 
“lógica midiática”, existam de modo desconectado. É antes 
nas imbricações e nas fissuras que as desigualdades podem 
ser investigadas e paulatinamente alteradas. Que a afirmação 
da feminilidade da candidata eleita tenha sido o principal 
marcador nas manchetes, é relevante para pensar as transfor-
mações históricas da política brasileira contemporânea. 
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4. 
Jornalismo Impresso: 
Qual é a crise? Uma análise 
sobre aconjuntura da mídia 
impressa diária e as alternativas 
adotadas pelos jornais para sua 
sobrevivência

Lilian Martins 
Marcelo Magalhães

É quase inevitável passar isento sobre o assunto. Em 
seminários acadêmicos, eventos e encontros de profissio-
nais da mídia impressa, a discussão é colocada no foco das 
atenções dos participantes: qual é o futuro do Jornalismo 
impresso?; as mídias digitais vão suprimi-lo?; se sua sobre-
vivência será garantida pela “fidelidade” dos leitores, quais 
serão as alternativas adotadas para fazer com ele desperte o 
interesse de um público-alvo que também é consumidor 
das notícias real time que chegam sem parar pela Internet e 
pelo celular?

As hipóteses sobre o que vai acontecer com o jornal 
impresso não se baseiam apenas na postura profissional dos 
jornalistas frente às novas possibilidades que a tecnologia 
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traz ou nas decisões editoriais que já estão sendo tomadas 
pelos principais jornais do mundo, mas numa questão ainda 
mais central fundamentada no capital: o Jornalismo impres-
so ainda é um negócio lucrativo?  

Não: foi a provável resposta dos norte-americanos que 
abriram o caderno de economia do Times, no dia 22 de abril 
de 2009. No alto da página 6, a notícia em destaque indi-
cou que o grupo proprietário do jornal teve um prejuízo de 
74,5 milhões de dólares, no primeiro trimestre daquele ano. 
Nos dezessetes parágrafos que escancaravam os problemas 
financeiros de um dos grupos midiáticos mais poderosos do 
mundo, os motivos do prejuízo eram previsíveis: a receita 
publicitária em papel caiu em 28,4% e da Internet 8%25. 

O problema financeiro do grupo fica ainda mais ilustra-
tivo, quando comparado ao prejuízo do mesmo período do 
ano anterior: os 335 mil dólares que deixaram a conta da 
Times no vermelho, em 2008, representaram um prejuízo 
mínimo se comparado aos 74,5 milhões de dólares perdi-
dos pelo grupo em 2009.

O apuro pelo qual o império da mídia impressa norte-
-americana vem passando é um dos mais exemplares, mas 
pelo mundo sobram casos de jornais que estão a ponto de 
pararem suas máquinas de vez. Na Inglaterra, os jornais ne-
gociam leis mais generosas para a fusão e aquisição de outras 
empresas. Na França, o governo está dando isenção tributária 
para os jornais que resolverem investir na Internet, além de 
duplicar a verba publicitária governamental nos impressos.

No Brasil, a situação não é muito diferente. Dados do 
Instituto Verificador de Circulação (IVC) revelaram que a circu-

25. Informações disponibilizadas pela reportagem da Revista Veja. PE-
TRY, A. Inferno na torre de Times, edição 2110, abr. 2009. Dispo-
nível em:  <http://veja.abril.com.br/290409/p_090.shtml> Aces-
so em: 07 de out. 2009.

http://veja.abril.com.br/290409/p_090.shtml
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lação, somada dos 20 maiores jornais brasileiros, caiu 6,9% em 

200926. No mês de abril do mesmo ano, nenhum deles conse-
guiu atingir a circulação de 300 mil exemplares diários.  A 
Folha de S. Paulo, por exemplo, alcançou somente 289 mil 
exemplares vendidos27. 

E se há alguma dúvida que a queda não representaria uma 
crise no Jornalismo impresso, o anúncio do Jornal do Brasil, o 
JB, em julho deste ano, é exemplar sobre a s dificuldades que 
os jornais estão enfrentando para manter suas portas abertas. 
Com a primeira edição que data de 1891 e considerado, no 
final da década de 1950, o grande precursor da revolução 
gráfica e editorial do jornal impresso brasileiro, o JB anun-
ciou: a partir de 1º de setembro de 2010, o jornal terá apenas 
a edição online, cuja assinatura será de R$ 9,90 por mês. 

O jornalista Ricardo Kotscho, em texto publicado no 
site Observatório da Imprensa28, comenta a morte anuncia-
da do jornal, que é considerado um dos mais significativos 
para a imprensa nacional.

O JB deste tempo ainda reunia a seleção brasilei-
ra da imprensa. Não havia limite de despesas para 

26. Os jornais que apresentaram as maiores quedas foram os do Grupo 
O Dia, do Rio de Janeiro – O Dia e Meia Hora recuaram 31,7% e 
19,8%, respectivamente. Na sequência, aparecem Diário de S. Paulo 
(declínio de 18,6%), Jornal da Tarde (-17,6%), Extra (-13,7%), O Es-
tado de S. Paulo (-13,5%), Diário Gaúcho (-12%), O Globo (-8,6%), 
Folha de S. Paulo (-5%), Super Notícia (-4,5) e Estado de Minas (-2%). 
As informações são do jornal Meio & Mensagem. Disponível em: 
<http://ultimosegundo.ig.com.br/economia/2010/02/03/ci
rculacao+dos+20+maiores+jornais+brasileiros+recuou+69+
em+2009+9385954.html>

27. Disponível em: < http://www.circulacao.org.br>

28. Disponível em: < http://www.observatoriodaimprensa.com.br/ar-
tigos.asp?cod=598IMQ007>

http://ultimosegundo.ig.com.br/economia/2010/02/03/circulacao+dos+20+maiores+jornais+brasileiros+recuou+69+em+2009+9385954.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/economia/2010/02/03/circulacao+dos+20+maiores+jornais+brasileiros+recuou+69+em+2009+9385954.html
http://ultimosegundo.ig.com.br/economia/2010/02/03/circulacao+dos+20+maiores+jornais+brasileiros+recuou+69+em+2009+9385954.html
http://www.circulacao.org.br/
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se fazer uma boa reportagem. O grande sonho de 
todo jornalista era trabalhar lá um dia. Tinha vários 
craques em cada editoria. Ouso afirmar que nunca 
mais se montou uma redação daquela qualidade em 
jornal algum (KOTSCHO, 2010).

Desde a década de 1990, o JB passava por uma crise fi-
nanceira. Em 2001, sua circulação diária era de 76 mil exem-
plares. Teve uma recuperação e, em 2007, pulou para a casa 
dos 100 mil exemplares, mas em março de 2010, a circula-
ção, que já anunciava a morte, estava em 20.941 exemplares.

Para não fechar as atividades como fez o JB, os empre-
sários que controlam os jornais impressos estão, assumida-
mente, diversificando suas atividades. A Folha de S. Paulo, 
em seu especial de 80 anos29, publicado em 2000, sinaliza 
quais estratégias seriam adotadas para garantir seu fatura-
mento para a década de 2010. Luis Frias, presidente do 
Grupo Folha, pronunciou-se: “Nosso negócio é conteúdo, 
mas somos grupo de mídia, não de mídia impressa”.

A percepção econômica da presidência do grupo desdobra-
-se, na década seguinte, e deságua, em junho de 2009, na cam-
panha massiva que o UOL realizou. Com o nome “Internet: a 
mídia que mais cresce porque vende”30, a publicidade lançada 
pela Folha abraçou todas as possibilidades de divulgação.

 Além de criar um site específico, www.amidiaquemais-
cresce.com.br, para o incentivo aos anúncios na Internet, a 
ação de marketing da Folha mais interessante para a discussão 
sobre a crise do Jornalismo impresso foi a publicação de anún-
cios, no próprio jornal impresso, estimulando os anunciantes 

29. Disponível em: <http://www1folha.uol.com.br/folha/80anos/
grupo_fo.lha.shtml>

30. Disponível em: <http://publicidade.uol.com.br/amidiaquemais-
cresce/>

http://www1folha.uol.com.br/folha/80anos/grupo_fo.lha.shtml
http://www1folha.uol.com.br/folha/80anos/grupo_fo.lha.shtml
http://publicidade.uol.com.br/amidiaquemaiscresce/
http://publicidade.uol.com.br/amidiaquemaiscresce/
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a migrarem de mídia.  Um deles foi publicado no dia 8 de 
julho de 2009, no caderno de Economia: “A Internet tem 62 
milhões de usuários no Brasil. Ou você muda o seu conceito 
de Internet ou você muda seu conceito de mídia de massa”. 

Crise do jornal impresso: um cenário complexo

O caso da Folha evidencia de forma gritante que os 
jornais impressos estão no sufoco. Para estudiosos de mí-
dia, os fatores para essa queda vertiginosa nas vendas de 
jornais, apesar de estar intimamente ligada à atual facilida-
de de acesso às informações, não estão somente relaciona-
dos à Internet e às novas tecnologias. 

Para mostrar que a crise do Jornalismo impresso 
diário é mais complexa do que relacioná-la apenas à 
massificação dos novos suportes tecnológicos, o artigo 
de Bernardo Kucinski, professor da Escola de Comuni-
cação e Artes da USP, publicado no Diplô, do Le Monde 
Diplomatique31, “Do Discurso da Ditadura à Ditadura do 
Discurso”, é elucidativo.

Kucinski aponta paradoxos entre a democracia bra-
sileira e a falta de pluralidade ideológica dos jornais 
brasileiros: “No Brasil, a mídia adotou como cartilha o 
pensamento único neoliberal, enterrou a pluralidade e 
o debate das ideias”. Para entender o encadeamento ar-
gumentativo do autor, que colabora para a compreensão 
da complexidade da crise, vale uma rápida passagem so-
bre os principais paradoxos indicados no artigo.

31. KUCINSKI, B. Do Discurso da Ditadura à Ditadura do Discurso. 
Cadernos Diplô. Le Monde Diplomatique, São Paulo, n. 03, p. 46-49, 
jan. 2002.
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A uniformização ideológica da mídia contradiz o li-
vre intercâmbio de ideias e propostas controversas de-
fendidas pelo neoliberalismo. Para designar essa impres-
são de pensamento único, na imprensa, os estudiosos 
do Jornalismo, cita o autor, chegaram a cunhar uma 
expressão: mesmice jornalística32. “Os jornais de refe-
rência nacional se tornaram tão parecidos que é co-
mum confundir um com o outro nas bancas de revistas. 
Trazem as mesas manchetes, as mesmas fotos dispostas 
da mesma forma, e os mesmos nomes de colunistas”33, 
diz Kucinski.

De onde viria esse ‘consenso’? O autor diz que ele já 
nasce pronto e acabado, nas matrizes dos jornais e das 
revistas semanais. É como se os principais veículos da 
grande imprensa possuíssem o mesmo código genético, 
a mesma ideologia. 

Essa série de contradições da mídia impressa, no Bra-
sil, resulta, na prática, na falta de pluralidade da mídia 
impressa, “na mesmice” de padrões, layouts, destaques e 
abordagens. O incômodo do leitor com os jornais, nas 
bancas, que parecem estampar sempre os mesmos assun-
tos, parece ser inevitável.

32. Circulam, no Brasil, cinco jornais de referência nacional que exer-
cem papel crucial na definição de agenda nacional e são todos con-
servadores e geridos como propriedade familiar: O Globo, Jornal do 
Brasil, Estado de S.Paulo, Folha de S.Paulo e Gazeta Mercantil. Há mais 
três jornais de grande circulação e importância,  mas sem o mesmo 
impacto nacional, e igualmente conservadores: Zero Hora, de Porto 
Alegre, Correio Brasiliense¸ de Brasília, e O Dia, do Rio de Janeiro. 
Esses oito jornais somam 40% da circulação de todos os  diários 
brasileiros, de cerca de 8 milhões de exemplares. 

33. Idem KUCINSKI
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Olho torto à mídia impressa

Em recente pesquisa34 encomendada pela Secretaria de 
Comunicação da Presidência da República (Secom-PR.), 
destinada a descobrir o que o brasileiro lê, ouve, vê e como 
analisa os fatos e forma sua opinião, os seguintes dados fo-
ram apresentados: a televisão e o rádio permanecem como 
os meios de comunicação mais comuns aos brasileiros. A 
TV é assistida por 96,6% da população brasileira, e o rádio, 
por expressivos 80,3%. Os jornais e revistas ficam bem atrás. 
Além disso, constatou-se que cerca de 46% costumam ler 
jornais, e menos de 35%, revistas. Perto de apenas 11,5% são 
leitores diários dos jornais tradicionais.

Quanto ao aspecto da credibilidade dada à mídia, a pes-
quisa é reveladora: quase 60% das pessoas acham que as 
notícias veiculadas pela imprensa são tendenciosas. Ou-
tro dado agravante: oito em cada dez brasileiros acreditam 
muito pouco ou não acreditam no que a imprensa veicula. 

Antonio Lassance analisa os resultados da pesquisa, em 
texto publicado na revista Carta Maior35. 

Em suma, o povo não engole tudo o que se despeja 
sobre ele: mastiga, deglute, digere e, muitas vezes, 
cospe conteúdos que não se encaixam em seus va-
lores, sua percepção da realidade e diante de in-
formações que ele consegue por meios próprios e 
muito mais confiáveis (LASSANCE, 2010).

34. Pesquisa disponível em: <http://www.secom.gov.br/sobre-a-se-
com/planejamento/pesquisa-1/pesquisas-quantitativas>

35. Disponível em: http://www.cartamaior.com.br/templates/colu-
naMostrar.cfm?coluna_id=4695&boletim_id=725&componente_
id=12178
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Pode-se inferir que o olhar desconfiado dos leitores 
brasileiros para a mídia nacional ganhou mais força com 
a repercussão crise de credibilidade, pela qual estão pas-
sando os jornais norte-americanos, desde 2003, quando foi 
descoberto que Jayson Blair, um reconhecido jornalista do 
The New York Times, fabulava e copiava informações em seus 
artigos desde 1998. O antecedente do caso mais conhecido 
é o da jornalista Janet Cooke, do The Washingon Post que, 
em 1981, recebeu o prêmio Pulitzer.

 O contrato implícito entre repórter e leitor, um dos 
mandamentos que regem a imprensa, foi quebrado com 
Cooke. Sem ainda questionar quando o ficcional pode in-
fluenciar a narração de um fato, a fraude publicada no The 
Washingnton Post quebrou o que John Hersey36, um dos 
mestres do “jornalismo narrativo”, disse em 1980: “Há uma 
regra sagrada no jornalismo. O repórter não pode inventar”. 

A crise de confiabilidade, na mídia impressa, não 
está justificada somente nas mentiras descobertas, mas 
também nas decisões editoriais dos grandes jornais nor-
te-americanos. Em 2004, tanto o The New York Times 
quanto The Washington Post admitiram que se deixaram 
levar por versões favoráveis ao governo, do então pre-
sidente Geoge W. Bush, sobre a suposta existência de 
armas de destruição massiva no Iraque. O argumento 
utilizado como pretexto para justificar a guerra e a ocu-
pação do país foi, como admitido pelos próprios edito-
res, reproduzido pelos jornais. 

No Seminário Internacional “Desafios Del periodismo 

36. John Hersey é autor de Hiroshima, um dos maiores clássicos do 
Jornalismo narrativo. A grande reportagem foi publicada pela New 
Yorker, em 1946.
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real: Los diários em la encrucijada del siglo XXI”37, reali-
zado pelo jornal argentino Clarín, em julho de 2005, esti-
veram presentes os editores dos jornais mais influentes do 
mundo, entre eles La Repubblica, La Stampa, da Itália, o francês Le 

Monde, o norte-americano The New York Time, The Independent, da 

Inglaterra, El País, da Espanha, e O Estado de S. Paulo.

 Foi, então, que o subeditor de Internacionais do The New 
York Times, Ethan Bronner, admitiu a cobertura tendenciosa 
do jornal sobre a guerra no Iraque: “Fomos insuficientemente 
céticos com as informações que chegavam durante a guerra”. 

As descobertas sobre as mentiras de jornalistas de diários 
de prestígio e as questionáveis coberturas de acontecimen-
tos-chave para a história contemporânea, como a invasão 
do Iraque, fizeram com que 45% dos norte-americanos 
respondessem em pesquisa, na época do seminário interna-
cional, que ''não creem em nada ou quase nada'' nas notícias 
publicadas pela imprensa38. 

Quando a credibilidade está num twitti39

Com o surgimento de novos suportes digitais para pu-
blicação de informações, em especial os blogs (diário pesso-
ais online) e o microblog Twitter, rede social que se tornou 
febre, é quase impossível dizer quem detém o privilégio da 

37. Seminár io..Internacional..organizado..pelo..Clar ín...Dis-
poníve l . .em: . .<ht tp ://www.clar in .com/suplementos/
cultura/2005/07/09/u-1009746.htm>

38. Disponível em: <http://www.clarin.com/suplementos/
cultura/2005/07/09/u-1009746.htm>

39. Twitti é o nome dado as atualizações feitas pelos usuários da rede 
social Twitter. Disponível em:  <http://twitter.com/>

http://www.clarin.com/suplementos/cultura/2005/07/09/u-1009746.htm
http://www.clarin.com/suplementos/cultura/2005/07/09/u-1009746.htm
http://www.clarin.com/suplementos/cultura/2005/07/09/u-1009746.htm
http://www.clarin.com/suplementos/cultura/2005/07/09/u-1009746.htm
http://twitter.com/
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informação em primeira mão. Antes creditada ao jornalista, 
a informação nova, agora, vem de todos os lados, o jornalis-
ta deixa de ser o gatekeeper, o seu guardião da notícia.

As informações ganham a rede pelos próprios internautas que não 

raramente compartilham suas opiniões nas redes sociais. Os núme-
ros das redes sociais são bastante ilustrativos. No Brasil, o 
Orkut40, rede social mais popular, tem 100 milhões de usu-
ários. Já o Twitter41, o microblog em que é possível postar uma 
mensagem de até 140 caracteres (o tamanho foi instituído 
para corresponder ao tamanho de uma mensagem de ce-
lular), que fica disponível para todos os seguidores de seu 
perfil, tem o Brasil como o segundo país com o maior nú-
mero de twitteiros (nome dado aos usuários da ferramenta): 
são 10 milhões de contas. 

Para se ter uma ideia da força do microblog no compar-
tilhamento de informações, os 120 milhões de usuários 
– cerca de 100 milhões deles se cadastraram nos últimos 
seis meses – fazem pipocar, a cada minuto, 36 mil twitts 
no planeta. São 50 milhões de atualizações por dia42, entre 
mensagens sobre vida pessoal, opiniões, conversas e, como 
não poderia deixar de ser, notícias. 

Não é difícil imaginar o quanto é complexo identificar 
de onde vem e para aonde vai uma informação que está 
na rede. “É uma espécie de jornalismo ‘faça-você-mesmo’”, 
afirma Cristiane Costa43, numa clara referência o que foi 

40. D i s p o n í v e l . . e m : . . < h t t p : / / w w w. o r k u t . c o m /
Logout?msg=0&hl=pt-BR>

41. Disponível em: < http://twitter.com/>

42. Revista Superinteressante. Disponível em: <http://super.abril.com.
br/alimentacao/republica-twitter-544297.shtml>

43. COSTA, Cristiane. Pena de aluguel. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2001.
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movimento punk dos anos 80, que tinha o mesmo lema 
quanto ao visual das pessoas. Fácil de criar, manter e operar, 
a tecnologia dos blogs e microblogs é baseada no ‘hipertexto’, 
permitindo que o conteúdo de várias fontes diferentes seja 
“lincado” à pagina, transformando a página do blog ou a 
home do perfil do usuário da rede social em uma nova for-
ma de edição de informações. 

Chame isso de jornalismo participativo ou jornalismo 
marginal. Simplificando, o blog diz respeito a indivíduos 
que desempenham um papel ativo no processo de coletar, 
reportar, armazenar, analisar e disseminar notícias e infor-
mações – tarefas antes reservada quase que exclusivamen-
te aos meios de comunicação.44

E se o blog passar a ser a fonte inicial? Alguns casos como 
o de Salam Pax, pseudônimo usado por um arquiteto ira-
niano de 2009, que registrou em tempo real a invasão de 
Bagdá, colabora no desdobramento de algumas reflexões. 

O blog do iraniano,45 Where is Raed? – www.dear_raed.
blogspot.com –  começou como uma brincadeira para se 
corresponder com o amigo Raed, na Jordânia. Mas, os ata-
ques à cidade de Bagdá fizeram com que o blog se tornasse 
uma fonte privilegiada sobre o cotidiano iraquiano antes, 
durante e depois da guerra46. 

Cristiane Costa faz um paralelo muito interessante sobre o 
que era postado, na página do jovem iraniano, e as mensagens 
enviadas pelos correspondentes de guerra no século XIX:

44. LASICA, Jason. O texto consta de um dossiê da revista Nieman 
Reports, v. 57, n. 3, 2003, p. 71, intitulado “Weblogs and journalism”

45. Disponível em: <www.dear_raed.blogspot.com>

46. O blog virou o livro O blog de Bagdá e foi publicado em vários países.  
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Seus posts, na linguagem da Internet, equivalem aos 
informes que os correspondentes passavam para o 
outro lado do mundo antes mesmo do advento da 
imprensa. Amadores que, quando profissionalizados, 
passaram a se chamar jornalistas. O próprio Salam Pax 
acabaria cooptado pela grande imprensa, convidado a 
assinar uma coluna no jornal inglês Guardian.47

 
O que não pode ser relatado pela mídia tradicional en-

contra na Internet uma alternativa. As restrições do governo 
cubano para o trabalho da imprensa fizeram com que Yoani 
Sánchez criasse o blog Generación Y (http://www.desdecuba.com/

generaciony), para descrever as dificuldades econômicas, fazer 
denúncias e criticas às restrições políticas impostas no país. 
Sem acesso à mídia independente, foi a maneira que Sánchez 
e outros blogueiros encontraram para se desviar do controle 
do Estado e se expressarem sem amarras. O livro de Yoa-
ni, De Cuba, Com Carinho48, recentemente lançado, é uma 
coletânea dos posts publicados no blog, que, em fevereiro de 
2008, quando as autoridades cubanas bloquearam o acesso à 
página pessoal da blogueira49, a partir de Cuba, teve 1,2 milhão 
de visitas. Na época, quando os cubanos tentavam acessar o 
Generación Y, a mensagem “erro no download” aparecia.

O modo como a blogueira de Generación Y conseguiu dri-
blas os censores comunistas é exemplar: já que o acesso 
por Cuba era impossível, Sánchez começou a fazer suas 
atualizações por uma rota diferente. “Qualquer um com o 

47. Idem COSTA. p. 288..

48. SANCHEZ, Yoani. De Cuba, Com Carinho. São Paulo: Editora 
Contexto, 2009.

49. “Governo de Cuba censura blog mais lido da ilha”: http://tecno-
logia.terra.com.br/interna/0,,OI2705103-EI4802,00.html

http://www.desdecuba.com/generaciony
http://www.desdecuba.com/generaciony
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mínimo de prática com computador sabe como contornar 
isso. Nenhuma censura poderá deter as pessoas determina-
das a acessar a Internet”, declarou Sánchez em entrevista50 
na época da censura. 

Em post de abril de 2010, a blogueira cubana conta a his-
tória de um amigo que foi detido e teve o celular tomado 
pela vigilância cubana por algumas horas.  Depois de muito 
esperar, o jovem passou por uma série de ameaças, quando 
os oficiais encontraram um nome muito estranho registra-
do no celular do amigo de Sánchez: Twitter.

O nome suspeito era acompanhado de um número do 
Reino Unido, o que causou ainda mais estranheza para os 
policiais. A suposta prova de que o jovem estava com cone-
xões estranhas com britânicos, se comprovada, renderia ao 
dono do celular, no mínimo, quinze anos de reclusão. Sán-
chez explica a confusão do oficial que prendeu seu amigo: 

Ele não sabe que o caminho para mandar nossos twetts 
ao cyberespaço é o rústico envio de mensagens de tex-
to através do celular. Tampouco imagina que ao invés de 
chegar às mãos de um membro da inteligência britânica, 
nossos curtos textos vão parar nesse pássaro azul que os 
faz voar pelo cyberespaço (Sánchez, 2010).

Em um país controlado pelo Estado, sem mídia indepen-
dente, Sánchez e outros cubanos encontraram nas possibi-
lidades da Internet um meio de expressar-se sem amarras. 

Pensando sempre em conspirações, agentes e con-
jurações, não se precaveram que as tecnologias 

50. Governo de Cuba censura blog mais lido da ilha. Disponível 
em: <http://tecnologia.terra.com.br/interna/0,,OI2705103-
-EI4802,00.html>
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converteram cada cidadão em seu próprio meio de 
difusão. Já não são os correspondentes estrangeiros 
os que validam determinada notícia ante os olhos 
do mundo, mas sim que - cada vez mais - nossas 
incursões no Twitter se convertem em referência 
informativa (Sánchez, 2010).

Ainda que rápidas e “objetivas”, mensagens como as dos 
twitteiros militantes, em Cuba, e ou atualizações de blogueiros 
imersos em conflitos, como as dos blogueiros na guerra do Ira-
que, ganham a importância e a credibilidade que os jornais 
impressos vêm perdendo a passos largos nas últimas décadas. 

A consciência de que o que está na Internet tem não só 
referência como relevância informativa chegou até os jura-
dos do prêmio Pulitzer de 2010. Pela primeira vez na His-
tória, o prêmio máximo do Jornalismo foi para uma médi-
ca que escreve num site de conteúdo livre. A repórter Sheri 
Fink, do site de notícias ProPublica, dividiu o prêmio na cate-
goria reportagem investigativa com a dupla de repórteres do 
Philadelphia Daily News, Barbara Laker e Wendy Ruderman. 

Como detalhado no caderno Aliás, do Estado de S.Paulo51, 
do dia 18 de abril de 2010, a médica levou o prêmio pela 
reportagem As Escolhas Mortais no Memorial, em que re-
constrói o dilema da cirurgiã Anna Pou, na manhã seguinte 
do furacão Katrina, em New Orleans. 

Privilegiando reportagens de interesse público que revelem 
explorações e falhas dos detentores do poder, a Organização 
de Mídia Digital hoje é formada por 31 jornalistas. Ao falar 
sobre a repercussão das reportagens e do sucesso de seus pro-

51. ROSSETTI, Carolina. ‘Roubem nossas histórias’. De como um site 
de conteúdo livre e uma médica que gosta de escrever ganharam o 
prêmio máximo do Jornalismo. Estado de S. Paulo. p. J8, 18 de abril 
de 2010. 
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fissionais, Paul Steiger escreveu: “Este é o sinal de que nossa 
organização sem fins lucrativos pode fazer uma significativa 
contribuição para a necessidade de informação do povo ame-
ricano em uma era de mudanças explosivas nos jornais”52.

“Os Jornais podem de Desaparecer?”53

O gradativo declínio da venda de jornais é justificado por 
não poucos fatores: novas tecnologias que possibilitam o com-
partilhamento de informações pela Internet; no caso do Brasil, 
falta de pluralidade de abordagens ideológicas; credibilidade 
mundial dos jornais impressos minguando com as denúncias 
explosivas de fraudes em reportagens do The New York Times. 
Os motivos da crise se misturam e projetam um futuro não 
muito animador para o jornalismo impresso diário. 

O professor de Jornalismo da Universidade da Caroli-
na do Norte, Philip Meyer, autor do livro Os Jornais Podem 
Desaparecer?54, acredita que o Pulitzer para o ProPublica escanca-
ra o que pesquisadores da mídia impressa vêm preconizando: a 
maneira como se faz jornalismo impresso diário precisa mudar. 

Meyer, que é membro do conselho do site PatchNews, 
e cria jornais virtuais voltados para pequenas comunida-
des, nos subúrbios, alimentados pelos próprios moradores,  
pontua que o futuro do Jornalismo está, inevitavelmente, 
atrelado ao trabalho do “repórter-cidadão”, aquele que 

52. ROSSETTI, Carolina. Ibidem

53. O intertítulo faz alusão ao livro homônimo do americano Philip 
Meyer. 

54. Meyer, Philip. Os Jornais podem Desparecer?. São Paulo: Editora Con-
texto, 2007.
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compartilha informação com sua rede social por acredi-
tar que, desse modo, está fazendo um bem coletivo além 
de, claro, divertir-se com esse poder em ser o detentor da 
informação. Ainda que possam ser direcionados por jor-
nalistas profissionais, que filtram o conteúdo dos veículos 
virtuais, serão, segundo Meyer, esses “repórteres-cidadãos” 
os que vão trazer a notícia em primeira mão. 

O final do post da blogueira cubana Yoani Sánchez sobre 
seu amigo quase preso por ter, na agenda, o tal Twitter, é 
bastante ilustrativo quanto os ágeis e criativos recursos de 
defesa dos cubanos contra a espreita opressora do governo: 

Meu amigo me conta a sua maneira: ‘Yoani, quando 
vínhamos até Havana tínhamos uma grande ope-
ração policial atrás. Eu redigi de antemão um SMS 
para avisar se fossemos detidos’. Talvez tenha sido o 
brilho da tela do Nokia ou a convicção de que algo 
novo se interpunha entre o perseguido e os perse-
guidores que evitou que o enfiassem na patrulha. Se 
o houvessem interceptado, um curto clic no botão 
de enviar haveria lançado seu grito na Web, con-
tando aquilo que a imprensa internacional haveria 
levado horas para saber (SÁNCHEZ, abril de 2010).

Se uma notícia pode ser publicada de um celular de den-
tro de uma patrulha cubana por um jovem twitteiro preso 
injustamente, se ela chega real time a todos os cantos do mun-
do, o jornal, como o conhecemos, pode desaparecer? Mayer 
responde a pergunta que é a mesma que intitula seu livro: 
“Ainda existirá o impresso, mas talvez apenas semanalmente; 
a maioria dos leitores optará pelo jornalismo online”.

No já referenciado Seminário Internacional, realizado 
pelo jornal Clarín em 2005, o diretor do diário italiano La-
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Repubblica Mario Calabrasi55, presente nos debates, conside-
rou as transformações pelas quais vem passando o  jornalismo 
impresso. “É evidente que os diários, tal como os conhece-
mos, há dez anos, têm poucas possibilidades de sobreviver. Se 
quiserem sobreviver, vão ter que trocar de pele”56.

Os editores que participaram do Seminário são quase 
uníssonos quanto à percepção de que estamos passando 
por uma nova media-morfosis. Simon Kelner, editor geral 
do diário The Independent, também presente no seminário, 
acredita que com a Internet, os diários vão sofrer uma nova 
transformação e especialização:

Diante do rádio e da televisão, que eram seus prin-
cipais competidores até uma década atrás, eles ofe-
recem maior profundidade de análise. Na manhã 
seguinte das últimas eleições dos Estados Unidos, 
os diários tiveram vendas modestas. Mas um dia 
mais tarde, aumentaram significantemente; os leito-
res queriam ler os comentários de analistas políticos 
de confiança. (KELNER, 2005).

Domique Wolton, Diretor de Investigações do Centro 
Nacional de Pesquisa Científica da França, um dos grandes 
nomes da pesquisa em comunicação e sociologia contem-
porânea, presente no Seminário, também acredita que as 
pessoas vão continuar comprando jornais pela legitimidade 
que eles dão aos fatos: 

55. Seminário Internacional – Presente y Futuro do Perio-
dismo Real: <http://www.clarin.com/suplementos/
cultura/2005/07/09/u-1009746.htm>

56. Também disponível em: <http://www.clarin.com/suplementos/
cultura/2005/07/09/u-1009746.htm>
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A razão principal é que a escritura é sinônimo 
de legitimidade e duração. Por certo, diante de 
um acontecimento internacional vamos buscar 
a televisão ou ver a Internet; se trata de ver as 
imagens. Mas logo vamos ao diário para buscar 
confiança. O jornalismo escrito deve continuar 
confiando na construção e na interpretação da 
informação. Esse é seu principal capital frente a 
outros meios (WOLTON, 2005).

Apesar da profundidade e da análise também apare-
cerem na fala de Calabrasi, o editor italiano indicou as 
alternativas para que os conteúdos sejam de fato atra-
tivos para leitores, que têm cada vez menos tempo e 
hábitos de leitura cada vez mais irregulares: 

Não se pode pensar que os diários competem com o 
rádio, a TV, Internet e a imprensa gratuita. Eles devem 
jogar seu próprio jogo duplo: por um lado, profundi-
dade e análise íntegra; por outro, uma aposta forte na 
escrita, pelo jornalismo narrativo e pelas histórias e 
preocupações dos cidadãos. 

Essa aposta forte na escrita é completada pelas con-
clusões do debate realizado pelo jornal argentino: “Um 
diário deve ter uma atitude proativa com a realidade. 
Opor-se com criatividade à inércia cultural e certamen-
te vivenciar riscos”57, concluiu Ricardo Kirschbaum, 
editor geral do Clarín. 

57. Disponível em: <http://www.clarin.com/suplementos/
cultura/2005/07/09/u-1009746.htm>
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Doses de ousadia

No livro Mil Dias: Seis Mil Dias Depois58, Carlos Edu-
ardo Lins da Silva traz uma inquietação parecida à discutida 
no Seminário Internacional do Clarín, em sua análise sobre 
o jornalismo impresso brasileiro, mais de 15 anos depois da 
revolução editorial do jornal da Folha de S.Paulo. Partici-
pante do grupo de jornalistas que encabeçou o Projeto Fo-
lha (projeto que modificou o jornalismo brasileiro e estabe-
leceu a padronização dos textos e das técnicas dos jornalistas 
para produção de seus textos), Lins da Silva lista as principais 
determinações editoriais definidas como regras na redação 
do jornal paulistano e que, no decorrer da década de 90, 
foram seguidas pela grande maioria dos jornais brasileiros. 

Mais de duas décadas depois de reformulação da Folha, 
é o próprio Lins da Silva, ex-defensor veemente da padro-
nização do texto jornalístico, que aponta o excesso de “ob-
jetividade” e distanciamento no Jornalismo como um dos 
principais motivos para a decadência do número de leitores 
dos jornais. Lins da Silva acredita que a padronização dema-
siada dos textos seja o principal motivo para que os leitores 
se desinteressem pelos jornais. Conclui o autor:

Se hoje há um veículo candidato ao extermínio, ele 
é o jornal diário impresso. Para afastá-lo da beira 
do abismo, é necessária uma extraordinária dose de 
ousadia e coragem para mudar, possivelmente à que 
possibilitou o “Projeto Folha”.59

58. SILVA, Carlos Eduardo Lins da. Mil Dias: Seis Mil Dias Depois. São 
Paulo: Publifolha, 2005.

59. SILVA, Carlos Eduardo Lins da. Mil Dias: Seis Mil Dias Depois. São 
Paulo: Publifolha, 2005. p.26.
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As considerações de Carlos Eduardo Lins da Silva en-
contram diálogo com as de Antonio Lassance, ao concluir 
sua análise sobre os dados da pesquisa encomendada pela 
Secretaria de Comunicação da Presidência da República 
(Secom-PR.) sobre a recepção das notícias pelos leitores: 

A velha mídia está se tornando cada vez mais sal-
gada para o povo. Em dois sentidos: ela pode estar 
exagerando em conteúdos cada vez mais difíceis de 
engolir, e as pessoas estão cada vez menos dispos-
tas a comprar conteúdos que podem conseguir de 
graça, de forma mais simples, e por canais diretos, 
mais interativos, confiáveis, simpáticos e prazerosos. 
Num momento em que tudo o que parece sólido 
se desmancha... na água, quem quiser sobreviver vai 
ter que trocar as lições de moral pelas explicações 
didáticas; vai ter que demitir os pit bulls e contratar 
mais explicadores, humoristas e chargistas. Terá que 
abandonar o cargo, em que se autoempossou, de 
superego da República.60

A recente reformulação gráfica e editorial da Folha de S. 
Paulo é, certamente, um dos exemplos mais ilustrativos sobre 
as doses de ousadia que os jornais impressos nacionais estão 
tomando, na tentativa de se tornarem mais confiáveis e pra-
zerosos aos leitores. Em capa especial, a edição de 23 de maio 
de 2010, trouxe a seguinte frase em destaque: “Enquanto se 
discutia o futuro do jornal, a Folha fez o jornal do futuro”. O 
texto em fonte menor que segue o destaque acima sintetiza 
os objetivos ousados do diário com a reformulação: 

60. Disponível em: < http://www.cartamaior.com.br/templates/colu-
naMostrar.cfm?coluna_id=4695&boletim_id=725&componente_
id=12178> 



427Jornalismo Impresso: Qual é a crise? Uma análise sobre a conjuntura da mídia 
impressa diária e as alternativas adotadas pelos jornais para sua sobrevivência

Hoje, nasce o jornal do futuro. Uma nova forma 
de ler e de fazer o jornal. Fazer o jornal do futuro 
não é se contentar em ser o maior e mais respeitado 
jornais do país. É se reiventar [...]. Agora, você está 
convidado a virar no jornalismo brasileiro. Bem-
-vindo ao futuro61. 

 
Ao aceitar o convite e virar a página, o leitor cer-

tamente percebeu a nova diagramação, designada pela 
própria Folha como “mais incisiva e elegante com mo-
dulação que organiza a leitura”. 

Os textos mais curtos se espalham por novos cadernos 
e seções. Em destaque, o jornal aponta entre as novidades: 
“Noticiário mais sintético; mais análise e opinião”; “Jorna-
lismo preciso e confiável 24 por dia”. 

Em editorial, no Caderno Especial que explicava em 
detalhes as mudanças, Otavio Frias Filho, pontua as inda-
gações sobre o desparecimento do jornal e, acreditando em 
sua existência, indica porque as pessoas continuariam com-
prando os jornais diários, especificamente a Folha: 

Um Jornalismo de qualidade é dispendioso. Continu-
ará a valer seu preço para aquela parcela crescente de 
pessoas interessadas em saber mais e melhor. A própria 
demanda deverá cristalizar um modelo de negócios 
que o impulsione. Mas, para tanto, é preciso ter a hu-
mildade de aprender. Reconhecer que os jornais são 
muitas vezes cansativos, previsíveis, prolixos, distantes, 
redundantes, parciais – cifrados para o leigo e superfi-
ciais para o especialista. Será preciso, ao mesmo tempo, 
desejo sincero de melhorar, experimentar, arriscar62.

61. Folha de S. Paulo. 21 de maio de 2010, p. 1.  

62. Folha de S. Paulo. 21 de maio de 2010. Caderno Novíssima. p. 12.
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Ainda é cedo para dizer se a Folha encontrou a fórmula 
para garantir que o jornal impresso diário supere a inegá-
vel crise em que se encontra. Suas mudanças sinalizam, no 
entanto, o estado em que se encontram as indagações sobre 
o futuro do meio e apontam um caminho contundente 
sobre o que esperar: se os jornais impressos diários não se 
reposicionarem frente às necessidades criadas pelas novas 
tecnologias, é provável que acabem anunciando sua própria 
morte como o Jornal do Brasil precisou fazer.

Referências

COSTA, Cristiane. Pena de aluguel. São Paulo: Compa-
nhia das Letras, 2001.

DANTAS, Audálio. Repórteres. São Paulo: Editora Se-
nac, 1997.

DINES, Alberto. O papel do jornal: uma releitura. 6.ed. 
São Paulo: Summus, 1996.

KOTSHO, Ricardo. A prática da reportagem. São Pau-
lo: Ática, 2003. (Série Fundamentos).

LAGE, Nilson. A reportagem: teoria e técnica de entrevis-
ta e pesquisa jornalística. 3.ed. Rio de Janeiro: Record, 2003.

MARTIN-LAGARDETTE, Jean-Luc. Manual da Escri-
ta Jornalística. Lisboa: Editora Pergaminho, 1998. 

Meyer, Philip. Os Jornais podem Desparecer? São Paulo: Editora 

Contexto, 2007.

SODRÉ, M.; FERRARI M. H. Técnica de reportagem: 
notas sobre a narrativa jornalística. São Paulo: Summus, 1986.



429A revista Piauí e os caminhos para a apuração jornalística 

5.
A revista piauí e os caminhos 
para a apuração jornalística

Géssica Gabrieli Valentini

Introdução

Francenildo dos Santos Costa, caseiro conhecido por ter 
seu nome envolvido pela Comissão Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) dos Bingos, mesmo inocentado das acusações, 
desde o episódio, ainda é reconhecido nas ruas e nunca 
mais falou com o pai. Dilma Vana Roussef, hoje Presidente 
da República, não tem mestrado nem estava cursando dou-
torado, conforme as informações contidas na plataforma 
Lattes e no endereço eletrônico da Casa Civil, da qual era 
Ministra-Chefe na ocasião da reportagem. Enquanto isso, 
os ministros do Supremo Tribunal Federal bocejam nas ses-
sões, diante de decisões importantes ao futuro do País. 

Essas informações foram publicadas em narrativas da re-
vista piauí e conseguidas através de um dos passos mais impor-
tantes do processo jornalístico: a apuração.  Inclusive, algumas 
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foram divulgadas com exclusividade, mesmo tratando-se de 
um veículo de comunicação com periodicidade mensal. 

 É nessa perspectiva que este artigo foi arquitetado, vi-
sando refletir sobre alguns aspectos do processo jornalís-
tico, especificamente da apuração. Sobretudo, o tema foi 
escolhido por ser reconhecido como um dos diferenciais 
da revista, em relação aos procedimentos adotados por 
outros veículos de comunicação. 

A metodologia utilizada na análise foi a revisão biblio-
gráfica e o estudo de caso essencialmente de três reporta-
gens, escolhidas por se destacarem pela apuração rigorosa e 
pela divulgação de informações importantes e até mesmo 
novas. Na análise, procurou-se reconstituir alguns passos da 
captação, através das informações do próprio texto. O obje-
tivo foi compreender a relevância e a elaboração de estraté-
gias possíveis ao Jornalismo. 

Caminhos para a apuração jornalística

 
Ao iniciar um estudo sobre a revista piauí, é preciso reco-

nhecer as suas especificidades. A liberdade como estratégia 
na proposta editorial e a apuração em um tempo que pode 
ser sinônimo de meses, além de recursos financeiros sufi-
cientes para isso, transformam valorações em ressalvas. Con-
tudo, não há como deixar de reconhecer, na revista, uma re-
ferência, senão conseguida pelos profissionais, a ser encarada 
como possibilidade, seja na busca de pautas e informações 
interessantes e relevantes ou na constituição do texto.  

A piauí foi lançada, em setembro de 2006, na Festa Li-
terária (Flip) de Parati, evento anual ocorrido na cidade de 
Parati, no Rio de Janeiro. A escolha já denota um caráter 
intelectual da publicação. Para os editores, a mistura inco-
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mum de reportagens políticas com histórias em quadrinho, 
revelações do mundo econômico com poesia, perfis de es-
portistas com tolices bem humoradas agregou uma faixa de 
leitores que estava ausente nas revistas: os jovens. A cons-
tatação vem dos dados da ‘Abril Assinaturas’, pois atestam 
uma vendagem duas vezes maior em bancas próximas às 
grandes universidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto 
Alegre, Campinas e Recife.   

Além disso, já pelo nome, a revista causa estranhamento. 
Nenhuma relação com o Estado, apenas foi escolhido por pos-
suir uma sonoridade bonita, entre outras explicações. Diversos 
aspectos foram supostos e expectativas criadas. Seria a revista 
herança de publicações como a Realidade ou a americana The 
New Yorker? Seria New Journalism ou Jornalismo Literário? 

Nessa trilha de investigação, seguem diversos trabalhos 
científicos, artigos, monografias, dissertações, entre outros. 
Por outro lado, em todas as entrevistas que concedeu, o ide-
alizador da revista, o editor e documentarista João Morei-
ra Salles, contraria as afirmações e, ainda, declarou: “Existe 
bom Jornalismo e mau Jornalismo. Só. Jornalismo literário 
é um nome pomposo, que quer se aproximar da eternidade 
da literatura. Tem a pretensão de ser algo maior que eu não 
acho maior. O que a piauí faz é contar bem uma história”63.

Salles também afirmou que a pretensão da revista não 
é ressuscitar experiências pregressas, como Realidade, 
nem copiar sucessos duradouros, como The New Yorker, 
embora confirme a admiração por ambas as publicações. 
Assim, diante do evidente hibridismo de gêneros, for-
matos e até mesmo de conteúdo, entendemos que tentar 
enquadrá-la em categorias existentes poderia restringir 

63. Trecho da entrevista acima citada, retirada do site www.comuni-
que-se.com.br. Acesso em 20 out. 2008.

http://www.comunique-se.com.br/
http://www.comunique-se.com.br/
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as possibilidades de uma pesquisa, além de contradizer o 
ensejo dos profissionais. 

Nesse sentido, piauí se autodefine como uma revista de 
jornalismo, ideias e humor.  O texto de anúncio do lança-
mento da publicação convoca o leitor que gosta de ler e

de histórias com começo, meio e fim. Como não se in-
ventou nada melhor do que gente [...], a revista conta-
rá histórias de mulheres e homens. Ela pretende relatar 
como pessoas vivem, amam e trabalham, sofrem ou se 
divertem, como enfrentam problemas e como sonham. 
piauí partirá sempre da vida concreta, da experiência 
vivida, do testemunho, da narrativa e não do Google 
. (piauí, 2006. Encarte promocional enviado para os 
assinantes da editora Abril).

Parte-se, então, da constatação de que o jornalismo pra-
ticado não é novo, tampouco a proposta inovadora. O fato 
de remeter a outras publicações e até mesmo personagens 
do cenário jornalístico, como João do Rio e Euclides da 
Cunha, por aspectos como a narração minuciosa e a vivên-
cia da realidade, sinaliza isso. 

Assim, a revista é encarada como um diferencial, mas 
principalmente ao conhecer reflexões como a de Medina 
(2008). De acordo com a autora, ao longo do tempo, hou-
ve uma hegemonia da especialização técnica e tecnológica. 
Estabeleceu-se, então, um paradigma cientificista-tecnicista, 
responsável por uma reprodução de formatos, técnicas e pa-
drões, os quais refletem o próprio mundo contemporâneo. 
O jornalista e o Jornalismo seriam, então, reflexos de um 
cenário caótico, assumindo a difícil tarefa de organizá-lo. 

No mesmo sentido, Paul Ricoeur pondera as narrativas 
como um meio de reconfigurar a nossa confusa e difusa 
experiência temporal. Para ele, “o tempo torna-se humano 
na medida em que está articulado de modo narrativo; em 
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compensação, a narrativa é significativa na medida em que 
esboça os traços da experiência temporal”. (1994, p. 15). 

Medina ainda sugere a sensibilidade como aparato ne-
cessário a essa organização do caos: “A plenitude dos cinco 
sentidos no repórter afeto ao acontecimento lhe dá condi-
ções para ensaiar uma compreensão da dinâmica do caos 
em seus múltiplos códigos”. (MEDINA, 2008, p. 107). 

Ao analisar as reportagens da piauí de uma perspectiva atual 
e contemporânea, além de permanente, muito mais do que do 
que factual, percebemos essas considerações. Há sensibilidade e 
através dela uma mediação nas relações sociais, principalmente 
na revelação de informações importantes à sociedade. 

Essa perspectiva da atualidade, mesmo analisando a re-
portagem anos depois de ter sido escrita, ocorre em “O 
caseiro”. Trata-se de um perfil feito por João Moreira Salles 
e publicado na edição número 25, de novembro de 2008. 
O personagem é Francenildo dos Santos Costa, envolvido 
na Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI – dos Bingos. 
Já pelo subtítulo é possível perceber um posicionamento 
da narrativa: “De como todos os poderes da República – 
Executivo, Legislativo, Judiciário, polícia, imprensa, gover-
no, oposição – moeram Francenildo dos Santos Costa”. A 
utilização do verbo “moer”, além de não ser usual em um 
texto jornalístico, coloca o personagem na posição de víti-
ma, ideia reforçada pelo primeiro parágrafo: 

Francenildo dos Santos Costa era caseiro, tinha 24 anos, 
quatro bermudas, três calças jeans, cinco camisetas, três 
camisas, cinco cuecas, três pares de meia, dois pares de 
tênis, um sapato e um salário de 370 reais quando tudo 
começou, em março de 2006. (PIAUÍ, NOVEMBRO 
DE 2008, ARQUIVO ELETRÔNICO64.)

64. Disponível em: http://revistapiaui.estadao.com.br/edicao-25/

http://revistapiaui.estadao.com.br/edicao-25/anais-de-brasilia/o-caseiro
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O autor não estava lá, durante o acontecimento, mas a 
precisão de dados revela um cuidado na apuração. A infor-
mação se revela importante à medida que compreendemos a 
construção como uma defesa. Afinal, a pessoa cujos pertences 
poderiam ser contados estava sendo acusada de ter sido be-
neficiada por dinheiro público. Além disso, dá uma dimensão 
do que está por trás da acusação ao relatar que o inquilino da 
casa, Vladimir Poleto, dobrou o salário do casal e em troca fez 
um estranho pedido: “O que acontecer aqui, você não conta 
a ninguém, principalmente ao dono da casa.”. 

A narrativa continua revelando quem eram os frequen-
tadores do local: homens de Ribeirão Preto, onde haviam 
se conhecido durante as duas administrações do Partido 
dos Trabalhadores, alguns mexiam com máquinas lotéricas, 
outros ocupavam cargos públicos. De acordo com o de-
poimento de Francenildo, o “patrão” era o então Ministro 
da Fazenda, Antonio Palocci. A casa foi desocupada, ele ga-
nhou outro patrão, mas a história não acabou: 

A poucos quilômetros da casa, no Congresso, come-
çava a entrar nos eixos a engrenagem que o moeria. 
A Comissão Parlamentar de Inquérito que investigava 
a atividade dos bingos acabava de chegar ao nome de 
Vladimir Poleto e Rogério Buratti. No dia 26 de ja-
neiro de 2006, Francenildo acompanhou pela televisão 
o depoimento de Antonio Palocci à CPI. Num am-
biente de cordialidade, o ministro respondeu a todas as 
perguntas. “Vossa Excelência não esteve nenhuma vez 
na casa que ele [Poleto] alugou no Lago Sul?”, pergun-
tou o senador Garibaldi Alves, do PMDB. “Não, não 
estive nenhuma vez”, respondeu Palocci. (PIAUÍ, NO-
VEMBRO DE 2008, ARQUIVO ELETRÔNICO). 

anais-de-brasilia/o-caseiro. Acesso em 20 de maio de 2011. 

http://revistapiaui.estadao.com.br/edicao-25/anais-de-brasilia/o-caseiro
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Como o Ministro negara a presença no lugar, chama-
ram o motorista e logo também Francenildo. Desenrola-se 
a história de como ele chegou a Brasília, aos 15 anos, com 
dinheiro emprestado para pagar a passagem, e de como, 
embora recebesse tão pouco e não tivesse acesso à casa 
principal, enquanto estava ocupada, foi construído o rumor 
em torno de sua participação no esquema de propinas:

A partir do depoimento do motorista, a CPI deci-
diu procurar uma das empregadas da casa do Lago 
Sul, chamada Neuma [sic], e seu marido, ainda não 
identificado, que trabalhava de caseiro no local. 
Há informações de que ele teria levado malas de 
dinheiro a Ribeirão Preto, viajando de carro, jun-
to com Poleto. (PIAUÍ, NOVEMBRO DE 2008, 
ARQUIVO ELETRÔNICO).

Segundo a reportagem, o motorista não falara em malas 
de dinheiro na CPI, mas, de alguma forma, a falsa notícia 
chegara ao jornal. O autor descreve nomes e situações de 
pessoas que convenceram o caseiro a depor e a dar entrevis-
tas, prometeram dinheiro e fama. A busca de informações 
para a construção do texto parece ter se concentrado em 
sustentáculos dessa perspectiva, pois o texto narra as con-
tradições de todos os envolvidos e a fragilidade do protago-
nista, como exemplificado:

A oposição não podia desejar presente melhor: um 
caseiro nordestino e imigrante que desmontava com 
palavras simples a versão do ministro mais poderoso 
de um governo presidido igualmente por um imi-
grante nordestino. “É um Davi capaz de enfrentar vá-
rios Golias”, peroraria o oposicionista Arthur Virgílio, 
falando, como de hábito, para os autos. (PIAUÍ, NO-
VEMBRO DE 2008, ARQUIVO ELETRÔNICO).
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Além do significado como um todo, há, aí, também, outra 
palavra não-usual: “peroraria”, cujo o sentido é “falar a favor 
de”, “advogar” ou “defender”. Essa permissão a verbetes não-
-coloquiais é uma das características desde autor e, também, 
da revista e isso denota o perfil dos leitores ainda mais. 

A quantidade de personagens envolvidos no caso e na 
narrativa remete a dezenas de entrevistas, pesquisas a docu-
mentos e outras fontes. O resultado da apuração, de mais de 
um ano, mostrou os equívocos cometidos, principalmente 
pela imprensa, ao contar aquela história. Ao lermos essa re-
portagem, percebemos um tom de justiça, como se a in-
tenção fosse contar uma versão desconhecida: a do caseiro 
e das pessoas diretamente ligadas a ele. É como se ele fosse 
apresentado como o maior prejudicado, e isso fica claro em 
episódios como o primeiro depoimento à CPI: 

Na manhã seguinte, quinta-feira, 16 de março, Wli-
cio chegou à casa de Francenildo às sete e meia da 
manhã. Deu uma olhada na roupa que ele escolhe-
ra para se apresentar à CPI - camisa pólo, jeans e 
sapato - e recomendou que tirasse o boné porque 
‘não dava credibilidade” A caminho do escritório, 
rezaram juntos em voz alta, “porque tudo isso era 
muito novo para a gente”. (PIAUÍ, NOVEMBRO 
DE 2008, ARQUIVO ELETRÔNICO).

Utilizando declarações irônicas, como se houvesse um des-
caso com o depoimento, Salles também cita momentos em que 
os parlamentares esquecem ou erram o nome do personagem:

Enquanto um cordão de policiais retirava France-
nildo da sala, ouviu-se a última manifestação do 
dia. Era o senador governista Magno Malta, apro-
veitando as câmeras ainda ligadas: “Quero deixar 
claro que não fui contra a vinda do senhor... do 
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senhor...” E esticando a cabeça para ler a plaquinha 
diante da cadeira agora vazia: “... do senhor Fran-
cenildo dos Santos Costa.” [...] A sessão terminava 
como havia começado, com um senador que não se 
dera ao trabalho de guardar o nome da testemunha 
interrogada. Francenildo se lembraria do que sentiu 
naqueles momentos: ninguém sabia quem ele era, e 
ninguém se importava. (PIAUÍ, NOVEMBRO DE 
2008, ARQUIVO ELETRÔNICO).

As cenas seguintes narram como a Polícia Federal fez 
com que, ao assinar os papéis, Francenildo abdicasse do di-
reito de ir e vir, e passasse a ser tutelado pela PF. Enquanto 
isso, quebravam, ilegalmente, seu sigilo bancário: 

Era um pedido insólito. Quando há suspeita em re-
lação à movimentação de um correntista, o canal 
institucional da Caixa a ser acionado é a Superin-
tendência de Controle Interno, que, por sua vez, se 
descobrir razão sólida para aprofundar a averigua-
ção, acionará o Conselho de Controle de Ativida-
des Financeiras, Coaf, agência ligada ao Ministério 
da Fazenda cuja atribuição é exatamente investigar 
movimentações atípicas de dinheiro. Mattoso con-
firmou à polícia que pediu a impressão dos extratos 
do caseiro, e não usou os canais de praxe, “tendo em 
vista o adiantado da hora”. (PIAUÍ, NOVEMBRO 
DE 2008, ARQUIVO ELETRÔNICO).

Conforme a própria narrativa, mesmo fazendo parte da 
história, o então presidente da Caixa Econômica Federal, 
Jorge Mattoso, não quis dar entrevistas e citar a negação, no 
texto, é uma forma de justificar a ausência do depoimento. 
A construção obedece a uma ordem cronológica, sendo so-
madas às histórias os depoimentos atuais, feitos pelo autor.  

O momento crucial ocorre quase no fim da narrativa, 
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escrita num formato aproximado a um conto. É quando 
ocorrem as piores consequências da quebra de sigilo: Fran-
cenildo precisa contar que recebeu dinheiro do pai em tro-
ca de não exigir o reconhecimento da paternidade. Não 
só ficou conhecido, como toda a família. O personagem 
conta ter pensado em suicídio diante da situação e com a 
descrença em relação a sua história.

Francenildo, aflito, correu para comprar um cartão e li-
gar para o pai em Teresina. Tentou três vezes. Na quarta, 
conseguiu. “Alô?” Era a voz surpreendentemente suave 
do pai. “Eurípedes” - nunca teve liberdade de chamá-lo 
de pai -, “descobriram o dinheiro na minha conta e vão 
procurar você”, disse. Sem saber direito quem eram eles, 
e no que o filho estava envolvido, Eurípedes respondeu: 
“Deixa eles ligarem.” Foi a última vez que Francenil-
do conversou com o pai. (PIAUÍ, NOVEMBRO DE 
2008, ARQUIVO ELETRÔNICO).

Aproximando-se do desfecho, a ironia torna-se mais 
evidente e até mesmo explícita, como neste trecho: “Ou-
tro momento: Ao tentar sugerir ao país que o homem que 
comprometera Antonio Palocci corria risco de vida [sic], a 
oposição, com histrionice e jogo de cena, acabou por jogar 
Francenildo num programa que, ironicamente, só servia aos 
interesses do governo.” (PIAUÍ, NOVEMBRO DE 2008, 
ARQUIVO ELETRÔNICO).

A ironia prossegue citando o inquérito que inocenta 
Francenildo de todas as acusações e expõe a situações, nas 
quais a própria história é comédia, se não prescindisse de 
uma tragédia. 

“Quero saber em que condição o meu cliente vai ser 
ouvido aqui hoje”, perguntou-lhe Wlicio: “Na de ví-
tima ou de acusado?” O delegado respondeu: “Nem 
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de vítima, nem de acusado, mas de investigado.” “O 
que é a mesma coisa que indiciado. Só muda a pa-
lavra”, replicou Wlicio. “Qual o crime?” O delegado 
se ajeitou na cadeira e, meio sem graça, respondeu: 
“Lavagem de dinheiro.” O advogado desabafou: “Pro-
cede. A mãe dele é lavadeira.” (PIAUÍ, NOVEMBRO 
DE 2008, ARQUIVO ELETRÔNICO).

O humor e a ironia continuam através do relato do em-
bate entre Francenildo e o banco. Quando o personagem 
tentou mexer na conta bancária, acabou bloqueando o car-
tão. Ao entrar na agência para solucionar o problema, o 
funcionário lhe indicou uma fila, a qual teve de enfrentar: 

Consultou seu saldo - mil e poucos reais - e 
foi embora, não sem pensar no que acabara de 
lhe acontecer: “Eu demoro quase três horas 
pra conseguir ver a minha conta e eles, quan-
do quiseram, conseguiram na mesma hora.” [...]  
 “Eu quero conhecer a justiça”, ele diz. “Depois que 
ela trabalhar, então eu posso aceitar 35 mil reais. Eu 
esperei até hoje, espero mais um pouco. Eu quero 
que a Caixa cometa um crime. Aí, sim.” Com um 
sorriso nos olhos, acrescenta: “E quando sair a inde-
nização, nem precisa dar o número da conta, eles já 
têm.” (PIAUÍ, NOVEMBRO DE 2008, ARQUI-
VO ELETRÔNICO).

Algumas características de opinião e passos da apuração 
também são registrados pela própria narrativa:

Como é da sorte dos anônimos, os detalhes que 
dizem respeito a Francenildo foram perdendo suas 
nuances, até desaparecerem na indistinção. Esta re-
portagem foi apurada ao longo de um ano. Durante 
esse tempo, boa parte das pessoas entrevistadas se 
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lembrava apenas vagamente do caso. Sabiam que en-
volvia Palocci e um caseiro. E se lembravam do di-
nheiro na conta de Francenildo. Muitas pessoas ini-
ciaram a conversa com a pergunta: “É sobre aquele 
caseiro que recebeu dinheiro?” (PIAUÍ, NOVEM-
BRO DE 2008, ARQUIVO ELETRÔNICO).

A reportagem finaliza com um depoimento igualmente 
irônico que sugere indignação e impunidade, através da es-
colha da afirmação:

Francenildo ainda é reconhecido na rua. Há dois 
meses, ele e Wlicio foram a um restaurante. Na saí-
da, Francenildo passou pelo banheiro e voltou de lá 
meio sem graça. Tentou sorrir, mas não era bem um 
sorriso. “O que foi?”, perguntou Wlicio. Ele res-
pondeu: “Um senhor me reconheceu no espelho. 
Me disse: ‘Você não é o caseiro que derrubou o 
Palocci?’” Francenildo desviou o olhar e comple-
tou: Eu queria que algum dia alguém dissesse assim 
pra mim: “Você não é o caseiro que quebraram o 
sigilo, que expuseram a vida e que nunca mais con-
seguiu falar com o pai?’”. (PIAUÍ, NOVEMBRO 
DE 2008, ARQUIVO ELETRÔNICO).

Segundo Salles, o objetivo da revista é levar a informação 
sem o vício do comentário pessoal e, por isso, há o privilégio 
pelo relato. Por outro lado, reportagens como essa, feita pelo 
próprio editor, deixam nítidas as escolhas, desde a pauta até os 
protagonistas da história, e a construção autoral. Mesmo assim, 
esses juízos de valor estão ancorados em meses de apuração e 
uma quantidade de informações que nos levam a acreditar na 
valoração, mesmo, muitas vezes, sendo um risco acatarmos os 
direcionamentos baseados em impressões do autor. 

O mesmo ocorre na reportagem “Mares nunca dantes 
navegados”, da edição 34, de julho de 2009. O objetivo da 
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narrativa é contar a história da personagem, a então ministra-

-chefe da Casa Civil Dilma Roussef. Ao checar as informações, o 
repórter Luiz Maklouf Carvalho descobriu algumas inconsistências. 

O site oficial da Casa Civil informava que a ministra é mes-
tre em Teoria Econômica, pela Universidade de Campinas 
(Unicamp) e doutoranda em Economia monetária e finan-
ceira pela mesma universidade. 

Da mesma forma, na Plataforma Lattes, a base de dados 
de currículos e instituições das áreas de ciência e tecnologia, 
o currículo de Dilma registrava um mestrado em ciência 
econômica, na  Unicamp, em 1978-1979, com a dissertação 
“Modelo energético do estado do Rio Grande do Sul”, sob 
a orientação do professor João Manoel Cardoso de Mello. 

Além disso, ela teria começado, em 1998, um doutorado 
em Ciências Sociais Aplicadas, embora não haja o nome do 
orientador nem do projeto supostamente em andamento. Na 
sequência, o autor traz os caminhos de sua apuração e como 
descobriu os equívocos nos dados do lattes e da Casa Civil: 

“Dilma Vana Rousseff nunca se matriculou em ne-
nhum curso de mestrado na Unicamp”, informou 
o diretor de registro acadêmico Antônio Faggiani. 
Pedi que, além de consultar no sistema informati-
zado, ele verificasse também o arquivo morto, que 
abriga os documentos em papel da Unicamp. Isso 
feito, Faggiani confirmou a informação: “O que 
existe, oficialmente, é a matrícula no curso de dou-
torado, em 1998, abandonado em 2004, quando 
acabou o prazo para a integralização dos créditos.” 
(PIAUÍ, JULHO DE 2009, p. 29).

As informações parecem ter sido mais decorrência de uma 
apuração empenhada do que uma tentativa de buscar incon-
gruências capazes de desmoralizar ou deixar a personagem em 
uma situação constrangedora. Mesmo esses dados, considerados 
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“furos” de reportagem, estão diluídos no restante da narrativa, 
entre diversos outros aspectos da vida de Dilma. 

Diante da incongruência dos dados, a personagem pôde 
se manifestar: “Fiz o curso de mestrado, mas não o concluí 
e não fiz dissertação. Foi por isso que voltei à universidade 
para fazer o doutorado. E aí eu virei ministra e não concluí 
o doutorado.” Em resumo, o site da Casa Civil está errado: 
Dilma não é nem mestra nem doutoranda”. (PIAUI, JU-
LHO DE 2009, p 30.) 

O mais importante é reconhecer que esse acontecimen-
to, revelado pela revista, transformou-se em manchete de 
outros veículos de comunicação, inclusive de jornais, que 
valorizam mais o caráter factual e imediato. Nesse caso, no 
entanto, prevaleceu outra característica de um fato para se 
tornar jornalístico: a novidade. 

De certo modo, esses exemplos ilustram que o Jorna-
lismo pode ser do presente sem necessariamente significar 
imediato e ser novo sem, obrigatoriamente, ter acontecido 
no dia anterior. É essa capacidade que dá ao Jornalismo a 
possibilidade de se transformar em arte e até mesmo em li-
teratura, conforme a associação feita por Olinto, para o qual 
“O dilema, perigoso e sutil, que o jornalista tem de enfren-
tar, é o da atualidade e da permanência”. (2008. p. 42).  

Durante os meses de captação, outro jornal ou revista pode-
ria revelar as informações antes. Ainda assim, o repórter optou 
pelo término da apuração e muitos dados continuaram novos. 

A série de reportagem sobre Supremo Tribunal Federal 
(STF), nas edições 47, 48 e 49, também traz uma aborda-
gem inusitada. Esta é impulsionada por informações que 
atraem a atenção do leitor, desde o subtítulo da primeira 
reportagem, na edição 47, de agosto de 2010: “Data Vênia, o 
Supremo”: “Picuinhas se imiscuem em decisões importan-
tes, assessores fazem o serviço de magistrados, ministros são 
condenados em instâncias inferiores, um juiz furta o sapato 
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do outro – como funciona e o que acontece no STF”. 
Nessa concepção, percebemos que a subjetividade do 

repórter Luiz Maklouf Carvalho foi determinante e, ao 
mesmo tempo, a singularidade explica como o Jornalismo 
é capaz de produzir informações novas. Nesta reportagem, 
isso é evidente já no início do texto: 

O  primeiro bocejo foi do ministro José Antonio 
Dias Toffoli. Com as mãos em concha, sobre a boca. 
Depois foi Gilmar Mendes, com a proteção de uma 
das mãos, e por três vezes em menos de dez minu-
tos. Marco Aurélio Mello o seguiu, com dois bo-
cejos. Eles escutavam Ellen Gracie ler um relatório. 
(PIAUI, AGOSTO DE 2010, p. 37). 

Nesse trecho, a observação é a forma de apuração pre-
dominante. O registro da cena, embora possa parecer um 
detalhe insignificante, revela muito sobre personagens e 
sobre a intenção do autor. Os personagens parecem ente-
diados diante de um discurso sobre uma ação contra dois 
deputados federais denunciados por fraude em licitação 
que tramitava no Supremo Tribunal Federal desde 2007 e 
prescreveria exatamente no dia seguinte. Temos aí, ao mes-
mo tempo, a importância do órgão e a aparente falta de 
zelo com as causas. Nesse caso, um dos réus foi absolvido e 
o outro não. Porém, a discussão começou para a absolvição 
de ambos, com sugestões ilegais: 

Quando o presidente Gilmar Mendes ia procla-
mar o resultado, o advogado do condenado ape-
lou pelo bom-senso: que os dois acusados fossem 
absolvidos. O ministro Ayres Britto, num mau 
momento, sugeriu a suspensão do prazo de pres-
crição, como se fosse possível. [...] Diante do ba-
fafá e da pressão, um constrangido Lewandowski 
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disse: “Eu reajusto o meu voto e absolvo ambos 
os réus.” (PIAUI, AGOSTO DE 2010, p. 37). 

Esse trecho antecede uma análise feita pelo repórter, como 
se estivesse exemplificando, e o juízo de valor emitido pos-
teriormente fosse justificável, a partir de situações concretas:

Órgão máximo do Judiciário e sustentáculo da República, o 
Supremo Tribunal Federal é uma instituição que toma deci-
sões de afogadilho, sem muita lógica – como a mudança de 
voto de Lewandowski. Mas sempre as recobre de pompa, de 
um linguajar precioso que faz sobressaírem as observações 
maldosas. Picuinhas se imiscuem em discussões importantes. 
Assessores fazem o serviço de magistrados. Há ministros que 
foram condenados em instâncias inferiores. Um, cujo pedido 
de impeachment só não foi encaminhado ao Senado porque o 
corporativismo prevaleceu. Outro, que chamou o colega de che-
fe de capangas. Até a eleição do seu presidente se dá em terreno 
incerto. (PIAUI, AGOSTO DE 2010, p. 37). 

 
Quanto à eleição, o autor trata o procedimento adotado 

como “regra costumeira e singular”, entre aspas, pois elegem 
o mais velho, embora isso não conste no regimento. Esse 
trecho na narrativa torna evidente que, além de observar e 
entrevistar, o repórter também pesquisou documentos. Isso 
deu credibilidade a um questionamento ousado: “Por que 
simular uma eleição cujo resultado é conhecido?”.

Mais adiante, o texto também discorre sobre o papel da 
comunicação, através da criação da TV Senado: “Sem a TV 
Justiça, criada nos anos 90, muita coisa ficava entre quatro 
paredes”. Em seguida, traz depoimentos que afirmam que a 
TV ajudou o órgão a ser mais transparente, enquanto outros 
dizem que criou um palanque para ministros se tornarem 
celebridades. Este é um dos conflitos apontados, somados a 
curiosidades sobre a rotina no local e a vida de cada ministro. 
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Os fragmentos são apresentados com ideias ambíguas, como 
em: “Nas segundas e sextas-feiras não há julgamentos. Cada mi-
nistro, nisso como em tudo, faz o que lhe aprouver”. Na frase 
“nisso como em tudo”, referindo-se a “faz o que lhe aprouver”, 
fica subentendido que, embora tenham uma função específica 
e importante, costumam fazer o que querem, contrariando seu 
propósito no cargo. Essa ideia se torna ainda mais clara em outro 
trecho, no qual, mesmo sendo outro dia da semana, a sessão não 
ocorre por não ter o número mínimo de participantes neces-
sário: “É o começo de uma noite de quinta-feira. Não houve a 
costumeira sessão plenária da tarde, por falta de quorum”. 

Essas informações são conflitadas com dados de benefí-
cios recebidos – tratados pela narrativa como “mordomias”:

Os ministros dispõem de infraestrutura, remuneração 
e mordomias excelentes. O orçamento do Supremo 
para este ano é de 510 milhões de reais. Trabalham lá, 
no prédio principal e nos dois anexos, 1 135 servido-
res concursados, 1 250 terceirizados e 176 estagiários. 
A frota tem 70 veículos, que gastam 35 mil de com-
bustível e rodam cerca de 13 mil quilômetros por mês. 
Dezenove deles – os Ômegas de luxo – são para os 
onze ministros. O salário de um ministro é de 26 mil 
reais. O presidente recebe uma gratificação adicional 
de 1 700 reais. E os que atuam cumulativamente no 
Tribunal Superior Eleitoral recebem jeton de 3 mil. 
Continuam recebendo depois que se aposentam, e 
também depois que morrem, por seus dependentes. 
(PIAUÍ, AGOSTO DE 2010, p. 43).

O repórter vai além dos dados e parece ter pesquisado 
toda a história particular, mas relacionada de alguma forma 
ao tema principal, como a ameaça de destituição do minis-
tro Marco Aurélio, por alterar o conteúdo de uma decisão 
colegiada. O caso era um pedido de habeas corpus para um 
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oficial da Aeronáutica flagrado com 33 quilos de cocaína. 
De acordo com a narrativa, cabia a ele a redação do acórdão, 
considerando ilegal a prisão preventiva, por excesso de prazo, 
assegurando ao acusado o direito de aguardar o julgamento 
em liberdade. Até então, não há nada de errado, mas o confli-
to aparece no termo acrescentado por Marco Aurélio: 

“Torno definitiva a liminar, para que o paciente 
aguarde em liberdade o julgamento dos citados 
processos e, na hipótese de condenação, a imuta-
bilidade do ato processual formalizado.” Em ou-
tros termos: ele dizia que o réu deveria ficar em 
liberdade mesmo em caso de condenação. (PIAUÍ, 
AGOSTO DE 2010, p. 43).

 
O oficial foi condenado a 17 anos de prisão e, mesmo após 

muitas discussões, o ministro não alterou sua posição.  Mais do 
que isso, a narrativa justifica a importância de contar o caso: 
“Pouquíssima gente soube da história fora do Supremo”. 

A apuração também buscou casos em que os próprios 
ministros, supostos exemplos de justiça, estão envolvidos 
em ações judiciais: 

O outro caso, em que os valores são muito maio-
res, é o do ministro Eros Grau. Ele exerceu grande 
parte do mandato sob a vigência uma sentença que 
o condenou a devolver 2,7 milhões de reais ao erá-
rio paulista por contratos ilegais com o Metrô. A 
sentença foi proferida em 19 de setembro de 2005, 
quando Grau já estava no Supremo, pela juíza Ale-
xandra Fuchs de Araújo, de São Paulo. A juíza con-
siderou parcialmente procedente uma ação popular 
do advogado e ex-deputado Samir Achôa contra 
contratos administrativos firmados entre o Metrô e 
escritórios de advocacia, entre eles o de Eros Grau. 
Ele foi contratado, entre 1992 e 1998, pelo critério 
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da notória especialização, que dispensaria o pro-
cesso licitatório. Os valores pagos pelo Metrô ao 
escritório de Grau somaram 4,8 milhões de reais. 
(PIAUÍ, AGOSTO DE 2010, p. 46).   

A apuração vai além disso. Expõe que além de ter con-
tinuado no cargo, mesmo sob a sentença decretada, ainda 
julga um caso parecido como improcedente: 

[...] A mudança da sentença, no entanto, foi feita 
quase quatro anos depois, em julho de 2009. O que 
significa que Grau esteve cinco anos sub judice 
como ministro do Supremo. Nessa situação, não se 
declarou suspeito quando foi relator de uma ação 
penal pública muito semelhante, que questionava 
a legalidade da contratação emergencial de advo-
gados por uma prefeitura catarinense. O ministro 
considerou a ação penal improcedente. (PIAUÍ, 
AGOSTO DE 2010, p. 46).   

Portanto, com passos que os editores apontam como 
cuidadosos, muitas vezes, a piauí chegou à frente e, reiteran-
do, embora seja publicada mensalmente, vários temas reper-
cutem e se transformaram em manchete de jornais diários. 
Justificando essa curiosidade, a autodefinição do veículo é 
a preferência por desconfiar de quem não tem dúvida. A 
análise das reportagens sugere um diagnóstico semelhante à 
sugestão de Medina: 

Assim, a percepção e observação do real, discipli-
nadas para a narrativa da complexidade, neutrali-
zam o comodismo simplificador das fórmulas de 
trabalho (do tipo responder esquematicamente 
ao quem, o quê, onde, quando, como e porquê). 
(MEDINA, 1996, p. 33). 
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De modo geral, as narrativas trazem consigo reflexões 
comuns, conflitos sociais e culturais, apontam incoerências 
e contradições. Um objetivo claro de causar estranhamento 
em relação a uma situação aparentemente estável. Isso só é 
possível através da apuração. O desconhecido ou o oculto 
só serão descobertos com questionamentos, apreensões, in-
quietações e com insistência. Esse é o papel do repórter e a 
execução dessa tarefa prescinde de uma boa apuração, como 
também, consequentemente, é sinônimo do bom Jornalismo. 

Considerações finais

A proposta da piauí é constituir uma revista diferencia-
da. Trata-se de uma aspiração ousada, mas, como é possível 
perceber através da análise, tampouco surpreendente. Trata-
-se de propor bons temas, até mesmo conhecidos, mas que 
não esgotaram as possibilidades de apuração, e aí sim es-
crever as narrativas como quem conta boas histórias. Nada 
além de um Jornalismo de qualidade. Surpresa seria se isso 
não acontecesse mais e o fazer jornalístico se encerrasse de 
vez nas salas de redação, através do telefone e da Internet. 

Além disso, também é preciso reconhecer que o Jornalis-
mo de qualidade não é privilégio somente da revista estuda-
da. Lançar um olhar sobre a imprensa, inclusive sobre a piauí, 
é admitir as imperfeições, mas reconhecer as potencialidades.  

Ao apertarmos o passo rumo à compreensão da re-
vista, percebemos os repórteres mais uma vez na rua, à 
moda antiga, percorrendo trajetos arenosos, pedregosos, 
subindo morros, escalando a realidade social – como um 
epitáfio das narrativas proclamadas por Walter Benjamin 
e a exemplo de conclamados repórteres como João do 
Rio, no início do século XX. Benjamin, ainda na década 
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de 1930, assinalava que a arte de narrar encaminhava-se 
para o fim, justamente porque as ações da experiência 
humana estavam em baixa. Apesar disso, sua perspectiva 
era otimista e, de fato, exemplos como esses mantêm a 
proposta contemporânea. 

Sobretudo, entendemos a apuração como um pas-
so indispensável e norteador da atividade jornalística. 
Porém, nem todos os veículos de comunicação e pro-
fissionais possuem tempo e os mesmos recursos finan-
ceiros para buscar tantas minúcias. Isso depende da po-
lítica editorial, do tempo e de todos os fatores citados 
por Tuchman (1983), ao explicar o Jornalismo a partir 
do Newsmaking. Apesar disso, as limitações não justifi-
cam erros e incoerências e é preciso considerar também 
a sensibilidade e o olhar arguto do repórter sobre a 
realidade. O que leu, ouviu e como encara cada perso-
nagem e pauta.  

Como também é possível notar, os passos do repórter 
estão ali, impressos junto com o texto. Isso deixa o método 
mais evidente e aumenta a credibilidade da narrativa. Nessa 
perspectiva, ao invés de buscar estratégias de afastamento e 
o apagamento das marcas de enunciação, a piauí propõe a 
autoria. Ou seja, o autor está ali, presente na forma do “eu”, 
relatando o que viveu.   

Em ambos os casos, buscando uma estratégia de apro-
ximação ou afastamento, a narrativa continua sendo uma 
escolha, de trechos e personagens mais importantes. Os ca-
minhos são muitos, alguns dos quais buscamos traçar neste 
artigo. O importante é reconhecer que não há melhor ou 
pior, mas um manancial de possibilidades. Não faltam ex-
pectativas e o resultado deve ser, sempre, o bom e velho 
Jornalismo a serviço do público. 
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1.
Quando Lasswell encontra 
a cobertura eleitoral da FSP: 
Uma proposta para uso do “Coefi-
ciente de Desequilíbrio” de 
H. Lasswell na análise empírica da 
produção jornalística sobre o PT 
e o PSDB nas eleições de 
2002 a 2010 a presidente do Brasil

Emerson Urizzi Cervi
 

 

1. Introdução

A pesquisa empírica em Jornalismo tem aproximada-
mente um século de existência. E não está restrita apenas 
aos conhecidos estudos de análise de conteúdo feitos pela 
Escola de Chicago, a partir dos anos 10, do século XX, 
nos Estados Unidos. O grupo de pesquisadores reunidos 
na universidade de Chicago foi responsável pelos primeiros 
passos das pesquisas de campo em comunicação a partir 
de suportes impressos e dos então novos meios eletrônicos 
(cinema e rádio). Porém, em 1910, em uma conferência de 
abertura da Associação Alemã de Sociologia, Max Weber 
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defendeu que para entendermos a sociedade de então era 
preciso estudar os jornais com régua (Weber, 2005). Ele diz, 
textualmente, “teremos que medir com tesoura e compas-
so como foi se transformando o conteúdo dos jornais, em 
seu aspecto quantitativo, no transcurso da última geração” 
(Weber, 2005, p. 20). Os objetivos dos estudos chamados 
pelo sociólogo alemão de “programa de pesquisa para a so-
ciologia da imprensa” seriam os de podermos investigar as 
relações de poder criadas pelo Jornalismo ao tornar públi-
cos determinados temas e questões.

No mesmo período, desenvolvia-se nos Estados Uni-
dos um conjunto de pesquisas sobre os impactos da mídia 
na sociedade contemporânea, capitaneadas por um grupo 
de sociólogos. Conhecida por Escola Empírica de Chicago, 
foi responsável pelas primeiras teorizações sobre a relação 
entre mídia e sociedade, utilizando instrumentos de pes-
quisa de campo – não a ensaísta/filosófica que havia pre-
dominado em todo o século XIX. Um dos autores mais 
expoentes da primeira fase dessas pesquisas foi o sociólogo 
Harold Lasswell, que estabeleceu as bases para o uso da análi-
se de conteúdo dos textos publicitários e jornalísticos com 
fins políticos. Em artigo publicado na revista Pulbic Opinion 
Quarterly (POQ), de 1961, o então diretor do departamen-
to de sociologia da Universidade de Chicago reconhece 
ser de “Lasswell a introdução da técnica de abordagem da 
análise de conteúdo, com uma preocupação de dissecação 
molecular do conteúdo da comunicação, permitindo mui-
tos avanços na metodologia científica [tradução do autor]” 
(Janowitz, 1961, p. 650)1. O próprio Lasswell, em artigo na 

1.  No original: “[...]for lasswell the tecnique and approach  of content 
analisys, with is concern for the molecular  dissection of communi-
cation content, came came as do many advances in the metodology 
of science.”
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POQ, publicado em coautoria com Dorothy Blumenstock, 
em 1939, apresenta os resultados de uma pesquisa sobre o 
volume de aparições do que eles chamam de propaganda 
comunista em jornais da cidade de Chicago na primeira 
metade da década de 1930. A partir dos conteúdos dos pe-
riódicos estudados, eles concluem que o discurso comunis-
ta, nos jornais, cresceu junto com o aumento no número de 
filiados ao partido comunista de Chicago, ambos estimu-
lados pela crise econômica gerada pela depressão de 1929 
(Lasswell e Blumenstock, 1939).

Mais recentemente, em 2006, outro sociólogo reconhe-
cido pelas suas contribuições teóricas na área da comunica-
ção, Jünger Habermas, publicou artigo na revista Communi-
cation Theory, no qual apresenta um conjunto de categorias 
para a análise empírica da produção jornalística atual – es-
pecificamente relacionado à identificação das fontes que 
são citadas nos textos dos periódicos. A esse artigo ele dá 
o nome de “Comunicação Política na sociedade midiáti-
ca: será que a democracia ainda desfruta de uma dimen-
são epistêmica? O impacto da teoria normativa na pesquisa 
empírica [tradução do autor]”2. No texto, Habermas de-
fende que o centro do debate democrático nas sociedades 
complexas ainda são os meios de comunicação e, portanto, 
é preciso conhecer que atores políticos conseguem espaço 
nos jornais para manifestar suas opiniões e visões de mundo 
(Habermas, 2006).

Tendo em vista a contínua relação feita, ao longo do 
século XX, por diferentes escolas teóricas entre pesquisa 
empírica jornalística e a esfera política, o paper propõe a 
adaptação de uma técnica de análise de conteúdo, chamada 

2.  No original: “Political Communication in media society: does dec-
moracy still enjoy na epistemic dimension? The impact of  norma-
tive theory on empirical research”
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de Coeficiente de Desequilíbrio, para o estudo das cober-
turas eleitorais do jornal Folha de São Paulo nas disputas 
presidenciais de 2002, 2006 e 2010, no Brasil. A técnica foi 
apresentada por H. Lasswell, em 1942, para a verificação em-
pírica da presença de textos com cargas valorativas positivas 
e negativas sobre a Alemanha nazista, por dez jornais norte-
-americanos, durante a segunda guerra mundial. Aqui, ele é 
aplicado para comparação entre tipo de tratamento dispensa-
do pela Folha de São Paulo (positivo ou negativo) aos candi-
datos dos dois principais partidos das disputas – PSDB e PT.

Busca-se testar um instrumento de análise empíri-
ca quantitativa apenas dos textos com valências positivas 
e negativas dos candidatos e não a cobertura toda. Com 
isso, acredita-se possível responder se houve uma cober-
tura equilibrada ou desequilibrada em termos de valências 
na FSP para os dois principais candidatos que disputaram 
as eleições presidenciais no Brasil. Serão utilizados dados 
empíricos de dois grupos de pesquisa permanentes que 
fazem o monitoramento da cobertura eleitoral: Grupo 
de Pesquisa em Mídia, Política e Atores Sociais, da Uni-
versidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e Grupo de 
Pesquisa em Comunicação Política e Opinião Pública, da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR). A metodolo-
gia de coleta de dados utilizada pelos dois grupos é uma 
adaptação da proposta original feita pelo grupo de pes-
quisadores liderados por Marcus Figueiredo, do Instituto 
Doxa, então vinculado ao Iuperj (Instituto Universitário 
de Pesquisas do Rio de Janeiro).

A partir daqui, o paper está dividido em três partes. Na 
primeira é feita uma contextualização das três disputas elei-
torais, em especial no que diz respeito aos dois principais 
candidatos. Em seguida são apresentados os dados empíri-
cos e as análises do Coeficiente de Desequilíbrio das valên-
cias positivas e negativas para o PT e PSDB. Por fim, são 
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feitas considerações a respeito do rendimento da aplicação 
dessa técnica de análise a um tipo de produção jornalística 
específica, que é a cobertura eleitoral.

 
2. O contexto eleitoral e da cobertura jornalística
 

Apesar da recorrente afirmação de que o Brasil tem um 
número muito grande de partidos políticos e que isso atra-
palha o nosso sistema eleitoral, as composições das mais 
recentes disputas presidenciais apontam no sentido oposto. 
Entre 2002 e 2010, tivemos, no máximo, quatro candida-
tos viáveis eleitoralmente em cada disputa. Além disso, de-
monstrando estabilidade do nosso sistema político, apenas 
dois partidos conseguiram passar para o segundo turno nas 
três disputas em análise aqui: PT e PSDB3. Em 2002, Luis 
Inácio Lula da Silva (PT) e José Serra (PSDB) fizeram, jun-
tos, no primeiro turno, 77,12% dos votos válidos, com vi-
tória do candidato petista no segundo turno.

Em 2006, Lula (PT), candidato à reeleição, e Geraldo 
Alckimin (PSDB) pela oposição somaram 90,2% dos votos 
válidos no primeiro turno. Lula (PT) conseguiu a reeleição 
no segundo turno. Em 2010, nova dobrabinha de petistas e 

3.  Em 2002, candidataram-se à presidência da república, além de 
Lula (PT) e José Serra (PSDB),Anthony Garotinho (PSB), Ciro 
Gomes (PPS), Zé Maria (PSTU) e Rui Costa Pimenta (PCO). Em 
2006 foram candidatos Lula (PT), Geraldo Alckimin (PSDB), He-
loísa Helena (Psol), Critovam Buarque (PDT), Ana Maria Ran-
gel (PRP), José Maria Eymael (PSDC) e Luciano Bivar (PSL). Em 
2010, concorreram, Além de Dilma Rousseff (PT) e José Serra 
(PSDB), Marina Silva (PV), Plínio de Arruda Sampaio (Psol), José 
Maria Eymael (PSDC), José Maria de Almeida (PSTU),Levy Fi-
delix (PRTB), Ivan Pinheiro (PCB) e Rui Costa Pimenta (PCO) 
(Fonte: www.tse.org.br).



458 Jornalismo: História, Teorias, Gêneros e Práticas

tucanos na preferência eleitoral. Dilma Rousseff (PT) e José 
Serra (PSDB) tiveram 79,5% dos votos válidos, no primei-
ro turno, com a primeira sendo eleita no turno seguinte. 
Esses dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
mostram a estabilidade do sistema partidário brasileiro nas 
últimas três eleições. Nelas, os concorrentes do PT e PSDB 
estiveram à frente nas intenções de votos e somaram pelo 
menos ¾ do total de votos válidos em cada disputa.

A “normalidade”, nas recentes disputas presidenciais, 
permite uma análise comparativa da cobertura feita pela 
imprensa dos processos eleitorais. Isso porque, apesar do 
predomínio de votos, o contexto das disputas entre PSDB e 
PT foi alterado entre as três disputas. Em 2002, o candidato 
petista fazia oposição ao então governo de Fernando Hen-
rique Cardoso (PSDB). O ex-ministro José Serra disputava 
como candidato da continuidade. Com a vitória de Lula, 
em 2006, ele, naturalmente, concorreu à reeleição e seu 
principal opositor tornou-se o candidato do PSDB, então 
governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Na mais re-
cente disputa, sem poder concorrer à reeleição, Lula apoiou 
a candidatura da ministra chefe da Casa Civil, Dilma Rous-
seff. O PSDB teve como candidato de oposição o então 
governador de São Paulo, José Serra. Enquanto o mesmo 
candidato do PSDB, em 2002 e 2010, José Serra, passou de 
situacionista a concorrente da oposição, o PT disputou a 
primeira eleição como oposição e terminou como partido 
da situação.

Outra informação importante para a análise é que quase 
todos os principais atores dos dois partidos nas disputas pre-
sidenciais eram paulistas. À exceção de Dilma Rousseff, os 
demais: Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Geraldo 
Alckmin e Lula são políticos paulistas com história de mili-
tância no Estado. Além disso, Serra e Alckmin participaram 
das campanhas presidenciais pouco antes ou logo após se-
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rem eleitos governadores de São Paulo. Isso ganha impor-
tância se considerarmos que a cobertura a ser analisada aqui 
é a feita pelo jornal Folha de São Paulo, com sede na capital 
paulista, e maior influência no debate político regional.

A Folha de São Paulo foi escolhida para a análise da 
cobertura eleitoral por ser um dos diários com maior ti-
ragem do país. Segundo informações do próprio jornal, 
em 2010, a circulação paga média por dia foi de 294,4 
mil exemplares (www1.folha.uol.com.br). Essa circulação 
é majoritariamente concentrada no Estado de São Paulo. 
Apesar disso, faz parte do grupo de comunicação da FSP 
a agência de notícias Folha (AF), uma das agências mais 
acessadas por veículos de comunicação regionais, e, con-
siderando que o conteúdo produzido pela AF é próximo 
daquele publicado pela FSP, o conteúdo desse jornal não 
se distancia da média do que se publica sobre campanhas 
eleitorais em outros periódicos brasileiros. Some-se a isso o 
fato de que a linha editorial se define a partir dos princípios 
editoriais de “pluralismo, apartidarismo, Jornalismo crítico 
e independência”4. Que são, basicamente, os mesmos que 
norteiam todo o Jornalismo diário brasileiro. No entanto, 
não se espera com isso extrapolar os resultados obtidos so-
bre a cobertura da FSP para os demais jornais brasileiros. 
Pretendemos, apenas, estudar as coberturas deste jornal das 
três disputas eleitorais em questão.

O objeto específico de análise, aqui, são as citações dos 
candidatos a presidente do PT e PSDB, entre 2002 e 2010, 
que apresentam valências válidas (positiva ou negativa), ou 
seja, não neutras. Para tanto, é utilizada a técnica de análise 
de conteúdo, que, segundo Bauer (2003), pode ser definida 

4.  Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/institucional/conheca_a_
folha.shtml Acesso em 12/07/2010
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como um método de observação empírica, que usa códigos 
numéricos para representar quantidades, tipos, qualidades 
e distinções nos textos, permitindo identificar valores in-
dividuais ou a construção de indicadores a partir de várias 
características. Para tanto, a técnica parte de dois conjuntos 
de unidades. As unidades de pesquisa e as unidades de se-
leção. No caso do estudo desenvolvido aqui, as unidades 
de pesquisa são todos os textos publicados nas páginas 
do jornal Folha de São Paulo entre fevereiro e outubro 
dos anos eleitorais. Porém, são analisados apenas os textos 
que contém o nome de pelo menos um dos candidatos a 
presidente do PT ou PSDB. Portanto, os candidatos são as 
unidades de seleção. Cada texto que cita o nome de pelo 
menos um dos candidatos a presidente é uma entrada no 
banco de dados.

Aqui, não serão analisadas todas as entradas - citações 
dos dois principais candidatos em cada disputa – mas ape-
nas aquelas que tiverem valências válidas. Para cada uma 
das entradas, é dado um código referente à valência, que 
é o aferido a partir de elementos valorativos explícitos 
no texto. A valência pode ser “positiva”, “negativa” ou 
“neutra”. De acordo com o livro de código dos grupos 
de pesquisa, valência positiva ocorre quando há um texto 
sobre ou com o candidato abordando ações de sua ini-
ciativa; autodeclaração, declarações do autor do texto ou 
de terceiros favoráveis ao candidato, no que diz respeito 
a avaliações de ordem moral, política, pessoal ou a suas 
propostas de governo; assim como resultados de pesquisas 
eleitorais ou estudos favoráveis à candidatura. Já a valência 
negativa é aquela que aparece em textos com ressalvas, 
críticas ou ataques explícitos ao candidato, contendo ava-
liação de ordem moral, política ou pessoal do autor do 
texto ou de terceiros sobre a atuação do candidato ou de 
suas propostas. Também vale para a divulgação de resulta-
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dos de pesquisas ou estudos desfavoráveis ao parlamentar. 
A valência neutra está presente em textos em que consta 
apenas a agenda do candidato, citação sem avaliação mo-
ral, política ou pessoal do candidato; simples reprodução 
de resultados de campanha, sem avaliação sobre a posição 
adotada pelo candidato5.

Assim, o total da cobertura dos candidatos à Presidência 
da FSP divide-se em textos com valência positiva, negativa 
e neutra, com predomínio da última sobre as demais. Por 
se tratar de um jornal diário, com cobertura fragmentada, 
e que se apresenta a partir dos princípios do apartidarismo 
e independência, há uma tendência de encontrarmos mais 
textos puramente informativos, como, por exemplo, defini-
ção de agenda de candidato, do que entradas com juízos de 
valores explícitos - sejam eles positivos ou negativos. Para se 
ter uma ideia, os percentuais de valências neutras variaram 
entre 43% e 76% do total de entradas dos candidatos do PT 
e PSDB nas três eleições.

O gráfico 1, a seguir, representa as proporções de cada 
uma das valências, na cobertura da FSP, dos candidatos dos 
dois partidos nas três eleições. Eles permitem visualizar 
como a valência neutra predomina. Também se pode notar 
um crescimento no número de citações do candidato do 
PT, em 2006, em função de ser presidente concorrendo à 
reeleição e estarem computadas tanto as citações como pre-
sidente como as de candidato. Também é o ano com maior 
proporção de valências negativas para o PT.

5.  As definições de valências utilizadas pelos grupos de pesquisa da 
UFPR e UEPG são adaptações dos conceitos originais presentes 
nas primeiras pesquisas realizadas pelo Instituto Doxa/Iuperj, nos 
anos 90, sobre análise de conteúdo da cobertura eleitoral em meios 
de comunicação impressos no Brasil.
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Gráf. 1 – Valências positiva, negativa e neutra para 
PSDB e PT nas coberturas das três eleições

Fonte: Autor a partir de dados dos grupos de pesquisa 
UFPR/UEPG

Dando continuidade à análise, valências positiva e ne-
gativa são chamadas de “válidas” por apresentarem, explici-
tamente, uma posição contrária ou favorável ao candidato 
no texto. Já a valência neutra não pode ser incluída entre as 
válidas por não permitir um posicionamento claro, a partir 
do conteúdo do texto. Portanto, serão objeto de análise, 
aqui, as entradas referentes às faixas verde e azul do gráfi co 
1. A análise sobre o posicionamento do jornal em relação 
aos candidatos, a partir do Coefi ciente de Desequilíbrio 
(Lasswell, 1980), tem o objetivo de identifi car se a cobertu-
ra tendeu a ser mais favorável ou desfavorável a ambos ou 
a um deles apenas.

A partir daqui, pretende-se saber se, descontadas as va-
lências neutras, os textos publicados pelo jornal são mais 
positivos ou negativos para um dos partidos, ou seja, se exis-
te e qual o grau de desequilíbrio nas valências válidas da co-
bertura. Também será possível perceber se houve mudança 
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no “desequilíbrio” da cobertura dos partidos entre as dispu-
tas eleitorais. O detalhamento da aplicação da metodologia 
de análise da FSP, assim como apresentação dos dados e a 
descrição dos coeficientes de desequilíbrio são objeto do 
próximo tópico.

 

3. Análise de dados e identificação do 
“desequilíbrio” da cobertura eleitoral da fsp

 

A cobertura da FSP fez das três eleições apresentou al-
gumas diferenças em relação às citações dos candidatos do 
PT e PSDB. A primeira diz respeito ao total de citação dos 
candidatos, aqui, incluindo todos os que disputaram cada 
uma das eleições presidenciais. Como sumarizado, na tabela 
1; a seguir, em 2002, houve um total de 7,1 mil citações de 
candidatos a presidente, contra 8,5 mil, em 2006, caindo 
para 6,1 mil em 2010. A mais recente foi a que apresentou 
o menor número de citações de candidatos. Em relação às 
citações do candidato do PDSB, em 2002, foram 4,1 mil 
(58,3%) do total de textos que continham o nome de um 
dos concorrentes. Em 2006, foram apenas 3,6 mil citações, 
com participação proporcional de 42,9% no total de tex-
tos. Em 2010 são 3,3 mil citações (54,2%). Já o candidato 
do PT foi citado 4,0 mil vezes em 2002 (56,3%); 6,8 mil 
vezes em 2006 (79,9%) e 4,1 mil em 2010 (67,4%). O cres-
cimento da participação do PT, no total das citações dos 
candidatos, em 2006, explica a elevação no número total 
de citações naquele ano. Como já referido antes, 2006, foi a 
única eleição dentre as três analisadas, aqui, em que o então 
presidente era candidato à reeleição. Assim, todas as citações 
de Lula no jornal foram computadas, inclusive aquelas em 
que ele aparece como Presidente da República.
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 Tab. 1 – Total de citações do PSDB e PT 
por ano eleitoral

Ano Cit. Total Cit. PSDB Cit. PT
2002 7.189 4.194 (58,34) 4.048 (56,31)
2006 8.595 3.690 (42,93) 6.873 (79,96)
2010 6.160 3.339 (54,20) 4.157 (67,48)

Fonte: Autor a partir de dados dos grupos de pesquisa 
UFPR/UEPG

 

Se desconsiderarmos as citações de Lula Presidente, em 
2006, os dois partidos teriam participações muito próximas, 
ou seja, estariam em cerca de metade dos textos publicados 
sobre a disputa presidencial. Percebe-se que, de maneira ge-
ral, a cobertura da disputa presidencial pela FSP é baseada 
nos partidos maiores. Ressalte-se, ainda, que do ponto de 
vista geral, 2010, foi o ano em que o jornal apresentou o 
menor volume de cobertura sobre os candidatos à Presi-
dência da República.

O gráfico 2, a seguir, mostra a dinâmica das citações dos 
candidatos do PSDB e PT nas três eleições analisadas. O 
gráfico reúne as citações dos concorrentes por mês, come-
çando em fevereiro de cada ano e seguindo até o final de 
outubro, quando ocorre o segundo turno. A diferença entre 
as curvas de 2006 reforça que o candidato à reeleição tem 
maior visibilidade no jornal. É a única disputa em que o 
PT tem maior número de citações do que o PSDB, durante 
todo o período (de fevereiro a outubro).

Em 2002 e 2006, os números de citações ficaram muito 
próximos durante todos os dez meses analisados.   As di-
ferenças entre as duas eleições é que, em 2002, o PSDB 
tem um número de citações por mês, durante o período 
pré-eleitoral, um pouco superior ao PT. No primeiro tur-
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no, os dois partidos se aproximam e, no segundo turno, 
nota-se uma queda das citações de Lula (PT) em relação a 
José Serra (PSDB). Em 2010, ao contrário, a candidata do 
PT apresentou um número maior de citações do que o do 
PSDB até o mês de abril. Em seguida, eles fi caram muito 
próximos. No primeiro turno, percebe-se um equilíbrio 
entre eles para, em seguida, haver um número de citações 
de  Rousseff  superior ao de Serra.

Gráf.2 – Total de citações dos candidatos do PSDB e 
PT por mês e ano eleitoral

Fonte: Autor a partir de dados dos grupos de pesquisa 
UFPR/UEPG
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Até aqui, verificamos, em relação à quantidade de cober-
tura da FSP, nas últimas três eleições presidenciais, que: em 
primeiro lugar há uma média de cobertura próxima de 30 
citações de candidato por edição, entre fevereiro e outubro. 
Desse total, em torno da metade é de citações de candidatos 
do PT e/ou PSDB. Porém, apenas o número de citações dos 
candidatos não é suficiente para indicar um padrão compara-
tivo de cobertura do jornal. Percebe-se também que, no ano 
em que o PT teve candidato à reeleição, aumentou a partici-
pação relativa dele nas edições do jornal, quando comparado 
à presença do candidato do PSDB. Apenas a verificação da 
presença dos candidatos não é suficiente para os objetivos 
deste trabalho. O próximo passo é analisar as valências das 
citações, pois um candidato muito citado, porém, de forma 
negativa, não está sendo “favorecido” pelo periódico. 

A tabela 2, a seguir, mostra os percentuais de valências 
dos candidatos dos dois partidos analisados aqui. Como ou-
tros estudos têm demonstrado, há uma tendência de textos 
neutros na cobertura diária das campanhas eleitorais. São, 
normalmente, informações sobre agenda de campanha. As 
valências neutras para os dois partidos em 2002 e 2010 va-
riaram entre 67% e 76% do total, ou seja, cerca de três em 
cada quatro citações dos candidatos eram neutras. Apenas 
em 2006 é que as valências neutras apresentaram queda, 
ficando em 43,3% para o PSDB e 42,1% no caso do PT.

Comparando as valências válidas (positiva e negativa) em 
cada partido por ano, percebe-se que em 2002, no caso do 
PSDB, o percentual de negativa foi quase três vezes maior que 
a de positiva (23,4% a 8,3%), enquanto que, em 2006, essa dife-
rença caiu bastante, ficando muito próximas, embora ainda mais 
negativo que positivo (25,9% contra 30,7%); para, em 2010, a 
diferença voltar a crescer, ficando em quase o triplo de valência 
negativa (16,8%) em relação ao percentual de positivo (6,5%).

No caso dos candidatos do PT, as diferenças entre valências 
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válidas não foram tão grandes. Em 2002, a valência negativa 
ficou em torno de um terço a mais do que o percentual de 
positiva (18,0% a 14,8%). Em 2006, as diferenças proporcionais 
mantiveram-se praticamente as mesmas, com vantagem para a 
negativa (25,4% a 34,3%). Em 2010, cresceram e a valência ne-
gativa da candidata do PT quase chega ao dobro da positiva na 
FSP (8,4% de positiva contra 15,3% de negativa). Há um com-
portamento padrão nas três disputas para os dois partidos: sem-
pre as valências negativas são superiores às positivas, o que será 
melhor discutido e testado, empiricamente, na próxima seção, 
com o uso da “fórmula de Desequilíbrio” de Lasswell (1980).

 

Tab. 2 – Participação das valências para PSDB e PT nas 
disputas presidenciais na FSP

Fonte: Autor a partir de dados dos grupos de pesquisa 
UFPR/UEPG

 

Ainda em relação aos dados apresentados na tabela 2, 
podemos fazer a comparação entre as valências dos diferen-
tes partidos em cada disputa. Em 2002 e em 2010, o PSDB 
apresentou um percentual menor de valências positivas do 
que o PT. Em 2002, José Serra teve 8,3% de positiva, contra 
14,8% de Lula. Em 2010, foram 6,5% de valência positiva 

Ano 
Valência PSDB Valência PT 

Positiva Negativa Neutra Positiva Negativa Neutra 

2002 349 (8,32) 983 (23,44) 2.862 (68,24) 602 (14,87) 732 (18,08) 2714 (67,05) 

2006 956 (25,90) 1.134 (30,73) 1.600 (43,37) 1611 (25,44) 2364 (34,39) 2898 (42,17) 

2010 218 (06,53) 561 (16,80) 2.560 (76,67) 351 (8,44) 639 (15,37) 3167 (76,17) 
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para Serra, contra 8,4% em 2010. Em 2006, Alckmin teve 
um pouco mais, proporcionalmente, de cobertura positiva 
do que Lula, com 25,9% contra 25,4%, porém, a diferença é 
de menos de um ponto percentual. Já quanto à comparação 
da cobertura negativa, em 2002 e 2010, o PSDB apresen-
tou percentuais superiores aos do PT. Na primeira disputa, 
esteve em 23,4% de negativo para PSDB, contra 18,0% para 
PT. Na última, a diferença caiu para menos de um ponto 
percentual, sendo 16,8% para PSDB e 15,3% do PT. Apenas 
em 2006 é que essa relação inverteu-se, com o PSDB tendo 
menos cobertura negativa do que o PT. O total foi 30,7% 
para o primeiro, contra 34,3% para o segundo. Percebe-se, 
ainda, que esse foi o ano em que as valências neutras apre-
sentaram os menores percentuais para os dois partidos.

O gráfico 3, abaixo, representa as curvas de tendência 
das valências válidas para os dois partidos entre os meses de 
fevereiro de outubro de cada ano A imagem foi segmentada 
entre os períodos pré-eleitoral, primeiro e segundo turnos 
para facilitar a visualização. As linhas continuam indicam o 
total de citações positivas dos candidatos por mês. As ponti-
lhadas fazem o mesmo para as valências negativas.

Em 2002, percebe-se um crescimento constante das 
valências positivas e negativas dos dois partidos no perío-
do pré-eleitoral e primeiro turno. No segundo turno, há 
uma queda de todas as valências válidas, indicando uma 
maior participação proporcional da valência neutra para 
PSDB e PT. As tendências também são praticamente as 
mesmas entre a valência negativa e positiva para o PSDB. 
A primeira fica acima durante todo o período. Já no caso 
do PT, existem variações e, em boa parte do primeiro 
turno, a soma de citações com valência positiva é maior 
do que a de negativa.
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Graf. 3 – Curvas de valências válidas para 
PSDB e PT na FSP entre 2002 e 2010

Fonte: Autor a partir de dados dos grupos de pesquisa 
UFPR/UEPG

Na eleição seguinte, em 2006, o comportamento das va-
lências válidas é distinto. Há uma tendência de crescimen-
to ao longo de todo o período para os dois partidos. Em 
praticamente todos os meses (exceto em junho), o número 
de citações negativas ao PSDB é maior do que o de posi-
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tivas ao partido. No caso do PT, em junho e no início do 
primeiro turno, percebe-se uma inversão, com maior soma 
de citações positivas em relação a negativas. No segundo 
turno, as citações negativas dos dois partidos ficam muito 
acima das positivas.

O gráfico 3 reforça a informação contida na tabela 1 de 
que, em 2010, a FSP dedicou menos espaço com valência 
válida para os concorrentes dos dois principais partidos. É, 
nesse ano, que se notam as menores variações das tendên-
cias de valências válidas ao longo do tempo (as curvas apre-
sentam menores ângulos) e também contam com somas 
mais baixas nos meses. Isso indica que não houve um cres-
cimento tão grande da presença dos candidatos do PSDB e 
PT, nas páginas dos jornais, entre fevereiro e outubro, como 
percebido nas anteriores. Seguindo o padrão das cobertu-
ras de eleições anteriores, a soma de valências negativas do 
PSDB ficou acima da soma de positivas para o partido em 
praticamente todo o período analisado (exceto, novamente, 
o mês de abril).

Percebe-se, ainda, um “distanciamento” entre as valên-
cias positivas e negativas do PSDB, a partir do início da 
campanha (mês de julho), quando as duas curvas passam a 
apresentar direções opostas. Já no caso do PT, entre maio 
e junho as valências positivas são em número maior que 
as negativas. Depois, durante o primeiro turno, no mês de 
agosto, acontece a mesma coisa. Apenas no segundo turno 
é que o número de citações negativas fica consistentemente 
maior que o de positivas para o PT.

Feita a discussão geral sobre as valências válidas dos dois 
principais candidatos nas eleições presidenciais a partir da 
FSP, o próximo passo é analisar como se dá a dinâmica 
dessas valências ao longo dos períodos de cobertura. Para 
tanto, utilizam-se os resultados de teste de similaridade Q 
de Yule, que mede as diferenças na presença ou ausência 
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de determinada característica, quando comparada à outra. 
Aqui, a característica analisada é a valência válida (positiva e 
negativa) do PSDB e do PT nas três eleições. A caracterís-
tica a ser testada é o período da cobertura: pré-eleitoral (de 
fevereiro a junho), primeiro turno (de julho a setembro) e 
segundo turno (outubro).

Nesse caso, O coeficiente do teste Q de Yule indica 
qual a possibilidade de encontrarmos mais uma valência em 
um dos períodos analisados em comparação com os demais. 
Quanto à direção, se o coeficiente for positivo, significa que a 
valência tende a se concentrar naquele período, se for negati-
vo, indica o inverso. Quanto à força da relação, o coeficiente 
varia de zero a 1, quanto mais próximo de zero, menor con-
centração de determinada valência em um período. E quan-
to mais próximo de um, maior a possibilidade de encontrá-la.

A tabela 3, a seguir, sumariza os coeficientes das valências 
válidas nos períodos eleitorais das três disputas para os dois 
partidos em análise. A partir dela é possível perceber com-
portamentos distintos dos partidos em cada uma das dispu-
tas, tanto para cobertura positiva, quanto negativa da FSP. 
Começando por 2002, percebe-se que as valências positivas 
do PSDB e do PT concentram-se no primeiro turno, com 
maior força para o último (0,281 e 0,557, respectivamente). 
Houve menos valência positiva para ambos, tanto no perí-
odo pré-eleitoral quanto no segundo turno. Em relação à 
negativa, o comportamento da cobertura do PT e PSDB 
foi similar, com coeficientes positivos, nos períodos pré-
-eleitoral e primeiro turno, e coeficientes negativos (-0,739 
para PSDB e -0,745 para PT) no segundo turno. Isso de-
monstra que a FSP tendeu a reduzir a cobertura negativa de 
José Serra e Lula no segundo turno. Como também houve 
queda da valência positiva no mesmo período, concluí-se 
que o jornal optou por dar maior cobertura neutra no se-
gundo turno sobre os candidatos.
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Tab. 3 – Coeficientes Q-Yule para valências válidas e 
períodos eleitorais na FSP

Fonte: Autor a partir de dados dos grupos de pesquisa 
UFPR/UEPG

 

Em 2006, a cobertura foi diferente. No caso do PSDB, as 
entradas com valência positiva concentraram-se no primei-
ro turno e tenderam a não aparecer nos demais períodos. Já 
a valência negativa concentrou-se no período pré-eleitoral 
e segundo turno, aparecendo menos no primeiro turno. O 
PT, por outro lado, teve entradas com valências positivas 

Ano Período 
Valência PSDB Valência PT 

Positiva Negativa Positiva Negativa 

2002 

Pré-eleitoral -0,212 0,006 -0,428 0,112 

Primeiro turno 0,281 0,423 0,557 0,325 

Segundo turno -0,612 -0,739 -0,467 -0,745 

2006 

Pré-eleitoral 0,075 0,001 0,145 -0,083 

Primeiro turno -0,006 -0,138 0,000 0,036 

Segundo turno -0,070 0,146 -0,127 0,034 

2010 

Pré-eleitoral 0,128 -0,082 -0,142 0,013 

Primeiro turno -0,340 -0,013 -0,011 -0,088 

Segundo turno -0,138 0,142 -0,177 0,110 
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concentrando-se no período pré-eleitoral. Durante o pri-
meiro turno não é possível indicar nenhuma correlação en-
tre eles (coeficiente de 0,000) e, no segundo turno, o coefi-
ciente foi negativo. Ou seja, nesse período, tendeu a ocorrer 
menos valência positiva do que nos demais. Já a valência 
negativa concentrou-se principalmente no primeiro e se-
gundo turnos, aparecendo menos no período pré-eleitoral.

Na disputa presidencial mais recente, em 2010, a cober-
tura eleitoral da FSP tendeu a concentra a valência positiva 
para PSDB no período pré-eleitoral, ocorrendo o inver-
so no primeiro e segundo turnos, que tiveram coeficientes 
negativos (ver tab. 3). Já as valências negativas tenderam a 
ficar mais no segundo turno, e menos nos dois períodos an-
teriores (pré-eleitoral e primeiro turno). As valências para 
a cobertura da candidata do PT foram distintas. No caso 
de valência positiva, não houve concentração em nenhum 
dos períodos. Ao contrário, os coeficientes de todos eles 
mostraram negativos. Já as valências negativas tenderam a se 
concentrar no período pré-eleitoral e segundo turno, com 
coeficientes acima de zero. Já, no primeiro turno, o coefi-
ciente foi negativo (-0,088), indicando que uma tendência 
a não aparecer valência negativa para Dilma Rousseff nesse 
período da campanha.

Em suma, os coeficientes do teste Q-Yule mostraram 
que o padrão das valências para candidatos foi sendo alte-
rado entre as campanhas. Em 2002 houve uma tendência 
de cobertura com valência neutra no segundo turno para 
os dois partidos, ou seja, PT e PSDB tiveram coeficientes 
negativos para as duas valências ao final da campanha. Em 
2006, a FSP tendeu a não apresentar uma cobertura positi-
va do PSDB e do PT, no segundo turno, porém, cresceu a 
participação relativa das valências negativas para ambos nes-
se período. O mesmo aconteceu, em 2010, uma cobertura 
mais negativa conforme se aproxima o final da campanha.
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A informação de que há uma tendência de crescimen-
to da cobertura negativa conforme se aproxima do final 
(ver tab. 3) somada à de que nas três disputas o percentual 
de textos com valência negativa é sempre superior ao per-
centual de valência positiva para os dois partidos (ver tab. 
2) nos obriga a estudar em mais detalhes os padrões de 
cobertura eleitoral da FSP, no que diz respeito à relação 
direta entre as duas valências válidas – positiva e negativa. 
Para tanto, usaremos um cálculo denominado de Coefi-
ciente de Desequilíbrio da cobertura, apresentado e testado 
por H. Lasswell, nos anos 40 do século passado, para análise 
de conteúdo político da mídia impressa norte-americana. 
O sociólogo desenvolveu esse coeficiente para verificar as 
valências dadas pelos jornais dos Estados Unidos à Alema-
nha nazista durante a segunda guerra mundial. No próximo 
tópico, descreve-se como a metodologia foi adaptada para 
a análise da cobertura favorável e desfavorável da FSP aos 
candidatos do PSDB e PT à presidência da república entre 
2002 e 2010.

 
3.1. Aplicação do Coeficiente de Desequilíbrio de Las-
swell à cobertura eleitoral da FSP entre 2002 e 2006.

Em 1943, Harold Lasswell e seus colaboradores publica-
ram como parte do relatório da divisão experimental para 
o estudo das comunicações em tempo de guerra uma pro-
posta de metodologia empírica de análise de conteúdo para 
análise do tratamento dado pelos principais jornais norte-
-americano aos temas Alemanha, nazismo e guerra. A prin-
cipal inovação contida naquela proposta era o uso de um 
coeficiente para medir, comparativamente, o volume de ci-
tações positivas, negativas e sem valência definida em rela-
ção aos temas estudados. A esse indicador os pesquisadores 
deram o nome de “Coeficiente de Desequilíbrio”. Lasswell 
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e seus colaboradores defendiam que a pesquisa empírica 
sobre produção jornalística dependia do avanço no uso de 
técnicas estatísticas para a análise objetiva de conteúdos das 
publicações jornalísticas.

 
“O Coeficiente destina-se a ser aplicado a todas 
as características analisadas em uma comunicação, 
desde que seja possível proceder à classificação de 
unidades de conteúdo de acordo com a ocorrên-
cia da característica, a ocorrência da característica 
oposta e a não ocorrência da característica” (Las-
swell, 1980 p. 147)

No caso, eles analisavam as características presentes e au-
sentes nos conteúdos sobre o nazismo em jornais norte-ame-
ricanos dos anos 40. Aqui, pretende-se adaptar a metodolo-
gia de análise de conteúdo para as características presentes e 
ausentes na cobertura feita pelo jornal Folha de São Paulo 
sobre os dois principais candidatos das eleições presidenciais 
de 2002, 2006 e 2010. Para tanto, assumimos as principais 
categorias de análise propostas por Lasswell aqui.

Basicamente que “o conteúdo relevante inclui o conte-
údo favorável (que contem ocorrências favoráveis), o con-
teúdo desfavorável (que contem ocorrências desfavoráveis) 
e o conteúdo neutro (que contém ocorrências das caracte-
rísticas que não são favoráveis nem desfavoráveis)” (Lasswell, 
1980, p. 148). Usamos a variável “valência”, assumindo que 
valência positiva equivale a “conteúdo relevante favorável”, 
valência negativa é “conteúdo relevante desfavorável” e va-
lência neutra, “conteúdo neutro”.

O cálculo do coeficiente de desequilíbrio parte da re-
lação proporcional entre o número de citações favoráveis 
menos as desfavoráveis, depois de terem seus pesos relativos 
calculados separadamente. Inicialmente, encontra-se o coe-
ficiente de cobertura favorável (passo 1). Em seguida, faz-se 
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o mesmo para o conteúdo desfavorável (passo 2). Por fi m, o 
Coefi ciente de Desequilíbrio é o resultado da subtração do 
primeiro pelo segundo (passo 3), ou seja, a infl uência com-
posta dos dois coefi cientes anteriores, como demonstrado 
nas equações a seguir (Lasswell, 1980 p. 152):

A principal vantagem na análise, a partir de coefi cientes, 
é que eles permitem um estudo comparativo dos resultados 
normalizados. Assim, o Coefi ciente de Desequilíbrio pode 
assumir qualquer valor entre +1 e -1, passando por zero. 
Quanto mais distante de zero, maior o desequilíbrio na co-
bertura, seja em favor da abordagem positiva ou negativa, 
como demonstra o quadro a seguir:

 
Quadro 1 – Tendências indicadas pelo Coefi ciente 

de Desequilíbrio
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 No caso, a influência composta do Coeficiente de De-
sequilíbrio (AT) apresenta como fatores nas fórmulas o nú-
mero de citações com valência positiva para cada candidato 
(f), número de citações com valência negativa para eles (v), 
soma das citações com valência positiva e negativa (r) e o 
total de citações para candidatos do PT e PSDB, em cada 
uma das três eleições analisadas aqui. (t). 

A aplicação do Coeficiente de Desequilíbrio permite 
um avanço nas análises realizadas na seção anterior do paper. 
Até aqui, identificamos algumas relações e diferenças nas 
valências dos candidatos do PSDB e PT na FSP. A par-
tir de agora poderemos fazer comparações diretas, com os 
coeficientes, sobre as valências destinadas aos candidatos à 
Presidência nas três eleições. Por exemplo, constatamos, an-
teriormente, que os percentuais de valências negativas sem-
pre foram superiores aos percentuais de valência positiva, 
com isso, espera-se encontrar um coeficiente de desequi-
líbrio abaixo de zero, ou seja, desequilíbrio com viés ne-
gativo. Além disso, o coeficiente de desequilíbrio também 
será aplicado a segmentos específicos do jornal, além da 
cobertura total, para tentar identificar variações qualitativas 
na FSP. Também será aplicado o coeficiente para as citações 
dos candidatos no material informativo da FSP (reporta-
gens, notas informativas e fotos), no material opinativo/in-
terpretativo (colunas de jornalistas, artigos de especialistas/
leitores, editoriais e charges), e na primeira página – consi-
derado o espaço mais nobre do jornal.

O objetivo é verificar, além do coeficiente de desequi-
líbrio do jornal todo, como se dá o tratamento dos can-
didatos pelos jornalistas – informativo –, pelos articulistas 
– opinativo – e pelos editores de primeira página – espaço 
de maior visibilidade do jornal. A tabela 4 a seguir apresenta 
todos os coeficientes de desequilíbrio dos dois partidos para 
os segmentos do jornal nas três campanhas presidenciais em 
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análise. Em relação à cobertura, nos três anos, a média do 
AT foi de -0,083, ou seja, como indicado antes, a FSP apresen-
tou um viés negativo nas coberturas dos dois principais candi-
datos à Presidência da República. Porém, percebe-se uma baixa 
negatividade, pois o coeficiente fica muito próximo de zero. 
No caso do PSDB, a média das três eleições foi de um AT de 
-0,097, enquanto que para o PT, a média de AT nas disputas fi-
cou em -0,68. Com isso, é possível dizer que ao considerarmos 
as três disputas, os dois partidos receberam tratamento com viés 
negativo do jornal, porém, o PSDB teve um grau de negativi-
dade um pouco superior ao do PT.

Ainda considerando as médias dos coeficientes (calcula-
das a partir da tab. 4), percebe-se que nos três anos houve 
praticamente o mesmo desequilíbrio entre o material in-
formativo e opinativo do jornal, -0,088 e -0,086 respec-
tivamente. No caso das médias do PSDB as entradas in-
formativas foram mais negativas que as opinativas, -0,103 
a -0,097, respectivamente. As médias do PT ficaram mais 
equilibradas nos três anos, sendo -0,073 para informativo e 
-0,076 para opinativo. Apesar da pequena diferença indica que 
o PT recebe tratamento mais negativo em textos opinativos 
do que nos informativos da FSP, o inverso do que se percebeu 
com o PSDB. Porém, os resultados mais surpreendentes são 
relativos às primeiras páginas. Ao contrário do que a literatu-
ra normativa indica, a capa do jornal não foi o espaço mais 
neutro/informativo do que os demais segmentos da edição. A 
média do coeficiente de desequilíbrio ficou em -0,132, acima 
de todas as médias apontadas anteriormente – inclusive do ma-
terial opinativo. Essa média está fortemente relacionada aos ele-
vados níveis de negatividade do PSDB nas primeiras páginas do 
jornal (-0,171), contra apenas -0,093 do PT no mesmo espaço.

No entanto, as médias das três eleições não indicam as varia-
ções nas coberturas de cada eleição. A tabela 4 traz os coeficien-
tes para cada partido individualmente.  A partir dela, é possível 
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perceber que a cobertura mais negativa para o PSDB foi em 
2002, quando todos os coeficientes do partido ficam acima de 
-0,150 para o candidato José Serra. Em 2006 a negatividade para 
o PSDB diminuiu e foi o ano com a cobertura do candidato 
do partido mais próxima do equilíbrio em toda a cobertura, in-
formativo e opinativo. Naquela ocasião, o candidato do partido 
era Geraldo Alckmin. Apenas o coeficiente de desequilíbrio, da 
primeira página, foi o mais elevado de todos (-0,254). Em 2010, 
novamente com José Serra, o coeficiente de desequilíbrio do 
PSDB ficou entre os dois anos anteriores. Mais baixo do que 
em 2002, porém, um pouco acima de 2006. Destaque para o 
material opinativo da FSP sobre o PSDB em 2010, -0,107, bem 
acima da campanha presidencial anterior (-0,028).

 
Tab. 4 – Coeficientes de Desequilíbrio (AT) para 

cobertura eleitoral da FSP

Fonte: Autor a partir de dados dos grupos de pesquisa 
UFPR/UEPG

 

No caso do PT, o Coeficiente de Desequilíbrio aponta 
que a cobertura mais negativa foi a de 2006, quando o en-
tão presidente Luis Inácio Lula da Silva disputava a reelei-
ção. Naquele ano, a cobertura do PT, nas páginas internas 
do jornal, variaram entre -0,099 e -0,124. O destaque fica 
por conta do alto coeficiente de desequilíbrio, na primeira 

ANO 
TODA COBERTURA INFORMATIVO OPINATIVO 1ª PÁGINA 

PSDB PT PSDB PT PSDB PT PSDB PT 

2002 -0,151 -0,032 -0,150 -0,027 -0,156 -0,069 -0,163 -0,048 

2006 -0,048 -0,109 -0,077 -0,124 -0,028 -0,099 -0,254 -0,200 

2010 -0,094 -0,065 -0,084 -0,068 -0,107 -0,062 -0,098 -0,032 
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página, -0,200, o mesmo padrão identificado na cobertu-
ra do PSDB. O ano de 2006 foi quando a FSP tratou os 
candidatos do PSDB e do PT de maneira mais negativa 
nas capas de suas edições. Em termos proporcionais, a co-
bertura geral menos negativa do candidato do PT foi em 
2002, com -0,032, para o então candidato de oposição, Luis 
Inácio Lula da Silva. O mesmo acontece para a cobertura 
informativa (-0,027). Já a cobertura menos negativa para o 
PT no material opinativo e na primeira página da FSP fo-
ram em 2010, com -0,062 e -0,032 respectivamente.

Se considerarmos apenas as eleições de 2002 e 2010 – 
quando não houve candidato à reeleição –, percebe-se pe-
los coeficientes uma tendência de queda na negatividade 
do PSDB em todos os espaços da cobertura. Já no caso do 
PT, o efeito foi parcialmente contrário. Houve crescimento 
de desequilíbrio negativo em toda cobertura e no material 
informativo nas duas disputas. Já na cobertura opinativa e 
da primeira página houve queda coeficiente de desequilí-
brio negativo em relação ao PT entre 2002 e 2010.

Os gráficos a seguir representam os coeficientes de de-
sequilíbrio em cada segmento da cobertura. O gráfico 4 
compara os coeficientes da cobertura informativa com a 
opinativa para os dois partidos, nas três disputas. Os gráfi-
cos foram marcados na linha de -0,100 para indicar baixos 
desequilíbrios, muito próximos de zero. Percebe-se, na ima-
gem, a partir das linhas de tendência, que o comportamen-
to da FSP em relação aos dois partidos foi similar, tanto no 
material informativo, quanto no opinativo. A negatividade 
na cobertura do PSDB era grande, em 2002, diminuiu em 
2006, para voltar a crescer em 2010. No caso do PT, ela sai 
de baixo em 2002, cresce em 2006 para diminuir um pou-
co em 2010. A maior parte das colunas fica abaixo do limite 
de   -0,100. No caso da cobertura informativa do PSDB, 
apenas em 2002 ele ultrapassa esse limite. Já no material 
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opinativo, o PSDB passa do limite de -0,100 de coefi ciente 
de desequilíbrio em 2002 e 2006. Já no caso do PT, a única 
coluna que ultrapassou o limite indicado no gráfi co foi a 
da cobertura informativa de 2006. Um detalhe importante 
a perceber, nos gráfi cos, é que a cobertura opinativa tendeu 
a ser mais próxima do equilíbrio do que a informativa. Isso 
não signifi ca que os articulistas e colunistas da FSP não 
exprimiam opiniões positivas ou negativas sobre os can-
didatos, mas demonstra um “equilíbrio” na publicação de 
opiniões favoráveis ou contrárias a ambos partidos.

Gráf. 4 – Coefi cientes de AT para cobertura infor-
mativa e opinativa para o PSDB e PT

Fonte: Autor a partir de dados dos grupos de pesquisa 
UFPR/UEPG

 O gráfi co 5 abaixo mostra os coefi cientes de desequilíbrio 
para todas cobertura e apenas para as citações dos candidatos 
nas primeiras páginas. Em termos gerais, é possível perceber 
que toda a cobertura apresenta o mesmo padrão já identifi cado 
nos gráfi cos anteriores, com alta negatividade para PSDB em 
2002, queda acentuada em 2006 e aumento parcial em 2010.
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Já no caso do PT, a tendência é inversa, com baixa ne-
gatividade em 2002, crescimento em 2006 e relativa queda 
em 2010. Ao olharmos as linhas de tendência dos dois par-
tidos, percebe-se a criação de uma imagem que lembra um 
“peixe” entre as tendências do PSDB e PT. Já em relação às 
aparições dos candidatos nas primeiras páginas dos jornais, 
percebe-se uma mudança de tendências. A fi gura forma-
da pelas linhas é um duplo “V”. Tanto PSDB quanto PT 
começam em 2002 com negatividade média, na primeira 
página, cresce em 2006 para voltar a cair em 2010.

No caso do PSDB, para toda a cobertura, a única coluna a 
ultrapassar o limite de -0,100 foi em 2002. Já, na primeira pá-
gina, os candidatos do partido tiveram negatividades superiores 
em 2002 e 2006, fi cando abaixo da linha apenas em 2010. O 
PT apresenta baixa negatividade em 2002 e 2010, fi cando aci-
ma do limite de -0,100 apenas em 2006. Em relação à primeira 
página, o Partido dos Trabalhadores apresenta grande negativi-
dade apenas em 2006, ainda assim, fi cando abaixo do PSDB.

 
Gráf. 5 - Coefi cientes de AT para cobertura total e 

primeira página para o PSDB e PT

Fonte: Autor a partir de dados dos grupos de pesquisa 
UFPR/UEPG
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 Vale lembrar que, em 2006, o então presidente e candi-
dato à reeleição, Lula, ainda passava por uma crise política, 
chamada de “escândalo do mensalão”, pela mídia, o que 
ajudaria a entender o crescimento da negatividade na co-
bertura como um todo e – principalmente – nas capas do 
jornal. No entanto, o que surpreende é que mesmo com 
essa fonte de abordagem negativa para o PT, o partido fi-
cou atrás do PSDB, no que diz respeito ao desequilíbrio 
nas capas. Em outras palavras, embora a cobertura geral da 
campanha do Alckmin tenha sido menos negativa do que 
as coberturas das duas disputas de José Serra pelo PSDB, 
no caso da primeira página, aconteceu o inverso. Alckmin 
foi o candidato tucano com a maior cobertura negativa, na 
primeira página, durante o período em análise.

 

4. Notas conclusivas
 

O estudo comparativo quantitativo, a partir da análise 
de conteúdo dos textos publicados na FSP, mostrou-se bas-
tante útil para responder a algumas questões de pesquisa. 
Pensando, inicialmente, na cobertura eleitoral da Folha de 
São Paulo, percebe-se uma relativa queda na quantidade de 
citações dos candidatos entre os meses de fevereiro e outu-
bro de 2002, 2006 e 2010. No primeiro ano, foram 7,1 mil 
entradas com citação de pelo menos um dos candidatos, em 
2006 esse número ficou em 8,5 mil e em 2010 caiu para 
6,1 mil entradas. Se considerarmos que, em 2006 havia um 
candidato à reeleição, e isso “inflacionou” a cobertura, com 
citações de Lula como Presidente e candidato ao mesmo 
tempo, podemos explicar o aumento no segundo ano. Ao 
excluirmos as citações de Lula Presidente, naquele ano, os 
números ficam abaixo de sete mil. Além disso, percebe-se 
uma concentração dessa cobertura nos candidatos melhor 
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colocados nas intenções de voto. Em todas as disputas ana-
lisadas, aqui, os concorrentes do PT e do PSDB apareceram 
em cerca de 50% do total de citações de candidatos à Pre-
sidência da República. Em 2006, mais uma vez por conta 
da reeleição de Lula, o então Presidente esteve presente em 
mais de 70% dos textos que citaram pelo menos um dos 
concorrentes àquela eleição.

Como a principal análise, aqui, diz respeito aos textos 
com valências válidas (positiva ou negativa) e não ao total 
de citações, os dados mostraram que ao descontarmos as 
valências neutras, predominou na FSP – em todos os pe-
ríodos de análise – uma cobertura negativa dos principais 
candidatos. Apesar de aparecerem mais, PT e PSDB rece-
bem mais citações negativas proporcionalmente. No caso 
de 2006, há um destaque ainda para o PT, que apresenta 
uma diferença maior entre negativo e positivo ao longo do 
ano. Isso pode ser explicado pelos resquícios do “escândalo 
do mensalão”, que povoou quase cotidianamente as pági-
nas dos jornais até o início da campanha de 2006.

O teste de diferenças Q-yule, usado na primeira par-
te das análises dos dados, indica as similaridades entre as 
proporções de aparições negativas e positivas dos candi-
datos, divididas em três períodos do ano: pré-eleitoral (de 
fevereiro a junho), primeiro turno (de julho a setembro) e 
segundo turno (outubro). No caso do PSDB, as valências 
positivas tenderam a se concentrar no primeiro turno das 
eleições de 2002 e nos períodos pré-eleitorais de 2006 e 
2010. Já as valências negativas para os candidatos tucnaos 
tiveram maior presença no período pré-eleitoral e primeiro 
turno de 2002, pré-eleitoral de 2006 e no segundo tur-
no de 2010. Para o PT, as valências positivas tenderam a 
se concentrar no primeiro turno de 2002 e pré-eleitoral 
e primeiro turno de 2006. Em 2010 não há predomínio 
de valência positiva da candidata do PT em nenhum do 
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período. Quanto às valências negativas do PT, em 2002, 
elas ficaram no pré-eleitoral e primeiro turno; em 2006, no 
primeiro e segundo turnos, e em 2010, no pré-eleitoral e 
no segundo turno. Com a análise comparativa dos resulta-
dos de Q-Yule é possível perceber um padrão na cobertu-
ra da FSP. Os dois partidos apresentam uma tendência de 
concentração de valências positivas nos períodos iniciais da 
disputa (pré-eleitoral e primeiro turno) e de valências ne-
gativas nos segundos turnos das disputas.

O uso do Coeficiente de Desequilíbrio de Lasswell para 
a análise comparativa da cobertura política da FSP permitiu 
a geração de resultados interessantes. Principalmente por-
que ele foi usado para testar as relações proporcionais entre 
valências positivas e negativas aos candidatos em segmen-
tos específicos da cobertura (material informativo, material 
opinativo e nas chamadas de primeira página).

Para a cobertura como um todo dos candidatos do 
PSDB e PT com valências válidas, o Coeficiente de De-
sequilíbrio demonstrou que na FSP há um predomínio de 
valência negativa sobre a positiva nas três eleições. Percebe-
-se que para o PSDB a cobertura mais “negativa” foi du-
rante a campanha de 2002, quando José Serra disputava a 
eleição como candidato da continuidade do governo Fer-
nando Henrique Cardoso, que por sua vez tinha baixos ín-
dices de satisfação da Opinião Pública naquele período. Já 
para o PT, a campanha mais negativa foi a de 2006, quando 
o então candidato à reeleição, Lula, respondia pelo governo 
que era acusado de patrocinar práticas de distribuição de 
sobras de recursos de campanha (Caixa 2 eleitoral) para par-
lamentares votarem favoravelmente propostas apresentadas 
pelo Poder Executivo no Congresso Nacional – que ficou 
conhecido por “mensalão”. Conclui-se que as coberturas 
mais negativas do PT e PSDB pela FSP deram-se quando 
esses partidos estavam no governo e não na oposição.
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Sobre a análise segmentada da cobertura, o Coeficiente 
de Desequilíbrio também identificou alguns padrões que 
não seriam percebidos com o uso de outras técnicas e que 
contrariam parte da literatura teórica sobre produção jor-
nalística. Em primeiro lugar, percebe-se que não há uma 
diferença tão grande nos desequilíbrios da cobertura in-
formativa e opinativa da FSP – para o caso em análise aqui. 
Os coeficientes ficam muito próximos. O que não significa 
que não haja opinião no jornal sobre os candidatos, mas sim 
que o tratamento positivo e negativo em textos opinativos 
tende a ser quase tão equilibrado quanto nos informativos. 
Isso vale para os dois partidos. Olhando para os resultados de 
cada eleição, percebe-se que tanto na cobertura informativa 
quanto na opinativa com valências válidas, o PSDB tem o 
maior coeficiente negativo em 2002 e o PT, em 2006.

Os resultados inesperados ficam por conta dos Coefi-
cientes de Desequilíbrio para as aparições dos candidatos 
nas primeiras páginas da FSP. Ao contrário do que propõe a 
literatura normativa, de que a capa é o espaço predominan-
te da informação superficial e sem juízos valores, os maiores 
desequilíbrio na cobertura eleitoral ficaram nas primeiras 
páginas do jornal. O desequilíbrio negativo nesses espaços 
foi superior, inclusive, ao da cobertura opinativa. Quan-
do comparamos dos dois partidos, percebe-se, ainda, que o 
PSDB recebeu um tratamento mais negativo que o PT nas 
capas da FSP em todas as três disputas presidenciais.

As análises apresentadas aqui não têm a pretensão de 
serem conclusivas ou definitivas sobre a cobertura eleitoral 
da FSP, assim como o tratamento que o jornal dispensa aos 
candidatos e principais líderes do PSDB e PT. Elas preten-
dem contribuir para a maior visibilidade de técnicas ainda 
não exploradas para a pesquisa empírica em Jornalismo. O 
rendimento analítico proporcionado pelo Coeficiente de 
Desequilíbrio aqui comprova ser desnecessário esperar no-
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vas “ferramentas” de pesquisa para avançarmos nos estudos 
empíricos em Jornalismo no Brasil. Basta usar o que já está 
disponível na literatura. No caso, o coeficiente proposto 
por Lasswell existe desde 1943, para ter suas possibilidades 
de aplicação testadas e ampliadas.
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Leonel Aguiar
Adriana Barsotti
 

 

Introdução

A cobertura jornalística dos mais recentes conflitos po-
líticos, ataques terroristas e catástrofes naturais encontra-se 
indissociavelmente vinculada, no atual século, às narrati-
vas sobre esses eventos produzidas por quem não exerce a 
profissão de jornalista. Câmeras de amadores registraram o 
choque do Boeing 767 da United Airlines contra a segun-
da torre do World Trade Center, nos ataques terroristas de 
11 de setembro de 2001, em Nova York. Também foram 
aqueles que não são jornalistas profissionais que revelaram 
as imagens do tsunami que castigou a Ásia, em dezembro de 
2004, deixando 280 mil mortos. Quando o furacão Katrina 
devastou o sudoeste dos Estados Unidos, em 2005, cente-
nas de pessoas se tornaram repórteres com suas câmeras de 
prontidão. Em fevereiro de 2011, os cidadãos mais uma vez 
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mostraram a força de sua produção discursiva na queda do 
ditador egípcio Hosni Mubarak: a população espalhou pela 
Internet as imagens de sua luta pela libertação.

Não há novidade na colaboração do público com os 
massmedia. Os canais de comunicação entre a audiência e 
esses meios sempre existiram, como a seção de cartas em 
jornais e o contato por telefone entre os jornalistas e seu 
público. A exibição de vídeos feitos por amadores nos tele-
jornais das emissoras de televisão é uma prática jornalística 
que acontece de longa data. O primeiro jornal impresso 
com espaço dedicado ao cidadão foi publicado em 1690, 
em Boston, nos Estados Unidos. Intitulado Publick Occur-
rences Both Forreign and Domestick, o pioneiro multipage ame-
ricano, que só resistiu à primeira edição, foi impresso com 
uma de suas quatro páginas em branco (CARVIN apud AL-
VES, 2010, p. 57). A ideia era que o leitor produzisse ali suas 
próprias narrativas sobre os fatos ou comentasse as notícias, 
passando o jornal adiante com suas observações. 

Embora os canais de comunicação com o público sem-
pre tenham existido, eles eram tímidos antes da consoli-
dação da rede mundial de computadores, a partir da qual 
ferramentas passaram a permitir o feedback do leitor simulta-
neamente ao processo de edição. O avanço tecnológico tor-
nou equipamentos como celulares conectados à Internet e 
câmeras portáteis mais acessíveis, potencializando a partici-
pação do público. Se as coberturas jornalísticas não deixam 
dúvida de que a participação do público é crescente e global 
na mídia, não há consenso sobre como defini-la. Muitos 
termos são empregados imprecisamente e autores divergem 
sobre as diversas nomenclaturas. Classificações como Jorna-
lismo participativo, colaborativo, open source, cidadão e cívico 
serão alvo de nossa análise. Portanto, este artigo propõe uma 
revisão bibliográfica em relação a essa terminologia corrente 
no campo dos estúdios do Jornalismo. Longe de pretender 
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alcançar uma definição fechada sobre os termos, nosso pro-
pósito é problematizar ainda mais essa discussão.

Nesse sentido, optamos por não utilizar nenhum deles, pelos 
motivos que serão, aqui, expostos e preferimos propor o termo 
“jornalista amador” para nos referirmos aos antigos leitores que, 
agora, também são produtores de conteúdo. Para classificar a 
atividade praticada por eles, utilizaremos “Jornalismo amador”. 
A partir das teorias do Jornalismo, especialmente pela perspec-
tiva de Nélson Traquina (2005), ao afirmar o processo histórico 
de constituição da prática jornalística enquanto profissão, vin-
culamos essa discussão ao contexto da cultura profissional. 

A seguir, apresentaremos as justificativas para estas escolhas.
 

1. Entre a independência e o mainstream

Multiplicam-se as iniciativas de Jornalismo produzido 
por amadores. Porém, algumas fronteiras as distinguem. Há 
desde experiências onde o jornalista amador não é remu-
nerado e têm acesso direto às ferramentas de publicação 
até os sites onde o trabalho dos cidadãos começa a ser re-
munerado e a publicação do conteúdo é mediada por jor-
nalistas. Também, há as iniciativas independentes e as que 
estão vinculadas aos grandes grupos de mídia. Na mídia 
tradicional, o ‘jornalismo amador’ é, geralmente, mediado 
pelos jornalistas profissionais, desde a seleção dos fatos até 
a edição. Nos sites independentes, pode haver ou não essa 
mediação. O site Cyberjournalist.net  apresenta uma lista com 
81 iniciativas que mereceriam destaque6. Entre as iniciati-
vas atreladas aos veículos tradicionais, está o The New York 

6. Disponível em <http://www.cyberjournalist.net/news/002226.
php>. Acesso em 9 mar. 2011.
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Times. O jornal mantém a página The Local em seu site 
voltada para os subúrbios de Nova York, com a cobertura 
feita por seus moradores7.

No Brasil, a iniciativa pioneira foi do portal Terra, atra-
vés da seção VC repórter. Em seguida, os principais jornais 
instituíram formalmente a colaboração do público. O pri-
meiro foi O Globo, com a seção Eu-repórter, no ar desde 
2006. Hoje, existem editorias semelhantes nos sites do Ex-
tra, também batizada de Eu-repórter, em O Dia, chamada de 
Conexão Leitor, no Zero Hora (Leitor-repórter), no O Estado 
de S. Paulo (Foto-repórter) e no Lance (Pro-lance!). A Folha de 
S. Paulo não criou uma seção específica para este tipo de 
atividade, mas disponibiliza um formulário no site para o 
envio de fotos e textos. Estas seções, porém, guardam algu-
mas diferenças entre si.

Nos jornais O Estado de S. Paulo e Lance!, a participação 
do leitor se restringe ao envio de fotos e há remuneração 
quando estas fotos são vendidas através de suas agências de 
notícias ou quando são publicadas nos jornais impressos. 
No Zero Hora, O Globo, O Dia e no Extra, os leitores são 
incentivados a enviar textos, além de fotos e vídeos, e pre-
enchem um formulário cedendo seus direitos autorais para 
o aproveitamento gratuito do material. Os canais de televi-
são fizeram o mesmo movimento: a TV Globo e a TV Ban-
deirantes mantém as seções VC nos sites G1 e eBand repórter, 
respectivamente. Em ambas, os colaboradores cedem seus 
direitos autorais para as emissoras. Na Rede TV!, também 
não há remuneração, mas quem participa recebe uma câ-
mera digital HD e treinamento visando a capacitação para 
a função. 

7.  Disponível em <http://www.nytimes.com/marketing/thelocal/>. 
Acesso em 2 jul. 2010.
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No exterior, proliferam experiências jornalísticas sem 
fins lucrativos. É o caso da Global Voices, iniciativa do proje-
to Global Citizens Media, criado pelo Centro Berkman para 
Internet e Sociedade da Escola de Direito de Harvard, uma 
incubadora de pesquisas focada no impacto da Internet na 
sociedade8. O site se apresenta para o leitor como um guia 
e tradutor “de vozes globais das blogosferas globais” e conta 
com 200 blogueiros. O Global Voices organiza informações de 
todo o mundo e ainda disponibiliza ajuda legal para os ci-
dadãos de regiões, cujos meios de comunicação estejam sob 
censura. Recentemente, a BBC anunciou uma parceria com 
a organização para a produção conjunta de reportagens. 

Porém, dois movimentos indicam certa tendência rumo 
ao enquadramento da atividade. De um lado, esses cola-
boradores começam a se organizar. O Demotix é um bom 
exemplo disso. O site, que ganhou o prêmio de inovação 
do jornal inglês The Guardian, é formado por jornalistas 
amadores que oferecem conteúdo para a grande mídia em 
troca de pagamento para seus colaboradores. O Demotix 
conta com 13 mil colaboradores em 130 países organizados 
em cooperativas9.

De outro lado, observa-se que o Jornalismo feito pelo 
público está se tornando um negócio atrativo para os gran-
des grupos. Recentes aquisições são prova disso. A Ameri-
can Online (AOL), de olho na expansão de sites de notícias 
hiperlocais produzidas por amadores, adquiriu o Patch.com 
em 2009 por US$ 7 milhões. Hoje, o Patch está presente em 
800 cidades. Em cada cidade, conta com um editor e uma 
equipe de freelancers, geralmente amadores. O site declara 

8.  Disponível em <http://globalvoicesonline.org/>. Acesso em 23 
abr. 2011.

9.  Disponível em <www.demotix.com>. Acesso em 28 jun. 2010.
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que a cobertura da cidade seria impossível sem o envolvi-
mento do cidadão10. Seu conselho editorial conta com dois 
dos mais influentes estudiosos da mídia, nos Estados Uni-
dos, hoje: Philip Meyer – autor do livro Os jornais podem 
desaparecer? – e Jeff Jarvis, colunista de tecnologia do The 
Guardian e autor do livro O que a Google faria?.

Dois meses depois de a AOL ter adquirido o Patch, foi a 
vez de outra gigante da mídia, a MSNBC.com (uma joint 
venture entre a rede NBC e a Microsoft), investir no Jorna-
lismo amador, anunciando a aquisição do Everyblock11. O 
site está presente em 15 cidades: Chicago, Atlanta, Boston, 
Charlotte, Dallas, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, 
Nova York, Philadelphia, San Francisco, San Jose, Seattle e 
Washington, D.C. Embora mantenha uma equipe de edi-
tores profissionais, o site sobrevive graças à colaboração de 
jornalistas amadores. 

Em 2010, o sul-coreano OhmyNews, pioneiro site de 
Jornalismo produzido pelo público, completou dez anos. 
Dados já mencionados mostram que seu lema – “todo ci-
dadão é um repórter” – deixou de ser um simples slogan 
publicitário para se consolidar como um fenômeno comu-
nicacional. Com colaboradores em 89 países, o site já atraía 
dois milhões de page views diariamente cinco anos após seu 
lançamento e ganhou uma versão em inglês, o OhmyNews 
International, nessa mesma época12. 

10. Disponível em <http://www.patch.com/about>. Acesso em 23 
abr. 2011.

11. Disponível em <http://techcrunch.com/2009/08/17/msnbc-pi-
cks-up-hyperlocal-news-aggregator-everyblock/>. Acesso em 23 
abr. 2011.

12.  Disponível em <http://www.observatoriodaimprensa.com.br/ar-
tigos.asp?cod=348MON006>. Acesso em 9 mar. 2011.
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O OhmyNews abalou o Jornalismo e as instituições po-
líticas, ao mesmo tempo em que atraiu uma enorme audi-
ência ao dissolver a tradição do século XX — o modelo de 
Jornalismo no qual as organizações dizem ao seu público o 
que é notícia e a audiência as compra ou não — num novo 
instrumento que sobe da base para a cúpula, é interativo e é 
democrático (GILLMOR, 2006, p. 125-126)13.

Em agosto do ano passado, porém, o site internacional 
foi transformado em blog dedicado à cobertura do Jornalis-
mo produzido pelo amador. O OhmyNews foi vítima de seu 
próprio sucesso. Tornou-se impossível ao time de editores 
a checagem (uma de suas premissas) das, em média, 225 
reportagens enviadas diariamente por mais de 70 mil cida-
dãos de todo o mundo, explica o site Digital Journal14. No 
artigo em que anunciou a mudança de planos, os editores 
declaram que “com reportagens vindas de lugares como 
Afeganistão, Brasil, Zimbabwe e todos os outros entre es-
ses, tornou-se  impossível para a equipe checar, cuidadosa-
mente, cada história”, justificam. “Checar os fatos é um dos 
nossos princípios mais prezados”15. 

 

13.  No original: “OhmyNews has shaken up the journalism and politi-
cal establishments while attracting an enormous audience by mel-
ding 20th century tradition – the journalism- as-lecture model, 
in which organizations tell the audience what the news is and the 
audience either buys it or doesn’t – into something bottom-up, 
interactive, and democratic”.

14.  Disponível em <http://www.digitaljournal.com/article/295823>. 
Acesso em 18 mar. 2011.

15.  Disponível em <http://english.ohmynews.com/ArticleView/
article_view.asp?menu=A11100&no=386159&rel_no=1&back_
url=>. Acesso em 18 mar. 2011.
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2. Revisão teórica de conceitos

Tantos são os meios pelos quais se expressa quanto as 
motivações que o movem que se torna difícil classificar o 
Jornalismo produzido pelo cidadão. Diversos termos, en-
tre eles Jornalismo participativo, colaborativo, open source, 
cidadão e cívico, têm sido empregados com pouco rigor 
metodológico para designar o fenômeno da participação 
do público na produção de notícias. Porém, nem sempre 
tais conceitos, muitas vezes aplicados como sinônimos, são 
equivalentes (HOLANDA, QUADROS, PALÁCIOS e 
SILVA, 2008). Muitas vezes, o mesmo termo suscita mais 
de uma interpretação. É o caso de Jornalismo open source. 
Ao aplicá-lo, Brambilla faz um paralelo com os softwares de 
fonte aberta. “A hipótese de aplicar o conceito open source, 
tradicionalmente utilizado na engenharia de software, para 
conceber um novo estilo de produção de notícias deu ori-
gem ao Jornalismo open source” (BRAMBILLA, 2005a, p. 
104). O termo open source surgiu para nomear os softwa-
res livres, criados e disponibilizados gratuitamente na rede, 
como o Linux. 

 
Se as notícias, assim como os softwares, eram exclusiva-
mente produzidas e publicadas por uma empresa que as 
transforma em produtos comercializáveis, no Jornalismo 
open source elas passam a ser produto de domínio públi-
co, tanto sua elaboração quanto sua fruição. Elaboradas a 
n mãos, as notícias, assim como os softwares, mostram o 
resultado de um trabalho em conjunto, não mais sujeito 
a uma hierarquia institucional, mas unicamente compro-
metido com o interesse pessoal de voluntários (BRAM-
BILLA, 2005b, p. 10).

 
A autora, porém, defende a mediação no Jornalismo 

open source e cita o OhmyNews como um exemplo. “A fil-



497Jornalismo amador: proposta para definir as práticas jornalísticas exercidas 
pelo público em ambientes interativos

tragem do conteúdo por um editor não desconfigura   a 
ocorrência  de  Jornalismo  open  source” (2006, p. 72). Para 
ela, a presença do editor legitima o noticiário “sem deixar 
os interagentes sem voz” (2006, p. 72). Ao propor uma de-
finição para o Jornalismo open source, que prefere traduzir 
como Jornalismo de fonte aberta, Holanda vai além e afir-
ma que a colaboração do público torna possível, inclusive, 
determinar a edição do site. 

 
O Jornalismo de fonte aberta é aquele em que o público é 
o principal agente na produção de conteúdo, seja envian-
do-o em forma de artigos, notícias, comentários e críticas, 
seja simplesmente constituindo uma fonte coletiva e aberta 
de informação e opinião utilizada por jornalistas profis-
sionais. Mais ainda: a participação do público não só va-
loriza as mensagens através de comentários e perspectivas 
divergentes, mas chega a formatar o noticiário e até mesmo 
a definir a edição do site (HOLANDA, 2007, p. 49).

 
Esse autor, assim como Brambilla, acredita que, para uma 

prática se configurar como jornalística, é necessário que 
os veículos de fonte aberta possuam estratégias de filtra-
gem e atribuição de qualidade aos relatos, além de critérios 
para imputar reputação aos emissores (como é o caso do 
Slashdot, exposto adiante). Aqui, surge um ponto de diver-
gência entre as definições de Ana Brambilla e André Ho-
landa: para ele, a última palavra cabe à comunidade, não aos 
editores (2007, p. 25).

 Já a abordagem de Foschini e Taddei se debruça sobre o 
acesso aos meios de publicação, ao apresentar o Jornalismo 
open source como “um estilo de Jornalismo feito em sites wiki, 
que permitem a qualquer internauta alterar o conteúdo de 
uma página” (2006, p. 19). Sites como o Slashdot, o Wikinews 
ou o Independent Media Center (Indymedia) costumam ser ci-
tados como exemplos de Jornalismo open source por facul-
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tarem a qualquer pessoa o direito à publicação. Dentro da 
concepção de Foschini e Taddei, o emprego seria mais apro-
priado ao Wikinews e ao Indymedia, como veremos a seguir. 

Definido como a “fonte de notícias livre que todos po-
dem editar”, o Wikinews é um dos projetos da Wikime-
dia Foundation16 que utiliza o conceito da Wikipedia (outro 
projeto da Wikimedia) aplicado às notícias. Ou seja, qual-
quer pessoa pode publicar reportagens e editar as já publi-
cadas por outros. Ao final de cada reportagem, há o botão 
“editar”, em que o usuário pode alterar o texto ou enri-
quecê-lo, através da inserção de links e material multimídia. 
Depois de fazê-lo, basta acionar o botão “salvar” para que a 
nova versão seja publicada. 

O Indymedia foi criado por um grupo de ativistas para 
cobrir as manifestações contra a Organização Mundial do 
Comércio em Seattle, em 1999. Hoje, ele está presente em 
150 cidades. O Indymedia se define como “um coletivo de 
organizações independentes de mídia e centenas de jorna-
listas que fazem uma cobertura grassroots, não corporativa”17. 
Assim como no Wikinews, no Indymedia qualquer pessoa 
pode publicar conteúdo. Na sua declaração de princípios, o 
site afirma que seu objetivo é “encorajar as pessoas a torna-
rem-se a mídia”18. Já no Slashdot, o direito à publicação não 
elimina a necessidade de editores (filtros). O acesso à fer-
ramenta é estendido a todos, porém, a publicação depende 
de aprovação. Por mais que sites, como o Slashdot, declarem 

16.  Disponível em <http://pt.wikinews.org/wiki/P%C3%A1gina_
principal>. Acesso em 18 mar. 2011.

17.  Disponível em <http://docs.indymedia.org/view/Global/Fre-
quentlyAskedQuestions>. Acesso em 18 mar. 2011.

18.  Disponível em <http://docs.indymedia.org/view/Global/Fre-
quentlyAskedQuestions>. Acesso em 18 mar. 2011.
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que não praticam Jornalismo, a lógica de seleção dos artigos 
que virão a público guarda alguma semelhança com a mídia 
tradicional:

 
O seu funcionamento, embora se assemelhe ao do fórum 
normal, apresenta algumas peculiaridades que estabelecem 
a diferença. O utilizador envia, através de uma “submis-
sions bin”, a informação que deseja pôr on-line e que pode 
assumir os mais diversos formatos: um texto, um link, um 
fragmento de uma página web. Se o assunto for considerado 
relevante, atual ou apelativo, será escolhido e publicado por 
um dos editores do Slashdot que, diariamente, selecionam 
entre os artigos submetidos aqueles que preencherão o site, 
escolhendo os melhores ou mais atuais para a primeira pá-
gina e dividindo os restantes pelas diversas secções listadas à 
esquerda da página (MOURA, 2002, p. 2).  

 
O Slashdot também conta com um sistema de mode-

ração para os comentários que sucedem à publicação do 
artigo. Os moderadores são escolhidos pelo software entre 
os usuários mais assíduos. A sua função é atribuir uma pon-
tuação aos comentários submetidos. Percebe-se, aqui, que 
o objetivo é hierarquizar os comentários mais relevantes. 

Pelo exposto, percebe-se que o termo Jornalismo open 
source, por seu uso indiscriminado, perdeu sua especificidade. 
Além disso, na nossa visão, o conceito dá ênfase à técnica. 
Seria, portanto, inadequado e reducionista, uma vez que o 
esforço dos pesquisadores é na tentativa de buscar definir o 
novo modelo de produção jornalística que emerge quando o 
público faz, às vezes, de repórter, e não a forma através do qual 
ele se torna possível. Interessa-nos debruçar sobre o fenôme-
no, muito além da tecnologia que permite sua manifestação.

 É justamente no novo processo de produção noticiosa que 
autores como Bowman e Willis estão mais focados ao propor a 
definição do conceito de Jornalismo participativo como:
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um ato de um cidadão ou grupo de cidadãos que desempe-
nham um papel ativo no processo de coletar, reportar, ana-
lisar e disseminar informação. A intenção dessa participa-
ção é fornecer a informação independente, confiável, exata, 
ampla e relevante que a democracia requer (2003, p. 9). 

 
Acrescentam os autores que, em tal tipo de jornalismo, 

há pouca ou nenhuma supervisão de um corpo adminis-
trativo jornalístico formal. Essa definição se aproxima à de 
Primo e Träsel, que aplicam o termo webjornalismo par-
ticipativo “às práticas desenvolvidas em seções ou na tota-
lidade de um periódico noticioso na web, onde a fronteira 
entre produção e leitura não pode ser claramente demarca-
da ou não existe” (2006, p. 50). Esses autores não fazem dis-
tinção entre o processo de colaboração que pode ocorrer 
anteriormente ou posteriormente à publicação de conteú-
dos. No anterior, a participação do público pode ir desde a 
sugestão de temas para reportagens até o envio do texto ou 
material multimídia correspondente às noticias. No poste-
rior à publicação, o processo de colaboração consistiria em 
enriquecer o conteúdo, através principalmente de comen-
tários. Bruns é um dos autores que adota tal perspectiva 
para conceituar o jornalismo colaborativo: 

 
[...] em muitos sites colaborativos de notícias há mais 
oportunidades para os usuários participarem adicionando 
mais informações, pontos de vista, comentários e links no 
estágio de resposta após a publicação do item inicial da 
notícia. Todos os usuários destes sites são, portanto, poten-
ciais usuários assim como potenciais produtores de conte-
údo (BRUNS, 2005, p. 23)19. 

19.  No original: “in many such collaboratively produced news web-
sites there is further opportunity for users to participate by adding 
further information, views, comments, and links at the response 
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 Para Foschini e Taddei, porém, tal prática configuraria 
outro gênero: o jornalismo participativo. “Os comentários 
somam-se aos artigos, formando um conjunto novo” (2006, 
p. 19). Para eles, o jornalismo colaborativo seria usado 
“quando mais de uma pessoa contribuiu para o resultado 
final do que é publicado” (2006, p. 19). Ou seja, a colabora-
ção seria um processo anterior ao da publicação da notícia 
enquanto a participação seria posterior.

Gillmor (2006) utiliza, indiscriminadamente, os termos 
jornalismo participativo, jornalismo cidadão e jornalismo 
grassroots (gíria inglesa para público e povo) para evocar a 
ideia de troca de informações entre jornalista e público. 
Ele define o jornalismo grassroots, genericamente, como a 
“mídia gerada pelo cidadão” (2006, p. XV). Para Foschini 
e Taddei, porém, grassroots seria a participação na produção 
e publicação de notícias das “camadas periféricas, aquelas 
que geralmente não participam das decisões da sociedade” 
(2006, p. 19). Ao adotar tal ponto de vista, os autores esta-
riam se referindo aos excluídos pela mídia mainstream. Nes-
te sentido, aproximam o termo do jornalismo comunitário, 
voltado para as causas da comunidade, e do alternativo, que 
abraça temas geralmente ignorados pela grande imprensa.

Comunitário, cívico e cidadão são conceitos que nor-
malmente evocam o engajamento em causas públicas. Cabe 
lembrar a existência de um movimento organizado, conhe-
cido como jornalismo cívico, no final dos anos 1980, nos 
Estados Unidos. Essa proposta contou com a adesão de 
quase 30 jornais regionais em diversos estados americanos, 
que passaram a convocar a população para assembléias pú-
blicas, nas quais as autoridades eram questionadas sobre os 

stage after the publication of   the initial news item. All users of 
such websites are therefore both potential users as well as potential 
producers of content”.
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problemas comunitários. Entre as suas funções, estava a de 
“melhorar a vida pública” e a de conceber o público não 
como mero consumidor, mas como “ator da vida democrá-
tica” (TRAQUINA e MESQUITA, 2003, p. 13). O movi-
mento também foi denominado jornalismo comunitário 
ou jornalismo de serviço público.

Já o termo jornalismo cidadão vem sendo comumente 
empregado para designar a atividade dos jornalistas não-
-profissionais na era digital. Jay Rosen, um dos fundadores 
do jornalismo cívico, assim o define: “quando as pessoas pre-
viamente conhecidas como audiência empregam ferramen-
tas de publicação à sua disposição para informar outras, isto 
é jornalismo cidadão”20. Gillmor lembra que quem primeiro 
cunhou a expressão em seu corrente uso na era digital foi o 
coreano Oh Yeon Ho, fundador do já mencionado Ohmy-
News, ao adotar o lema “todo cidadão é um repórter”. O 
autor considera o jornalismo cidadão como um “produto 
da democratização da mídia na era digital, fruto do amplo 
acesso a poderosas e baratas ferramentas de mídia e amplo 
acesso ao que as pessoas criam, através de redes digitais”21. 

O emprego do termo jornalista cidadão pela imprensa 
americana, porém, remonta à década de 1980. Portanto, seu 
uso é anterior à Internet. No blog do Center for Citizen Me-
dia, Gillmor procura investigar suas origens22. No post “Whe-
re did citizen journalist come from?”, ele revela que os resultados 
de uma busca que realizou no banco de dados de jornais 

20.  Disponível em <http://archive.pressthink.org/2008/07/14/a_
most_useful_d.html>. Acesso em 10 mar. 2011.

21.  Disponível em <http://citmedia.org/blog/2008/07/14/where-
-did-citizen-journalist-come-from/>. Acesso em 10 mar. 2011.

22.  Disponível em <http://citmedia.org/blog/2008/07/14/where-
-did-citizen-journalist-come-from/>. Acesso em 18 mar. 2011.
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apontam que o termo teria sido empregado pela primeira 
vez em 1988, numa reportagem de autoria de Jim Klobu-
char no Minneapolis Star Tribune23. Gillmor ressalva, porém, 
que foi somente, na década de 1980, que os jornais começa-
ram a digitalizar seus acervos e que, por isso, seria precipita-
do datar a origem do termo com base nesta pesquisa. 

Há consenso sobre o emprego do termo para designar 
a atividade jornalística praticada por amadores. Porém, ques-
tiona-se sua validade ao sugerir que tal prática estaria ligada 
ao exercício da cidadania. Autor do livro O culto do amador, 
Keen considera que “Jornalismo cidadão é um eufemismo 
para o que você ou eu poderíamos chamar de ‘jornalismo 
feito por não-jornalistas’” (2007, p. 47). Keen menciona ou-
tra definição, de Lemann, professor de Jornalismo da Univer-
sidade de Columbia. Em artigo publicado na revista The New 
Yorker, Lemann designou os jornalistas-cidadãos como “pes-
soas que não são empregadas por uma organização jornalís-
tica, mas desempenham uma função similar” (2007, p. 47).

Defensor do uso do termo ‘jornalismo cidadão’, o pró-
prio Gillmor admite que há muita discussão sobre a perti-
nência de usá-lo em qualquer caso. Embora afirme que o 
exercício da cidadania não é pré-condição para a prática 
do jornalismo cidadão, ele prefere adotá-lo. “O mais im-
portante a ser lembrado é a democratização que tornou 
possível a todos ser parte do ecossistema jornalístico. Além 
disso, acredito que isto é um dever cívico, se é que esta ideia 
ainda tem significado”24.

 

23.  A busca foi realizada através da Newsbank, que dá acesso à biblio-
teca digitalizada de dois mil jornais americanos.

24.  Disponível em <http://citmedia.org/blog/2008/07/14/where-
-did-citizen-journalist-come-from/>. Acesso em 10 mar 2011.
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3. Proposta conceitual: Jornalismo amador

Expostas as divergências e consensos em torno dos di-
ferentes conceitos, parece-nos que nenhum deles designa 
adequadamente a atividade desempenhada pelos usuários 
produtores de conteúdo. Jornalismo open source e de fon-
te aberta não se aplicariam. Tais termos, por serem amplos 
demais, causam certa confusão ao serem utilizados ora para 
designar a abertura verificada no processo de produção 
das notícias (com a entrada em cena do usuário) ora para 
contemplar tal liberdade em todas as etapas, da apuração 
à publicação. Como vimos, a participação no processo de 
produção não implica necessariamente o acesso aos meios 
de publicação. Em muitos casos, os artigos e reportagens 
produzidos pelos usuários estão sujeitos às regras de edição 
das diversas organizações. 

Jornalismo participativo e colaborativo também não 
seriam apropriados porque sugerem uma prática exercida 
coletivamente. Nesses processos, o cidadão comum contri-
buiria – seja concomitantemente ao processo de produção 
das notícias, seja a posteriori – para a construção de conteú-
dos de modo coletivo. Isso é, não há autor porque a autoria 
é múltipla. Tal conceito pode ser aplicado apenas em alguns 
casos à atividade desempenhada pelo jornalista amador. Fo-
tos, por exemplo, excluem a priori mais de um autor. Além 
disso, já há casos de textos que são totalmente escritos por 
jornalistas amadores. A seção Eu-repórter, de O Globo, cos-
tuma distinguir a autoria individual da coletiva, através do 
emprego dos termos “texto e foto do leitor x” ou “O Globo, 
com a colaboração do leitor x”.

Jornalismo grassroots, como já vimos, é uma definição 
imprecisa e que, para alguns autores, sugere a produção ori-
ginada nas camadas periféricas da sociedade. Para evitarmos 
a possível confusão, parece-nos cauteloso evitá-lo. Teríamos, 
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ainda, a opção pelo jornalismo cidadão, mas este termo 
também não está isento de dupla interpretação. Embora os 
temas mais recorrentes nos espaços dedicados ao jornalis-
mo amador estejam ligados ao exercício da cidadania, isso 
não é pré-condição para a participação dos usuários. 

Por fim, todos estes conceitos costumam ser aplicados 
à Internet, embora já tenhamos demonstrado que este fe-
nômeno no Jornalismo é anterior a ela. Aliás, mesmo na 
era digital, a atividade do usuário não está restrita à web. 
Jornais vêm estampando fotos de leitores em suas primeiras 
páginas impressas. Assim como os telejornais vêm exibindo, 
na TV, vídeos produzidos por amadores. Nas enchentes de 
março de 2010, foram as fotos enviadas pelo público (mais 
de 700 só pela ferramenta do Eu-Repórter) que permitiram 
informar aos leitores do site do Globo a extensão da calami-
dade que se abatia sobre a cidade. Muitas delas apareceram, 
também, nas edições impressas. Na ocasião, o Jornal Nacional 
exibiu, em horário nobre, vídeos amadores enviados pelos 
telespectadores, antes de cada intervalo comercial. As rádios 
não fizeram diferente e deram voz aos seus ouvintes. Por-
tanto, a ênfase no meio em que o Jornalismo produzido 
pelo usuário se expressa não é o mais relevante. Interessa-
-nos o olhar sobre esta prática.

Para desvincular a atividade jornalística praticada pelo 
usuário tanto do contexto de cidadania (Jornalismo cida-
dão) quanto da Internet (Jornalismo open source, colabora-
tivo e participativo) como pré-condições para que ela se 
realize, propomos o emprego do termo Jornalismo amador. 
Entre as definições para “amador”, no Dicionário Houaiss da 
Língua Portuguesa25, está a de “quem se dedica a uma arte 

25.  Consultar <http://houaiss.uol.com.br/buscajhtm?verbete=amad
or&stype=k>. Acesso em 10 mar. 2011. 
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ou um ofício por gosto ou curiosidade, não por profis-
são”. Consideramos que o termo seria aplicável até mesmo 
às experiências em que há remuneração para os jornalistas 
amadores, pois esta é apenas simbólica26. Há, ainda, o sig-
nificado pejorativo, segundo o qual o amador seria “aquele 
que ainda não domina ou não consegue dominar a ativi-
dade a que se dedicou, revelando-se inábil, incompetente, 
inexperiente”. Uma terceira definição afirma que amador 
é “quem entende apenas superficialmente de algum assunto 
ou atividade”. Não é nosso propósito diminuir o valor da 
atividade do Jornalismo produzido pelo público ao apli-
carmos o termo Jornalismo amador. Apesar da conotação 
pejorativa, acreditamos que a denominação “Jornalismo 
amador” traz ganhos à discussão, pois enfatiza a relação 
de oposição entre quem exerce a prática jornalística “por 
gosto ou curiosidade” de quem desempenha o Jornalismo 
enquanto profissão. Nem a defesa incondicional nem o de-
mérito: interessa-nos dar prosseguimento a pesquisa desta 
modalidade de Jornalismo praticada pelo público vinculan-
do-a ao pólo ideológico do campo jornalístico, conforme 
discute Nelson Traquina (2005, p. 130-143). 

Pela perspectiva das teorias do Jornalismo, os integran-
tes de uma profissão desenvolvem um ethos próprio. Des-
se conjunto de valores e normas deontológicas da cultura 
profissional dos jornalistas, podemos destacar: a indepen-
dência e a autonomia dos profissionais em relação aos ou-
tros atores sociais; a associação histórica entre o Jornalismo, 
a liberdade e a construção da verdade; a objetividade jorna-

26.  No OhmyNews, por exemplo, o cybercash, termo utilizado para designar 
o pagamento simbólico ao cidadão-repórter, variava de US$ 2 a US$ 
20 por artigo, dependendo de sua relevância, segundo critérios arbi-
trados pelos editores. Ainda assim, o cidadão-repórter só podia sacar a 
quantia quando esta atingisse US$ 50 (BRAMBILLA, 2006, p. 36).
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lística enquanto procedimento estratégico de produção da 
informação que visa assegurar a credibilidade epistemoló-
gica e a legitimidade social dessa comunidade interpretativa 
conquistadas perante a sociedade.

 
Mesmo os proponentes do movimento de renovação do 
Jornalismo norte-americano, o Jornalismo cívico, que enca-
ra o valor da objetividade como um inimigo a abater, não 
encontram uma forma de o substituir e reconhecem que 
uma noção de eqüidistância é vital para a credibilidade do 
Jornalismo (TRAQUINA, 2005, p. 142).

Considerações finais

Cabe, portanto, a pergunta: as práticas jornalísticas exer-
cidas pelos amadores se configuram como Jornalismo? 
Corrêa e Madureira, ao investigar a participação do público 
nas seções específicas para tal fim nos grandes portais brasi-
leiros, propõem o conceito de cidadão fonte para substituir o 
de cidadão repórter, pois não observaram nos colaboradores 
“comprometimento nem estímulo para apurar informações 
e realizar cruzamento de fontes, práticas comuns e necessá-
rias à disciplina da checagem de dados” (2010, p. 176). Se-
ria precipitado arriscarmos uma resposta categórica, tendo 
em vista a diversidade de características destas iniciativas, tais 
como o grau de protagonismo do cidadão no processo de 
produção da notícia, o nível de interferência da política edi-
torial nos meios de comunicação que se valem de tal prática 
e a consonância, nestas experiências, com os valores-notícia. 

Como observou Foucault, “o discurso não é simples-
mente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de domina-
ção, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual 
nos queremos apoderar” (2009, p. 10). É inegável que essa 
multidão de narrativas produzidas pelos amadores acolhe 
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não só as falas múltiplas e divergentes dos cidadãos comuns 
como também as produções de sentido sobre a realidade 
social em disputa nas democracias pelos seus segmentos 
politicamente organizados. É preciso saber até que ponto 
essas narrativas estão explorando as brechas do dispositivo 
midiático. Talvez, essa discussão seja mais relevante do que 
tentar aprisioná-la em rótulos.

Neste novo “mar de narradores”, nem sempre é fácil 
conseguir a resposta para perguntas muito simples tais 
como Quem fala (uma mídia, uma empresa, um lobby?), 
Quem escreve (um jornalista, um relações públicas ou um 
torcedor ou um ativista?) e Para que (informar, pleitear, 
criticar?)? Pode-se interpretar estas mudanças que estamos 
presenciando como o triunfo do Jornalismo? O uso da 
ordem jornalística de discurso, seu molde e suas aptidões 
é definitivamente a condição para falar na nova esfera pú-
blica (NEVEU, 2010, p. 40). 

 
Em suma, consideramos que a proposta de uma nova 

nomenclatura para denominar a prática jornalística dos 
atores sociais que não exercem a profissão de Jornalismo 
se faz necessária para um maior rigor metodológico; por-
tanto, este artigo visa contribuir, metodologicamente, para 
o campo dos estudos de Jornalismo e, particularmente, das 
teorias do Jornalismo.
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3.
Construção e reconstrução da 
realidade: um estudo de caso a 
partir da recepção dos entrevis-
tados pela Caravana do 
Jornal Nacional

Maria Paula Carvalho
 

1. Introdução

Nas últimas seis décadas, a televisão brasileira nasceu, 
cresceu, firmou-se como veículo de massa e continua evo-
luindo. O futuro aponta para o caminho da mobilidade, 
da convergência de mídias, da aproximação com a Internet, 
com o cinema e com a telefonia. Ao relembrarmos parte 
da história das telecomunicações, no Brasil, acompanhamos 
o desenvolvimento de uma rede para conectar o país e a 
formação de uma sociedade de consumo sintonizada a ela. 
Os avanços foram consideráveis, especialmente para quem 
partiu de bases tão precárias. 

No caso do Jornal Nacional, nosso objeto de estudo, as 
séries de reportagens, as apresentações fora do estúdio e a 
presença de entrevistados na bancada, além de novidades 
na edição de imagens e textos, fazem parte da estratégia do 
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noticioso para nutrir uma relação bastante longeva com o 
telespectador. Projetos para aproximar o telejornal de seu 
público, como foi o caso da Caravana JN, são exemplos de 
inventividade e renovação do programa.

Como ponto de partida, buscamos fundamentação te-
órica nos estudos sobre comunicação de massa que apontam 
a consolidação do telejornalismo como fruto da indústria cul-
tural e nos estudos sobre o público e sua interação com os ve-
ículos de comunicação, numa sociedade cada vez mais veloz e 
mutante. O ponto central desses estudos revela que, nas diversas 
modalidades de Jornalismo, o emissor trabalha apenas com uma 
representação do que possa ser o seu espectador.

 
2.  Referência assumida

Do ponto de vista de uma teoria sociológica, Domini-
que Wolton afirma que o problema da televisão, hoje, é a 
conservação da tensão entre duas dimensões contraditórias 
que, ao mesmo tempo, são a causa do sucesso da televi-
são: o consumo individual de uma atividade coletiva. Em 
Elogio do grande público (2006), o autor afirma que, apesar 
de consideráveis desigualdades socioculturais e profundas 
diferenças entre as aspirações coletivas e individuais; a des-
peito de tudo aquilo que separa uns dos outros, pode-se 
dizer que a televisão oferece a possibilidade de participação 
numa forma de comunicação coletiva. “A televisão não nos 
obriga a nos interessarmos por aquilo que interessa aos ou-
tros, mas, no mínimo, a reconhecermos a sua legitimidade. 
E reconhecer o lugar do outro já é um primeiro passo para 
a socialização” (Wolton, 2006, p. 19).

A definição de identidade ganha contornos ainda mais 
difusos nos dias de hoje. Já não podemos considerar os 
membros de cada nacionalidade como elementos de uma 
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cultura homogênea, tendo, portanto, uma única identidade 
distinta e coerente. A transnacionalização da economia e 
dos símbolos tirou a verossimilhança desse modo de se le-
gitimar a identidade (Canclini, 2006, p. 196).

As relações entre identidade e comunicação de mas-
sa fazem parte do campo teórico no qual acontece essa 
discussão. O tema foi objeto de estudo de muitos auto-
res, entre os quais destacamos Stuart Hall (2005), Néstor 
García Canclini (2006), Renato Ortiz (1988; 2006), Jesús 
Martín-Barbero (2004), Edgar Morin (1997), Dominique 
Wolton (2006), Armand e Michèle Mattelart (1995), Sérgio 
Buarque de Holanda (1995), Oswald de Andrade (1978) e 
Muniz Sodré (1984).

 

3. Objeto

Nossa análise recai sobre a ‘Caravana do Jornal Nacio-
nal’, da Rede Globo de Televisão, ocorrida entre os meses 
de agosto e setembro de 2006. Ao levar não apenas os apre-
sentadores do mais respeitado telejornal do país, como o 
próprio espetáculo da televisão ao vivo, para o interior do 
Brasil, a Caravana JN representou um exemplo de inova-
ção no telejornalismo de rede. O projeto foi reconhecido 
internacionalmente com a indicação de finalista na cate-
goria de Jornalismo do Emmy Awards 2007, o prêmio mais 
importante da televisão norte-americana, que é concedido 
pela Academia Internacional de Televisão, Artes e Ciências, 
comparado ao “Oscar da televisão”.

De ônibus e de barco, numa jornada de 16.409 km ro-
dados, a Caravana JN percorreu as cinco regiões do Brasil, 
produzindo e transmitindo 52 reportagens pelo caminho. 
Em foco, o cidadão brasileiro e seus desejos. Durante dois 
meses, a equipe do Jornal Nacional correu solta pelo Brasil, 
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independentemente da rede de emissoras afiliadas, munida 
com capital humano e tecnológico para atuar de qualquer 
parte do país. Considerando que, em 2009, o programa 
completou 40 anos de existência, a façanha da Caravana 
JN representou uma grande vitória, à medida que trouxe 
avanços técnicos e conceituais significativos para um dos 
noticiosos mais tradicionais da televisão brasileira, compro-
vando o caráter sempre criativo e surpreendente da desse 
veículo de massa.

A cada noite, uma parte do Brasil era revelada ao grande 
público, em reportagens assistidas como capítulos de um 
programa maior. Foram 62 dias de viagem, a bordo de um 
ônibus e de um barco totalmente adaptados, nos quais o 
convívio de quinze pessoas se revelou num forte espírito 
de equipe. 

Nossa atenção se volta para a recepção das mensagens, 
tendo como amostra pessoas que viveram a experiência da 
passagem da Caravana JN por suas cidades, com os seguin-
tes objetivos:

a) investigar de que modo essas pessoas entenderam a re-
presentação feita nas reportagens da Caravana JN, nas suas 
localidades;

b) como decodificaram a passagem da Caravana JN, mos-
trando a tensão entre os âmbitos local e global;

c) identificar como elas vivenciaram o encontro com os 
profissionais da Rede Globo;

d) observar que tipo de efeitos esse encontro teve sobre a 
interação social dos espectadores; e, por fim,

e) analisar que efeitos esse encontro resultou no modo de 
recepção do Jornal Nacional.
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Acreditamos que o assunto desperta especial interesse 
num país em desenvolvimento como o Brasil, onde a taxa 
de analfabetismo chega a 10% entre os maiores de 15 anos, 
segundo dados da PNAD e a televisão, juntamente com o 
rádio, assume função determinante na divulgação de in-
formações (Pesquisa Nacional por amostra de Domicílios, 
realizada pelo IBGE 2008).

A fim de cumprir nossos objetivos, partimos em busca 
de entrevistados, pessoas que se apresentaram como anfitri-
ões em seus municípios e aqueles que compareceram, es-
pontaneamente, para assistir às transmissões ao vivo do Jor-
nal Nacional. Este é um ponto que merece destaque. Além 
de muitas inovações de ordem técnica, alterações substan-
ciais das práticas e das rotinas de produção de notícias, a 
viagem da Caravana JN apresentou uma outra novidade 
relevante. O fato de os apresentadores fazerem transmissões 
ao vivo, em praça pública, o que transformava, pelo menos 
por alguns momentos, o Jornal Nacional num programa 
telejornalístico com plateia.

Em cada um desses lugares, quando nos reunimos com 
pessoas da comunidade, reapresentamos as reportagens que 
haviam sido produzidas ali, pela equipe de jornalistas da 
TV Globo, na época da passagem da Caravana do Jornal 
Nacional. Isso ajudou a reavivar memórias e incentivou o 
público a opinar sobre a experiência. O tipo de fonte utili-
zada para esse trabalho, portanto, foi a testemunhal. Como 
o próprio nome diz, ela tem relação direta com o fato, já 
que é sua testemunha. Mas, é preciso compreender que seu 
relato sempre estará mediado pela emoção, pelos precon-
ceitos, pela memória e pela própria linguagem. Afinal, tes-
temunha é apenas a perspectiva de um fato, jamais sua exata 
e fiel representação (Pena, 2005, p. 64).

 



516 Jornalismo: História, Teorias, Gêneros e Práticas

4. Trabalho de campo

Para enxergar o que as câmeras da Caravana JN haviam 
flagrado, foi preciso viajar para o interior do Brasil. Afinal, 
aquilo que os jornalistas levaram ao conhecimento do pú-
blico, durante a série de reportagens, eram lugares, fatos 
e pessoas residentes longe dos grandes centros urbanos. A 
pesquisa de campo foi feita nos municípios de São Miguel 
das Missões e Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul e em 
Ouro Preto, em Minas Gerais.

Refazendo uma parte da rota original, rumamos até o 
ponto de partida da Caravana JN: o município de São Mi-
guel das Missões, com 7 mil habitantes. Da capital Porto 
Alegre até a Rota das Missões são 470 quilômetros cru-
zando uma região cheia de história e peculiaridades. Foi 
da terra avermelhada da região missioneira que partiu a 
equipe da Caravana JN, cortando uma parte do território 
gaúcho que guarda os últimos vestígios do que foram as 
reduções jesuítico-guaranis, também conhecidas como “Os 
Sete Povos das Missões”. Essa história foi contada na edição 
de segunda-feira, dia 31 de julho de 2006, o primeiro dia 
da Caravana JN. William Bonner fez a apresentação ao vivo, 
direto do Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo.

Um ano depois, reencontramos personagens dessa his-
tória, a cerca de 30 quilômetros das mesmas ruínas de São 
Miguel Arcanjo. Chegamos à aldeia indígena M' byá-Gua-
rani num sábado de sol e céu azul. O cacique Floriano foi 
um dos entrevistados da primeira reportagem da série da 
Caravana JN. Ele nos recebeu cordialmente na tribo, onde 
vivem duzentos índios. O local é ermo. As 18 casas de pau-
-a-pique, cobertas com palha, posicionam-se a curta dis-
tância, no meio de um descampado. O entorno é ocupado 
por pequena criação de animais e plantio de culturas de 
subsistência.
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No caso dos índios M' byá-Guarani, eles querem conhe-
cer o que há além das fronteiras da tribo. Até o dia em que 
a TV foi instalada na aldeia, o cacique só assistia ao Jornal 
Nacional, quando ia para a cidade. Antes da TV, as notí-
cias chegavam pelo rádio ou por telefone. Floriano explica 
como as culturas hegemônica e indígena se mesclam, atu-
almente, na comunidade. “Alguns já falam português, ainda 
que com muitos erros e a escrita também já não é algo 
totalmente estranho como foi um dia aos povos selvagens”.

O cacique se diz satisfeito com o conteúdo da repor-
tagem apresentada pela Caravana JN. “É a história mesmo, 
nossa história como aconteceu”. E não esconde o orgulho 
de ver o próprio povo retratado na TV. “Obrigatoriamente, 
tem que fazer isso aí, né? Tem que mostrar para conhecer 
onde há guaranis, quais os tipos das tribos guaranis que 
existem, já que cada um tem suas tradições”. E segue: “foi 
bom porque a Caravana JN fez nossa cultura correr o mun-
do”, ao mesmo tempo em que trouxe informações. “Eles 
fizeram o trabalho deles de mostrar não apenas a nossa cul-
tura, mas de mostrar as culturas do Brasil, a do homem 
branco também, as diferenças”.

Ninguém queria perder a chance de aparecer na TV, no 
horário nobre, em rede nacional e na própria terra. “Eu 
estava tomando chimarrão e eu lembrei de mostrar a cuia, 
daí eles acabaram me filmando, eu apareço na reportagem, 
num pequeno flash”, orgulha-se o artesão José Herter. “Eu 
não pensei em filmar a minha pessoa, mas sim um símbolo 
daqui”. A passagem da Caravana JN pela Região das Missões 
foi marcada pelo frio emblemático do Rio Grande do Sul. 
“Eu reconheci a minha região na reportagem, especialmente 
pela geada e pelas pessoas que eles entrevistaram”, conclui. 
Como morador de São Miguel das Missões, ele destaca ainda 
a capacidade que a Caravana JN demonstrou em costurar 
um retrato do país: “O Brasil é uma colcha de retalhos”.
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Outra moradora com participação ativa na vida comu-
nitária de São Miguel das Missões e que também havia 
acompanhado a edição do Jornal Nacional, ao vivo das mis-
sões, em 2006, é a cabeleireira Jussara Munaretto. Ela nos 
recebeu para uma entrevista, acompanhada da filha adoles-
cente, Cassiana, no salão de beleza que funciona na própria 
casa. Jussara conta que se identificou com a reportagem so-
bre a região onde vive. “Eu reconheci a minha comunidade 
nesta reportagem, o nosso patrimônio foi bem mostrado”. 

Em São Miguel das Missões é difícil esquecer o dia 1 de 
agosto de 2006, quando qualquer sacrifício parecia valer a 
pena. “Amanheceu muito frio e a gente estava louca para 
ir assistir” ao programa, recorda Jussara. Meu marido não 
queria que nós fôssemos, porque estava muito frio e o meu 
filho sofre de asma, mas a gente não podia perder aquela 
oportunidade.” Então, todos vestiram o pala de lã (roupa 
típica do Sul) e foram para o Sítio Arqueológico de São 
Miguel Arcanjo.

Naquela noite, a transmissão ao vivo do Jornal Nacional 
reuniu moradores de São Miguel das Missões e de cidades 
vizinhas como Santo Ângelo, Entre-Ijuís, São Luiz Gon-
zaga, Caibaté, Vitória das Missões e São Borja. Apesar da 
pouca familiaridade com o aparato técnico da televisão, os 
espectadores puderam perceber o empenho da equipe e o 
clima de apreensão pelo desafio de realizar uma operação 
complexa e conceitualmente nova.

“O Jornal Nacional tu só assistes de noite e de repen-
te eles estavam na comunidade. Aqui, em São Miguel, vá-
rias pessoas abraçaram o Pedro Bial, tiraram fotos com o 
William Bonner, viram todo o processo da televisão que 
está tão distante”, contou Alfonso Ten Caten, Secretário de 
Turismo de São Miguel das Missões, na ocasião de nossa 
viagem de estudos. Ele revela que a passagem da Caravana 
JN teve reflexos, inclusive, na visitação à cidade.
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Para os moradores eu diria que foi muito importante 
porque é um sistema de valorização.” O então vice-prefeito 
de São Miguel das Missões, José Roberto de Oliveira, diz 
que a Caravana JN foi mais do que a simples aparição do 
mito na vida cotidiana. Ela descortinava, também, o espe-
táculo da televisão,

Configurou-se numa oportunidade raríssima pra essas 
pessoas de interagirem, de falarem, de tocarem, de verem 
que aquilo é de verdade, que não se trata de um ser “pseu-
do-eletrônico”, que só se vê na TV. Que existe gente ali 
atrás. Ainda hoje elas têm fotos dos apresentadores nas 
suas casas, no trabalho, isso é muito legal. O jeito como 
eles agiram, de ser gente, de não serem proibitivos, eles ca-
minhavam livremente por aqui assim como se estivessem 
nas suas casas. Toda essa estrutura trazida para cá mexeu 
muito com as pessoas, é o circo da TV. (sic)

         
Os jornalistas da Caravana JN representavam o próprio 

espetáculo da televisão ao vivo, em plenas ruínas de São 
Miguel Arcanjo. Dentro de uma lógica comercial de que 
notícias são produtos à venda, na vitrine do capitalismo 
industrial, a televisão deve oferecer, obrigatoriamente, en-
tretenimento e espetáculo. É o que diz a jornalista Olga 
Curado, sobre a natureza do noticiário televisivo, em A no-
tícia de ponta a ponta – As perspectivas da televisão brasileira ao 
vivo.  “Ele tem que ser um show, um circo, não no sentido 
pejorativo, mas no sentido de que todos nós somos perso-
nagens do circo humano” (Curado, 1995, p. 42).

Jornalismo, afinal de contas, é uma atividade feita por 
pessoas para pessoas. Um tipo de saber que envolve não 
apenas um canal intelectual, mas que também é constitu-
ído por uma carga emocional gerada pelo encontro, pelo 
relacionamento estabelecido entre as diversas partes que se 
comunicam.
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Esse era o ponto-chave da Caravana JN. Ela existia, fisi-
camente, no formato de um ônibus equipado, tripulado por 
jornalistas, como também passou a existir simbolicamente, 
na imaginação dos espectadores, como uma célula de tele-
jornalismo que podia chegar a qualquer lugar, a qualquer 
instante, levando o aparato da televisão.

Em São Miguel das Missões, confrontar-se com o mito, 
no meio da rua, tornava-se algo realizável. Durante a pas-
sagem da Caravana JN, Pedro Bial e William Bonner car-
regavam toda a autoridade que os anos de carreira no te-
lejornalismo lhes conferiram. Só que, daquela vez, eles não 
estavam do outro lado da tela e sim ao vivo, em carne e 
osso. Para os moradores, era uma sensação parecida com 
a de enxergar pelos bastidores, de ver o apresentador e o 
repórter como eles realmente são e não através das câmeras.

Em Santo Ângelo, o clima entre o público e o apresenta-
dor e editor-chefe do Jornal Nacional, William Bonner, foi de 
camaradagem . “Foi ótimo. Ele é incrível. Todas queriam tirar 
fotos com ele. Eu achei que ele é mais alto, ele é bem mais alto 
pessoalmente”, compara Ivan Barrachini, agricultor e presiden-
te da Associação Missioneira da Etnia Italiana. O militar apo-
sentado Jacó Rampon também gostou da visita. “Ele batia fotos 
com todo mundo, conversou com todo mundo. Ele esbanjou 
simpatia.” Cada relato confirma e complementa o outro. “Ele 
é bastante carismático, não é à toa que está onde está. Tem uma 
consciência de homem público bem alta, foi simpático, atendeu 
todo mundo”, disse, Roque Turr, funcionário público.

Ao que tudo indica, o encontro real com a estrela da TV 
repetiu o clima de informalidade e leveza que os apresenta-
dores mantêm com seu público através do vídeo. 

A interpelação direta efetuada pelo apresentador é o ele-
mento fático mais visível da televisão. A familiaridade 
instaurada por seu rosto, em atitude de conversa íntima, 
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de bate-papo, naturaliza a apresentação do mundo pelas 
imagens e estabelece o contato com o telespectador. Este 
espera sempre que a TV ultrapasse os efeitos de mero es-
petáculo ou de pura informação e se invista da atmosfera 
de simpatia e camaradagem, característica ideal de grupos 
primários, como a família (Sodré, 1984, p. 61).

         
O escultor  mineiro Vevêu  é outro que jamais vai es-

quecer a visita, que recebeu em seu atelier, em Ouro Preto. 

Surpreendentemente, bateu na minha porta, eu fui atender 
achando que seria um amigo. Quando eu abro a porta, ele 
se identificou: ‘eu sou o Pedro Bial’ e perguntou se poderia 
me entrevistar. Para mim, foi um impacto muito grande, mas 
eu mantive o equilíbrio nesse momento. Eu não perco a fala, 
apesar de que eu estava sentindo uma emoção muito grande. 

 
  Vevêu passava pela experiência de encontrar alguém 

que, no íntimo, ele sentia que já conhecia. O jornalista, 
correspondente internacional e apresentador de TV, Pedro 
Bial, era figura presente no imaginário do artesão. O estra-
nho era ele estar ali, em carne e osso, como a personificação 
do Jornal Nacional. Vejamos, então, como o escultor de pe-
dra sabão entendeu a representação feita na reportagem da 
Caravana JN, no lugar onde vive.

A reportagem tem muita autenticidade, foi muito autênti-
ca na hora de retratar a realidade de Ouro Preto, foi feita 
com muita verdade. Mostrou Ouro Preto na sua essência. 
Falou do patrimônio histórico, do crescimento das favelas, 
do crescimento desordenado, pois não tem havido espaço 
para construções dignas.

 
Nossa viagem de estudos aportou em Ouro Preto, numa 

quinta-feira chuvosa, dia primeiro de maio de 2008. Encrava-
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da num vale profundo, a cidade setecentista estava encoberta 
por uma névoa densa. Tendo as montanhas escondidas pela 
umidade, a paisagem ganhava uma aparência cinzenta, apenas 
contrastada pelo colorido das janelas dos casarões coloniais.

O ônibus da Caravana JN havia estacionado ali, pouco 
mais de dois anos antes, numa segunda-feira, 14 de agosto 
de 2006. No dia da transmissão ao vivo, as câmeras instaladas 
na Praça Tiradentes passearam sobre a multidão, enquanto 
a apresentadora Fátima Bernardes agradecia com a seguinte 
mensagem: “pelo apoio de todas as pessoas que vieram até 
a Praça Tiradentes, são centenas, que vieram acompanhar 
com a gente essa edição do Jornal Nacional, ao vivo, aqui 
de Ouro Preto”. Naquela noite, o JN encerrava com ima-
gens do público e sobre elas foram rodados os créditos do 
programa, numa cena bastante incomum à rotina de pro-
dução do telejornal.

Na mesma praça Tiradentes, nós reencontramos alguns per-
sonagens dessa história. Maria Auxiliadora Beloni é dona de 
uma pousada no centro histórico e conta as lembranças da-
quela noite. “Tinha gente de todos os níveis, tinha gente da alta 
sociedade, tinha pessoas bem humildes, todos com curiosidade 
de conhecer o que é esta Caravana, o que ela veio fazer”. 

Mesmo os olhares amadores podiam perceber que a 
transmissão do Jornal Nacional, ao vivo, tornava aquela 
edição diferente das demais. “Foi diferente. Porque quando 
você vê na televisão não tem ninguém em cena, somente 
os apresentadores. Aqui, dava para ver o povão todo, todo 
mundo com aquela curiosidade”, conta o guia de turismo 
Pedro Custódio Filho, visivelmente atento aos números do 
negócio do qual faz parte.

Para viabilizar uma operação que alterava até a circu-
lação viária, na cidade, os órgãos públicos tiveram que ser 
mobilizados. Por isso, ouvimos também a opinião do pre-
feito de Ouro Preto, na época da pesquisa. Em entrevista, 
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concedida no dia 2 de maio de 2008, Ângelo Oswaldo de 
Araújo Santos posiciona os fatos da passagem da Caravana 
JN no mapa urbano.

A Praça Tiradentes ela é o centro da cidade, o umbigo da 
cidade, tudo nasce na Praça Tiradentes. Ali estavam os dois 
grandes palácios de Vila Rica, o Palácio dos Governadores 
com uma pequena fortificação, exatamente mostrando que 
ele estava num lugar estratégico e fortificado e a casa de ca-
deia, que é o Museu da Inconfidência, mostrado na repor-
tagem. A Caravana JN chegou, mas previamente já havia 
toda uma mobilização de carros da TV Globo, caminhões, 
gruas, refletores, serviços especiais foram montados. Hou-
ve uma interdição do trânsito na praça durante este dia 
todo, o que criou algumas dificuldades, mas também atraiu 
muita gente. Então, a praça encheu, as pessoas perceberam 
que poderiam aparecer ao lado da Fátima Bernardes no 
Jornal Nacional e, é claro, que houve muita gente na pra-
ça. Foi para nós um momento muito significativo, porque 
mais uma vez Ouro Preto aparece no cenário nacional 
como uma cidade síntese e símbolo. Aí não só de Minas 
Gerais mas da própria Região Sudeste, sendo que ela é 
um monumento de todo o Brasil.

 
Seguindo pistas, ouvindo histórias, batendo em muitas 

portas, fomos encontrando as pessoas que falaram à repor-
tagem da Caravana JN. É o caso do historiador Rafael de 
Freitas e Souza, entrevistado por Pedro Bial, assim como 
o escultor Vevêu e uma estudante de canto lírico, como 
personagens-símbolo de Ouro Preto. Rafael diz ter ficado 
satisfeito com o resultado da reportagem no ar.

O que foi ao ar é exatamente o que eu expressei para o 
repórter naquele momento. A gente fica meio nervoso, ga-
gueja, eles editam alguma coisa, quando a gente erra eles 
cortam, mas em síntese é tudo o que eu falei. Mesmo edi-
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tada a matéria não causou frustração. A própria natureza 
do jornal tem seu tempo. Mas acho que o central daquilo 
que eu falei, apareceu.

 
 A reportagem da Caravana JN pôs em discussão pelo 

menos dois grandes desafios para a cidade de Ouro Preto: 
a preservação do patrimônio histórico e as construções ir-
regulares. Enquanto as regras abstratas da democracia ou a 
participação coletiva em espaços públicos se dissipam na 
correria da modernidade, cada vez mais, homens e mulhe-
res vão tentar encontrar respostas para questões cruciais da 
cidadania e de identidade através do consumo privado e 
dos meios de comunicação (Canclini, 2005, p. 29).

É a televisão cumprindo seu papel de gerar conversas 
entre os espectadores, como sugere o francês Dominique 
Wolton. A programação de TV, em especial a cobertura do 
telejornalismo, serve de substrato para que brotem os as-
suntos cotidianos. É o que chamamos de Teoria do Agen-
damento. Ela defende a ideia de que os consumidores de 
notícias tendem a considerar mais importantes os assuntos 
que são veiculados na imprensa, sugerindo que os meios de 
comunicação agendam nossas conversas. 

Felipe Pena aborda as transformações que acompanharam 
a consolidação da mídia. “O homem comum não se informa 
mais pelos relatos da praça, mas sim pelo que os mediadores 
do novo espaço público trazem até ele” (Pena, 2005, p. 31). 
Ou seja, a mídia nos diz sobre o que falar e pauta nossos 
relacionamentos. [...] Cada vez mais os telejornais pautam as 
conversas entre cidadão e até mesmo a própria agenda dos 
poderes públicos ( Pena, 2005, p. 142, 84).

A Caravana JN é um exemplo desses momentos em que 
“o grande público”, com suas realidades individuais distin-
tas, desfrutou de uma atividade de grupo. Os depoimentos 
coletados no Sul e no Sudeste do Brasil nos permitem in-
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ferir que, à parte das distâncias, os espectadores sentiram-se 
conectados. As reportagens geraram conversa entre vizi-
nhos e entre parentes distantes, promovendo a conexão de 
regiões geograficamente separadas.

Ao mesmo tempo em que ouviu o público telespectador, 
esse estudo também teve como fonte os profissionais da Rede 
Globo envolvidos no projeto. Afinal, somente conhecendo o 
dia a dia da Caravana JN, na estrada, poderíamos analisar a ex-
periência sob o ponto de vista das transformações nas rotinas 
produtivas, durante esses dois meses de viagem.

O desafio diário era o de gravar, editar e gerar reporta-
gens, através do satélite, para a emissora no Rio de Janeiro. 
Mesmo a equipe empenhada diretamente sabia da comple-
xidade da missão, considerada tecnicamente difícil.

 

5.  Construção e reconstrução social da realidade

Ao investigarmos como se deu o processo de produção da 
informação, esse estudo segue a teoria do Newsmaking, através 
da qual o Jornalismo é uma construção social de uma suposta 
realidade. Tuchman, citada por Felipe Pena, diz que “o processo 
de produção da notícia é planejado como uma rotina industrial. 
Tem procedimentos próprios e limites organizacionais” (Pena, 
2005, p. 128-130). Entre eles, a tirania do tempo, os critérios de 
noticiabilidade, a hierarquia organizacional da empresa, entre 
outros. A unificação de práticas na produção de notícias pode 
ser vista como uma tentativa de organizar o caos diante da im-
previsibilidade dos acontecimentos, da sucessão de fatos e da 
dificuldade de colocar ordem no tempo e no espaço.

No caso da Caravana JN, a rotina de produção de notí-
cias foi substituída pela imprevisibilidade do trabalho itine-
rante, pela reportagem e edição feitas na estrada, dentro de 
um ônibus, com todas as peculiaridades que isso acarreta. 
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O projeto da Caravana JN foi tratado como um grande 
evento que reuniu diversas áreas da TV Globo. Foi preciso 
um sólido planejamento prévio, mas também maleabilidade 
para enfrentar as surpresas e contratempos que surgiriam 
pelo caminho. Afinal, o inesperado é um dos valores-no-
tícia mais importantes na cultura jornalística: “aquilo que 
irrompe e que surpreende a expectativa da comunidade 
jornalística” (Traquina, 2005, p. 84).            

O ônibus, de fato, era um motorhome totalmente adapta-
do. Nesse caso, em vez de uma casa móvel, o veículo tinha 
sido transformado numa redação/casa, com largo inves-
timento em equipamentos, tecnologia e sistemas inteira-
mente novos, criados especialmente para essa operação. À 
parte de todo o sacrifício e inspiração humanos, o trabalho 
só foi possível graças a um elemento importante, localizado 
a 36 mil quilômetros de altitude: o satélite.           

Antes de tudo, é preciso compreender que a Carava-
na JN foi para o interior do Brasil sem que houvesse um 
fato relevante que justificasse a viagem. Isso particulariza o 
trabalho entre as demais coberturas da emissora e o difere, 
também, da reportagem executada pelas “praças” (emissoras 
afiliadas). A bordo do ônibus azul do Jornal Nacional, a 
equipe comandada por Pedro Bial se antecipava, aproxima-
va-se dos cidadãos brasileiros sem esperar um acontecimen-
to que criasse uma pauta naquele lugar. Ou seja, os critérios 
de noticiabilidade podiam mudar em relação às reportagens 
da Caravana JN. Assim como o próprio perfil do telejornal 
podia sofrer alterações em dias de apresentações ao vivo da 
Caravana JN. Nessas ocasiões, o programa, calcado na co-
bertura factual, permitia-se outras formas de reflexão.

Uma cobertura com força capaz de mudar até o per-
fil do telejornal em determinadas edições, como aponta o 
editor-chefe, William Bonner.



527Construção e reconstrução da realidade: um estudo de caso a partir da recepção 
dos entrevistados pela Caravana do Jornal Nacional

Nos dias de “ancoragem” que se davam a cada duas se-
manas, aí a prioridade absoluta do Jornal Nacional era a 
cobertura da Caravana. A gente exibia reportagens espe-
ciais sobre aquela região, aspectos da região, um resumo dos 
problemas da área e mais o vt do Bial. Era uma edição 
especialíssima do JN. O não factual ganhava uma relevân-
cia naqueles dias que não era a relevância natural do JN. 
O JN tem uma vocação factual. Mas naquelas edições a 
gente dava prioridade para isso e complementava o jornal 
“desidratando”, dando de maneira bem sucinta os demais 
temas relevantes do dia. Era um dia em que ele mudava, a 
forma mudava e a própria natureza dele mudava.

 
Uma oportunidade rara, na televisão brasileira contem-

porânea, avalia Pedro Bial. “O que eu acho mais bacana é 
que era uma janela de jornalismo experimental, ou quase 
experimental, no meio do telejornal mais convencional do 
Brasil. Eu achei isso espetacular”. O relato vem acompa-
nhado de visível satisfação pela oportunidade e pela liber-
dade que a equipe afirma ter tido para criar algo novo den-
tro do telejornalismo de rede brasileiro.

Vejamos o que as reportagens da Caravana JN significa-
ram no conjunto do telejornal, segundo o editor-chefe do 
programa. 

A rigor, dentro do Jornal Nacional, as pessoas podem 
sempre fazer de forma diferente. Ninguém é obrigado a 
seguir uma cartilha de fazer vts de um determinado for-
mato. O que a gente deve sempre priorizar no JN, isso é 
algo que a gente persegue mesmo, é a clareza. O formato 
que for o mais claro possível para explicar uma situação, 
para contar uma história, é o melhor formato para o Jornal 
Nacional. E a Caravana, nesse sentido, nem sempre tinha 
essa preocupação com a clareza. Ela podia ser mais subje-
tiva, podia ousar na linguagem. Havia uma preocupação 
estética, de conteúdo, até poética, se nós podemos chegar a 
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esse termo também. E ele tinha liberdade para isso. Era 
um momento especial do Jornal Nacional. Então nesse 
sentido eu entendo o prazer que eles tiveram de ousar.

Ao levar a televisão ao vivo para a praça, a Caravana JN 
expôs seu modo de operação, suas particularidades técnicas, 
suas estrelas, mostrando a produção de notícias para quem 
está fora do processo de elaboração do telejornal. Aqueles 
que puderam compartilhar dessa experiência guardaram 
uma avaliação muito positiva, principalmente do encontro 
que tiveram com os profissionais do Jornal Nacional.

Logo, uma febre se espalharia pelo Brasil. A “Caravana fever”, 
como ficou conhecido o assédio à Caravana JN, superou as ex-
pectativas da própria equipe. Um frenesi se espalhava pelo país, 
como descreve cronológica e geograficamente, William Bonner. 

A receptividade foi absurda e foi crescendo ao longo da 
Caravana. Se a gente comparar a receptividade que a gen-
te teve no Rio Grande do Sul, nas missões, no ponto de 
partida da Caravana com o último lugar onde estivemos, 
que foi a cidade de Goiás, apelidada de Goiás Velho, a 
comparação é absurda. No Rio Grande do Sul, talvez em 
parte porque o pessoal da cidade seja mais tímido, mas 
em grande parte pelo fato de aquilo ser algo muito novo, 
eles não sabiam o que era aquilo que estava começando. 
Em Ouro Preto, na segunda parada, com a Fátima, já foi 
um pouco mais animado o negócio. A terceira parada foi 
minha de novo, foi no nordeste, aí já era uma febre.

 
Só quem viveu esses momentos pode relatar a emoção. 

A jornalista Gisela Pereira foi testemunha de todas as entra-
das ao vivo da Caravana JN e lembra, com especial carinho, 
o dia em que o Jornal Nacional teve como cenário a está-
tua de Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, a cidade mais 
populosa do interior cearense.
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Mas o que era muito legal, é que na hora do jornal as 
pessoas eram muito educadas, porque era combinado antes, 
para haver silêncio, senão você não conseguia ouvir o que 
o apresentador estava falando. Mas antes de entrar, ou no 
comercial, o Bonner ou a Fátima, eles falavam com o pú-
blico como se eles estivessem apresentando um programa 
mesmo. E era muito legal. Eles falavam: ‘gente vocês estão 
me ouvindo?’ e as pessoas respondiam: ‘estamos!’ Eles se 
comunicavam, era isso.

           
O contato que já existia pela TV é reforçado em outras 

bases. Cresce a empatia, a afinidade e a lealdade. Por outro 
lado, o que se espera é que, ao conhecer melhor a televisão, 
os cidadãos brasileiros possam se tornar críticos dela, cola-
borando para o progresso dessa relação entre o veículo e a 
massa a que ele se dirige.

A “febre” que se espalhou pelo Brasil em função da Ca-
ravana JN é a demonstração de um caso de amor e respeito 
que já dura 40 anos, mas que se renova a cada novo projeto. 
Podemos dizer que a experiência da Caravana JN possibili-
tou um encontro raro no processo de comunicação de massa. 
Quem acompanha a trajetória de quarenta anos do Jornal 
Nacional reconhece o impacto que tem a saída dos apresen-
tadores do estúdio e sua aproximação com o público.

No caso da Caravana JN era mais do que isso. Além de 
ser um encontro pessoal com os jornalistas William Bonner, 
Fátima Bernardes e Pedro Bial, figuras conhecidas através 
de sua imagem pela televisão, o projeto criava, também, 
a ideia de que o próprio Jornal Nacional corria o Brasil 
e que, quando menos se esperasse, o ônibus azul poderia 
estacionar diante dos lares brasileiros.

Pedro Bial entrava na Caravana JN como um elemen-
to central. “Um Bial que não era mais um repórter, mas 
já com uma popularidade do Big Brother Brasil. “Também 
havia esse apelo a mais. Uma boa ideia por um lado, mas eu 
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paguei um preço por isso”, confessa o jornalista. O preço 
do direito de ir e vir. “Do ponto de vista pessoal, foi muito 
traumático. Eu voltei muito paranóico, com medo de gente, 
como medo de sair de casa”.

Ao término da Caravana JN, os profissionais da equi-
pe reconheceram a impossibilidade de se chegar até “o” ci-
dadão brasileiro, para efeito de pesquisa considerado como 
“o” telespectador brasileiro. A experiência de viajar pelo país 
relatando as diferentes realidades que se impunham pelo ca-
minho, fez da Caravana JN um forte estímulo para que re-
pensássemos nossa identidade e a participação da TV como 
dispositivo para a construção de uma ideia de brasilidade.

No caso brasileiro, a formação de uma rede de televisão 
respondia à demanda crescente por esse tipo de consumo, 
que se impunha num país em desenvolvimento. O nasci-
mento da televisão coincide com um período marcado por 
uma utopia nacionalista, que buscava concretizar a saída de 
uma sociedade subdesenvolvida de sua situação de estagna-
ção. O governo brasileiro aplicou verbas e realizou projetos 
no setor das telecomunicações. No fim da década de ses-
senta, a criação de um sistema de micro-ondas, permitindo 
a integração de todo o território nacional, apontava para 
o fim das dificuldades técnicas das quais havia padecido a 
televisão na década anterior. Contrariamente ao que acon-
teceu em países como os Estados Unidos, no Brasil, o sis-
tema de redes, condição essencial para o funcionamento 
da indústria cultural, pressupunha um suporte tecnológico 
que era resultado de investimentos do Estado. 

A realidade mostrava-se bastante complexa, na medida 
em que eram os próprios militares que ofereciam esse ins-
trumento de modernização e de afirmação da identidade 
nacional, com a ideia de contribuir para a grandeza e a 
força do Brasil. Para Renato Ortiz, é a ideologia da Segu-
rança Nacional que legitima a ação dos militares no campo 
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das telecomunicações. “A ideia da integração-nacional é 
central para a realização desta ideologia que impulsiona os 
militares a promover toda uma transformação na esfera das 
comunicações” (Ortiz, 2006, p. 118). O fato é que a produ-
ção cultural de massa, na televisão, ajudou a consolidar os 
personagens do imaginário nacional e a ideia que se tem 
de brasilidade.

 

6. Conclusões

Após a realização desse estudo e da análise dos depoi-
mentos coletados em diferentes regiões, podemos afirmar 
que os brasileiros entrevistados têm um conceito imagina-
do do que seja o todo do país, uma noção que perpassa o 
histórico de miscigenação e a formação cultural resultante 
disso. Nos dias de hoje, em que a comunicação tem o poder 
de articular as relações, é na televisão que esse imaginário é 
apresentado e reforçado. Todavia, é evidente que o público 
utiliza filtros locais, atua a partir de pontos de origem e se 
expressa conforme suas próprias demandas. A pesquisa bi-
bliográfica demonstra que, a partir do final dos anos 1960, 
a televisão brasileira passou a desempenhar um papel de re-
levância fundamental na tomada de consciência, por parte 
da população, de quem somos e de que somos diferentes.

“A comunicação de grande público perde em definição 
aquilo que ganha em integração, quer dizer, na manutenção 
de uma certa representação da consciência coletiva de um 
país” (Wolton, 2006, p. 132).

Após entrevistarmos pessoas que tiveram contato com 
a Caravana JN,  concluímos que elas se reconheceram nas 
reportagens feitas pela equipe de jornalistas da TV Globo. A 
maioria dos moradores ouvidos, em três municípios, afirma 
ter reconhecido sua cidade, sua cultura e seus habitantes na 
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cobertura jornalística da série, externando o orgulho mo-
tivado pela divulgação das próprias raízes e tradições na tela 
da TV, para os olhos do mundo. Em todas essas localidades, os 
momentos em que foram anfitriãs da Caravana JN são lembra-
dos com orgulho, relatados em detalhes e com forte emoção.

Também era nosso objetivo identificar como o público 
vivenciou esse encontro com os profissionais da Rede Glo-
bo. Aqui, devemos destacar o fato de que, nessa experiência, 
o mito e o real se confrontaram. Ver de perto aqueles que só 
apareciam dentro da tal “caixa de ver longe”, numa alusão 
a Persky, fez com que os espectadores pudessem comparar 
o ideal que guardavam ao real que se descortinava no en-
contro frente a frente.

Mas que tipo de efeitos a passagem da Caravana JN pode 
ter sobre a interação social nessas comunidades? Eis o nosso 
quarto questionamento a ser respondido. Ao aproximar as 
pessoas em torno de uma atividade coletiva, a Caravana JN 
deu o que falar. E incentivou os cidadãos a desenvolverem 
o exercício da autorreflexão, a pensarem e falarem sobre si 
mesmos. A Caravana JN facilitou um debate local a respeito 
de temas regionais, até então precariamente discutidos, mas 
que, na visão dos moradores mereciam avaliação nacional.

A televisão traz o longe para perto. Ao mesmo tempo 
em que tem o poder de mostrar o que está próximo de nós 
para o mundo. Ao entrevistarmos espectadores do Jornal 
Nacional, em três cidades, percebemos um claro interesse 
pelo que é local, por aquilo que define o lugar de onde 
essas pessoas falavam, de onde elas vinham, suas identidades.

Encontrar uma forma de satisfazer a exigência individu-
alizada da audiência, sem desconsiderar a experiência cole-
tiva vivida pelo público de massa tem sido o grande desafio 
dos comunicadores da atualidade. Faz-se oportuno repensar 
o conceito de globalização, percebendo a fragilidade das 
fronteiras entre o âmbito local e o mundo a nossa volta, na 
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medida em que o desenvolvimento tecnológico e as trans-
formações das relações sociais agregam novas possibilidades 
de agrupamento.

Canclini aponta um caminho quando mostra que pensar 
sobre políticas de comunicação e cultura leva ao exercício 
de formas responsáveis de cidadania, que sejam adequadas 
às transformações dos cenários socioculturais e às formas 
atuais de consumo e integração transnacional (Canclini, 
2006, p. 190).

Mesmo que a televisão não possa garantir comunicação 
em escala de uma sociedade, ela oferece, em compensação, 
uma chance de participação e a função de ponte entre clas-
ses sociais e faixas etárias. São os laços sociais de que trata o 
teórico francês Dominique Wolton. Sob esse aspecto, pode-
ríamos comparar a televisão ao barqueiro, ao grande men-
sageiro da sociedade de solidões organizadas, reduzindo as 
exclusões da sociedade de massa.

Maciel (1993, p. 24), considera inegável o forte impacto 
modernizador que a televisão exerce sobre uma sociedade 
tão heterogênea como a brasileira. Embora estejamos aten-
tos à crítica de Sodré (1984, p. 30) em relação a possíveis 
efeitos nefastos advindos de uma modernização sobre bases 
de dominação ou discriminação, acreditamos no potencial 
imenso da televisão em testar novos modelos, relacionar-se 
com o grande público, como uma forma de desenvolvi-
mento real das possibilidades humanas. Nesse sentido, acre-
ditamos que ela seja um veículo de difusão de cultura, de 
intercâmbio de ideias e de crescimento social.

Por fim, podemos dizer que a Caravana JN venceu bar-
reiras físicas, técnicas e sociais, permitindo o surgimento de 
uma nova relação entre o Jornal Nacional e seu público. 
Ao colocar as grandes estrelas do telejornalismo brasileiro 
dentro de um ônibus e de um barco, para que percorressem 
o Brasil e vissem com os próprios olhos a diversidade do 
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país, a Caravana JN avançou num terreno de difícil acesso. 
Os profissionais das mídias eletrônicas sabem que o grande 
público é indefinível.

Assim, a questão básica é, portanto, saber até que pon-
to eles precisam conhecer as identidades do público para 
produzir seus programas, sabendo que o público pode ser 
seduzido e atingido ao acaso. A liberdade e a casualidade 
são condições intrínsecas da relação do público com a te-
levisão. O espectador tem necessidade de surpresa e de im-
provisação. Nesse sentido, novidades como a Caravana JN 
são sempre bem-vindas e capazes de operar transformações, 
mesmo numa relação tão longeva quanto é a do Jornal Na-
cional com os brasileiros.
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4.
O Jornalismo Literário e a 
Mídia Sonora: estudo sobre o 
programa Conte Sua História de 
São Paulo, da Rádio CBN

Monica Martinez
 

A radiodifusão dissemina-se, no mundo, nas duas primeiras 
décadas do século 20. A primeira experiência pública, feita no 
Brasil, registrada na edição de 10/6/1900, do diário carioca Jor-
nal do Comércio, relata a experiência realizada uma semana antes 
pelo padre gaúcho Roberto Landell de Moura (1861-1928), 
que fez o som da voz humana, sem o auxílio de fios, atravessar 
a distância de oito quilômetros, da Avenida Paulista à Santana, 
em São Paulo (Ferrareto, 2000:83). 

A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, de 1923, é consi-
derada a primeira emissora regular e seu fundador, o médico 
brasileiro Edgard Roquette-Pinto, o pai da radiodifusão brasi-
leira. O período que se estende até os anos 1960 é considerado 
a época de ouro desta mídia. Nesta fase, as transmissões, sempre 
ao vivo, contemplavam programação voltada ao entretenimen-
to, na qual predominavam programas de auditório, radionovelas 
e humorísticos, bem como esportes (idem, 2000:112). Ainda 
segundo Ferrareto, docente da Universidade de Caxias do Sul 
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(RS), o radiojornalismo cresce à medida que o país entra na 
Segunda Guerra Mundial. “O veículo adquire, desta forma, au-
diência massiva, tornando-se no início dos anos 50, principal-
mente por meio da (rádio) Nacional, a primeira expressão das 
indústrias culturais no Brasil”. (ibidem:113).

Gisela Swetlana Ortriwano, docente de Radiojornalismo, 
na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São 
Paulo, falecida em 2003, aponta oito características do rádio: 1) 
linguagem oral: “para receber a mensagem, é apenas necessário 
ouvir”; 2) penetração: alcança os pontos mais remotos; 3) mobili-
dade: do emissor, que transmite as informações mais rapidamente 
do que a televisão e do receptor, pois o ouvinte está livre de 
fios e tomadas, podendo ouvi-lo de qualquer cômodo da casa 
ou mesmo fora dela; 4) baixo custo: os aparelhos receptores são 
bastante acessíveis em relação às demais mídias; 5) imediatismo: 
relacionado ao item 3, os fatos podem ser transmitidos com 
rapidez; 6) sensorialidade: “o rádio envolve o ouvinte, fazendo-
-o participar por meio da criação de um ‘diálogo mental’ com 
o emissor”; e 7) autonomia: também relacionado ao item 3, a 
pessoa pode receber a mensagem em qualquer lugar que esteja 
(Ortriwano, 1985: 79-81). 

Destas sete características, destacamos a sensorialidade, 
como Ortriwano a define, uma vez que, nesse veículo, a 
recriação do fato se dá por meio dos sons do emissor e 
da imaginação do receptor. Em outros meios, como a te-
levisão e as mídias impressa e digital, a imaginação seria 
limitada pela presença de imagens. Segundo a autora, no 
rádio a imaginação é ativada “através da emocionalidade 
das palavras e dos recursos da sonoplastia, permitindo que 
as mensagens tenham nuances individuais, de acordo com 
as expectativas de cada um (idem: 80). 

 O dramaturgo alemão Werner Klippert também destaca 
a importância da locução e da sonoplastia, identificando três 
elementos constitutivos da peça radiofônica: a palavra, o ruído 
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e a técnica. “A técnica da radiodifusão extraiu a voz do mundo 
dos cinco sentidos e a fez penetrar num espaço referencial acús-
tico, de um só sentido, estruturado temporalmente. Este espaço 
pode ser preenchido pela voz de forma integral, num ‘primeiro 
plano’, ou pode ser verificado mediante a inclusão de outras 
vozes ou outros elementos acústicos” (Klippert, 2005:179). “O 
mundo, portanto, deve tornar-se voz (idem, 2005:176)”, numa 
relação com o conceito defendido pelo jornalista alemão espe-
cializado em música Joachim-Ernst Berendt (1922-2000), au-
tor de Nada Brahma, para quem o mundo é som (Berendt, 1993).

            

A CBN e o rádio all news

No âmbito do radiojornalismo, um modelo interessante 
é o da rádio all news CBN (Central Brasileira de Notícias). 
Inaugurada em 1º. de outubro de 1991, ela foi inspirada na 
CNN, rede de televisão a cabo estadunidense, fundada pelo 
empresário Ted Turner, em 1980, com a proposta de manter 
24 horas de programação jornalística no ar. A busca do mo-
delo, porém, começou antes. Já na década de 1980, a família 
Marinho resolveu investir no Sistema Globo de Rádio (SGR). 
De acordo com José Roberto Marinho, vice-presidente das 
Organizações Globo, a Rádio Jornal do Brasil não era uma emis-
sora com destaque em radiojornalismo como as paulistas Glo-
bo, Bandeirantes, Jovem Pan e Eldorado AM. “Eu reconhecia o 
potencial daquele nicho e me ressentia porque a praça do Rio 
de Janeiro não tinha nada semelhante”. (Marinho, 2006: 16). 

O modelo foi bem-sucedido, contando hoje com quatro 
emissoras próprias (São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo 
Horizonte) e 24 afiliadas27. Para tal, reúne aproximadamente 

27.  Dado fornecido por Mariza Tavares, diretora executiva da Rede 
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duzentos  profissionais, entre repórteres, produtores, editores, 
âncoras e comentaristas envolvidos no preparo da programação 
focada no estrato social A e B. Em novembro de 1995, outra 
inovação: a emissora de São Paulo, que operava em AM, passou 
a replicar sua programação também em FM, ideia defendida 
pelo âncora Heródoto Barbeiro. Essa estratégia, hoje, é respon-
sável pelo maior número de ouvintes (80% contra 20% da au-
diência AM), muitos deles presos no caótico trânsito paulistano.

Desde sua fundação, a figura do âncora é marcante na rá-
dio CBN. O historiador e jornalista Heródoto Barbeiro, âncora 
do Jornal da CBN (segunda a sexta-feira, das 6h às 9h30, finais 
de semana das 6h às 9h), explica que: “O Jornalismo interpre-
tativo desenvolvido pelos âncoras amarra, explica e conduz o 
desenvolvimento do assunto. Raramente opinavam e opinam 
explicitamente. A função de opinar cabe aos comentaristas, que 
mantêm colunas que vão da política aos esportes, da economia 
ao mercado musical.”(Barbeiro, 2006: 38). De toda forma, é ine-
gável que a personalidade dos âncoras imprime uma marca pes-
soal notável na condução dos programas, como a de um maestro 
regendo uma orquestra – o que, aliás, garante um sabor único à 
cada programa. O próprio Jornal da Manhã, ancorado por Bar-
beiro, traz como marcas o lastro em história, a consciência ci-
dadã, ironia na justa medida e o olho vivo nos campeonatos de 
futebol, com as lúdicas intervenções com os demais membros 
da equipe (Barbeiro é declarada e apaixonadamente corintiano). 

O programa seguinte, local, é chamado CBN São Paulo e 
vai ao ar em dias úteis, das 9h30 às 12h, e aos sábados, das 10h 
às 12h. Desde 2000, ele tem como âncora o jornalista gaúcho 
Milton Jung, aliás Milton Ferreti Jung Júnior. A exposição, entre 
outros motivos, o leva a ter página na enciclopédia livre Wike-
pedia, pela qual ficamos sabendo que Jung é filho de um conhe-

CBN, em palestra ministrada na UniFIAMFAAM em 5/5/2010.
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cido radiojornalista gaúcho, Milton Ferretti Jung. Nascido em 
19628, Milton Jung formou-se na PUC do Rio Grande do Sul, 
e começou na carreira jornalística na mesma rádio em que o 
pai trabalhava, a Guaíba, tendo atuado como repórter no jornal 
Correio do Povo, na Rádio Gaúcha e na emissora de televisão SBT.

Jung chegou a São Paulo em 1991, aos 26 anos, como re-
pórter na Rede Globo de Televisão, onde ficou dois anos. Em 
1992, transferiu-se para a TV Cultura, na qual apresentou os 
telejornais 60 Minutos e Jornal da Cultura por sete anos, quando, 
em 1999, passou a integrar os quadros da Rede TV!, a extinta 
TV Manchete. Ficou por dois anos, até 2001. Entre 2004 e 2005, 
apresentou o Jornal do Terra, do portal homônimo.

O programa Conte sua História de São Paulo

O nome do programa define grandemente seu conte-
údo: “Durante duas horas e meia, de segunda a sábado, o 
CBN São Paulo conta histórias da nossa cidade, muitas pro-
tagonizadas pelo ouvinte-internauta, essa figura que surgiu 
pouco antes da despedida do século 20” (Jung, 2006: 13). 
O profundo interesse nas memórias da cidade culmina em 
2006 com a criação do quadro29 Conte sua História de São 
Paulo, uma homenagem aos 452 anos da cidade. 

28.  Dois dados da Wikepedia foram corrigidos a partir de entrevista 
realizada com o jornalista em 7/4/2010. O ano correto de nasci-
mento e os anos que o profissional trabalhou na Rede Globo.

29.  Embora na CBN o formato deste programa curto seja chamado de 
quadro, denominação compartilhada com a televisão, há autores que 
o definem de outras formas: “O formato de um programa de curta 
duração, que em média dura entre um e três minutos, é chamado de 
programete, pílula, dropes, boletim, entre outros” [...]. (Prado, 2006: 67).
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Jung conta que somente depois de propor a ideia do 
quadro à diretora executiva da Rede CBN, Mariza Tava-
res, tomou conhecimento do livro Achei Que Meu Pai Fosse 
Deus – e outras histórias da vida norte-americana, do escri-
tor Paul Auster, publicado no Brasil um ano antes, em 2005, 
pela editora paulistana Companhia das Letras. A obra contém 
a trajetória do National Story Project, cujo embrião foi uma 
entrevista que o autor concedeu ao programa Weekend All 
Things Considered, da National Public Radio (NPR). Ao térmi-
no, Auster foi convidado a fazer um programa mensal nessa 
rede de emissoras públicas de rádio dos Estados Unidos. 

O romancista não estava disposto a aceitar o convite, 
alegando falta de tempo. No entanto, sua esposa, a crítica 
de arte Siri Hustvedt, sugeriu ao marido que, em vez de ele 
escrever as histórias, talvez pudesse pedir aos ouvintes que 
mandassem as deles por carta ou e-mail. Ao escritor caberia 
a seleção – para ele, uma boa história deveria ser surpreen-
dente, inesperada, real sim, mas tão improvável que pare-
cesse ficção –, a leve reescrita, se necessário, e a leitura no 
ar. A ideia vingou e o National Story Project foi conduzido 
por Auster por três anos (1999 a 2001), sempre no primeiro 
sábado de cada mês. Em um ano, o romancista recebeu mais 
de 4 mil histórias de diversos tipos, dos relatos lúdicos aos 
dramáticos, material selecionado para o livro (Auster, 2005). 
Os textos e os áudios do programa ainda podem ser aces-
sados na Internet, por meio do link <http://www.npr.org/
programs/watc/features/1999/991002.storyproject.html>.

No caso do programa brasileiro, Conte sua História de São 
Paulo, apenas a Internet foi utilizada para que esse mate-
rial chegasse à redação. “Um endereço de e-mail foi criado 
(contesuahistoria@cbn.com.br) e imaginei que recebería-
mos textos reproduzindo os fatos que estão publicados na 
literatura de São Paulo” (Jung, 2006: 14). Porém, a abertura 
do canal tocou no imaginário e nas memórias relacionadas 
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à cidade: “Sabia, também, que seria a oportunidade de reu-
nir relatos de lendas transmitidas de uma geração a outra, 
segredos guardados em documentos de família e aconteci-
mentos inusitados”. (idem). 

O jornalista ficou surpreso com o material que passou a 
receber. “As primeiras mensagens sinalizavam que os auto-
res não apenas haviam captado esta intenção como queriam 
percorrer um caminho próprio” (Jung, 2006: 14/15).

Qual caminho seria este? Na avaliação do jornalista, 
uma trilha bem criativa:

 
Perspicazes, entenderam que o quintal da casa poderia 
ser a síntese da cidade, o mendigo que brincava com os 
meninos revelaria uma das faces de São Paulo, o compor-
tamento do motorista teria valor antropológico e o sorvete 
da criança se transformaria em  marco de uma época. Das 
histórias mais simples que eram transmitidas surgiam no-
vas: hoje se falava da menina moça que cruzava a praça 
de calça comprida, amanhã se iria escrever sobre o vento 
que balançava o vestido e movia os desejos adolescentes 
de um grupo de estudantes. E as duas motivavam uma 
terceira contando o fascínio que morar e estudar na capital 
provocavam. (Jung, 2006: 15)

 
O quadro que, inicialmente teria duração de duas sema-

nas, acabou cativando espaço fixo na programação até hoje, 
em 2010. Cento e dez histórias do primeiro ano foram, ao 
longo de seis meses, organizadas pelo jornalista, que publi-
cou, em 2006, o livro Conte sua História de São Paulo pela 
editora Globo. Nela, o jornalista confirma que a obra foi 
inspirada na de Paul Auster (Jung, 2006: 16).

As colaborações dos ouvintes-internautas brasileiros ti-
nham formato livre:
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Em nenhum momento se impôs um modelo às his-
tórias, nem mesmo houve limite de linhas, que no rá-
dio se traduzem em tempo. Uns se resumiam a um 
parágrafo, outros se estenderam a várias laudas. Hou-
ve quem se esmerou na forma e no conteúdo; quem 
apenas se preocupou em descrever uma situação, sem 
compromisso com a linguagem e o estilo; quem re-
produziu textos antigos, quem encaminhou livros de 
sua autoria; algumas fotografias chegaram anexadas e 
ajudaram a construir a cena. (Jung, 2006: 16).

 
Como veremos adiante, na análise, o jornalista reconhe-

ce o papel fundamental que a locução e a sonorização têm 
no quadro, uma vez que ele está mais próximo da estrutura 
do conto, no âmbito da literatura, ou da peça radiofôni-
ca (com o planejamento dos efeitos sonoros em paralelo à 
construção da história30) do que do  radiojornalismo. 

 

O recorte e a coleta de dados

Esta análise compreende os 52 programas que foram ao 
ar no ano de 2009. A coleta do material foi feita em duas 
fases. Na primeira fase, realizada em janeiro de 2010, foi 
feito o download dos 39 programas disponíveis no blog do 
jornalista, que foram salvos em formato MP3 com o pro-
grama Adobe Audition (o arquivo disponível, em formato 
WMA, permite apenas a audição por meio do Windows 
Media Player, mas não a operação de salvá-lo como ocorre 
nos áudios do programa da National Public Radio). Os áu-
dios dos 13 programas não disponibilizados no blog foram 
gentilmente fornecidos pelo jornalista em um CD em mar-

30.  Ver McLeish, Robert.
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ço de 2010, sendo que quatro deles também com a versão 
em texto.

Convém ressaltar que o blog não é impecável, uma vez 
que apresenta os conteúdos de forma irregular: não há re-
gularidade de lançamento de conteúdo (nem todos estão 
presentes) nem dia certo de postagem. Contudo, ressaltam-
-se as evoluções realizadas ao longo do período. No primei-
ro programa de 2009, disponibilizado no blog, por exemplo, 
de 26 de janeiro (uma segunda-feira), que apresenta depoi-
mento do escritor Ferréz, não há versão de texto nem cré-
dito do sonorizador, importantes contribuições que foram 
agregadas ao longo do tempo (Jung; Ferrez, 2010). 

O programa seguinte, de 31 de janeiro (disponibiliza-
do no próprio sábado), é um depoimento-homenagem ao 
jornaleiro Baruel feito pela filha dele, Antonia Centrone, 
gravado no estúdio da rádio CBN e montado no saguão do 
Teatro Eva Herz, em homenagem aos 455 anos da cidade de 
São Paulo (Jung; Centrone, 2010). Ele já apresenta no blog 
o convite para que outros ouvintes contribuam com novas 
histórias: “Você pode enviar sua história em texto ou áudio 
para o endereço eletrônico contesuahistoria@cbn.com.br”. 

O programa conta com a imagem da ouvinte, Antonia 
Centrone, que caracterizará 2010, quando parceria feita 
com o Museu da Pessoa inaugura nova fase do programa, 
uma vez que a equipe do museu passa a ser responsável pela 
seleção e gravação dos áudios na voz do ouvinte. Mas, em 
2009, não são todas as histórias ilustradas (apenas 39,5%), 
em geral, com imagens captadas no Flickrsistema de com-
partilhamento de fotografias Flickr. No conteúdo disponi-
bilizado em 21/4/2009, uma terça-feira, a história O Rolex 
de Meu Pai, há uma chamada “Veja mais fotos como essa no 
Álbum de Alexander Kruel, no Flickr”, mas a inserção não é 
feita em todos os casos em que aparecem fotografias (Jung; 
Soderi, 2010). 

mailto:contesuahistoria@cbn.com.br
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No quesito texto, embora desde janeiro haja o convite 
para que os ouvintes contribuam com texto ou áudios, so-
mente em 2 de maio (um sábado), com a história O Leiteiro 
e a Vacaria, o texto começa a ser apresentado na íntegra, 
embora inicialmente dividido em partes, na provável pre-
missa de que os hiperlinks facilitariam a leitura. O mesmo 
programa traz outra inovação do blog: o ouvinte passa a ser 
identificado com destaque, no início, após o título, marca-
dores e tags, tendo sua importância ressaltada: 

Por Antonio Quadrado

Ouvinte-internauta do CBN SP 

Pode parecer pouco, contudo esse detalhe revela uma 
diferença fundamental entre o depoente na perspectiva da 
história oral, que é considerado o autor da narrativa (Meihy, 
1998) e o Jornalismo, no qual o profissional é responsável 
pela história (Martinez, 2008: 24-25). 

O programa seguinte, O Penico, disponibilizado em 
15/5/2009 (uma sexta-feira), já traz a versão de texto na 
íntegra em um único bloco, agora sim facilitando a leitu-
ra e, sobretudo, o arquivamento. A autora, Suely Aparecida 
Schraner, foi a ouvinte-internauta mais fiel ao longo de 
2009. Quatro histórias dela (O Penico, O sorriso da alma, O 
Fusca e Transporte31) foram selecionadas pelo programa. 

Diferentemente da fase atual, 2010, com a coleta de tex-
tos e áudios feita pelo Museu da Pessoa, em 2009, a maio-
ria das histórias (96%) foi enviada por anônimos. As duas 
exceções são a primeira história do ano, na verdade uma 
entrevista com o escritor Ferréz, já citada, e um depoimen-
to enviado pelo cantor e compositor Guarabyra, da dupla 

31.  Esta última não está disponível no blog do jornalista.
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Sá & Guarabyra, lido por Jung em 23/5/2009. A dupla fez 
sucesso nas décadas de 1970 e, sobretudo, 1980, com can-
ções como Dona e Espanhola. Tratava-se, na verdade, de uma 
homenagem ao ex-parceiro musical Zé Rodrix, falecido 
em 22 de maio de 2009.

Outra inovação levará três meses para ser adotada. Em 
15/8/2009, com a história Nariz de Palhaço, do ouvinte 
Tony Marlon, o blog passa a registrar o merecido crédito 
ao responsável pela sonorização, Cláudio Antônio (embo-
ra o crédito já fosse ao ar na versão em áudio, de forma re-
gular, desde 21/4, e que outros sonorizadores tenham par-
ticipado no início do ano). O registro é muito importante 
no caso brasileiro. Enquanto na versão norte-americana 
há apenas a interação entre o ouvinte e o escritor Paul 
Auster, no caso brasileiro, as histórias são uma construção 
baseada em um criativo tripé: o ouvinte-internauta, o jor-
nalista e o sonorizador. 

Na mesma edição de 15/8, há outro avanço: ao pé da 
história aparece a informação: Você pode participar do Conte 
Sua História de São Paulo enviando texto ou arquivo de áudio 
para contesuahistoria@cbn.com.br. O programa vai ao ar sábados, 
às 10 e meia da manhã, no CBN SP. O que não deixa de ser 
totalmente verdade, uma vez que o quadro não é inserido, 
religiosamente, no horário indicado, como acontece com 
outros exemplos da casa, como o Momento do Brinde, de 
Renato Machado, que vai ao ar no fim do programa CBN 
Brasil, ao redor das 14h em dias úteis. Na entrevista realiza-
da em 7/4/2010, o jornalista explica que essa flexibilidade 
deve-se ao fato de não haver patrocinadores do quadro. 

Nota-se, portanto, um empecilho para o ouvinte que 
deseja escutar apenas o quadro, uma vez que ele pode ficar 
obrigado a acompanhar entrevistas e discussões na qual não 
tem necessariamente interesse. Nesse sentido, quebra-se um 
dos elementos radiofônicos mais importantes, a sincronia 
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(Menezes, 2007), ritmo que cria sentidos, organiza e serve 
de guia temporal/espacial para o ouvinte imerso no caos e 
nos múltiplos tempos tipicamente urbanos. 

A questão da interatividade

Um ponto fundamental da mídia digital é a interativi-
dade, ou seja, a possibilidade de o ouvinte-internauta dar 
sua opinião ou fazer contribuições à narrativa.  A maior 
bronca dada por um ouvinte, por exemplo, teve como alvo 
a história Namorar no Trânsito, de Júlio Salles, que registra as 
divagações do ouvinte ao se deparar com moças bonitas ao 
volante enquanto dirigia pela cidade. O indignado comen-
tário de Afonso Savaglia32:

Você deveria era prestar atenção no trânsito!
Por causa de motoristas que deixam de prestar atenção no 
tráfego, ciclistas e outros veículos mais rápidos que automó-
veis sofrem seríssimas consequências. 
Moral da história: “Ficou sem a mina, só foi prestar aten-
ção no tráfego depois que a mina se mandou. Aposto que 
se vc tivesse o número do celular dela, ligaria de dentro do 
caro mesmo (que é proibido), e provavelmente aumentaria sua 
chance de causar um acidente devido sua falta de atenção!”
Carro MATA! Trânsito também! Peço por gentileza que pres-
te atenção quando estiver conduzindo um veículo que pode 
matar um inocente! Reveja seus conceitos (Jung; Salles, 2009).

No entanto, este foi o único “puxão de orelha” a um 
ouvinte-internauta, entre os 86 comentários feitos no pe-

32.  Os comentários estão na íntegra, como aparecem no blog, não 
tendo sido editados.
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ríodo, embora haja três outros questionando políticas pú-
blicas, um deles explicitando a decepção com o governou 
federal (gestão Luis Lula Inácio da Silva) e, outro, o governo 
municipal paulistano (gestão Gilberto Kassab). 

Das 39 histórias de 2009 liberadas no blog, notou-se uma 
média de 2 comentários por história. Média, uma vez que 
as seis histórias que mais incitaram a participação dos ou-
vintes-internautas foram:

1. 11 comentários: Chiove, de Sérgio Mendes, postada 
em 7 de setembro. 

2. 7 comentários: O Penico, de Suely Schraner, postada 
em 15 de maio.

3. 7 comentários: Meu Brooklin, de José Manuel Cascão 
Costa, postada em 5/10.

A história mais comentada, como talvez não pudesse 
deixar de ser numa cidade que sofre tanto com a temporada 
das águas, versa sobre as chuvas (Jung; Mendes, 2010). Uma 
versão poética, estruturada como um conto, sobre as chuvas 
na cidade, priorizando o centro paulistano, que evoca com 
nostalgia a terra da garoa. Protagonizada por um professor 
estrangeiro que luta para estudar e se estabelecer na cidade, 
a história é sonorizada pela música E Chiove, na voz de Zizi 
Possi, sugerida pelo próprio ouvinte. 

Nas primeiras edições, o Conte sua História tinha seus 
textos ilustrados por uma música que falava da paixão do 
ouvinte pela cidade. A sensibilidade do radialista Paschoal 
Júnior, operador de áudio do CBN São Paulo, entendeu 
que alguns casos não se referiam a amor, eram um desa-
bafo, um protesto, quase um pedido de socorro. Cada texto 
exigia uma pesquisa prévia, e a música deixou de ser 
acessório. Alguns autores enviaram sugestões, outros agra-
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deciam pela escolha feita. Várias vezes recebemos mensa-
gens de ouvintes-internautas que se sentiram tocados pela 
seleção musical. (Jung, 2006: 15).

Os comentários à história E Chiove registram atração/
temor ao centro da cidade e a beleza da música, entre ou-
tros. Nota-se uma instigante interação do próprio autor, 
que recomenda a uma ouvinte-internauta visitar o Parque 
da Luz e a Pinacoteca, bem como agradecimentos a inter-
venções de conhecidos. No geral, os comentários sugerem 
uma comunidade atenta ao quadro, aos autores e também 
às ações da CBN, como a campanha adote um vereador.  

Em O Penico (Jung, Schraner, 2010b), a mais fiel ouvinte-
-internauta do programa no período, Suely Schraner, reme-
mora de forma bem humorada seu emprego de vendedora nas 
Lojas da Folia, em Santo Amaro, em 1965, quando um dos itens 
comercializados eram os produtos do título. Num certo dia, a 
jovem de 15 anos, inadvertidamente, derruba a pilha de urinóis 
que ficava à frente da loja e, envergonhada, sai de fininho para 
nunca mais voltar. Os comentários novamente revelam uma 
rede social entre os comentadores (Você é que é motivo de orgulho 
e inspiração pra todos nós do curso de italiano, em resposta da auto-
ra), mas também lembranças da loja mencionada. Contudo, um 
dos comentários aborda a questão da interpretação:

1. Pablo Ventura:  
15 maio, 2009 as 19:41 Essa “História de São Paulo” 
não pode ficar aí no blog “sem comentário”. Gostei mui-
to de ouvi-la na tua interepretação,Milton,que valorizou 
o texto da ouvinte Suely.Consigo imaginar o drama que 
ela viveu,mas garanto que,ao recordá-la,a autora ainda 
dá boas risadas

2. suely aparecida schraner:  
16 maio, 2009 as 14:34 Você captou muito bem, Pablo. 
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Endosso o que você dise. Na voz do Milton a história se 
valorizou. Era de chorar e ,agora é pra rir mesmo.

No livro sobre o quadro, Jung chama a atenção para a 
importância da locução:

Interpretar o que um autor pretendia foi um desafio que 
eu tive de enfrentar. Temendo a leitura no tom errado que 
poderia distorcer o sentido, adaptei o discurso ao ritmo 
exigido pelo rádio, tendo em mente que o texto deve ser 
escrito para quem ouve e não para quem lê. Um exercício 
arriscado, pois se podia acrescentar uma informação ou di-
minuir uma frase, mas não seria legítimo mudar as carac-
terísticas da história ou mexer no vocabulário que fazem 
parte da personalidade de quem a escreveu.

Os textos exigiram mudança na minha locução, acostu-
mada pelo ritmo imposto pelo Jornalismo diário, na lei-
tura de notícias ou na pergunta direta ao entrevistado. A 
voz precisa refletir o pensamento do ouvinte-internauta. 
Descer aos timbres da emoção, percorrer o sentido deslei-
xado de um bate-papo, soprar as palavras mais românti-
cas, brincar com os sotaques e falar com o sorriso nos lábios. 
Exercitar a expressividade (Jung, 2006: 16). 

Em seu texto, porém, Jung não ousa falar sobre o po-
der de a locução transformar uma história “trágica” em 
“cômica”, conforme notado pela autora. Nesse contexto, 
podemos inseri-la no âmbito das narrativas de transforma-
ção apontadas por Edvaldo Pereira Lima, ex-docente do 
programa de Pós-Graduação da Escola de Comunicações e 
Artes da Universidade de São Paulo (Lima, 2004).

O inglês Robert McLeish, consultor radiofônico que 
por 33 anos trabalhou na BBC, lembra o poder enrique-
cedor da música e da locução. “O meio radiofônico tem 
uma longa e eminente história de transformar pensamen-
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tos, palavras e ações em imagens na mente do ouvinte. Para 
tanto, utiliza as técnicas de dramatização. (McLeish, 2001: 
179). Embora o autor esteja se referindo principalmente às 
peças radiofônicas, portanto, no âmbito da ficção, a obser-
vação também é válida no tratamento radiofônico dado às 
histórias da vida reais apresentadas nessa mídia, por meio do 
programa Conte Sua História de São Paulo.

Finalmente, e também com sete comentários, o texto 
Meu Brooklin, de José Manuel Cascão Costa (Jung; Costa, 
2010) motiva a participação de sete ouvintes diferentes, 
alguns deles conhecidos do autor. No entanto, o ponto 
mais interessante destes comentários é o senso de perten-
cimento evocado, seja por nostalgia (quem não conhe-
ceu o bairro conforme descrito pelo autor) ou futurismo 
(moradores de outros bairros que relatam o desejo de co-
nhecer o local). Dois ouvintes abordam questões ligadas 
ao jornalismo-literatura, ressaltando o formato de crôni-
ca do relato, bem como mencionando associação entre o 
texto e a fase da juventude em que o escritor americano 
Ernest Hemingway morou em Paris, relato que se encon-
tra no livro Paris é uma Festa.

O quadro Conte Sua História de São Paulo e o 
Jornalismo Literário

Mais estudado em mídia impressa, o Jornalismo Lite-
rário também pode ser encontrado em mídia eletrônica 
(Martinez, 2009), seja de forma integral, como no Programa 
Globo Rural, ou parcial, por meio de alguns de seus elemen-
tos constituintes. E quais elementos seriam estes?

A comparação, abaixo, entre cinco propostas diferentes 
ordenadas do ponto de vista cronológico, permite estabe-
lecer algumas diretrizes do que fundamentalmente se com-
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preende, em 2010, por esse movimento que preconiza uma 
abordagem mais profunda e elaborada da realidade: 

Kramer 

(1995) 

ABJL 

(2000) 

Pena 

(2006) 

Lima 

(2008) 

Passos & 
Orlandini 

(2008) 

1. Imersão no 
assunto e 
pesquisa 

1. Imersão 1. Potencializar 
recursos do 
Jornalismo 

1. Exatidão e 
precisão 

1. Imersão 

2. Pactos claros 
com fontes e 

leitores no que se 
refere à exatidão 

2. Voz autoral 2. Ultrapassar os 
limites do 

acontecimento 
cotidiano 

2. Contar uma 
história 

2. Expansão 

3. JL escrevem 
quase sempre 
sobre eventos 
rotineiros 

3. Estilo 
literário 

3. Proporcio-nar 
visão Ampla da 
realidade 

3. Humanização 3. Precisão 

4. Voz interior 4. Precisão de 

dados e 
informações 

4. Exercitar a 
cidadania. 

4. Compreensão 4. Subjetivação 

5. Estilo 5. Uso de 
símbolos e 
metáforas 

5. Romper com as 
correntes do lead 

5. Universalização 
temática 

5. 
Experimentação 

6. Ponto de vista 
flexível e móvel 

6. Digressão 6. Evitar 

definidores 
primários 

6. Estilo próprio e 
voz autoral 

 

7. Estrutura 
conta 

7. 
Humanização 

7. Buscar a 
perenidade do 

texto 

7. Imersão  

8. Desenvolvem 
de sentidos 

  8. Simbolismo  

   9. Criatividade  

   10. 
Responsabilidade 

social 
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A análise do quadro, acima, revela que das cinco pro-
postas:
 
1. Cinco delas abordam a estrutura textual, seja no aban-

dono dos lides ou no uso de técnicas literárias, como a 
digressão. 

2. Quatro apontam a imersão no assunto/pesquisa como 
pontos importantes. 

3. Quatro, também, ressaltam a relevância da exatidão da 
coleta de dados.

4. Três relatam como vitais a capacidade de interpretar, 
a partir dos fatos, aspectos simbólicos, desenvolvendo 
sentidos compreensíveis aos receptores. 

5. Três enfatizam a autoria, enfatizando elementos como 
a voz e o estilo.

 
Estamos, portanto, diante de um quadro que basica-

mente divide as características fundamentais em três par-
tes distintas:

 
1. Apuração: dois dos itens com maior ocorrência (2 

e 3) referem-se à   imersão no assunto, sugerindo a 
necessidade da pesquisa aprofundada, que pode ser 
realizada em diversas plataformas, de documentos, 
bancos de dados e acervos pessoal a mecanismos de 
busca, entre outros. Inclui, igualmente, o emprego 
das técnicas jornalísticas, como a entrevista. Vários 
métodos das Ciências Sociais são oportunos, uma 
vez que autores como o antropólogo da comunica-
ção belga, Yves Winkin, vê a relação entre o Jorna-
lismo Literário e as pesquisas etnográficas (Winkin, 
1998: 134-135).
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2. Digestão e compreensão do material apurado: 
ocorrência significativa, citada em três das cinco pro-
postas (item 4), enfatiza a questão simbólica, ressaltando 
a importância da compreensão do material coletado em 
níveis profundos, como o psicológico, social e histó-
rico, entre outros. Nos estudos sobre criatividade, essa 
fase é chamada por muitos autores como ‘digestão do 
material’, isto é, após a pesquisa intensa, a reflexão que 
permite visualizar conexões e sentidos ainda não per-
cebidos (Ray; Myers, 1996)33. 

3. Redação em estilo literário: finalmente, o ponto 
com maior convergência entre as propostas (item 1, 
com 5 incidências) aborda a estrutura textual, possibi-
litando que o assunto bem apurado seja contado por 
meio do formato mais adequado, dependendo do local 
e espaço. Para isto, é imprescindível a maestria do autor 
na arte da escrita, com linguagem devidamente adequa-
da aos veículos impressos, eletrônicos ou digitais. Assim, 
o tema apurado e refletido, expresso com voz autoral – 
isto é, a visão de mundo preferencialmente ampla que 
dá forma e sentido únicos assunto tratado – pode então 
ser relatado forma envolvente, recorrendo-se às inúme-
ras técnicas da literatura, como a citada digressão. Nesse 
sentido, estilo é apenas uma boa embalagem para um 

33.  “Do ponto de vista cognitivo, o estudo do processo de criatividade 
remonta aos anos 1940, quando Jacques Hadamard (1865-1963) 
idealizou o modelo de quatro estágios: preparação, incubação, ilu-
minação e verificação. Desde então, vários especialistas foram agre-
gando ou excluindo certas etapas desse processo. Uma das mais 
completas é a proposta por Michael Ray e Rochelle Myers, que 
compreende seis estágios: gatilho, reunião de informações, digestão 
do material, incubação ou esquecimento do problema, insigh ou 
inspiração súbita, implementação”. In: MARTINEZ, Monica. O 
que é criatividade? São Paulo: Paulinas, no prelo.
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ótimo produto jornalístico, e não uma forma de aco-
bertar deficiências de apuração ou domínio do tema34.

 
Nessa perspectiva, e fazendo uma releitura da proposta 

conceitual de Lima (ABJL, 2000), podemos compreender 
o Jornalismo Literário do século XXI como a modalidade 
de prática jornalística que emprega métodos de captação e 
observação da realidade das Ciências Sociais, área em que 
o Jornalismo se insere. Uma vez selecionados, esses dados, 
ressignificados a partir da experiência do profissional, são 
redigidos com técnicas provenientes da literatura com o 
objetivo de criar um relato não-ficcional envolvente, que 
permita a compreensão aprofundada do tema. Cabe ao pro-
fissional, também, a escolha do gênero em que o relato será 
estruturado, sempre em sintonia com o local de publicação.

Todavia, hoje, os gêneros mais empregados em ‘Jorna-
lismo Literário’ são a reportagem, as histórias de vida (que 
comportam a biografia, perfil e a memória), as narrativas de 
viagem e o ensaio pessoal, como é definido nos Estados Unidos, 
atualmente, o gênero que discute um tema à luz da reflexão do 
autor (Lima, 2008: 431). No Brasil, na categorização proposta 
por Marques de Melo, o ensaio pessoal estaria relacionado à 
crônica (Melo, 2003). Qualquer que seja o gênero escolhido, o 
jornalista-escritor deve, portanto, ter grande domínio sobre o 
assunto, bem como da arte da escrita.

A partir desse pressuposto teórico, teria o quadro Conte 
Sua História de São Paulo elementos do Jornalismo Literá-
rio? Escritas por diferentes ouvintes-internautas, as histó-
rias podem ser classificadas em memórias ou ensaios pesso-
ais, de acordo com o nível de reflexão (de forma sintética, 

34.  Outra forma classificatória viável seria aplicar a proposta de Cre-
milda Medina, de que a plenitude da Comunicação acontece na 
tríplice tessitura ética, técnica e estética (Medina, 2003: 50).
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as memórias apenas narram o fato; já o ensaio discute um 
tema por meio da pesquisa e vivência do autor sobre ele).

Assim, nas três histórias com mais comentários, por 
exemplo, podemos notar:

1. E Chiove, de Sérgio Mendes: ensaio pessoal sobre a cida-
de de São Paulo estruturado em forma de conto, que 
começa e termina com descrições do centro da cidade 
sob forte garoa. Nota-se a voz autoral, em frases como 
“Naqueles primeiros dias, ela ainda era as imagens 
dos livros que eu havia lido.”; “Neste percurso diário, 
aprendi sobre a vida de São Paulo que não estava na 
novela, sobre os rostos que não vão pra TV, que nunca 
vão e sempre estão. Eu via o Metrô. Eu via os carros. Eu 
pensava e caminhava.” (Jung; Mendes, 2010).

2. O Penico, de Suely Schraner: memória com descrições 
bem feitas e ricas onomatopeias (“Ela era a balconista 
mais jovem. Tinha 15 anos, pagava I.A.P.I. e ganhava 
metade do salário mínimo. [...] Naquele dia, trajava saia 
justa vermelha, blusa branca de  jabot (voltou a moda) e 
usava delicada sandália, com saltinho de metal. Tac-tac-
-tac”). (Jung, Schraner, 2010b). Tem voz autoral e bem 
humorada, no que é auxiliada pela ótima locução de 
Milton Jung. Por conta do final inesperado, é uma das 
que mais se aproximam do critério de seleção usado 
por Paul Auster.  

3. Meu Brooklin, de José Manuel Cascão Costa: memória 
que prima pelo tom nostálgico, que mexe com a ima-
ginação do ouvinte ou leitor, uma vez que remete a 
uma São Paulo mítica que não existe mais. “Lembro-
-me das pequenas pontes sobre a Berrini, por exemplo, 
que em dias de enchente submergiam e desapareciam, 
não permitindo que atravessássemos para o outro lado. 



560 Jornalismo: História, Teorias, Gêneros e Práticas

Pequenas pontes como essas, ou melhor pinguelas, tam-
bém ligavam o Brooklin à Vila Olimpia, que começava 
do lado de lá da Avenida dos Bandeirantes. Lembro-
-me dos banhos nas lagoas da região, sobretudo numa, 
maior, que ficava exatamente onde é hoje o Shopping 
Morumbi.” (Jung; Costa, 2010). 

 
Desse modo, é importante ressaltar que não houve pro-

priamente um processo de edição das histórias, embora al-
gumas delas tenham sido reescritas pelos próprios autores, 
segundo recomendações do jornalista para que a linguagem 
e, sobretudo, o tamanho, adequassem-se ao veículo. 

 

Considerações finais

Em 2009, foram dois entraves principais para os ouvin-
tes interessados em apreciar o programa Conte Sua História 
de São Paulo. O primeiro é o fato de o programa não ir ao 
ar às 10h30, conforme anunciado no blog (que, aliás, a par-
tir de 5/12 informa, genericamente, que o programa entra 
“logo após as 10h30”). O segundo é a falta de regularidade 
de atualização do mesmo, o que torna difícil ao ouvinte, na 
ausência de um ritmo externo, criar seu próprio marcador 
de tempo, programando-se para ouvi-lo no computador no 
horário que lhe for mais conveniente. Há até um comen-
tário de uma ouvinte-internauta que informou que havia 
entrado para ouvir a história e que, não a encontrando, vol-
taria outra hora para lê-la. 

Outro agravante é o fato de o áudio não estar disponível 
em formato MP3, nem permitir ser copiado (como ocorre 
no similar americano), o que dificulta que ele seja gravado 
em outras mídias e ouvido, posteriormente, seja no próprio 
computador, no som da casa e/ou do carro ou em aparelhos 
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pessoais portáteis, como MP3/4 ou Ipod. Como o próprio 
Jung ressalta na citada entrevista que muitos dos ouvintes-
-internautas usam o computador mais como uma máquina 
de escrever, trata-se de um grande empecilho, uma vez que 
poucos leigos conseguiriam instalar um programa específi-
co e realizar por si mesmo as gravações da forma que estão 
atualmente disponibilizadas.

Outro agravante é que não é de todo fácil encontrar o 
material na Internet. Na verdade, ele não está disponibi-
lizado no site da rádio, porém no blog do jornalista – que 
é acessado por meio do portal da CBN. O blog, contudo, 
não é exclusivo do programa Conte Sua História de São Pau-
lo, porém, uma coluna do blog geral de Jung – não sendo 
rastreado por mecanismos de busca como o Google. Além 
disto, as histórias são indexadas por tags difíceis de serem 
localizadas no blog, sem mencionar que nem todas estão vi-
síveis. Assim, para achar uma história, é preciso ou rastreá-la 
manualmente ou, se não houver indicações precisas sobre 
ela, pesquisá-la no mecanismo de busca interno referen-
ciando o termo-chave e o nome do quadro.

Para finalizar, é preciso reconhecer que o blog apresentou 
grandes avanços, em 2009, e que as observações, acima, são 
pequenas em comparação à grandiosidade do projeto e à 
beleza das histórias ali apresentadas. 
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5. 
Aproximação entre as 
teorias da técnica jornalística 
e psicanalítica na produção de 
imagens sensacionalistas nas 
favelas do Rio: as falácias da 
neutralidade e da objetividade

Felipe Pena 

Introdução
 

No Rio de Janeiro, o Jornalismo é uma profissão de 
risco. Principalmente para os profissionais que fazem a co-
bertura jornalística da polícia, cuja atividade envolve con-
frontos quase diários com traficantes de drogas que contro-
lam determinadas favelas da cidade. Nos últimos dez anos, 
dezoito repórteres foram feridos nesses confrontos, e um 
deles, o companheiro Tim Lopes (que usarei como estudo 
de caso), da Rede Globo de Televisão, foi torturado e mor-
to pelos bandidos após realizar uma reportagem sobre a re-
lação entre prostituição e entorpecentes. Recentemente, o 
cinegrafista Gelson Domingos, da Rede Bandeirantes, tam-
bém teve um destino trágico enquanto cobria uma invasão 
da polícia em uma comunidade da zona oeste da cidade.
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O presente artigo, no entanto, não é propriamente sobre 
o risco dos jornalistas, mas sobre as imagens do risco pro-
duzidas por esses profissionais e o fascínio que elas exercem 
nos consumidores de notícias. Assim, vou direcionar minha 
análise para um duplo movimento no interior desta reali-
dade: de um lado, a lógica do telespectador, que acompanha 
o noticiário como um filme de ação; de outro, a lógica do 
próprio jornalista, mais preocupado com a narrativa do que 
com a informação. Para tanto, é preciso, inicialmente, exa-
minar tanto a técnica, como a ontologia do Jornalismo, no 
qual, en passant, percebemos semelhanças relativas a proble-
mas levantados pela técnica psicanalítica.

 
Técnica e ontologia jornalística: objetividade, medo 
e oralidade
 

Entre 1911 e 1915, Freud publicou seis trabalhos35 com 
o objetivo fundamental de discutir a técnica psicanalítica. 
A estes, juntaram-se, posteriormente, textos como “Con-
ferências de introdução à psicanálise” (1917), “Análise ter-
minável e interminável” (1937), Construções em análise” 
(1937) e “Esboço de psicanálise” (1938), as três últimas já 
muito próximas da morte do autor.

Ao analisar estes textos, o professor brasileiro Luis Cláu-
dio Figueiredo chama a atenção para a natureza negativa 
dos trabalhos, citando uma carta datada de 1928, em que 
Freud se dirige a Ferenczi: “Recomendações sobre a técni-
ca era essencialmente negativa, meu caro Sándor”36

Mas, o que significa essa natureza negativa? O próprio 
Freud trata de esclarecer: seu principal objetivo era impedir 

35.  Obras completas, vol. XII.

36.  Figueiredo, p. 16.
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a banalização tecnicista das questões técnicas, o que sig-
nificava “interditar” ou “dissuadir” certos experimentos entre 
analistas afoitas e inexperientes37. Além disso, ele também temia 
pelo uso da técnica como um livro de receitas por leigos que 
tivessem acesso a tais escritos. Era preciso, fundamentalmente, 
evitar erros que colocavam em risco a essência da psicanálise, 
como, por exemplo, o abuso da sugestão, o furor pesquisante, 
a falta de neutralidade, o furor interpretativo, a falta da atenção 
flutuante, a pretensão pedagógica e o furor curativo.

Tal raciocínio, no entanto, leva a outro, também expresso em 
uma carta a Ferenczi: “os analistas obedientes não perceberam a 
elasticidade das regras que propus e se submeteram a elas como 
se fossem tabus”38 Ou seja, Freud não deseja formular uma carti-
lha ortodoxa, embora, em muitos casos, ela acabasse sendo segui-
da como tal, principalmente em países com os Estados Unidos.

Não vou entrar no mérito se tais observações servem 
ou não a uma técnica mais ferencziana, pois meu objetivo 
é comparar tais observações com a formulação da moder-
na técnica jornalística, principalmente no que concerne ao 
conceito de objetividade.

Ao usar as metáforas do transmissor e do cirurgião, 
Freud chama a atenção para a necessidade de ser objetivo 
e neutro no trabalho clínico, mas essas observações devem 
estar no interior de uma conduta e não na letra ortodoxa 
de uma suposta cartilha. Em outras palavras, a técnica não 
se sustenta no código, mas sim na ética, ou, conforme a 
análise de Thomas Ogden, na manutenção de uma posição 
por parte do analista.39

37.  Idem, p. 18.

38.  Idem, p. 19.

39.  Ogden, p. 61
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No jornalismo contemporâneo, há uma questão téc-
nica análoga, principalmente na discussão do conceito de 
objetividade. O ex-editor da CNN, David Mindich, autor 
do livro Just the facts : how objectivity came to define ameri-
cam journalism, localiza o início da discussão no século XIX. 
“Minha pesquisa sugere que a objetividade como envolvi-
mento ético  nasceu em 1830 e atingiu grande sucesso em 
1890.” (p.10) O próprio Mindich, no entanto, deixa claro 
que o conceito só foi realmente aplicado no começo do sé-
culo XX. Opinião compartilhada pela maioria dos teóricos 
do Jornalismo.

Entretanto, o problema do conceito não está no tem-
po, mas na interpretação. A objetividade é definida em 
oposição à subjetividade, o que é um grande erro, 
pois ela surge não para negá-la, mas sim por reco-
nhecer a sua inevitabilidade.  Seu verdadeiro significado 
está ligado à ideia de que os fatos são construídos de forma 
tão complexa que não se pode cultuá-los como a expressão 
absoluta da realidade. Pelo contrário, é preciso desconfiar 
destes fatos e criar um método que assegure algum rigor 
narrativo ao reportá-los. Todavia, isso não significa seguir 
uma cartilha, mas sim balizar condutas.

O professor Michael Schudson, no livro Discovering the 
News: a social history of american newpapers, de 1978, já fala 
sobre a inevitabilidade da subjetividade como característica 
e não como negação da objetividade. Segundo Schudson, o 
conceito se desenvolve por 3 motivos principais: 1- a partir 
do ceticismo da sociedade americana no começo do século 
XX, influenciada pelo crescimento da psicanálise, que faz 
duras críticas à razão; 2- pelo nascimento da profissão de 
relações públicas, capaz de produzir fatos para beneficiar 
determinadas empresas; e, 3- principalmente, pela influên-
cia da propaganda, cuja eficácia ficou provada ao levar a 
opinião pública norte-americana a ficar a favor da entrada 
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dos Estados Unidos na primeira Guerra Mundial. Já Nelson 
Traquina, em sua obra sobre a teoria do Jornalismo publica-
da em 2004, cita a tese de doutorado do português Adriano 
Rodrigues, que também critica “a insustentável dicotomia 
simplificadora entre objetividade e subjetividade” (p.135)

A objetividade, então, surge porque há uma percepção 
de que os fatos são subjetivos, ou seja, construídos a partir 
da mediação de um indivíduo, que tem preconceitos, ide-
ologias, carências, interesses pessoais ou organizacionais e 
outras idiossincrasias. E como elas não deixarão de existir, 
vamos tratar de amenizar sua influência no relato dos acon-
tecimentos. Vamos criar uma metodologia de trabalho.

 Quando o público e os jornalistas percebem que os tex-
tos são influenciados pela subjetividade e podem distorcer 
a suposta realidade – até mesmo por força do inconsciente, 
como demonstrou Freud – o mundo está em plena crise 
do sistema democrático. O totalitarismo está em ascensão, 
amparado pelo controle dos meios de comunicação e pela 
propaganda de massa. Mas é nos Estados Unidos que o po-
der desta propaganda mostra sua cara. Segundo Schudson, 
citado por Traquina, a Comissão de Informação Pública 
criada pelo presidente Wilson, em 1917, “produziu mais de 
6000 comunicados, contratou mais de 75.000 pessoas para 
fazer pequenos discursos nos cinemas e outros lugares pú-
blicos e mobilizou os escudeiros para distribuir, aos domi-
cílios, discursos do presidente a favor da guerra.” (p.136) E 
havia muitos jornalistas engajados nesse tema. Então, como 
confiar nos fatos?

Da mesma forma, as idiossincrasias dos profissionais po-
diam ser percebidas em coberturas específicas, como a que 
o New York Times fez sobre a Revolução Russa. Conforme 
a descrição de Walter Lippmann: “no geral, as notícias so-
bre a Rússia se convertiam num caso de ver as coisas não 
como eram, mas como os homens queriam ver” (Kovach 



572 Jornalismo: História, Teorias, Gêneros e Práticas

e Rosenstiel, p.114). Para ele, era preciso que os jornalis-
tas evitassem os próprios preconceitos e a única maneira 
de fazer isso era adquirir um pouco de espírito científico. 
Mas, não havia ilusões sobre a eficácia da ciência, pois ele 
conhecia a complexidade da produção de notícias. Daí a 
sua conclusão de que o método é que deveria ser objetivo, 
não o jornalista. 

Entretanto, tal método, volto a afirmar, não pode ser se-
guido como cartilha, mas como balizador, talvez até negati-
vo, conforme as intenções de Freud em seus textos técnicos 
sobre a psicanálise. O importante é interpretar a objetivida-
de não a partir da moral, mas a partir da conduta. A técnica, 
como muito bem nos ensinou Heidegger, não é uma ques-
tão técnica, porém, fundamentalmente, ética.

O Jornalismo se funda no desejo fantasioso de possuir o 
dom da ubiquidade. Imagine poder estar presente em vá-
rios lugares ao mesmo tempo e saber de tudo que se passa nos 
mais diversos contextos! Como no poema de e.e.cumings (a 
grafia é minúscula mesmo), estar instantaneamente em “algum 
lugar onde nunca esteve e ver coisas que não pode tocar com 
muita proximidade.” Ou, nas palavras do poeta Robert Frost, 
“não ver profundezas nem distâncias, muito menos aceitar os 
limites do olhar”.  O que acharíamos disso?

A resposta parece óbvia, mas desnuda o mais perene dos 
desejos humanos. A busca da onipresença triunfante só tem 
um objetivo: a onisciência. O homem tem medo do desco-
nhecido e luta desesperadamente contra ele. Um medo tão 
antigo que, na Bíblia, está registrado na primeira frase do 
primeiro livro, o Gênesis: “No princípio, era o caos. Havia 
trevas sobre a face do abismo.” As palavras caos e abismo 
transitam pelo mesmo campo semântico. Caos vem do gre-
go khínein, que significa exatamente abismo. Os próprios 
gregos tratavam de relacionar a palavra com desordem e 
confusão, opondo-a radicalmente à ideia de organização e 



573Aproximação entre as teorias da técnica jornalística e psicanalítica na 
produção de imagens sensacionalistas nas favelas do Rio

estabilidade. O abismo representava o desconhecimento, a 
incapacidade em ordenar o mundo e domar os seus fenô-
menos naturais.

De fato, a obsessão em dominar a natureza esconde a 
verdadeira obsessão do homem: dominar o caos, ou, em 
outras palavras, ter previsões seguras que evitem a queda no 
abismo, ou seja, o desconhecido. Para isso, ele inventou a 
ciência e tratou logo de criar leis deterministas que dessem 
estabilidade aos tais fenômenos naturais. A física de Aristó-
teles, a mecânica de Newton ou a abóbada de Ptolomeu 
tinham a função primordial de ordenar os acontecimentos 
da natureza, explicando suas origens e tentando prever seus 
movimentos.

O medo do desconhecido não vem só da natureza, mas 
também da geografia. Longas e intransponíveis distâncias 
potencializam o desconhecimento e, consequentemente, o 
medo e a imaginação. Se, até hoje, indagamos se estamos 
sozinhos ou não no Universo, por que seria diferente como 
os habitantes deste planeta, por exemplo, durante a Era dos 
descobrimentos? Essa própria Era só foi possível porque o 
homem quis conhecer o que estava além dos seus limites 
físicos e, por isso, construiu caravelas e encorajou as navega-
ções. Mas não custa perguntar: o que leva algumas dezenas 
de navegantes a abandonar suas famílias e se meter durante 
meses em um barquinho de madeira vagabunda com alguns 
metros de comprimento em um oceano revolto? A resposta 
me parece clara: o medo de não conhecer o que está além-
-mar é muito maior do que o medo do próprio mar.

É o mesmo motivo que ainda nos faz mandar foguetes 
a Marte, Saturno e outros planetas. Tentamos ter o dom 
da ubiquidade, através da alteridade, pois a ilusão da oni-
presença é construída pelas informações produzidas pelo 
outro. Já que não podemos estar em vários lugares ao mes-
mo tempo, queremos, pelo menos, acreditar que sabemos o 
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que acontece pelos mais longínquos rincões do universo, e, 
para isso, mandamos correspondentes, relatores ou alguma 
tecnologia que possa substituir o relato do homem. Pois a 
simples perspectiva de não ter a menor ideia do se passa ao 
nosso redor, seja qual for o perímetro, nos dá um frio na 
barriga e aterroriza nosso imaginário. O sucesso dos filmes 
de ficção científica está aí para comprovar esta tese. Temos 
pesadelos com invasões de marcianos e discos voadores 
com lazeres coloridos.

Em suma, a natureza do Jornalismo está no medo. O 
medo do desconhecido, que leva o homem a querer exata-
mente o contrário, ou seja, conhecer. E, assim, ele acredita 
que pode administrar sua vida de forma mais estável e co-
erente, sentindo-se um pouco mais seguro para enfrentar 
o cotidiano aterrorizante de seu meio ambiente. No en-
tanto, para isso, é preciso transpor limites, superar barreiras, 
ousar. Entretanto, não basta produzir cientistas e filósofos, 
ou incentivar navegadores, astronautas e outros viajantes. 
Também é preciso que eles façam os tais relatos e reportem 
suas informações a outros membros da comunidade que 
buscam a segurança e a estabilidade do “conhecimento”. A 
isso, sob certas circunstâncias éticas e estéticas, posso cha-
mar Jornalismo.

Só que uma história do Jornalismo dificilmente poderia 
estar excluída de uma história da comunicação.  Na verdade, 
como nos conta César Aguillera Castilho, ela é até menos 
inteligível fora deste contexto. Castilho escreveu o primei-
ro capítulo do livro História da Imprensa, um compêndio de 
700 páginas organizado pelo professor espanhol Alejandro 
Pizarroso Quintero. O título do capítulo é “Comunicação 
e informação antes da impressão”. Em seu texto, Castilho 
faz a seguinte ponderação: “se a primeira grande aquisição 
comunicativa do Homo Sapiens é a fala, isso não exclui que 
tenha havido comunicação antes de sua aquisição.”(p.17) 
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Ele se baseia em estudos do pesquisador Carleton S. Coon 
para traçar uma panorama darwinista do homem, em que 
relaciona a origem da fala humana à sua própria evolu-
ção física e mental. Assim, o ser humano, muito lentamente, 
passaria de uma fase pré-lógica para um pensamento lógico 
e libertador. Entretanto, essa passagem não significa a perda 
do mundo de significações primordiais expressas na diver-
sidade gestual do homem primitivo. 

A linguagem não verbal é essencial para o advento da 
verbalização, que, segundo Castilho, acontece durante a 
revolução neolítica, quando verifica-se uma aumento de 
novas tarefas e novos utensílios. “Por essa altura, parece que 
o homem conseguiu um idioma verbal, se bem que este, 
só por si, nunca tenha existido: fala-se com os olhos, com 
os gestos, com o corpo, com as posturas e, principalmente, 
com o tom e a emoção” (p.14)

Quando o homem fala, há um componente sinestésico 
tanto na emissão quanto na recepção. Ao ouvir alguém em 
uma praça pública, por exemplo, não estamos só usando a 
audição. Estamos vendo seus gestos, usando o tato para nos 
apoiar em algum banco ou ficar de pé, sentindo o cheiro 
no ar e o paladar de nossa última refeição ou da fome que 
se aproxima. Todos estes componentes influenciam a men-
sagem. São parte dela.

Segundo Bill Kovach e Tom Rosenstiel, autores do livro 
Os Elementos do Jornalismo, os relatos orais podem ser con-
siderados uma espécie de pré-jornalismo. Para eles, quan-
to mais democrática uma sociedade, maior é a tendência 
para dispor de mais notícias e informações. O que pode ser 
comprovado pela democracia ateniense, que se apoiava em 
um jornalismo oral, no mercado de Atenas, onde tudo que 
era importante para o interesse público ficava ao ar livre, 
como concluem Kovach e Rosentiel, citando o professor 
de Jornalismo John Hohenberg (p.36). 
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O fato é que os relatos orais são a primeira grande mí-
dia da humanidade. O historiador Peter Burke classifica-os 
como um meio de comunicação específico e importan-
te, mas que tem recebido pouca atenção da historiografia 
oficial, apesar da vasta literatura sobre a oralidade. Mesmo 
muito tempo após a invenção da escrita, a comunicação 
oral continuou (e continua) poderosa.   Segundo Burke, 
no livro Uma História Social da Mídia, “as possibilidades do 
meio oral eram conscientemente exploradas pelos mestres 
do que era conhecido no século XVI como a retórica ecle-
siástica”. (p. 38)

Os púlpitos da Igreja Católica e Protestante influencia-
vam reis e rainhas. Para Burke, os governos tinham plena 
consciência do poder que a tal retórica tinha sobre a popu-
lação, principalmente nas áreas rurais, onde havia obediên-
cia cega aos seus ensinamentos. “A rainha Elizabeth I falou 
da necessidade de ‘sintonizar os púlpitos’, e Carlos I concor-
dou declarando que ‘em tempos de paz as pessoas são mais 
governadas pelo púlpito do que pela espada’, uma clássica e 
primeira declaração da ideia de hegemonia cultural.” (p. 39) 
Burke ainda destaca outros importantes tipos de comunica-
ção oral, como a acadêmica, o canto, o boato e a informação 
de tabernas, banhos públicos, clubes, bares e cafés. 

E é exatamente nos cafés de Londres, no começo do 
século XVII, que Bill Kovach e Tom Rosenstiel situam um 
possível início do que eles chamam de moderno jorna-
lismo. Lá, os donos dos pubs (casas públicas) estimulavam 
as conversas com viajantes, pedindo que eles contassem o 
que tinham visto pelo caminho. “Na Inglaterra, havia ca-
fés especializados em informações específicas. Os primeiros 
jornais saíram desses cafés por volta de 1609, quando tipó-
grafos mais atrevidos começaram a recolher informações, 
fofocas e discussões políticas nos próprios cafés, depois im-
primindo tudo.” (p.37) Ou seja, além da passagem de uma 
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cultura oral para a escrita, é a invenção dos tipos impressos 
que vai possibilitar o advento do jornalismo moderno.  En-
tretanto, a oralidade continuará sendo protagonista do pro-
cesso jornalístico, não só na relação com as fontes como na 
configuração de novas tecnologias midiáticas, como o rádio 
e a televisão, mídia que serve para o caso abordado a seguir.

O caso Tim Lopes

Em setembro de 1992, eu era um jornalista em início de 
carreira no jornal carioca O Dia, quando conheci o expe-
riente repórter Tim Lopes, um especialista em reportagens 
policiais e coberturas de carnaval.

Tim era conhecido por seu temperamento alegre e pe-
los conhecimentos profundos dos códigos sociais das favelas 
cariocas. Além disso, tinha a generosidade dos grandes mes-
tres, sempre disposto a ensinar os jovens repórteres, chama-
dos de ‘focas’ no jargão jornalístico. Lembro-me com sauda-
des de seus conselhos e dos almoços na Casa da Feijoada, em 
Ipanema, ao lado de sua casa e, não coincidentemente, perto 
da entrada de uma importante favela do Rio de Janeiro.

A estratégia jornalística de Tim Lopes se caracterizava 
pela escuta atenta da parcela humilde da população. Como 
tinha fontes em diversas comunidades, sempre conseguia 
trazer para as reportagens uma narrativa genuína, sem os 
preconceitos habituais, tão enraizados na sociedade ca-
rioca. Talvez, por isso tenha sido convidado para trabalhar 
na Rede Globo de Televisão, na qual exerceu a função de 
repórter produtor. Ou seja, ele preparava as reportagens 
para os jornalistas de vídeo, aqueles que são conhecidos do 
grande público. Na verdade, Tim se especializou em operar 
uma câmera escondida e, com isso, chegou a ganhar o mais 
importante prêmio de Jornalismo do Brasil. Em outras pa-
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lavras, ele percebeu que, na televisão, não adiantava apenas 
dar os fatos. Era preciso mostrá-los. E se as imagens fossem 
sensacionais, melhor ainda.  Novamente, abrimos um pa-
rênteses para registrar que, apesar de ser uma situação bem 
diferente, o caso do cinegrafista Gelson Domingos seguiu 
lógica semelhante, já que ele estava posicionado atrás de 
um policial armado com fuzil, quando levou o tiro que o 
matou. Gelson também buscava a imagem sensacional – o 
traficante disparando contra os policiais – quando fez o seu 
enquadramento. E sua atitude era incentivada pela emissora 
de televisão, conhecedora do valor-notícia dessa imagem. 
A mesma emissora que fornecia um colete a prova de balas 
para a proteção de seus empregados, ou seja, que conhecia 
os riscos das coberturas em favelas dominadas por trafican-
tes. Entretanto, o tal colete valia apenas contra tiros de baixo 
calibre, mas, como é de conhecimento público, os bandidos 
cariocas possuem fuzis e metralhadoras. Pois foi exatamente 
um tiro de fuzil que atingiu o colega Gelson Domingos.

Não há repórter de TV que nunca tenha ouvido a ve-
lha máxima: “uma imagem vale mais que mil palavras”. Da 
mesma forma, não há professor de telejornalismo que não 
tenha utilizado o velho recurso de passar o telejornal sem 
som para refutar esta afirmação. Mas, afinal, quem reina so-
berano no império das informações televisivas?

Nesse caso, há vários ‘reis’. Para Michel Chion, a audição 
e a visão suscitam percepções específicas, o que impediria 
afirmar que um sentido é mais importante que o outro. 
Desta forma, Chion substitui a concepção de hierarquia 
pela de intercomplementação dos sentidos.40

Para Umberto Eco, a linguagem televisiva é uma com-
binação de três códigos: o icônico, o linguístico e o sono-

40.  Chion apud Rezende, p. 40.
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ro.41 O primeiro reporta-se à percepção visual. O segundo 
refere-se à língua e está dividido em dois subcódigos: o 
dos “jargões especializados”, que são vocábulos próprios de 
uma linguagem técnica, e o dos sintagmas “estilísticos”, que 
se expressam por meio de figuras retóricas correspondentes 
às imagens estéticas dos códigos icônicos. Já o código so-
noro é relativo à música (uma vinheta, por exemplo) e aos 
efeitos sonoros (disparo de uma arma) e divide-se em três 
subcódigos: o emotivo, o estilístico e o convencional.

Não parece difícil concluir que a televisão utiliza signos 
pertencentes a diversas linguagens, realocando-os em siste-
mas que adquirem sentido nas relações entre si. No caso do 
telejornal, essas relações põem em xeque a suposta sobera-
nia do código icônico, já que, a despeito da já mencionada 
intercomplementação de sentidos, a linguagem verbal pa-
rece ser a única realmente imprescindível para a compre-
ensão da mensagem. Dificilmente, veremos imagens sem 
um enunciado verbal durante o telejornal. Entretanto, basta 
colocar uma foto de um repórter e um mapa da Europa na 
tela, por exemplo, para que ele fale de um acontecimento 
no sul da França, mesmo que não haja imagens disponíveis 
sobre o local. E se elas existirem, ainda assim o texto do 
repórter será imprescindível para a compreensão dos fatos. 
Como conclui Célia Mota, “não basta ver, é preciso que 
alguém veja por nós.”42 E nos conte, é claro.

O telejornal é uma polifonia de vozes. Uma apresen-
tação de corpos que reportam imagens. E para reportá-las 
eles (os corpos) utilizam o código verbal. Só que este códi-
go verbal é híbrido, pois é escrito para ser lido. Ou seja, não 
é uma linguagem oral autêntica, mas um oral produzido, 

41.  Eco apud Rezende, p. 38.

42.  Mota apud Sá Rego, p. 301.
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uma escrita oralizada, que leva em conta a fugacidade do 
texto televisivo. Como a notícia só passa uma vez, é preciso 
ser direto e simplificar a linguagem.

Ao contrário do jornal, que oferece um cardápio de no-
tícias ao leitor, na TV a  refeição é escolhida pelo maître. 
A notícia televisiva é produzida para ser consumida na sua 
totalidade, como um grande “lidão”. E como o telespecta-
dor não pode voltar a fita, os manuais de redação pregam a 
simplicidade e a objetividade como norma número um. É 
ela que vai possibilitar a discussão dos fatos por um maior 
número de pessoas e influenciar na sociabilidade.

Entretanto, apesar de nossa conclusão de que o verbal é 
mais importante que o visual, o senso comum das redações 
ainda identifica a imagem como o caminho mais fácil para 
a tal objetividade, principalmente, como já disse, se ela tiver 
a roupagem do sensacionalismo. E foi exatamente a busca 
de uma imagem sensacional que levou Tim Lopes à morte.

Em junho de 2002, Tim estava fazendo uma reporta-
gem a sobre prostituição em bailes funks, no Complexo 
do Alemão, uma favela da zona norte do Rio de Janeiro. 
Anos antes, na mesma comunidade, o repórter produzira 
uma matéria sobre o tráfico de drogas com uma câmera 
escondida, o que dera a ele o Prêmio Esso de Jornalismo. 
As imagens mostravam os traficantes vendendo maconha 
e cocaína livremente, no meio da rua, como se fosse uma 
feira livre. Chegavam a fazer promoções e gritar os preços 
em voz alta: 

- Pó de quinze! 
- Preto de Cinco!

Tudo devidamente documentado pelas lentes indiscretas 
de Tim, que, por não aparecer no vídeo, conseguia manter 
seu disfarce. O prêmio, portanto, não era relativo apenas 
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ao conteúdo da reportagem, mas também ao risco corrido 
pelo repórter para registrar aquelas imagens. O que fasci-
nava o telespectador – e também o júri do prêmio – era 
perceber as imagens do risco pela câmera subjetiva do re-
pórter, que dava a sensação de ele próprio, telespectador, 
estar no meio daquela situação. Ou seja, a informação nem 
era tão importante, já que o tráfico de drogas na favela não 
é novidade, mas a narrativa, esta sim, possuía o fascínio da 
catarse coletiva.

O problema é que Tim não conseguiria manter seu 
anonimato na reportagem seguinte, sobre a prostituição em 
bailes funk. Ele chegou a ter todas as informações necessá-
rias: sabia os nomes dos cafetões, as rotinas das prostitutas, 
os preços e a dinâmica da distribuição de lucros. Mas faltava 
aquilo que seus editores (e ele próprio), como profissionais 
de TV, consideravam o principal: a imagem sensacional. 

Disfarçado, ele voltou à favela com uma câmera escon-
dida para tentar registrar a negociação entre clientes, pros-
titutas e cafetões-traficantes. Mas, não sabia que as seguidas 
andanças, pela favela, já tinham chamado a atenção dos ban-
didos, que o desmascararam. Levado para o alto do mor-
ro, foi julgado por um tribunal composto por traficantes 
e condenado à tortura e morte. Seu corpo foi incinerado, 
após sofrer dilacerações e queimaduras. O reconhecimento 
só foi possível através de um exame de DNA.

Após seu desaparecimento, houve grande pressão da im-
prensa e a polícia carioca intensificou as investigações, mas 
as primeiras conclusões foram surpreendentes. Os policiais 
colocaram a culpa no próprio Tim, que teria sido descui-
dado. Para alguns colegas da imprensa, o relatório de inves-
tigação do inspetor Daniel Gomes de Lima Freire sobre o 
assassinato do jornalista foi a prova de que se pode matar 
alguém mais de uma vez. Segundo essa versão, quando o 
inspetor disse que Tim “se colocou muito perto do perigo, 
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não vislumbrando a diferença da emoção para a razão, fato 
que ocasionou sua detenção e morte”, ele quis matar a repu-
tação profissional do repórter e torturar sua família e amigos. 
Mas, eu estou longe de acreditar que Daniel Freire seja o 
verdadeiro (ou, pelo menos, o único) culpado nessa história.

O governo do Estado afastou o inspetor e exonerou 
o delegado, mas não deu satisfações sobre os recursos que 
foram fornecidos para a investigação do caso. Muito menos 
sobre a orientação dada à polícia. O relatório do inspetor 
deixou claro que a polícia do Rio de Janeiro parte do pres-
suposto equivocado de que o cidadão deve evitar locais 
perigosos, em vez de garantir para ele, cidadão, a segurança 
necessária para exercer seu direito constitucional de ir e vir. 
Uma total inversão de valores.

Dias depois, a polícia protegeu a fuga de uma família 
acuada por traficantes de uma determinada comunidade ao 
invés de garantir que ela pudesse permanecer em seu domi-
cílio, confirmando a inversão de valores. Mas, infelizmente, 
esse é o pensamento dos policiais da cidade. O inspetor 
Daniel só confirmou a regra. Uma regra que, aliás, ele não 
criou. Os profissionais da segurança pública sabem que le-
vam desvantagem na guerra contra os soldados do tráfico, 
armados de fuzis automáticos, granadas e até lança-mísseis. 
Eles próprios têm suas limitações e o Estado não trata de 
saná-las. Por isso, antes de mais nada, eles procuram prote-
ger a si próprios. Uma triste realidade.

Em seu relatório, o inspetor Daniel disse que Tim se 
colocou muito perto do perigo “no afã de efetuar melho-
res imagens dos traficantes”. Sem absolver o relatório do 
inspetor, vale a pergunta: havia outro motivo para o re-
pórter voltar à favela? Tim era um jornalista experiente, 
com muitas fontes. Será que as anteriores incursões à favela 
não foram suficientes para ele apurar a matéria? E, como já 
mencionei, se a reportagem fosse para um jornal, já não ha-
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veria imagens suficientes para ilustrá-la? E mesmo que não 
houvesse imagens, as informações apuradas já não teriam 
cumprido o objetivo de denunciar a exploração sexual nos 
bailes funk? 

As respostas são complexas, mas passam pela conclu-
são inevitável de que a imagem espetacular vale mais do 
que a informação. E não adianta culpar apenas a televi-
são, pois somos nós, telespectadores, que estamos ávidos 
por consumir imagens sensacionais. Somos nós que não 
exercemos a cidadania, não fiscalizamos o veículo, não 
exigimos qualidade na programação. Somos nós que da-
mos audiência a programas escatológicos e privilegia-
mos o sensacionalismo em detrimento da informação. 
Como diz o poeta Affonso Romano de Sant’anna, ‘fo-
mos nós que matamos Tim Lopes’.

O caso mostra que não é a informação o principal va-
lor-notícia do telejornalismo. Em seu lugar, encontramos o fas-
cínio pela imagem do risco corrido pelo repórter. Nesse caso, 
então, não seria exagerado dizer que, apesar do livre-arbítrio e 
da experiência do jornalista, nós, telespectadores, também ma-
tamos Tim Lopes. E continuamos a matar, cada vez que entra-
mos nessa lógica de consumo das imagens de risco. Mas fica a 
pergunta: por que nos fascinamos tanto por essas imagens? 

Um esboço de resposta é tentado a seguir.

Valores-notícia, consumo audiovisual e relatos 
do estrangeiro

Se partirmos do pressuposto de que a notícia não se 
reduz a uma mera técnica de captação de informações, 
nem, muito menos, é o espelho da realidade, nossa opção 
epistemológica deixa claro que o trabalho jornalístico tem 
dimensão simbólica, ao encarar a notícia como construção 
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social de uma suposta realidade. Nesse sentido, é preciso 
abordar seu processo de produção.

Na fortuna crítica sobre Jornalismo de TV, o paradigma 
da manipulação da notícia sempre é muito lembrado. E não 
é para menos. Em uma sociedade cuja mídia se desenvolveu 
nas barbas do poder econômico e político, a lembrança é 
mais do que pertinente. Entretanto, esse enfoque moral-
-psicológico não leva em conta que nem sempre há uma 
intenção manipuladora,43 já que as distorções podem estar 
ligadas ao próprio processo de produção da notícia, vincula-
do a fatores como rotinização do trabalho, constrangimentos 
organizacionais, noticiabilidade e cultura profissional.44

A sistematização do newsmaking feita por Traquina e 
Wolf leva em consideração que as normas ocupacionais 
parecem mais fortes do que as preferências pessoais na se-
leção e filtragem das notícias. No caso da TV, o tempo é o 
eixo central do processo. O jornalista está sempre subme-
tido à pressão do deadline, o fechamento da matéria. Os 
fatos podem surgir em qualquer lugar, a qualquer hora, mas 
por mais paradoxal que pareça, é preciso colocar ordem 
na imprevisibilidade. Os critérios de noticiabilidade, usados 
como um conjunto de instrumentos e operações que pos-
sibilitam ao jornalista escolher que fatos irão se transformar 
em notícias, evidenciam-se nos chamados valores-notícias.

Para Wolf,45 os valores-notícia estão divididos em cinco 
categorias: 1) as substantivas, que são relativas ao conteúdo 
e classificam-se de acordo com o grau de importância dos 
envolvidos e o grau de interesse do público. 2) as relativas 

43.  Albuquerque apud Vizeu.

44.  Wolf, M. Teorias da Comunicação. Presença. Lisboa. 2002.

45.  Idem.



585Aproximação entre as teorias da técnica jornalística e psicanalítica na 
produção de imagens sensacionalistas nas favelas do Rio

ao produto, que estão divididas pro critérios de brevidade, 
atualidade, qualidade e equilíbrio. 3) as relativas ao meio de 
informação, que estão divididas em graus de acessibilidade 
às fontes/locais e em possibilidades/limites de formatação. 
4) as relativas ao público, que abordam critérios como servi-
ço e protetividade. 5) as relativas à concorrência, cujo acesso 
exclusivo, conhecido como furo, parece ser o valor supremo.

É importante ressaltar que a noticiabilidade é negociada, 
o que faz com que todos estes critérios sejam variáveis. E 
eles estão inseridos na rotina jornalística, ou melhor, aca-
bam tornando possível essa rotina, pois são contextuali-
zados no processo produtivo, onde adquirem significado, 
desempenham função e tornam-se elementos dados como 
certos, o chamado senso comum da redação.46

Portanto, o fascínio pelas imagens de risco não é um ele-
mento isolado. Ele está inserido na lógica da noticiabilidade 
evidenciada pelos valores-notícia. Da mesma forma, posso 
concluir que o Rio de Janeiro também não é um exemplo 
único. Zonas de risco em todo mundo exercem fascínio 
nos consumidores de notícias, o que tornou muito popular 
o trabalho dos correspondentes de guerra, por exemplo, 
cujo ofício é sinônimo de risco..

A função de correspondente de guerra sempre foi encarada 
com uma alta dose de romantismo. Os riscos inerentes a ela são 
dimensionados por suas representações midiáticas, que são gla-
mourizadas e estereotipadas. A imagem que o grande público 
tem de Jonhn Reed, por exemplo, não é a do livro Dez dias 
que abalaram o mundo, o mais célebre relato jornalístico de uma 
revolução. Ela corresponde ao ator e diretor Warren Beatty, que 
interpretou o jornalista no filme Reds, um dos maiores sucessos 
de Hollywood. Da mesma forma, apesar de não ficcional, o 

46.  Vizeu (2000), p. 83.
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Peter Arnett que conhecemos refere-se à tela da CNN durante 
a Guerra do Golfo, o que é muito distante do repórter que 
cruzou a nado o rio Mekong, no Vietnã, após um naufrágio.

Vale relembrar os dados do CPJ, o Conselho para Pro-
teção dos Jornalistas: de 1993 a 2002, 366 jornalistas foram 
assassinados durante o exercício da profissão. Desse total, 
60 foram mortos em zonas de guerra e 277 em represália 
às suas reportagens. Destes 277, 50 foram torturados antes 
de morrer e apenas 21 tiveram seus assassinos presos e pro-
cessados. O que significa que 94% dos casos ficaram impu-
nes. O CPJ inclui, nesses números, os casos dos repórteres 
Daniel Pearl e Tim Lopes. Aliás, o principal alerta do guia 
profissional da entidade diz que os jornalistas submetidos 
ao maior risco não são os estrangeiros, mas os locais, porque 
as empresas não fornecem equipamento de segurança ou 
treinamento de guerra. Estes profissionais acabam tornan-
do-se os verdadeiros estrangeiros, pois não têm nenhum 
tipo de garantia. Como moro no Rio de Janeiro, não posso 
deixar de concordar com o alerta. Por isso, uso o termo 
correspondentes em guerra, já que os repórteres cariocas 
parecem estrangeiros nas zonas de conflito entre a polícia e 
os traficantes. De fato, os morros da cidade configuram-se 
como um ‘Estado autônomo’, com leis próprias e poder 
estabelecido. Então, os jornalistas saem da redação, localiza-
da na República Federativa do Brasil, e cruzam a frontei-
ra de outros países, as favelas controladas pelo tráfico. São, 
portanto, correspondentes internacionais. E como a guerra 
é permanente, viram, de fato, correspondentes em guerra. 
Além disso, também estão, literalmente, em guerra, pois, na 
maioria das vezes, são considerados inimigos por ambas as 
partes do conflito. Tanto a polícia quanto os bandidos de-
testam a imprensa. O caso Tim Lopes confirma essa tese.

Como conclusão, volto ao início deste texto, quando 
disse que a origem do Jornalismo está no medo, mais preci-
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samente, no medo do desconhecido. Se, no Rio de Janeiro, 
os jornalistas que cobrem favelas são correspondentes de/
em guerra, então eles nos trazem informações sobre uma 
terra desconhecida, o que é confirmado pelo famoso epíte-
to de cidade partida, onde favelados e não favelados vivem 
em mundos completamente diferentes. Ao consumir as 
imagens desses territórios dominados pelo tráfico, em que 
a cidadania é substituída pelo poder aterrorizante de um 
estado paralelo e armado, os “cidadãos do asfalto” purgam 
seus medos de estarem submetidos a essa lógica. 

E, através das imagens produzidas por jornalistas, elegem 
o risco como elemento catalisador da dinâmica purgatória 
de seus mais baixos instintos.

 
Referências

CANCLINI, Nestor Garcia. As culturas populares no 
capitalismo. São Paulo. Brasiliense. 1982.

FIGUEIREDO, Luis Carlos. Ética e técnica em psica-
nálise. São Paulo. Escuta. 2008.

FREUD, Sigmund. Obras completas. Vol XII. São Paulo. 
Imago. 1982.

MACHADO, Arlindo. A televisão levada a sério. S.P. 
Ed. Senac. 2001.

MAINGUENEAU, Dominique. Elementos de lingüís-
tica para o texto literário. S.P. Martins Fontes. 2001.

OGDEN, Thomas. “Reconsiderando três aspectos da téc-
nica psicanalítica”. IN: Pulsional Revista de Psicanálise. 
São Paulo. N.109. 1996.



588 Jornalismo: História, Teorias, Gêneros e Práticas

PARKS, Michael. In the danger zone: weighing risks. 
N.Y. Columbia Journalism Review. Maio/junho. 2002.

PENA, Felipe. Televisão e Sociedade. R.J. Sette Letras. 
2002.

____________. Teoria do Jornalismo. S.P. Contexto. 
2005.

____________. A perna coxa da tecnologia. Fantasias 
totalitárias dos náufragos da polissemia na cibercul-
tura. Belo Horizonte. Cd- rom da Intercom. 2003.

REZENDE, Guilherme. Telejornalismo no Brasil. São 
Paulo. Summus. 2000.

TRAQUINA, Nelson. Jornalismo: questões, teoria e 
estórias. Lisboa. Veja. 1993

TURKLE, Sherry. La vida em la pantalla. La cons-
trucción de la identidad em la era de Internet. Bar-
celona. Paidós. 1997.

VIRILIO, Paul A máquina de visão. R.J. José Olympio. 
2002.

VIZEU, Alfredo. Decidindo o que é notícia: os bas-
tidores do telejornalismo. Porto Alegre. EDIPUCRS. 
2000.

WERTHEIM, Margaret. Uma história do espaço: de 
Dante à Internet. R.J. Jorge Zahar. 2001.

WOLF, Mauro. Teorias da comunicação. Lisboa. Pre-
sença. 2003.



589Autores

Os Autores

Ana Carolina Rocha Pessôa Temer – Coordenadora e 
Professora do Programa de Pós-graduação da Faculdade de 
Comunicação e Biblioteconomia – FACOMB, da Universida-
de Federal de Goiás. Doutora e mestre em Comunicação So-
cial pela Universidade Metodista de São Paulo, Especialista em 
Sociologia pela Universidade Federal de Uberlândia e Bacharel 
em jornalismo pela Escola de Comunicação da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Autora dos livros Notícias 
& Serviços nos telejornais da Rede Globo. Editora Sotese, Rio 
de Janeiro, 2002; e Para Entender as Teorias da Comunicação, 
Edufu, 2009, e A televisão em busca da Interatividade, Casa das 
Musas, 2009. E.mail: anacarolina.temer@gmail.com

Adriana Barsotti - Mestranda do Programa de Pós-gra-
duação em Comunicação da PUC-Rio, integra o Grupo 
de Pesquisa em Teorias do Jornalismo e Experiências Pro-
fissionais. Jornalista diplomada pela UFRJ. Trabalha na Ge-
rência de Produtos do Infoglobo e colabora no caderno 
semanal Prosa & Verso do jornal O Globo. Email: adriana.
barsotti@oglobo.com.br



590 Jornalismo: História, Teorias, Gêneros e Práticas

Alfredo Vizeu – Jornalista, doutor em Comunicação e 
professor do Programa de Pós-graduação em Comunica-
ção da Universidade Federal de Pernambuco-UFPE, email: 
a.vizeu@yahoo.com.br.

Aline Andrade Pereira - Doutora em História Contem-
porânea, Mestre em Comunicação, Imagem e Informação 
e Graduada em Jornalismo, todos pela UFF. Professora dos 
cursos de Comunicação Social e História do Centro Uni-
versitário de Volta Redonda (Unifoa). E-mail: alinexpe@
yahoo.com.br

Antonio Hohlfeldt – Professor do Programa de Pós-Gra-
duação em Comunicação Social da PUCRS; Presidente da 
INTERCOM no triênio 2008-2011; membro do Conse-
lho Consultivo da SBPJor – Sociedade Brasileira de Pes-
quisadores em Jornalismo; pesquisador do CNPq; membro 
do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, 
email: a_hohlfeldt@yahoo.com.br.

Caroline Corso de Carvalho – Estudante de Graduação 
na Faculdade de Comunicação Social da PUCRS, bolsista 
de Iniciação Científica, email: caroline.corso@hotmail.com

Cláudia do Carmo Nonato Lima - Doutoranda em 
Ciências da Comunicação na ECA-USP sob orientação da 
Profa. Dra. Roseli Fígaro, email: claudia.nonato@usp.br

Cristiane Finger – Jornalista, professora Doutora do Cur-
so de Jornalismo e do PPGCOM da Faculdade de Comu-
nicação Social – FAMECOS, na Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS. email: cristiane.
finger@pucrs.br.



591Autores

Demétrio de Azeredo Soster - Coordenador do proje-
to de pesquisa “A narração jornalística em sua intersecção 
com a literatura”. Professor, Subcoordenador do Curso de 
Jornalismo e pesquisador do PPG Letras da Unisc. Doutor 
pela Unisinos. dsoster@uol.com.br

Edna Mello – Jornalista diplomada, doutora e mestre em 
Ciências da Comunicação pela ECA-USP. Professora Ad-
junta II da Universidade Federal do Tocantins, onde ministra 
as disciplinas de Telejornalismo e Oficina de Telejornalismo.

Elza Aparecida de Oliveira Filha - Doutora em ciên-
cias da comunicação pela Unisinos, mestre em sociologia 
pela UFPR, professora do curso de Jornalismo da Universi-
dade Positivo e coordenadora do Observatório Paranaense 
de Mídia. elzaap@hotmail.com 

Emerson Urizzi Cervi - Professor do Departamento de 
Ciências Sociais e Mestrado em Ciência Política, na linha 
de Comunicação Política, da Universidade Federal do Pa-
raná (UFPR). Professor do Departamento de Comunica-
ção da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 
Coordenador do grupo de pesquisa junto ao Cnpq “Mídia, 
Política e Atores Sociais”. email: ecervi7@gmail.com

Fabiana Cardoso de Siqueira – Jornalista, mestre em 
Comunicação (UFSM) e Doutoranda do Curso de Pós-
-graduação em Comunicação da Universidade Federal de 
Pernambuco-UFPE, email: fabiana_s@yahoo.com.

Fabiana Piccinin - Coordenadora do projeto de pesquisa 
“A narração jornalística em sua intersecção com a litera-
tura”. Professora, Coordenadora do Curso de Jornalismo, 
pesquisadora do PPG Letras e do PPG em Desenvolvimen-



592 Jornalismo: História, Teorias, Gêneros e Práticas

to Regional da Unisc, doutora pela PUC/RS. fabianapic-
cinin@hotmail.com

Flora Daemon - Doutoranda e Mestre em Comunicação 
pela Universidade Federal Fluminense e integrante do Núcleo 
de Estudos em Violência e Comunicação (NEVCOM/ UFF). 

Gabriela Nóra - Doutoranda do Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação e Cultura da ECO-UFRJ, orientanda do 
Prof. Dr. Muniz Sodré, e-mail: gabriela.nora@yahoo.com.br

Géssica Gabrieli Valentini - Mestranda do Curso de 
Pós-Graduação em Jornalismo da UFSC, email: gessicava-
lentini@yahoo.com.br

Iluska Coutinho – Jornalista formada pela Ufes, professo-
ra do Departamento de Jornalismo e do PPGCOM/ UFJF. 
Mestre em Comunicação e Cultura (UnB) e doutora em 
Comunicação Social (Umesp), email: iluskac@globo.com

Itania Maria Mota Gomes – Pesquisadora 1C do CNPq 
e professora do Programa de Pós- Graduação em Comu-
nicação e Cultura Contemporâneas/UFBA. Coordena o 
Grupo de Pesquisa em Análise de Telejornalismo (www.
telejornalismo.facom.ufba.br).

João Lourival - Mestre em Jornalismo pela Universidade 
Fernando Pessoa e doutorando em Ciências da Informação 
na mesma instituição. E-mail: joaolourival@hotmail.com

Joel Haas - Voluntário da pesquisa “A narração jornalística 
em sua intersecção com a literatura”. Aluno de Produção 
em Mídia Audiovisual da Universidade de Santa Cruz do 
Sul (Unisc). joel.haas@gaz.com.br



593Autores

Jorge Felz – Jornalista formado pela Ufes, professor do 
Departamento de Comunicação e Artes da Facom/ UFJF. 
Mestre em Comunicação Social (Umesp), doutorando em 
Comunicação (UFF), email: jorgefelz@gmail.com

Jorge Pedro Sousa - Professor catedrático e pesquisador 
da Universidade Fernando Pessoa (Porto, Portugal) e do 
Centro de Investigação Media e Jornalismo (Lisboa, Por-
tugal), livre-docente (agregado), pós-doutor e doutor em 
Jornalismo. Email: jpsousa@ufp.edu.pt

José Eduardo – jornalista formado pela Universidade Fe-
deral de Goiás. Mestrando em Comunicação Social pela 
Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG, 
na linha de Mídia e Cidadania. Integrante do Grupo de 
Pesquisa em Gêneros Jornalísticos da UFG.

José Marques de Melo - Doutor em Jornalismo pela Uni-
versidade de São Paulo (USP). Professor do Programa de 
Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade 
Metodista de São Paulo (Umesp), instituição na qual é di-
retor-titular da Cátedra Unesco/Metodista de Comunica-
ção para o Desenvolvimento Regional. Coordenador do 
GP Gêneros Jornalísticos, subordinado à DT 1 – Jornalis-
mo, da Intercom.

Kleber Mendonça - É Professor do corpo permanente 
do Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPG-
COM) e do Departamento de Estudos Culturais e Mídia 
da UFF. Coordena o Núcleo de Estudos em Violência e 
Comunicação (NEVCOM/UFF).

Lennita Oliveira Ruggi - Mestre em sociologia pela 
UFPR e em Pós-colonialismos e Cidadania Global pela Uni-



594 Jornalismo: História, Teorias, Gêneros e Práticas

versidade de Coimbra. Professora do Departamento de Teoria 
e Fundamentos da Educação no Setor de Educação da Uni-
versidade Federal do Paraná. lennitaruggi@hotmail.com

Leonel Aguiar - Doutor e Mestre em Comunicação 
(UFRJ). Professor do Programa de Pós-graduação em 
Comunicação e coordenador do Curso de Jornalismo da 
PUC-Rio. Jornalista formado pela UFF. Coordena o Gru-
po de Pesquisas em Teorias do Jornalismo e Experiências 
Profissionais. Email: leonelaguiar@puc-rio.br

Lilian Martins - Mestranda do programa de Pós Gradu-
ação da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação 
Social da Universidade Estadual Paulista – Unesp, email: 
lilian.juliana@gmail.com

Marialva Carlos Barbosa - Professora Titualr de Jorna-
lismo da UFRJ. Professora do Programa de PósGraduação 
em Comunicação e Cultura da UFRJ.

Marcelo Magalhães Bulhões - Professor da Pós-gradu-
ação da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação 
Social da Universidade Estadual Paulista

Maria Paula Carvalho - Mestre em Comunicação pela 
PUC-Rio.. Jornalista formada pela UFRGS. Repórter da 
Rede Globo de Televisão.

Marina Melz - Jornalista pelo Instituto Blumenauense de 
Ensino Superior.

Monica Martinez - Professora de pós-graduação em nível 
de lato sensu da Academia Brasileira de Jornalismo Lite-
rário (ABJL) e FMU. Atua na graduação do curso de Co-



595Autores

municação Social (habilitação em Jornalismo) do FIAM-
-FAAM Centro Universitário.

Pedro Piccoli Garcia - Voluntário da pesquisa “A narra-
ção jornalística em sua intersecção com a literatura”. Alu-
no de Jornalismo da Universidade de Santa Cruz do Sul 
(Unisc). pedropiccoligarcia@gmail.com

Roseméri Laurindo - Doutora em Ciências da Comuni-
cação pela Universidade Nova de Lisboa, mestre em Co-
municação e Culturas Contemporâneas pela UFBa e jor-
nalista pela UFSC. Professora da Universidade Regional de 
Blumenau. email: roselaurindo@gmail.com

Vanessa Kannenberg - Bolsista PUIC da pesquisa “A 
narração jornalística em sua intersecção com a literatura”. 
Aluna de jornalismo da Universidade de Santa Cruz do Sul 
(Unisc) vanessakannenberg@mx2.unisc.br



596 Jornalismo: História, Teorias, Gêneros e Práticas


	ftn1
	ftn2
	ftn3
	ftn4
	ftn5
	ftn11
	ftn21
	ftn31
	ftn41
	ftn51
	ftn6
	ftn7
	ftn8
	ftn12
	ftn22
	ftn32
	ftn42
	ftn52
	ftn61
	ftn71
	ftn81
	ftn9
	ftn10
	ftn111
	ftn121
	ftn1
	ftn2
	ftn3
	ftn4
	ftn5
	ftn11
	ftn21
	ftn31
	ftn41
	ftn51
	ftn6
	ftn7
	ftn8
	ftn12
	ftn22
	ftn32
	ftn42
	ftn52
	ftn61
	ftn71
	ftn81
	ftn9
	ftn10
	ftn111
	ftn121
	ftn1
	ftn2
	ftn3
	ftn4
	ftn5
	ftn11
	ftn21
	ftn31
	ftn41
	ftn51
	ftn6
	ftn7
	ftn8
	ftn12
	ftn22
	ftn32
	ftn42
	ftn52
	ftn61
	ftn71
	ftn81
	ftn9
	ftn10
	ftn111
	ftn121
	ftn1
	ftn11

