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Apresentação

Ensinar e aprender jornalismo implica considerar complexos arranjos. 
Uma arquitetura que envolve tecnologia, linguagens, sujeitos, organizações, 
públicos, políticas, discursos, narrativas, construção de sentidos, espaços 
para falas ou silenciamento de vozes, compromissos e interesses. Uma 
articulação configurada por relações de poder e variável conforme condi- 
ções histórico-sociais específicas de cada sociedade. Condições que afetam 
as formas de inserção das mídias e seus sujeitos na vida cotidiana. Uma rede 
intricada que não só define os modos de existência dos diversos produtos 
jornalísticos, cuja materialidade textual se expressa em palavras, imagens e 
sons, como também sustenta suas dinâmicas comunicacionais e responde 
pelas consequências delas resultantes. Todos esses arranjos contribuem ou 
prejudicam nossa compreensão do mundo e do tempo em que vivemos.

Tamanha responsabilidade começa já na formação de futuros pro- 
fissionais, nas aulas de Jornalismo que os professores assumem diante 
de jovens estudantes em formação. E muitas vezes as ementas e planos 
de ensino do currículo não revelam a riqueza das práticas e saberes tra- 
balhados pelos professores nas horas de suas aulas. Foi pensando nessas 
aulas e na variedade de experiências de ensino de Jornalismo que sentimos 
necessidade de produzir este livro para compartilhar com nossos alunos, 
e também com outros professores da área e seus alunos, as experiências 
acumuladas no ofício de ensinar teorias, conceitos, princípios, práticas de 
apuração, redação e edição jornalística. Falamos, com especial atenção, para 
os estudantes que iniciam cada nova disciplina no decorrer dos semestres, 
para quem queremos oferecer conhecimentos básicos sobre os quais muitas 
vezes eles não se sentem à vontade para perguntar e os próprios professores 
também tomam como já sabidos, naturalizando-os como incorporados e 
muito rotineiros na profissão de jornalista.

No primeiro capítulo, “Introdução à cobertura jornalística e à noti- 
ciabilidade”, a professora Gislene Silva propõe justamente uma conversa 
introdutória sobre cobertura jornalística, discutindo o próprio conceito 



<<  Sumário 10Apresentação

de cobertura e suas ligações com outros quatro conceitos: acontecimento 
jornalístico, valores-notícia, noticiabilidade e notícia.

A partir dessa base, os dois capítulos seguintes dão início ao uni- 
verso abrangente da apuração jornalística e da relação com as fontes de 
informação. Em “Os atos de escolha na apuração jornalística”, a professora 
Terezinha Silva parte da pauta jornalística para dela introduzir a demanda 
por variadas formas de captação de informações. Apresenta os diferentes 
tipos de fontes, como as pessoas entrevistadas (a quem se costuma res- 
tringir o termo “fonte”) e também os diversos materiais utilizados como 
fonte no processo de apuração, a exemplo de documentos, arquivos, 
estudos, banco de dados ou mesmo outras mídias, e ainda a valiosa prática 
da observação in loco. Para além da entrevista e pesquisa a documentos, mé- 
todos tradicionais e fundamentais para a apuração, a discussão alcança 
ainda a recorrência às facilidades de acesso à internet e às redes digitais para 
obter informações e acionar fontes, ressaltando que tais atos de escolhas 
por buscas de informação condicionam o conteúdo final produzido e as 
possibilidades de compreensão e interpretação por parte dos públicos. 

As fontes entrevistadas, que geralmente ocupam a centralidade no 
processo de apuração jornalística, são problematizadas pelas professoras 
Daiane Bertasso e Jessica Gustafson no capítulo 3, “Das fontes privilegiadas à 
pluralidade de vozes”. Considera-se aqui o entendimento de que as fontes 
contactadas pelos repórteres na elaboração de seus textos pesam muito 
na inteligibilidade dos acontecimentos e problemas sociais. O peso vem 
das fontes que têm espaço para falar e do que exatamente elas falam, mas 
também das fontes que deveriam ser ouvidas e não o são, sendo deixadas 
fora do debate público. Esse capítulo enfrenta questão fundamental para a 
vida democrática: as relações com fontes sempre privilegiadas pelo jorna- 
lismo hegemônico, com perpetuação dos interesses dos poderosos e, ao 
mesmo tempo, a emergência de movimentos de subversão dessa lógica 
jornalística, para dar visibilidade às vozes de grupos sociais historica- 
mente subalternizados na sociedade brasileira, tristemente desigual em 
termos de poder. As professoras comentam experiências jornalísticas 
dedicadas a ouvir fontes plurais que tornem menos invisíveis os problemas 
em relação a gênero, raça, classe, etnia, trabalhando dentro da perspectiva 
de praticar jornalismo em sua potência transformadora, e não somente 
de manutenção do status quo.

O quarto capítulo, “Entrevista jornalística como técnica e como 
gênero”, da professora Míriam Santini de Abreu, expõe aspectos da entrevista 
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jornalística como técnica para apuração e reconstrução de um fato, quando 
o repórter faz perguntas às pessoas. Também aprofunda especificidades  
da entrevista como gênero textual no formato pergunta-resposta, a chamada 
entrevista pingue-pongue, e no formato reportagem-perfil. A professora dá 
destaque à entrevista jornalística para os meios impressos, que como ela 
diz “[...] não é uma conversa qualquer”, já que o jornalista, além de saber 
perguntar, precisa saber ouvir, observar, identificar momentos para insistir 
com o entrevistado ou respeitar o limite de até onde ir.

Dos passos discutidos nos capítulos anteriores sai a matéria-prima para 
escrever os textos. Nessa hora de redigir há recursos a ensinar e a aprender. Em 
“Oficinas de redação jornalística: notas de aula”, o quinto capítulo, a profes- 
sora Gilka Girardello vai apresentando uma seleção comentada de materiais 
úteis no desenvolvimento da sensibilidade da turma para as possibilidades 
técnicas e expressivas do texto jornalístico complexo. Entre os propósitos das 
aulas estão: a) familiarizar os alunos com um amplo repertório de formatos 
sugeridos pela literatura contemporânea; b) incentivar a experimentação no 
campo da linguagem jornalística; c) aprimorar o conhecimento do idioma 
e o domínio prático de suas possibilidades expressivas. Como sustentação, 
o estudo de textos teóricos, literários e jornalísticos como estimuladores 
da produção de matérias com atenção para imagem (aspectos visuais na 
composição do texto); vozes (modos de falar e valorização da oralidade); 
perfil (caracterização dos indivíduos, personalidade e personagem); e nar- 
rativa (formas de estruturação do texto final).

O texto jornalístico, recurso fundamental para entendermos o mundo 
à nossa volta no tempo presente, exige de quem o escreve habilidades que 
se pode ensinar e aprender se nos aproximamos da literatura. Disso fala a 
professora Daisi Vogel no capítulo 6, “Da apreensão do tempo ao pormenor 
inútil nos relatos jornalísticos”, ao trazer o estudo da centralidade cultural 
da narrativa, da ordem temporal, dos pontos de vista do narrador, da função 
descritiva e seu caráter realístico, dos artifícios e limites do relato, da eficácia 
narrativa e descritiva. Em outras palavras, trata de narração e descrição 
como formas de apreensão do tempo e do espaço, estas duas referências 
básicas de todos os modos de apreensão simbólica do mundo, uma vez que 
narrar histórias é fundamental para o conhecimento do mundo, e descrever 
é necessário para poder narrar. E ambos os atos, narrar e descrever, seriam 
estratégias para alcançar sentidos, e assim nos fazer compreender.

Os textos jornalísticos carregam em si diferentes produções de sentido 
e, logo, de discursos. As relações sociais são construídas na e pela linguagem, 
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como reafirma a professora Rosana de Lima Soares em “Texto jornalístico 
como discurso”. No sétimo capítulo, o foco está nas articulações entre o con- 
ceito de discurso e as práticas jornalísticas, especialmente quanto às repre- 
sentações, visibilidades, produção de saber e poder aí engendradas. Toma-se 
a noção de discurso como qualquer manifestação expressiva por meio da 
linguagem, o que inclui não apenas discursos verbais, mas também visuais, 
audiovisuais, sonoros. Mesmo que narrado em tempo presente, o discurso 
jornalístico viria com lacunas entre o acontecimento e seu relato, entre a 
apreensão daquilo que está acontecendo e, ao ser interpretado, já aconteceu.

Às técnicas e sensibilidades anteriores se juntam outras novas, pro- 
vocadas pela evolução das tecnologias de criação de conteúdos e conexão 
em rede nas últimas décadas, que desafiam ainda mais alunos e docentes no 
ofício da escrita jornalística. No oitavo capítulo, “Possibilidades da narrativa 
digital no texto jornalístico”, a professora Raquel Ritter Longhi esclarece 
com vagar conceitos-chaves para ensinar e aprender narrativas jornalísticas 
nos meios digitais. Na exploração desses novos ambientes e linguagens, 
discute os conceitos de hipertexto, hipermídia e reportagem multimídia. 
Segue em desdobramentos por noções igualmente centrais a respeito das 
narrativas hipertextuais, tais como não linearidade, multissequencialidade, 
especiais multimídia, interatividade e convergência tecnológica. Na revisão 
dessa trajetória de mutações pelas quais vem passando a linguagem nos 
meios digitais, volta-se a atenção para ferramentas, softwares e sistemas de 
conexão em rede – do slideshow ao jornalismo imersivo, e ainda o texto 
longform, o jornalismo de dados, captação de imagem em 360 graus, uso 
de drones, realidade aumentada e realidade virtual. Como as possibilidades 
da narrativa digital vêm se expandindo, as formas de contar do jornalismo 
vão sendo inovadas, e não apenas no ambiente on-line. Tais possibilida- 
des e potencialidades alteram os próprios modos tradicionais do relato 
jornalístico. Inclusive, práticas jornalísticas que antecedem os relatos vêm 
sendo modificadas, em todo o processo, da apuração à edição, e mesmo a 
circulação e relação com leitores, ouvintes e telespectadores.

Os conhecimentos apresentados do capítulo 1 ao capítulo 8 podem 
ser conjugados pelos alunos na experiência de produção de jornal-labo- 
ratório. No Curso de Graduação em Jornalismo da UFSC cada nova turma 
se depara com a oportunidade na elaboração do jornal-laboratório Zero. 
No capítulo 9, “Edição em processo: trabalho de equipe na produção 
de jornal-laboratório”, a professora Valentina da Silva Nunes e o profes- 
sor Ildo Francisco Golfetto mostram cada etapa dessa experiência: quais 
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os detalhes imprescindíveis ao redigir uma pauta; como acionar saberes de 
disciplinas anteriores (apuração, redação, edição, produção gráfica, foto- 
jornalismo, radiojornalismo, telejornalismo e jornalismo digital) para 
a produção das edições impressa e digital do Zero; a que recorrer para 
tomar decisões editoriais e gráficas, pensar novo projeto gráfico, tipo- 
grafias; dominar terminologias (chapéu, linha fina etc.); conhecer e 
exercer diferentes funções na redação; aprender a ser repórter e editor 
em tempo de convergência tecnológica e cultural. E mais, nesse capítulo 
os dois professores explicitam a relevância de saber trabalhar em equipe. 
Como ressaltam, tudo passa pela orquestração. Orquestração de etapas, 
de seleção, de hierarquia, de relevância, de editorias, de funções, de 
prazos e espaços, de habilidades, de talentos, de responsabilidades. Por 
isso também o nome Zero, presença de risco e alegria de nova experiên- 
cia para cada turma do semestre.

Os dois próximos capítulos debatem a formação dos alunos um 
passo adiante, no jornalismo especializado. No capítulo 10, “Do jornalismo 
ao jornalismo especializado (e vice-versa)”, o professor Carlos Locatelli e a 
professora Marcionize Elis Bavaresco revisam historicamente o movimen- 
to de segmentação do público. Retomam a consolidação do jornalismo 
moderno como captação, processamento e disseminação de informação 
em larga escala e para o público amplo, de interesse geral. Depois passam 
pela necessidade de informação segmentada e investimentos em proje- 
tos especializados – em editorias, produtos novos e contratação de 
jornalistas-especialistas, com pontuações históricas sobre apostas em 
jornalismo econômico, político, rural, esportivo, literário, moda, saúde, 
finanças pessoais e outros nichos de especialização do jornalismo.  
E chegam até nossos dias, quando fatores estruturais diversos provocados 
pelas tecnologias digitais desarticulam o monopólio das organizações 
jornalísticas em difundir informações e dar visibilidade a problemas 
sociais e a pessoas. No atual contexto, altera-se todo o cenário quanto a 
novos concorrentes, mercado de trabalho, qualidade das produções, 
diante da indústria das fake news e, consequentemente, do diferencial em 
investir no jornalismo especializado. No capítulo 11, o professor Carlos 
Locatelli entra nos meandros de uma dessas especializações. A partir da 
pergunta expressa no título do referido capítulo, “Jornalismo econômico: 
que jornalismo, que economia?”, ele discorre sobre conceitos centrais em 
diferentes teorias econômicas, modelos, mensuração de fatos econômicos, 
distinção entre macroeconomia e microeconomia, até os elementos que 



<<  Sumário 14Apresentação

determinadas teorias econômicas podem fornecer para a formulação 
de políticas econômicas dos governos e seus efeitos nos comportamen- 
tos de agentes e dos mercados. Daí as correlações com as modalidades 
dessa especialização, como jornalismo econômico de negócios, de finanças 
e de serviços. Muitos dos problemas e soluções da prática de jornalis- 
mo especializado em economia servem, neste livro, para provocar nos 
alunos reflexões a respeito de qualquer jornalismo especializado e seus 
particulares desafios.

Tanto para um novato no jornalismo quanto para um jornalista 
altamente especializado, seja na concepção da pauta e início da apuração 
ou no refinamento da redação de cada texto, seja no detalhe de uma 
imagem ou destaque de uma manchete, todas as ações não escapam de 
uma questão: a ética jornalística. Por isso o capítulo 12, “Ética jornalística 
de A a Z”, vem fechar a proposta desta publicação. Com base em códigos 
deontológicos, o professor Rogério Christofoletti oferece aos alunos um 
breve guia de conduta ética, organizado em verbetes com algumas defi- 
nições, armadilhas e chaves para auxiliar nas decisões a serem tomadas. 
Parte-se do fundamento de que técnica e ética se misturam porque a 
prática jornalística exige constantemente reflexões e decisões que não 
somente afetam a qualidade da notícia, mas também interferem na vida 
das pessoas, sejam elas os entrevistados, os profissionais envolvidos ou o 
público. Não poderia, portanto, deixar de haver aqui esse capítulo final 
sobre ética, embora pudesse ser o primeiro dos capítulos, já que a ética é 
o ponto de partida e de chegada de cada matéria jornalística.

Embora o escopo deste livro seja a apuração, redação e edição jor- 
nalística, importante registrar nosso entendimento de que as teorias 
e os conceitos abordados com detalhamento nas disciplinas de caráter 
mais teórico-conceitual são fundamentais e atravessam todo o trabalho 
de ensinar e aprender jornalismo. Com os caminhos percorridos nos 
capítulos que oferecemos, esperamos ajudar na formação dos alunos 
para atuarem, ainda como estudantes ou como futuros jornalistas, com 
competência, criatividade e responsabilidade social. O compromisso úl- 
timo em apurar, redigir e editar é por uma sociedade brasileira mais 
democrática e com menos desigualdade social.

As organizadoras



Capítulo 1

Introdução à cobertura jornalística  
e à noticiabilidade

Gislene Silva

Muitas vezes nas aulas do curso de Jornalismo para turmas iniciais, 
e até mesmo em fases avançadas do curso, trabalhamos de maneira natu- 
ralizada com vários termos e expressões, utilizados no dia a dia das redações 
jornalísticas, sem grandes preocupações em considerá-los conceitualmente. 
Porém, no decorrer das disciplinas nos semestres subsequentes, surge a 
necessidade de, pelo menos, explicitá-los em seus diferentes entendimentos 
e usos. Isso ocorre tanto nas disciplinas práticas como nas teóricas. Numa 
visada rápida, encontramos vários exemplos. Temos as noções de apuração 
e fonte circunscritas tão somente a pessoas entrevistadas, e adiante, os 
exercícios de apuração dos alunos passam a lidar com arquivos, bancos de 
dados, artigos científicos etc. O termo reportagem referindo-se ao ato de 
reportar, ao trabalho de repórter e também ao gênero jornalístico, aquela 
produção mais encorpada e aprofundada. Falamos de edição como simples 
preparo do que foi redigido ou gravado, ou como trabalho de compor 
um jornal ou telejornal inteiro ou, ainda, a edição tomada em seu caráter 
narrativo e discursivo. Vemos o uso genérico de “matéria jornalística” sem 
discutir a possibilidade de que há aí um conceito, uma particularidade, 
pois neste caso queremos dizer que não estamos falando de notícias 
curtas, nem de uma reportagem maior, aquela com mais apuração, mais 
completa. Recorremos a gênero jornalístico para distinguir o opinativo do 
informativo e do interpretativo, ou para nos referirmos a seus subgêneros, 
a exemplo de crônica, editorial, artigo, nota, notícia e grande reportagem1 –  
esta última quase como sinônimo de jornalismo interpretativo. Vemos 

1 Há um artigo que refaz várias perspectivas do conceito de gêneros jornalísticos e auxilia 
bastante na sua compreensão. Ver Medina (2001). 
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também o emprego do termo “notícia” ora como um dos subgêneros do 
informativo, ora como simples fato noticiado. Há muitos outros termos, 
inumeráveis, sobre os quais a naturalização do uso retarda a compreensão 
dos alunos a respeito do que exatamente está sendo dito por cada professor. 
Aqui, nesta conversa introdutória, gostaria de discutir a própria noção 
de cobertura jornalística e seus vínculos intrínsecos com outros quatro 
conceitos: acontecimento jornalístico, valores-notícia, noticiabilidade e 
notícia. De uso muito corrente entre leigos e profissionais, a expressão 
cobertura jornalística pode significar coisas diferentes. Empregamos essa 
expressão comumente para falar de jornalistas e veículos de imprensa. 
Entre os profissionais de redação, ela pode significar a estratégia para se 
buscar informações, como a distribuição de repórteres por locais diversos, 
colocando um deles na beira do gramado de uma partida de futebol, outro 
no meio dos torcedores e mais um no portão de entrada do estádio. Ou a 
expressão pode se referir ao tempo ou espaço dedicado ao assunto pelos 
veículos de imprensa, como no caso de se observar tantos longos minutos 
em edição de um telejornal ou uma página inteira de jornal sobre determi- 
nado acontecimento. Cobertura jornalística pode querer dizer da variedade 
de recursos tecnológicos e investimentos empreendidos, como tamanho 
das equipes envolvidas, compra de materiais de agências de notícias, se com 
imagens ou apenas sonoras, ou mesmo se com câmera escondida, com uso 
de transportes especiais, se acessando os correspondentes internacionais 
ou se com enviados especiais para aquele evento específico. É utilizada 
ainda quando queremos falar da perspectiva ideológica do material di- 
vulgado, observando-se os tipos e diversidades de fontes a que o veículo 
de imprensa recorreu para fazer a apuração, e especialmente se adotou 
um tom mais isento ou muito parcial no texto, na edição. Em pesquisa 
recente, desenvolvida com outras professoras, avançamos um pouco mais 
no entendimento do que é cobrir ou fazer cobertura no jornalismo.

Uma cobertura jornalística envolve tanto as estratégias de apuração, 
composição e angulação dos assuntos nos materiais produzidos 
por repórteres e editores, e comumente classificados como sendo 
informativos/interpretativos (notas, notícias/matérias, reportagens, 
perfis), quanto o conjunto de produções explicitamente opinativas 
(editorial, colunas, artigos, blogs etc.) que colaboram para a com- 
preensão do tema ou acontecimento tratado. (SILVA et al., 2020, p. 9).
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São bastante comuns estudos acadêmicos sobre coberturas de acon- 
tecimentos jornalísticos. Percebe-se, inclusive, a necessidade de se utilizar 
um método específico para estudos de cobertura, conhecido como Análise 
de Cobertura Jornalística (ACJ).2 Pode-se analisar tanto a cobertura de um 
determinado acontecimento como a de uma temática ao longo dos anos, 
por um ou mais veículos jornalísticos. Por isso, buscar entender o que é o 
acontecimento jornalístico interessa igualmente a quem atua na produção 
das notícias e àqueles que estudam coberturas. De início, precisamos 
discutir a própria noção de acontecimento. Há uma ideia de Louis Quéré 
bem instigante, que aborda a dupla natureza do acontecimento, como fato 
e sentido, ou, em seus termos, “compreender o acontecimento” e “com- 
preender segundo o acontecimento”. Quéré (2005, p. 6) explicita a am- 
bivalência do acontecimento, que se daria “[...] tanto a explicação causal do 
acontecimento e a construção do seu passado e do seu futuro como o seu 
poder de esclarecimento e a fonte de inteligibilidade que ele constitui”. Na 
observação de José Rebelo, dessa dualidade resulta que o acontecimento seja, 
simultaneamente, explicável e explicativo. Explicável através da produção de 
narrativas, de histórias que origina. Explicativo pelo poder que transporta, 
enquanto revelador daquilo que (trans)forma, ou pode (trans)formar nas 
pessoas e nas coisas (REBELO, 2006, p. 19). Quéré destaca que os media 
têm papel decisivo “[...] enquanto suportes, por um lado, da identificação 
e da exploração dos acontecimentos, por outro, do debate público através 
do qual as soluções são elaboradas ou experimentadas” (QUÉRÉ, 2005,  
p. 22). Nosso desafio é responder à pergunta sobre os modos como se dá a 
transformação de acontecimentos em acontecimentos jornalísticos. 

No caso do Jornalismo, a noção mais utilizada de acontecimento 
está intrinsecamente ligada aos fatos que acontecem na realidade. 
O acontecimento, como usualmente compreendido no pensamento 
jornalístico, estaria fora do texto, ficando, portanto, na relação entre 
os fatos e suas consequências diretas sobre a vida em determinada 
sociedade. O Jornalismo coloca-se como o mediador que possui 
a tarefa de trazer esse acontecimento exterior para a interiorida- 
de do texto, dando-lhe o destaque pertinente à importância que 
esses fatos tomam para o público em geral. (PONTES; SILVA, 
2010, p. 51-52, grifo dos autores). 

2 Ver mais informações sobre o uso desse método em Silva e Maia (2011b) e Silva e Soares 
(2013).
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Muitos acontecimentos têm força para se impor entre as pautas 
das coberturas, e aí serem publicados e até virarem manchete – como 
primeira definição de pauta poderíamos dizer que se trata da questão a ser 
apurada, com mais ou menos detalhes como fontes a serem entrevistadas 
ou angulação/perspectiva de acordo com a linha editorial do veículo e 
público a que se direciona. É comum vermos essa força do noticiável nas 
grandes tragédias humanas, desastres ambientais ou morte de pessoa 
famosa. Quando começamos a olhar para os acontecimentos que podem 
ser tratados jornalisticamente pelos profissionais, trabalhamos com o 
conceito de valores-notícia. “A ideia central por trás do conceito de valores-
notícia continua sendo, a meu ver, a percepção de que há características/
atributos de determinados acontecimentos que os fazem ter mais ou menos 
peso noticioso” (SILVA, 2018, p. 322). No artigo “Para pensar critérios 
de noticiabilidade” (SILVA, 2005), fiz um levantamento documental de 
vários valores-notícia elencados por diferentes autores (Gans, Schudson, 
Shoemaker, Golding e Elliot, Galtung e Ruge, Wolf, Lippmann e outros) 
e organizei um quadro simplificado com o objetivo de auxiliar alunos de 
graduação na reflexão sobre tais valores-notícia no processo de produção 
jornalística e com intenção também de operacionalizar análises de 
notícias publicadas em estudos acadêmicos. Os valores-notícia podem ser 
organizados em grandes conjuntos e seus subconjuntos. Alguns exemplos: 
conflito (guerra, disputa, reivindicação); conhecimento (descoberta, pes- 
quisa); impacto (número de pessoas envolvidas, grandes quantias de 
dinheiro), proeminência (notoriedade, posição hierárquica, celebridade), 
raridade (original, inusitado), surpresa (inesperado), tragédia (acidente, 
suspense, crime), ou governo (eleições, decisões, pronunciamentos).  
Os valores-notícia agem em todo o processo de produção da informação 
jornalística. P. Golding e P. Elliot, autores de Making the news, de 1979, loca- 
lizam a ação dos valores-notícia desde a seleção primária do acontecimento 
até o tratamento do material jornalístico apurado:

Os valores-notícia são usados de duas maneiras. São critérios para 
selecionar, do material disponível para a redação, os elementos 
dignos de serem incluídos no produto final. Em segundo lugar, 
eles funcionam como linhas-guia para a apresentação do material, 
sugerindo o que deve ser enfatizado, o que deve ser omitido, onde 
dar prioridade na preparação das notícias a serem apresentadas ao 
público. [...] Os valores-notícia são a qualidade dos eventos ou da 
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sua construção jornalística, cuja ausência ou presença relativa os 
indica para a inclusão num produto informativo. Quanto mais um 
acontecimento exibe essas qualidades, maiores são suas chances de 
ser incluídos. (GOLDING; ELLIOT apud WOLF, 2003, p. 203).

Poderíamos ainda, como sugerem Vaz e França (2009), pensar em 
acontecimentos jornalísticos de naturezas diferentes. Os acontecimentos 
jornalísticos “legítimos”, que emergem com força própria, obrigando uma 
investigação a respeito de suas causas e consequências. E os outros, “ordi- 
nários”, que não produzem mudanças significativas para o coletivo, 
apenas alimentando diariamente as páginas da vida cotidiana. No próprio 
olhar de pauteiros, repórteres e editores para selecionar e hierarquizar os 
acontecimentos, descartando-os ou publicando-os com mais ou menos 
destaque, há atribuições de valor. 

Isto é, os valores-notícia que caracterizam e tipificam os aconte- 
cimentos são atribuídos por sujeitos, os profissionais do jornalismo, 
fontes e públicos que convivem numa sociedade específica. Os jor- 
nalistas porque operam com eles para produzir notícias e as demais 
pessoas da sociedade porque reconhecem e se interessam por muitos 
desses mesmos valores-notícia. (SILVA, 2018, p. 325).

Stuart Hall observa nos valores-notícia dois aspectos interligados, 
a operacionalização propriamente dita dos valores-notícia e a ideologia aí 
imbricada; seriam os formais e os ideológicos. 

Os valores-notícia formais, que pertencem ao mundo do discurso 
dos jornais, aos jornalistas como um grupo profissional, e aos apa- 
ratos institucionais da construção da notícia; e os valores-notícia 
ideológicos, que pertencem ao reino do discurso político-moral 
estabelecido na sociedade. Assim, temas ideológicos são moldados 
de diferentes formas de acordo com a construção particular que 
cada organização jornalística seleciona. (HALL apud SILVA; SILVA; 
FERNANDES, 2014, p. 130).

Resumidamente, podemos dizer que há duas grandes abordagens 
nas reflexões sobre valores-notícia, este conceito tão importante dentro 
do conceito maior de “noticiabilidade” ou da expressão “critérios de noti- 
ciabilidade”. Uma abordagem mais organizacional e operacional é dire- 
cionada para os modos de produção da notícia a partir da perspectiva 
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interna do processo de produzi-la, do domínio de suas técnicas, dos in- 
teresses e perspectivas de quem a elabora e divulga. E outra, mais cultu- 
ral e sociológica é interessada em buscar na sociedade razões que expli- 
quem esses aspectos da noticiabilidade, mais do que as condições das 
organizações e dos profissionais do jornalismo. Tais abordagens não são 
excludentes, pelo contrário, estão entrelaçadas. Há que se considerar, ao 
mesmo tempo, a força da empresa/instituição e dos jornalistas no processo 
produtivo da notícia e as marcas culturais, ideológicas em que estamos 
todos inseridos. Repito o que disse em texto anterior (SILVA, 2018): tendo 
trabalhado muitos anos como repórter, conheci tanto a presença de cri- 
térios de noticiabilidade claramente operativos na cadeia de produção, que 
orientam o reconhecimento de pautas potenciais e inequivocadamente 
de interesse jornalístico, como as decisões marcadas por ideologia e visão 
de mundo (tanto de uma linha editorial como da sociedade em questão), 
quanto opções feitas por banalidades, alguns interesses pequenos ou es- 
colhas aleatórias, por capricho ou vaidade. Variadas razões fazem com que 
algo seja tomado como noticiável e seja noticiado. Ou, obviamente, seja 
descartado ou mesmo ignorado. Cristina Ponte explicita bem a questão 
pela perspectiva de Stuart Hall:

Ao contrário da ideia de que as notícias se pautam, sobretudo, pelo 
inesperado (um homem que morde o cão...) ou pela negatividade 
(badnews, goodnews) e ainda reconhecendo a força cultural destas 
imagens, tenta-se nesta revisão acentuar outras dimensões de va- 
lores-notícia, uma das estruturas mais opacas de significado, nas 
palavras de Stuart Hall. Para este investigador britânico, os valores-
notícia são mais do que uma listagem de atributos das notícias, 
combinados ou combináveis. Operam como estrutura de retaguar- 
da social, profunda e escondida, e requerem um conhecimento 
consensual sobre o mundo. (PONTE, 2004, p. 114).

Da seleção até a publicação percorre-se um caminho. Importa muito 
compreender que neste trajeto entre os incontáveis acontecimentos sociais e 
os acontecimentos jornalísticos (acontecimentos tratados e divulgados pela 
imprensa) há sempre um texto (sonoro, escrito, imagético, audiovisual). Ou 
seja, a expressão jornalística se dá pela narrativa, seja no radiojornalismo ou 
telejornalismo, no jornalismo impresso ou no on-line. A referencialidade do 
jornalismo, seu ofício de se referir ao acontecido ou dito, se dá justamente 
pela linguagem, pelo discurso. Logo, pensando pela perspectiva do ato de 
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narrar, temos de levar em conta as alterações muito prováveis que ocorrem 
no trajeto entre a transfiguração do acontecimento social em acontecimento 
noticioso, a distância entre o que chamamos de realidade e a representação 
que fazemos dela. Assim, o acontecimento jornalisticamente narrado já não 
é o mesmo acontecimento primeiro. Todo esforço do bom profissional se 
baseia em alcançar o máximo de fidelidade possível ao acontecimento e às 
declarações ou depoimentos nele envolvidos.

E, importante destacar, ainda há a continuidade de produção de 
sentidos e entendimentos quando as notícias chegam aos seus públicos e 
audiências. Nos termos de Maurice Mouillaud (2012, p. 67), o jornalismo, 
como um dos operadores sócio simbólicos na sociedade, não é o começo 
nem o fim de uma longa cadeia de transformações – porque os sentidos 
de mundo entregues por ele ao receptor são, por sua vez, recolocados em 
circulação no ambiente cultural, e criam novos acontecimentos. 

Como antecipei ainda há pouco, o conceito de noticiabilidade é mais 
amplo que o de valores-notícia. Isso porque busca abranger todos os aspectos 
que agem no longo percurso do processo noticioso. Assim, os acontecimentos 
não seriam por si mesmos “naturalmente” noticiáveis, como já demonstraram 
Hall e outros: “As ‘notícias’ são o produto final de um processo complexo 
que se inicia numa escolha e seleção sistemática de acontecimentos e tópicos 
de acordo com um conjunto de categorias socialmente construídas” (HALL  
et al., 2016, p. 309, grifo dos autores). 

Vejo necessidade de frisar o seguinte:

É reducionista, portanto, definir noticiabilidade ou somente como 
conjunto de elementos por meio dos quais a empresa jornalística 
controla e administra a quantidade e o tipo de acontecimentos ou 
apenas como o conjunto de elementos intrínsecos que demonstram 
a aptidão ou potencial de um evento para ser transformado em 
notícia. (SILVA, 2005, p. 97).

No andamento de todas essas reflexões ao longo de mais de uma 
década, fui reelaborando o conceito de noticiabilidade e cheguei a esta 
proposição: 

Noticiabilidade pode ser entendida como uma combinação com- 
plexa de forças ou fatores potencialmente capazes de agir no pro- 
cesso da produção da notícia, desde características do aconteci- 
mento, julgamentos pessoais e habilidades do jornalista, relação dos 
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repórteres com as fontes, qualidade do material apurado e tratado 
(imagem, som e texto), prazo e linha editorial, condições favore- 
cedoras ou limitantes da empresa de mídia no mercado (econô- 
micas, tecnológicas e políticas editoriais), relação do veículo noti- 
cioso com a publicidade, negociações com públicos e audiências 
(circulação e recepção), questões éticas e ideológicas das decisões 
editoriais, cultura profissional da categoria e ainda circunstâncias 
históricas, culturais, políticas e econômicas de uma determinada 
sociedade. (SILVA, 2018, p. 317).

Ajuda a compreender essa amplitude do conceito noticiabilidade 
quando se faz a tentativa de responder por que as notícias são como são. 
As teorias de caráter totalizante buscam mostrar justamente isso, como 
se dá a noticiabilidade, para além dos estudos de valores-notícia. Pamela 
Shoemaker e Stephen Reese, em 1991, propuseram um modelo explicativo, 
muito bem discutido por Marcos Paulo da Silva, Gislene Silva e Mário Luiz 
Fernandes (2014, p. 115-128). De modo resumido, o modelo da dupla de 
autores organiza em círculos concêntricos cinco grupos de influência: 

1. influências individuais (experiências cognitivas, experiências pro- 
fissionais, as atitudes, valores e crenças pessoais, funções e cargos 
profissionais, premissas éticas); 

2. influências das rotinas profissionais (relacionadas às fontes de infor- 
mação, à audiência e aos consumidores das notícias, e ao próprio 
conteúdo noticioso); 

3. influências organizacionais (hierarquias, organogramas, controle 
econômico, e controle simbólico por práticas de autocensura e 
autorregulação); 

4. influências extraorganizacionais (fontes, anunciantes, audiência, am- 
bientes empresarial, governamental, econômico e tecnológico); e 

5. influências do sistema social (como ideologia e cultura).
Em outro modelo explicativo de noticiabilidade, agora sistematiza- 

do por Jorge Pedro de Sousa (2002, p. 37-99; 2005, p. 73-92) com base em 
muitos autores, aumenta-se a variedade de forças ou ações que agem no 
processo de configuração das notícias. Também, resumidamente, seriam 
essas as ações, segundo o autor:

1. ação pessoal (capacidades e intenções individuais dos atores envol- 
vidos; intuição, experiência, autoimagem e concepção ética); 
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2. ação sócio-organizacional (decisões coletivas em indústria de pro- 
dução simbólica, razões financeiras, decisões editoriais, rede de 
correspondentes, constrangimentos da rotina da organização, pressão 
do tempo/periodicidade etc; 

3. aqui inserimos também a relação com os anunciantes e o setor in- 
terno de publicidade); 

4. ação social (dinâmicas do sistema social, dependência do funcio- 
namento junto a outras instituições com as quais os jornalistas 
lidam, como órgãos governamentais, assessoria de imprensa); 

5. ação social extraorganizacional (relação com as fontes, a contraparte 
essencial do trabalho do jornalista, sejam fontes oficiais, grupos de 
pressão, protagonistas do poder econômico, político etc.); 

6. ação ideológica (ligada à aceitação da versão oficial, ao ideal de 
objetividade, ao poder do jornalismo na democracia, à ideologia 
do profissionalismo e a outros fundamentos como interesse públi- 
co e imparcialidade); 

7. ação cultural (vinculada ao pressuposto de que as notícias carac- 
terizam um produto do sistema cultural ao qual estão atreladas); 

8. ação do meio físico e tecnológico (ambiente de trabalho e dispositi- 
vos tecnológicos); e

9. ação histórica (contexto histórico e político no qual trabalham os 
jornalistas e se dão as transformações ao longo do tempo, como ur- 
banização, alfabetização ou adoção de novas tecnologias). 
Parto da descrição desses modelos para reforçar uma compreensão 

de noticiabilidade por uma perspectiva mais complexa.

O que estou querendo ressaltar, na observação de todos esses fatores 
que movem a engrenagem da produção noticiosa, é que em cada 
conjunto deles vão sendo empregados critérios de noticiabilidade, 
ou seja, adotados parâmetros para dar conta dos meandros do 
processo. Por isso, podemos dizer que há critérios de linha editorial, 
de modos de contato com as fontes, de jeitos de apurar, de maneiras 
de narrar, de suposição de público etc. E, repito, critérios esses 
utilizados de forma consciente ou não, deliberada ou não, explícita 
ou imperceptível. Importante frisar esse ponto porque critérios de 
noticiabilidade não servem apenas para seleção de acontecimentos 
e temáticas, para o jornalista optar por uma pauta e não outra, para 
reconhecer o que é noticiável. Eles são acionados em inúmeros mo- 
mentos, até mesmo na razão de um veículo poder dar uma manchete 
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por ter um correspondente no lugar certo ou um repórter que 
chegou antes dos demais. O que, por sua vez, não quer dizer que a 
densidade da noticiabilidade identificada em algum acontecimento 
ou declaração não possa perder o jogo para critérios de outra ordem, 
como para a interferência da publicidade ou para o simples interesse 
em aumentar a audiência. (SILVA, 2018, p. 322).

Para concluir esta conversa introdutória, gostaria de discutir um 
pouco o conceito de notícia. Entendo que o fenômeno notícia supera o 
gênero notícia, o típico do jornalismo informativo, e ocupa lugar central 
em tudo que envolve o universo jornalístico. Hegemonicamente tomamos 
o jornalismo dentro dos marcos de sua condição midiática, moderna, 
capitalista. “Um negócio que se sustenta em dispositivos tecnológicos em 
evolução, linguagens particulares, públicos diversos e requisitos técnicos, 
estéticos e éticos, sempre sujeitos às conformações históricas da socieda- 
de industrial e urbana” (SILVA, 2009, p. 12). Sociedade, de preferência, 
democrática. Volto a afirmar que

[...] se formos levar em conta que as diferentes manifestações 
jornalísticas se transformam historicamente e que o processo de 
comunicação social tanto se dá na manifestação comunicativa 
(interpessoal) como na comunicacional (mediada pela tecnologia), 
deveríamos considerar o fenômeno noticioso em suas múltiplas 
configurações. Seja quando mediado pela tecnologia da imprensa, 
rádio, tv, internet e multimídia, ou quando manifesto na forma 
manuscrita e mesmo na oralidade. Confirmaríamos o jornalismo 
como uma prática eminentemente comunicativa e comunicacional, 
que agrega tecnicidade, perspectiva relacional, interação social, lugar 
de poder, política, produção econômica, necessidade social, cir- 
culação de discursos sociais, narrativa mítica, troca simbólica e 
cultural, dimensão imaginária etc. Quero dizer com isso que, caso 
pretendamos chegar à natureza do fenômeno noticioso, deveríamos 
apreendê-lo em sua integralidade, como constituído e constituinte 
dos múltiplos aspectos da vida em sociedade. (SILVA, 2009, p. 12).

Para isso, teríamos que trabalhar com um conceito expandido de 
notícia. Reproduzo a seguir o que pensei a respeito, em texto já publicado 
(SILVA, 2009, p. 13-14): notícia é a socialização de quaisquer informações, 
de caráter singular e atual e de interesse público ou do público. 
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Com efeito, o jornalismo: 
1. transmite informações sobre qualquer assunto ou acontecimento: 

política, arte, ciência, entretenimento, economia, catástrofes etc., 
fazendo circular conhecimentos múltiplos; 

2. para socializar informações, ele faz uso de linguagens, narrativas (as 
estéticas de texto, imagem, som) e técnicas modelares; 

3. salienta do universo social vivido fenômenos singulares, ao mesmo 
tempo únicos e exemplares (ocorrências passíveis de observação ou 
questões manifestas à consciência);

4. informa sobre temas e acontecimentos atuais, sejam do tempo pre- 
sente ou do passado e que vieram à luz recentemente; 

5. utiliza diferentes aparatos para a transmissão, com tecnologias so- 
fisticadas ou não;

6. ao selecionar informações para socializar, via relação transmissor-
receptor, ele está sujeito a interesses daquele que detém a fala; 

7. ao sociabilizar torna públicas as informações, faz saber a muitos; e 
8. dirige informações a diferentes públicos, dada a enorme e crescen- 

te heterogeneidade dos receptores, que por sua vez respondem por 
leituras e interesses também diversos.
Temos, portanto, nessa demarcação conceitual, praticamente todos 

os elementos que consubstanciam o jornalismo: informação, socialidade, 
verossimilhança, singularidade, atualidade, público, interesse, diversidade.  
E atende tanto ao jornalismo praticado pelas empresas tradicionais ou 
hegemônicas como também ao jornalismo contra-hegemônico, de uma 
imprensa alternativa. E isso orienta não somente a compreensão de gra- 
duandos sobre a cobertura jornalística e seu processo de produção de no- 
tícia como, de modo imprescindível, a tomada do jornalismo como objeto 
de estudo em pesquisas acadêmicas.

Por lidar com informações quaisquer, o jornalismo abarca hardnews, 
softnews, fait-divers, matérias sensacionalistas, fofocas, dados cien- 
tíficos, banalidades, textos sérios ou engraçados, opinativos, lite- 
rários, de substância verídica ou verossímil. Uma vez que o jorna- 
lismo trata declarações, temáticas e ocorrências concretas como 
fenômeno notícia, essa noção de objeto de estudo possibilita à Teoria 
um conceito mais complexo de acontecimento jornalístico, capaz 
de abranger desde os fatos mais verificáveis até abstrações diver- 
sas, como por exemplo, as da cobertura jornalística sobre as artes. 
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Ao socializar as informações fazendo uso intensivo de tecnologias 
e técnicas, a Teoria do fenômeno notícia aprecia as investigações 
sobre suportes e sobre formatos. Agrega também, ao viabilizar-
se pelas linguagens, os estudos literários, estéticos, de narrativas, 
discursos e ideologias. Ao observar a atualidade como constituinte 
desse fenômeno, a Teoria acolhe as pesquisas sobre diferentes tem- 
poralidades e periodicidades da experiência jornalística. 
Quando elege a ação de tornar público uma característica essencial 
do fenômeno jornalístico, a Teoria não só aponta para a necessi- 
dade social de notícia como incorpora os estudos sobre a relação 
informação-interesse. E isso é mais do que tratar do interesse públi- 
co (importante, necessário) e do público (interessante, desejado). Diz 
dos interesses diversos de quem consome notícia como dos interes- 
ses de quem produz a mercadoria notícia (empresa, profissional, par- 
tido político, ONGs, sindicato, Estado) ou são sujeitos dela, como  
as próprias fontes ou os envolvidos. (SILVA, 2009, p. 14).

Para dar conta de toda essa complexidade, temos o compromisso 
dos profissionais com a ética jornalística, que deve orientar cada decisão 
dentro e fora das redações. Porque, vale repetir, há uma inseparabilidade 
entre a seleção de pautas, as práticas de apuração, a escolha de fontes, as 
opções textuais de redação, os recursos de edição e os acontecimentos 
configurados pelas coberturas da imprensa. É por tudo isso que as 
coberturas jornalísticas são responsáveis pelo quadro informacional 
por meio do qual constroem a inteligibilidade das coisas que ocorrem 
nas sociedades contemporâneas. Ao olhar para os anos recentes, diante 
da indústria da desinformação e das ameaças à vida democrática, tal 
responsabilidade se faz ainda maior e mais necessária.
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Capítulo 2

Os atos de escolha na apuração jornalística
Terezinha Silva

A apuração jornalística é um conjunto de práticas e procedimentos 
através dos quais o(a) jornalista realiza a captação e checagem de infor- 
mações para compor a matéria jornalística,1 seja ela um texto para jornais 
e revistas impressas, portal ou site de notícias na internet, noticiários de 
rádio e televisão. Cada um desses suportes e dispositivos midiáticos re- 
quer alguns procedimentos específicos de levantamento de informações, 
devido a especificidades de linguagens (escrita, sonora, imagética etc.) para 
a composição da matéria. Mas, de modo geral, o conjunto de práticas e de 
possibilidades de apuração é semelhante e comum ao fazer jornalístico em 
qualquer mídia. A forma mais abrangente ou mais restrita através da qual 
cada jornalista recorre às diferentes formas de captação de informações 
(contato com fontes e referências diversas, realização de entrevistas, pes- 
quisa a documentos e dados, observação in loco) condiciona o conteúdo 
final produzido e as possibilidades de compreensão e interpretação por 
parte dos públicos. Várias marcas do trabalho de apuração realizado, de 
modo geral do processo de produção jornalística, podem ser identificadas 
nas matérias disponibilizadas cotidianamente ao público. Qualquer ma- 
téria, de qualquer mídia, carrega vestígios do seu processo de produção. 
Um exercício interessante, especialmente para estudantes da área, é ana- 
lisar uma notícia ou reportagem e identificar ali alguns elementos: a pauta 
que a impulsionou e a abordagem adotada, os diferentes métodos de 
apuração utilizados, a estrutura de organização e construção do relato, a 
edição final da matéria jornalística. Nessa análise se pode ver, por exemplo, 

1 Matéria jornalística é entendida aqui como qualquer produção resultante do trabalho 
de coleta e tratamento de informações por parte do jornalismo, seja ela uma notícia, uma 
reportagem, uma entrevista etc. publicada em uma mídia impressa, em um site ou divulgada 
em telejornais e programas de rádio.
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quais e quantas fontes foram acionadas, que tipo de documentos ou dados; 
quem foram as pessoas entrevistadas, e se elas trazem, de fato, perspectivas 
diferenciadas sobre o assunto ou apenas reforçam o mesmo ponto de vista; 
se houve ou não presença in loco do(a) repórter e o que tal observação 
direta acrescentou à matéria em termos de informações, ambientação ou 
contextualização para o entendimento do que é reportado.

A apuração jornalística é um processo que inicia já na formulação 
da ideia inicial da pauta. A apuração pode ser pensada como um dos ins- 
trumentos de ação jornalística (LEAL, 2018, p. 16), juntamente com a 
pauta, o texto, a edição. Ela é a forma através da qual o jornalismo articula 
o seu “[...] contato e diálogo [...] com diferentes realidades sociais” (LEAL, 
2018, p. 16). Traz – ou tem o potencial para trazer – um rico quadro de 
informações e de sentidos para a efetivação da matéria jornalística. Como 
bem definem Ziller e Teixeira (2018, p. 41), a apuração é “[...] o momento 
mais privilegiado e complexo na composição de uma narrativa jornalística”. 

Em um esforço para avançar nos estudos sobre apuração na área do 
Jornalismo, em outro trabalho propomos uma conceituação. Definimos 
apuração jornalística como

[...] um processo de busca por múltiplas informações, contatos com 
fontes e referências, realização de entrevistas, observações in loco, 
exercício de pesquisa e confronto entre diferentes evidências e 
perspectivas para reportar notícias, levando aos públicos enten- 
dimentos de questões e acontecimentos. (SILVA et al., 2020, p. 11).

A apuração pode se estender por diferentes etapas de produção 
da notícia e é caracterizada por “[...] um movimento de idas e vindas, 
de escolhas e decisões” (ROCHA; NORONHA, 2016, p. 183). É difícil 
pensá-la de forma desconectada da pauta e da pesquisa jornalística que 
a acompanham. Importa, por isso, falar sobre a pauta. Trata-se de um 
instrumento tradicional do planejamento no jornalismo, que orienta e 
auxilia o levantamento e checagem de informações, buscando inovar 
na abordagem de um assunto e avançar no seu conhecimento. A pauta 
pode estar formulada ou não em um documento escrito. Na rotina da 
produção diária de mídias jornalísticas na atualidade, diante da pressão 
por atualização permanente de notícias, a formatação de uma pauta sequer 
tem a centralidade que já deve a partir dos anos de 1950, com a chamada 
modernização da imprensa, quando era um importante instrumento de 
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planejamento e controle do trabalho jornalístico (D’ANDREA, 2018, 
p. 33). Jornalistas experientes já a concebem mentalmente, sem a ne- 
cessidade de explicitá-la por escrito. Para estudantes de jornalismo e 
repórteres iniciantes, porém, é mais difícil fazer uma matéria jornalística 
com abordagem diferenciada sem pesquisar previamente o assunto e 
planejar um roteiro para organizar o trabalho. Sem a pesquisa prévia e 
o planejamento do trabalho através da pauta, a tendência acaba sendo 
repetir o que já foi divulgado em diferentes mídias. Se a elaboração da 
pauta é importante para pensar uma matéria noticiosa do dia a dia, 
torna-se ainda mais relevante para organizar a produção de reportagens, 
sobretudo as especiais ou grandes reportagens.

O formato de apresentação de uma pauta pode variar de uma mídia 
para outra, mas geralmente inclui alguns tópicos comuns (D’ANDREA, 
2018, p. 30-31). Inicialmente, indica-se o tema ou assunto da matéria 
jornalística: um enunciado na forma de um título provisório, o qual já 
ajuda a delimitar a proposta da pauta. Apresenta-se também um breve 
histórico ou resumo. Ele cumpre o papel de contextualizar o assunto, 
indicar o que há de informações e dados disponíveis sobre o tema, o que 
tem sido ou não tratado, quais têm sido as perspectivas de tratamento, 
o que chama a atenção, desperta curiosidade ou causa estranhamento. 
Também explicita qual é o objetivo da matéria e por que é relevante 
fazê-la no atual momento. A partir do histórico e da contextualização 
realizada, então, explicita-se a proposta da matéria, delimitando qual é a 
abordagem, o que ela tem de original, diferente ou específico.

Na pauta, formula-se ainda um conjunto de perguntas mais significa- 
tivas que se busca responder ou discutir na matéria jornalística. Tais questões 
não são necessariamente as que serão feitas para entrevistados(as). Elas 
são as grandes questões de fundo ou indagações que se buscará elucidar na 
apuração, embora também possam ser desdobradas em perguntas específicas 
para cada entrevistado(a). Onde buscar as informações necessárias para res- 
ponder a essas questões e, assim, dar conta dos objetivos e da abordagem 
proposta para a matéria? Tem-se, então, outro tópico fundamental: identificar 
as fontes mais indicadas para iniciar o trabalho de apuração. As fontes 
podem ser de vários tipos, como veremos adiante. É importante buscar uma 
diversidade delas e, sempre que possível, já indicar formas de acessá-las ou de 
fazer contato. Na indicação de fontes a serem entrevistadas (pessoas comuns, 
especialistas, autoridades públicas ou representantes de instituições etc.), 
considera-se o conhecimento, a competência ou experiência para tratar do 



31<<  Sumário Capítulo 2 • Os atos de escolha na apuração jornalística

assunto, a relação direta da pessoa com o tema, a inserção na realidade do 
objeto da matéria jornalística proposta.

Um último tópico a pensar ao elaborar uma pauta refere-se aos 
recursos de linguagem. Trata-se de indicar os elementos expressivos para 
a constituição da estrutura narrativa da matéria, tais como texto verbal, 
áudio, fotografia, ilustrações, infográficos, sites, vídeos etc., bem como a 
relação entre eles (D’ANDREA, 2018, p. 32). Antever a necessidade ou 
possibilidade de utilizar esses elementos torna-se especialmente impor- 
tante no contexto atual, no qual a produção de uma matéria jornalística 
implica cada vez mais concebê-la para a possibilidade de circulação em 
diferentes plataformas midiáticas. Imaginar os recursos de linguagem en- 
volve imaginar não somente em quais mídias, seções ou editorias a maté- 
ria circulará, como também o perfil dos públicos a que se destina a ma- 
téria proposta (ANTUNES, 2018; D’DANDREA, 2018).

A elaboração do planejamento implicado em uma pauta depende de 
uma pesquisa prévia ou pré-apuração. Podemos pensar esse momento que 
antecede e alimenta a concepção da pauta como uma atividade jornalística 
de “prospecção” de assuntos que poderiam se tornar notícia, como abordado 
por Elton Antunes (2018, p. 21-23). Trata-se de um processo composto por 
“[...] instantes, não necessariamente sequenciais, de ‘intuição’, ‘exploração’, 
‘consulta’, ‘sondagem’” (ANTUNES, 2018, p. 21-23, grifo do autor) de algo 
que pode revelar interesse jornalístico. O momento intuitivo é o período 
em que jornalistas devem estar atentos às ocorrências do mundo para 
identificar potenciais ideias de pautas a partir de determinados aconteci- 
mentos. Importante aqui a “adoção de olhar antropológico”, que possibilite 
a abertura para diversas realidades sociais possíveis e o deslocamento de 
lugares já conhecidos. A prospecção mais intuitiva é acompanhada por 
uma investigação exploratória que permite identificar se o assunto já foi 
pautado por outras mídias, as respectivas abordagens e fontes recorrentes. 
O momento de consulta supõe que jornalistas devem estar atentos a outras 
instâncias de produção do conhecimento, pesquisando desde materiais 
especializados como artigos e livros acadêmicos até obras da literatura e do 
cinema, que podem oferecer subsídios para a prospecção ou concretização 
de determinadas pautas. Já o momento de sondagem refere-se à atenção 
permanente às discussões em curso em redes sociais – digitais ou não –, por 
onde circulam informações nem sempre existentes em outros locais e que 
podem revelar um ganho pertinente para propor uma pauta e desenvolver 
uma matéria (ANTUNES, 2018, p. 21-23).
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A pesquisa prévia ou pré-apuração inclui essas variadas atividades 
iniciais de prospecção de pauta, daquilo que ainda não se tornou fato jorna- 
lístico ou não ganhou estatuto de notícia. Ela é importante para produzir uma 
notícia diária e, sobretudo, para reportagens ou para a cobertura de temas e 
acontecimentos com relativa repercussão e consequências para a sociedade. 
É o caso, por exemplo, de acontecimentos programados, tais como a posse 
de prefeitos(as), governadores(as) e presidentes(as), votações de projetos e 
leis importantes e seus impactos sociais, discussões sobre políticas públicas 
em todas as áreas e esferas nacionais, estaduais e municipais. Pesquisar pre- 
viamente é essencial também para a produção de pautas e preparação de 
repórteres que fazem cobertura de temas em áreas especializadas, como 
economia, ciência, saúde, meio ambiente, educação etc.

A pesquisa prévia é a base para a elaboração bem fundamentada 
dos tópicos centrais da pauta e para orientar a etapa da apuração propria- 
mente dita. Ela permite conhecer melhor o assunto, contextualizá-lo, 
identificar diferentes entendimentos a respeito, e justificar a relevância 
da pauta; descobrir pessoas que entendem do assunto e mapear fontes 
diversas; delimitar e garantir uma abordagem diferenciada, que não se 
limite a repetir enfoques já dados. Por isso, as fronteiras entre o trabalho de 
elaboração de uma pauta e o processo de pesquisa e apuração são bastante 
tênues. É difícil traçar uma separação estanque entre uma e outra etapa. 
O que é pré-apurado na etapa da exploração inicial ou pesquisa prévia 
sobre o assunto, eventualmente, já poderá ser utilizado para fundamen- 
tar a matéria a ser produzida. Da mesma forma, o percurso da apuração 
e as escolhas que vão sendo feitas também podem redirecionar e modi- 
ficar a pauta inicialmente concebida. Afinal, pauta é uma proposta de 
percurso a ser explorado, um ponto de partida e não uma camisa de força. 
O transcurso da apuração – com pesquisa, escuta e observação atentas 
ao que se diz e se faz a respeito do assunto – é o que dará os contornos 
efetivos para a composição da matéria jornalística. 

Uma dificuldade comum no início da concepção da pauta, espe- 
cialmente entre estudantes, é justamente identificar um assunto a ser pau- 
tado e, sobretudo, definir ou delimitar o que será tratado. Esse aspecto é 
relevante, pois afeta, posteriormente, o processo de apuração, tendo em 
vista que a delimitação do tema ajuda a direcionar melhor a captação de 
informações e a não dispersar em aspectos variados, sem aprofundar em 
nada. Diante da dificuldade de identificação e/ou delimitação do assunto, 
há pelo menos duas tendências. Uma delas é pensar em várias ideias 
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possíveis de temas a serem pautados, mas abandoná-los com brevidade ou 
trocar sucessivamente de proposta de pauta por considerar que não tem 
informações suficientes ou que não acrescentará nada novo ao já divul- 
gado. Ora, a dificuldade com a falta de informações no momento da con- 
cepção da pauta, e/ou com a definição de um novo enfoque, pode ser 
resolvida justamente através da pesquisa prévia e da pré-apuração. Em 
muitos casos, o problema não é a inexistência de informações e sim a 
estratégia de busca que pode estar equivocada. Nem sempre, para todos os 
assuntos, se encontrará informações prévias importantes a partir de uma 
pesquisa via buscador na internet. Há casos nos quais o mais indicado é 
buscar informações e fontes em outros espaços, como conversas com 
conhecidos, amigos ou familiares, contatos mais diretos com pessoas, 
entidades ou instituições que atuam naquela área etc.

A outra tendência é querer abraçar muitos assuntos correlatos para a 
produção de uma notícia e, ainda mais, de uma reportagem. Tentar abarcar 
ou dispersar sobre muitos aspectos do mesmo tema tende a resultar em uma 
matéria jornalística que menciona muitos assuntos de forma superficial, sem 
aprofundamento mínimo, dada a falta de foco e de clareza sobre os pontos 
prioritários a explorar. Jornalismo é uma atividade que envolve, por natureza, 
um trabalho de seleção. A princípio, muitos aspectos de um mesmo tema 
poderiam resultar em uma matéria jornalística. Mas é impossível dar conta 
de tudo em uma notícia de trinta linhas, em uma reportagem de algumas 
páginas ou em uma matéria de alguns minutos para rádio e televisão. Em 
geral, há limitações em termos de espaço e tempo, condições de produção, 
dificuldades de acesso a fontes, prazos para finalização da matéria etc. Por 
isso, é necessário fazer escolhas e priorizar o que se considera mais relevante 
tratar no momento da formulação da pauta. Certamente, o que foi defini- 
do ao formulá-la pode ir se modificando ao longo do processo de apuração. 
Ainda assim, ter clareza no enfoque e nos aspectos prioritários organiza e 
orienta o levantamento das informações, permitindo alcançar um maior es- 
clarecimento e aprofundamento dentro dos limites de espaço, de tempo e de 
condições que se tem para a produção.

Como escolher o que focalizar e dar prioridade? A realização de uma 
pesquisa prévia ou pré-apuração colabora justamente para essas escolhas. 
Ela possibilita conhecer melhor o assunto, perceber o que já foi muito ou 
pouco falado, indagar sobre as razões para que certos aspectos de um tema 
sejam muito explorados enquanto outros raramente apareçam. Permite 
indagar ainda sobre a presença constante de certos atores e instituições 
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enquanto outros não ganham visibilidade ou espaço para se expressar. 
Identificar o que tem sido ou não dito a respeito, e quais perspectivas e atores 
ganham saliência, ajuda a formular questões centrais pertinentes e, assim, 
a delimitar e priorizar o que será abordado no espaço e tempo destinado à 
produção da matéria. A pesquisa prévia possibilita também saber antes se 
haverá fontes para fundamentar a proposta de pauta e iniciar o trabalho de 
apuração, bem como onde encontrá-las. Além disso, fundamenta repórteres 
com informações prévias que lhes dão maior confiança e preparo para o 
momento da interação com diferentes tipos de entrevistados(as), de modo 
a tirar o melhor proveito das entrevistas.

Sem uma pré-apuração para embasar o conhecimento prévio sobre o 
tema, portanto, torna-se mais difícil identificar quais aspectos poderiam se 
converter em uma pauta e matéria jornalística relevante, atual e minimamen- 
te original, que não se limite a repetir enfoques já dados. Quanto mais se 
conhece o assunto, mais se ganha segurança para definir quais aspectos 
priorizar de modo a explorar uma nova abordagem e quais escolhas fazer 
no processo de captação de informações. Por outro lado, a excessiva fami- 
liarização e contato diário com um tema, sobretudo naqueles casos em que 
o(a) repórter atua frequentemente em torno às mesmas temáticas ou áreas 
de cobertura jornalística, pode criar dificuldades para perceber dimensões 
que passam despercebidas, que não costumam ser abordadas e poderiam se 
converter em matérias jornalísticas. Nesse sentido, identificar uma pauta e 
delimitar uma abordagem original, inovadora, pressupõe também um gesto 
de estranhamento em relação àquilo que é familiar (VELHO, 1987).

Uma das maiores dificuldades, até para jornalistas com alguma ex- 
periência, é conceber pautas originais ou tratar, sob uma nova perspectiva, 
assuntos que costumam estar na agenda midiática e jornalística. Enfrentar 
esse desafio passa pela busca de outras fontes de informação, diferentes 
daquelas que costumam ser acionadas quando o tema é tratado. Se as 
fontes de pesquisa e de apuração são as mesmas de sempre, dificilmente 
haverá novas perspectivas de interpretação. Como disse Cremilda Medina 
(1986), a escolha de fontes é a grande empreitada de toda pauta jornalística. 
Por isso, o mapeamento, busca e contato com fontes é uma atividade 
que se inicia na pesquisa prévia à pauta. Quais fontes (documentos, 
autoridades, cidadãos comuns, especialistas etc.) costumam ser acionadas 
quando o assunto é tratado? Que outras poderiam ser utilizadas? Quais 
não costumam ser consultadas? Em que lugares alternativos se poderia 
pesquisar sobre o assunto? A produção de conteúdos jornalísticos com 
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abordagens diferenciadas implica, portanto, fazer um mapeamento de 
fontes que assegure diversidade interpretativa e também recorrer a dife- 
rentes métodos de apuração: entrevistas, documentos, pesquisas em 
vários espaços, sites, instituições, estudos acadêmicos, livros, observação e 
presença do(a) repórter in loco.

Tanto no momento da pré-apuração quanto da apuração propria- 
mente dita há uma variedade de fontes que podem ser mobilizadas para 
a captação e checagem de informações. Dentre elas, citam-se os vários 
tipos de entrevistados, tais como autoridades públicas ou funcionários de 
instituições, especialistas, pessoas comuns, representantes de diferentes 
organizações da sociedade civil etc. Há também outras fontes tradicio- 
nais como assessorias de comunicação e de imprensa, bem como entrevistas 
coletivas a jornalistas. Cita-se ainda a pesquisa a documentos como 
legislação e discursos oficiais, pesquisas e estudos científicos, relatórios, 
livros, arquivos ou materiais divulgados antes por diferentes meios de 
comu-nicação e/ou organizações, além de buscas a sites específicos na 
internet. Cada vez mais, banco de dados de acesso público se configuram 
como importantes fontes de informação para a criação de pautas e/ou para 
a complementação de matérias jornalísticas. É o caso do Portal da Trans- 
parência – nacional e seus equivalentes em estados, prefeituras, Assem- 
bleias Legislativas, Câmaras de Vereadores, de Deputados e Senado –; 
do Divulga Contas do TSE; Data SUS; IBGE; Banco Mundial, entre outros. 
Da mesma forma, a internet em geral, e, mais recentemente, as redes 
sociais digitais se tornaram fontes nas quais se buscam informações para 
conceber pautas e/ou obter interpretações diversas para assuntos que 
estão em discussão, sobretudo por parte de atores, movimentos ou seg- 
mentos sociais normalmente excluídos do debate acerca de ações, políticas 
públicas e decisões de governantes ou grupos de poder.

A entrevista e a pesquisa a documentos diversos são métodos tradi- 
cionais e fundamentais da apuração jornalística. A recorrência a ambos os 
métodos tem sido bastante transformada contemporaneamente. Os fatores 
são diversos, entre os quais as facilidades de acesso à internet e redes digitais 
para acessar informações e acionar diferentes tipos de fontes; o processo de 
precarização do trabalho jornalístico; a acomodação entre alguns profissionais 
etc. O resultado, já identificado em pesquisas há algum tempo, tem sido a 
repetição de conteúdos dados a partir das mesmas fontes e enfoques. Tal 
fenômeno mantém vigente ainda hoje o termo “jornalista sentado”, que pes- 
quisadores franceses criaram nos anos 2000 (PEREIRA, 2004) para se referir 
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a práticas profissionais acomodadas a reescrever informações existentes, sem 
nova apuração, como as divulgadas por assessorias ou as disponíveis a partir 
do advento da internet e do jornalismo em rede.

No caso da pesquisa jornalística, o desafio atual é explorá-la nas di- 
versas possibilidades existentes para acessar documentos variados (estu- 
dos, relatórios, legislação e outros documentos oficiais, dados e estatísti- 
cas etc.) e não reduzi-la à ideia de busca do que está publicado na internet. 
Reduzi-la dessa forma tem limitado muitos conteúdos jornalísticos à mera 
curadoria e repetição do já tratado por outras mídias. No caso da entrevista, 
é notável o seu quase desaparecimento em algumas coberturas jornalísticas 
cotidianas, mais dedicadas a reproduzir declarações de fontes divulgadas 
por outras mídias ou disseminadas por assessorias de imprensa e em redes 
digitais, do que a explorar o potencial da entrevista enquanto forma de 
diálogo efetivo entre jornalista e entrevistados (MEDINA, 1986). Mesmo 
quando explorada em todas suas possibilidades, uma entrevista também 
pode precisar de apuração e checagem de seu conteúdo. Isso pode ser feito 
seja através do contraponto com entrevistas a outras fontes ou via pesqui- 
sa a documentos diversos, dados etc., sob pena de transformação de uma 
matéria em mero produto de jornalismo declaratório – aquele dedicado 
à simples reprodução de declarações, sobretudo de fontes oficiais, sem o 
devido trabalho de apuração e checagem.

Tanto a entrevista quanto a pesquisa podem e devem ser enriquecidas 
e complementadas com outras formas de captação, como a observação in 
loco. A presença do(a) repórter no local dos acontecimentos ou na interação 
face a face com entrevistados permite captar descrições e detalhes que 
enriquecem a matéria, identificar contradições entre discursos e práticas, 
checar informações que só podem ser verificadas presencialmente, observar 
reações de entrevistados, descobrir novos enfoques ou novas pautas etc. Há 
várias informações coletadas através da observação direta do(a) repórter e 
de sua escuta atenta, no contato presencial com entrevistados, dificilmente 
substituíveis por interações via telefone, e-mail e redes sociais digitais.

Ao discutir o processo de pesquisa e apuração jornalística, Ziller e 
Teixeira (2018, p. 41-42) apontam três eixos complementares, que reúnem 
vários aspectos apontados anteriormente acerca do processo de captação 
de informações: a verificação, as fontes e personagens, e a pesquisa pro- 
priamente dita. O primeiro se refere ao contato inicial com o fenômeno 
que se pretende conhecer, buscando entender melhor suas implicações 
e seus contornos. É na verificação que normalmente o(a) repórter se dá 



37<<  Sumário Capítulo 2 • Os atos de escolha na apuração jornalística

conta que uma pauta pode “cair” – isto é, não prosperar – ou pode ainda se 
modificar e mudar de rumo. Por isso, a apuração não se limita às questões 
iniciais, pois a pauta pode ser alterada, obrigando a adotar outras formas 
para apurar as informações. É a verificação também que ajuda a definir 
melhor quais fontes são as mais indicadas, que características devem ter, 
que relações possuem com o assunto e com outras fontes. O segundo eixo 
corresponde ao contato com as fontes entrevistadas, buscando garan- 
tir o ideal de trabalhar com uma diversidade delas, de proporcionar uma 
pluralidade de vozes e perspectivas político-ideológicas, e, assim, garantir 
também a diversidade interpretativa ao conteúdo a ser produzido. Destaca-
se aqui também a importância da ação e da escuta ética, reconhecendo 
que a voz do outro pode ser diferente daquilo que se imaginava ou estava 
previsto inicialmente na pauta. Ressalta-se ainda a necessidade do cuida- 
do na apuração e de um olhar atento e aberto às diferentes realidades e 
acontecimentos. Recomenda-se uma permanente desconfiança em relação 
às fontes e a importância de não se limitar apenas às oficiais. O terceiro eixo, 
por fim, refere-se à busca e verificação de informações e dados (ZILLER; 
TEIXEIRA, 2018, p. 41-42), através de métodos como os mencionados: 
pesquisa, documentação, entrevista e observação. Depois de produzida a 
matéria, uma nova verificação ou checagem é necessária. Ela é importante 
também nessa etapa de pós-produção para confirmar informações ou 
resolver dúvidas, tais como o significado de uma sigla, a correta escrita do 
nome da pessoa entrevistada, valores ou datas mencionadas etc.

A decisão sobre quais métodos de apuração e quais fontes utilizar 
depende do tipo de informações necessárias para a composição da maté- 
ria. Isto é, depende de cada pauta, de seus objetivos e do enfoque. Geral- 
mente, os vários temas pautados demandam distintas e complementares 
formas de coleta de informações. Uma matéria jornalística é enriquecida 
quando o processo de captação aciona métodos e fontes variadas. Muitas 
vezes, no momento da seleção e conferência final do que foi apurado, ou 
mesmo da efetiva composição da matéria, percebe-se que há lacunas no 
trabalho de apuração que ainda precisam ser resolvidas antes da finaliza- 
ção para divulgação. É comum também que, ao apurar informações para 
uma matéria, um(a) repórter obtenha outras sugestões de pauta, seja 
porque foi impossível incluir tudo em uma matéria apenas ou porque 
alguma fonte repassou informação interessante que poderá ser apurada 
para uma outra notícia ou reportagem.
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Não há, certamente, uma receita indicando a priori, para todo e 
qualquer tipo de pauta específica, qual o percurso e as escolhas a serem 
feitas desde a exploração inicial de potenciais assuntos a serem pautados 
e apurados. Mas é certo que a qualidade de uma matéria jornalística, do 
ponto de vista informativo, ético e estético, implica um cuidadoso e rico 
trabalho de pesquisa e apuração.
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Capítulo 3

Das fontes privilegiadas  
à pluralidade de vozes

Daiane Bertasso
Jessica Gustafson

Permita que eu fale/ Não as minhas cicatrizes
Elas são coadjuvantes/ Não, melhor, figurantes/  

Que nem devia tá aqui
Permita que eu fale/ Não as minhas cicatrizes/

Tanta dor rouba nossa voz/ Sabe o que resta de nóis?/
Alvos passeando por aí

Permita que eu fale/ Não as minhas cicatrizes/
Se isso é sobre vivência/ Me resumir a sobrevivência/

É roubar o pouco de bom que vivi
Por fim, permita que eu fale/ Não as minhas cicatrizes/

Achar que essas mazelas me definem/ É o pior dos crimes/
É dar o troféu pro nosso algoz e fazer nóis sumir, aí

AmarElo, Emicida

As fontes no jornalismo ocupam um lugar central na construção 
de notícias, reportagens e grandes reportagens, especialmente porque 
são elas que sustentam o caráter objetivo dessas produções jornalísticas, 
destacando aqui que estamos nos referindo à objetividade como um 
“ritual estratégico” (TUCHMAN, 1993, p. 74) e não como sendo o 
oposto da subjetividade. Logo, esse entendimento da objetividade se 
refere a um conjunto de procedimentos e técnicas, conforme Tuchman 
(1993, p. 79-83), que protegem os jornalistas de críticas ao seu trabalho, 
tais como: cuidadosa verificação dos fatos, apresentação de possibilida- 
des conflituosas, a apresentação de provas auxiliares, o uso judicioso das 
aspas (citações de outras pessoas), a estruturação da informação em uma 
sequência apropriada (estrutura da pirâmide invertida).
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Vários pesquisadores fazem diferentes classificações sobre as fontes 
jornalísticas, podendo ser genericamente categorizadas como “[...] fontes 
primárias e fontes secundárias” (SCHMITZ, 2011). Nas fontes primá- 
rias estariam as entrevistas diretas que os jornalistas realizam com repre- 
sentantes da sociedade de diversas instâncias para colher informações 
direcionadas aos seus textos noticiosos (notícias, reportagens etc.). Já 
as fontes secundárias se referem às fontes indiretas, a todos os outros 
tipos de fontes de pesquisa e informação para os jornalistas, tais como 
documentos, banco de dados, livros, releases de assessorias, mídias sociais 
etc. Aldo Schmitz (2011, p. 23-33) apresenta uma matriz de classificação 
das fontes de notícias a partir de: 

• categoria: primária ou secundária; 
• grupo: oficial; empresarial; institucional; popular; notável; teste- 

munhal; especializada; referencial; 
• ação: proativa; ativa; passiva; reativa;
• crédito: identificada (on); anônima (off); e
• qualificação: confiável; fidedigna; duvidosa.

Sem ter a pretensão de fazermos uma revisão teórica a respeito dos 
estudos sobre fontes jornalísticas,1 recorremos a alguns autores que já se 
debruçaram sobre essa questão para observar o quanto há fontes que são 
privilegiadas no jornalismo. O estudo de Hall et al. (1993) é relevante 
por fazer uma distinção crucial entre “[...] definidores primários e 
secundários” (primary and secondary definers), classificando as fontes 
oficiais e institucionalizadas como definidores primários e os jornalistas 
como definidores secundários. Para os autores, dois aspectos da produ- 
ção jornalística influenciam para que os definidores primários tenham 
acesso privilegiado e sistemático às mídias noticiosas: pressões práticas 
de trabalho constantes contra o relógio e as exigências profissionais 
de imparcialidade e objetividade. Esses aspectos contribuem para que 
essas mídias jornalísticas reproduzam simbolicamente a estrutura de 
poder existente na sociedade. Logo, a preferência estruturada dada 
pelas mídias jornalísticas às opiniões dos poderosos é que estes “porta-
vozes” se transformam em “definidores primários” (primary definers) dos 
acontecimentos noticiados (HALL et al., 1993, p. 229).

1 Há diversas pesquisas sobre as relações entre jornalistas e fontes, tais como: Santos 
(1997, 2003), Sousa (2000, 2002), Pinto (2000) e Silva (2021).



41<<  Sumário Capítulo 3 • Das fontes privilegiadas à pluralidade...

Em uma perspectiva menos determinista em relação às “fontes 
poderosas”, Molotch e Lester ([1974] 1993) identificam três categorias 
de pessoas diferentemente posicionadas na organização do trabalho jor- 
nalístico: os promotores de notícias (news promoters) que identificam e 
indicam as ocorrências e/ou informações passíveis de serem noticiadas; 
os profissionais da notícia – jornalistas, editores etc. (news assemblers) que 
são os profissionais que transformam as ocorrências e/ou informações 
em notícias publicadas ao grande público; e os consumidores de notícia 
(news consumers), por exemplo, os leitores, que são aqueles que são infor- 
mados das ocorrências publicadas pelos meios de comunicação.

O estudo de Molotch e Lester (1993) permite compreender as re- 
lações entre diferentes necessidades de notícias de pessoas diferentemente 
posicionadas no que diz respeito à organização do trabalho jornalístico. 
Essas pessoas produzem o conhecimento social e político dos públicos, 
por meio da promoção de notícias, demonstrando as relações de poder 
estabelecidas. Logo, os promotores de notícias poderosos podem influen- 
ciar as rotinas de trabalho dos jornalistas (MOLOTCH; LESTER, 1993,  
p. 40-41). Entretanto, apesar das estratégias dos promotores de notícias 
para receberem atenção prioritária da prática jornalística, os referidos au- 
tores não ignoram certo grau de autonomia do campo jornalístico, relativa 
ao papel socialmente instituído ao Jornalismo que, desse modo, também 
gera necessidade de acontecimentos, constituindo a agenda jornalística.

Em relação aos critérios na avaliação das fontes, Traquina (2012,  
p. 193) nomeia: “1) a autoridade; 2) a produtividade; e 3) a credibilida- 
de”. Sobre a autoridade da fonte, Traquina (2012) refere-se ao estudo de 
Gans (1979) que versa da preferência dos jornalistas para fazer referência a 
fontes oficiais, por presumirem serem fontes mais credíveis, em que o que 
dizem é considerado mais pela posição que ocupam. A produtividade diz 
respeito ao entendimento de as fontes institucionais fornecerem materiais 
suficientes (dados, elementos em geral) para a produção de notícias. E a 
credibilidade está relacionada aos dois critérios anteriores, em que os 
jornalistas pressupõem que as informações disponibilizadas pelas fontes 
oficiais e/ou institucionais possibilitam um maior nível de controle. 

As fontes oficiais acabam por assumir uma credibilidade adquirida 
com o tempo e com a rotina. Se a credibilidade da ‘estória’ não 
pode ser rapidamente confirmada, o jornalista procura basear-se 
na credibilidade da fonte, na sua honestidade. (TRAQUINA, 2012, 
p. 194, grifo do autor).
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Estudo recente do grupo de pesquisa coordenado pela professora 
e pesquisadora Terezinha Silva et al. (2021) a respeito do uso das fontes 
de informação na cobertura da posse presidencial de Jair Bolsonaro em 
jornais, portais e revistas também apresenta uma revisão de autores que 
tratam da relação entre fontes de informação e jornalistas e elaboram uma 
tipologia de fontes, organizada em 11 categorias:

• entrevistados (reúnem as subcategorias de autoridades públicas, ci- 
dadãos, especialistas e celebridades); 

• repórter observador; 
• documentos, 
• arquivos/Estudos (pesquisa interna à própria mídia e externa); 
• coletiva de imprensa; 
• assessoria de imprensa; 
• declarações em função do cargo (informações fornecidas não espe- 

cificamente para uma mídia e nem em coletiva de imprensa, e sim 
por meio de notas publicadas);

• agências de notícias; 
• redes sociais digitais; 
• outros veículos/outros jornalistas; e
• fontes não especificadas ou não identificadas. 

Os resultados do estudo de Silva et al. (2021) evidenciam a predo- 
minância das fontes oficiais, a baixa diversidade de atores da sociedade 
civil, e a não identificação de fontes, restringindo a cobertura a um fazer 
jornalístico acomodado, burocrático e declaratório.

Portanto, fica nítido na ampla maioria dos estudos aqui mencio- 
nados que as fontes privilegiadas no jornalismo hegemônico2 são as fontes 
oficiais e institucionais, seguindo a lógica de manter os privilégios e inte- 

2 Compreendemos que o material jornalístico veiculado pelos grandes conglomerados 
midiáticos brasileiros pode ser considerado como pertencendo a um “jornalismo hege- 
mônico” que favorece as perspectivas ideológicas de uma classe dominante e privilegiada. 
Concordamos com Peixoto (2019, p. 10), que explica: “Compreender o jornalismo a partir 
da chave conceitual da hegemonia requer pensar a práxis jornalística como reflexo das 
relações de poder e de direção ideológica da sociedade. Primeiro, porque a hegemonia se 
realiza em uma unidade teórico-prática, cimentada por uma ideologia que seja capaz de 
conformar as relações produtivas e sociais em torno de certo consenso. Depois, porque as 
forças que articulam um quadro hegemônico prescindem desse consenso constituído no 
discurso; logo, o jornalismo é espaço público importantíssimo para consolidar determinada 
visão de mundo e orientar uma lógica de pensamento e ação”.



43<<  Sumário Capítulo 3 • Das fontes privilegiadas à pluralidade...

resses dos poderosos. Nesse contexto, há movimentos de subversão dessa 
lógica jornalística, o que abordamos a partir de agora.

Desde o século XIX, diferentes grupos sociais se dedicam à cons- 
trução de produções jornalísticas com objetivo de publicizar suas lutas e 
denunciar a condição de desigualdade e de discriminação que enfrentam. 
Foi assim com a imprensa feminista (DUARTE, 2016), e a imprensa negra 
(PINTO, 2006), por exemplo. Segundo Pinto (2006), ao analisar oito jornais 
da imprensa negra, publicados a partir de 1833, ainda durante o período da 
escravidão no Brasil, a argumentação que residia em suas páginas consistia 
em realizar uma denúncia ao racismo, com o intuito de combatê-lo a partir 
dos valores democráticos. Já a imprensa feminista no século XIX, lutava 
por direitos, primeiro pelo direito à educação, em seguida, à profissão e, 
posteriormente, ao voto (MUZART, 2003).

Um século depois dessas primeiras publicações, temos mais forte- 
mente outra crítica perante a mídia, não apenas relacionada à necessi- 
dade de construir um discurso próprio para os seus objetivos políticos, 
mas também a denunciar os estereótipos contidos em cada representa- 
ção da mídia hegemônica. No que se refere à imprensa feminista, Karina 
Woitowicz (2019) pontua um movimento mais recente. Além de questionar 
as representações tradicionais feitas sobre as mulheres, normalmente cen- 
tralizada nas mulheres brancas, heterossexuais e de classe média, está em- 
penhada na discussão e construção de uma comunicação que contemple 
a perspectiva de gênero. Segundo a autora, as principais propostas para 
uma comunicação com perspectiva de gênero trazidas por esses grupos 
dizem respeito à imagem que os meios ainda promovem sobre as mulhe- 
res, consideradas degradantes, a criação de políticas de paridade (igualda- 
de) nos meios, o combate à linguagem sexista e a formação de mulheres 
no uso das tecnologias. “Apropriar-se da mídia a partir de uma perspectiva 
voltada às demandas das mulheres representa a possibilidade de produção 
de discursos capazes de interferir na realidade” (WOITOWICZ, 2019, p. 67).

De acordo com Guacira Lopes Louro, é a partir dos anos de 1960 que 
as chamadas “minorias” sexuais e étnicas, formadas em especial por jovens, 
negros, estudantes e mulheres, se afirmam mais fortemente, construindo 
“[...] uma nova política cultural, a política das identidades” (LOURO, 
2008, p. 20), que tomou como palco das disputas o âmbito da cultura. “Seu 
propósito consistia, pelo menos inicialmente, em tornar visíveis outros 
modos de viver, os seus próprios modos: suas estéticas, suas éticas, suas 
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histórias, suas experiências e suas questões” (LOURO, 2008, p. 20). E tornar 
visível significava lutar para ter voz, promovendo por si próprios a sua 
representação, ou seja, “[...] falar por si e de si”. A partir desse intuito, logo 
perceberam a necessidade fundamental de acesso à mídia. 

Pelo exposto nos parágrafos anteriores, é possível perceber que a 
mídia, em especial o jornalismo, está há muitas décadas no centro do de- 
bate sobre a possibilidade de grupos sociais historicamente subalterniza- 
dos alcançarem espaço e voz. Ou melhor, terem visibilidade para as suas 
vozes, em uma sociedade historicamente desigual em termos de poder. 
Se empenhar nessa mudança significa compreender a complexidade das 
desigualdades e as hierarquias estruturais entre os sujeitos “marcados” 
por suas diferenças e os corpos não marcados, aqueles considerados 
“universais” (HARAWAY, 1995).

Nos últimos anos, a partir de uma intensa modificação no âmbito 
da cultura, impulsionada por diferentes grupos, em especial movimentos, 
marchas, mobilizações etc. que ocorreram desde 2013 no Brasil, come- 
çamos a perceber mudanças nas abordagens das pautas e na escolha 
das fontes. Diferentes atores sociais aparecem com mais frequência no 
espectro jornalístico, mudança de configuração resultante dos tensiona- 
mentos trazidos pelos movimentos feministas, negro, LGBTQIA+, entre 
outros. Contudo, é bastante frequente vermos esses agentes sociais 
sendo reduzidos às suas experiências identitárias, ou melhor, chamados 
para falar sobre apenas uma das facetas que compõem a complexa for- 
mação identitária dos(as) sujeitos(as).

Essa percepção ficou bastante nítida na cobertura jornalística 
brasileira sobre o assassinato de George Floyd, um homem negro que 
foi sufocado por um policial branco em Minneapolis (EUA), em 25 
de maio de 2020. A Globo News, por exemplo, trouxe em um primeiro 
momento jornalistas brancos para abordar a pauta do racismo tendo 
como foco a morte de Floyd. Após pressão realizada nas redes sociais, 
uma nova bancada foi formada, trazendo apenas jornalistas negros. Mais 
especificamente, cinco jornalistas negras. Essa mudança de composição 
já é por si só interessante para se pensar no tensionamento que os grupos 
sociais exercem sobre o jornalismo, criticando a falta de representati- 
vidade e a presença majoritária de jornalistas brancos para tratar de  
todas as pautas, inclusive as que envolvem a questão racial.

Por outro lado, foi possível notar que mesmo tendo percebido a ne- 
cessidade de mudança na escolha dos(as) jornalistas para falar da temática 
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– que merece todo o destaque pela sua importância –, a escolha das pessoas 
negras enquanto fontes jornalísticas, mais presentes nessa cobertura, 
fica ainda muito restrita. As abordagens também carecem de uma crítica 
mais profunda ao caráter estrutural do racismo, que fica nítida na própria 
composição do jornalismo. Em texto publicado no Observatório de Ética 
Jornalística (ObjEthos) sobre a desigualdade de raça dentro do jornalismo, 
Andressa Kikuti e Janara Nicoletti (2019) trazem uma reflexão importante da 
jornalista negra Elena Wesley: “[...] defendemos que nossa visibilidade não 
se limite a falar sobre as demandas da negritude, mas que a negritude seja 
compreendida como elemento fundamental para abordar qualquer tema”. 
Da mesma forma, observamos indígenas autorizados pelo jornalismo a falar 
apenas sobre violência e demarcação de terra indígena. Pessoas trans, sobre 
violência sofrida no cotidiano das cidades e no dia da Visibilidade Trans. 
Pessoas com deficiência, somente em pautas sobre pessoas com deficiência. 
É sobre essas delimitações de espaço temático, de conceder autorização 
para alguns sujeitos falarem apenas sobre determinados assuntos e apenas 
em determinados contextos, que o jornalismo segue mantendo a mesma 
lógica de poder.

A questão parece se referir à ideia de universalidade criada sobre 
corpos “não marcados”, aqueles que podem falar tudo sobre todos, sem 
se responsabilizar por suas visões de mundo (HARAWAY, 1995). São 
esses corpos, corpos brancos que supostamente não têm raça, corpos cis- 
gêneros com masculinidade hegemônica que não têm gênero, corpos  
da classe média, corpos sem deficiência, os “sujeitos universais”, “dentro da 
norma”, e com autoridade para tratar de todos os assuntos, em todos os 
contextos. Ao contrário, os corpos marcados são restringidos por esse 
discurso de universalidade às diferenças que lhes são atribuídas, pois são 
aqueles “[...] a quem não se permite não ter um corpo, [sendo] um ponto 
de vista finito” (HARAWAY, 1995, p. 7).

As discussões sobre a necessidade de maior pluralidade e diversi- 
dade na mídia são a cada dia mais frequentes. E os resultados de pesqui- 
sas que investem em perceber esse movimento no jornalismo indicam 
que ainda há muito caminho pela frente. Em análise sobre o Roda Viva, 
tradicional programa de entrevistas da TV Cultura, Tainá Medeiros 
e Douglas da Nóbrega, do Coletivo Lójúkojú, constataram, no período 
de janeiro de 2016 até junho de 2020, que de um total de 205 entrevis- 
tas em formato convencional e 41 sobre assuntos temáticos com mais 
de um participante, 189 dos entrevistados escolhidos eram Brancos(as), 
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13 Negros(as), dois Amarelos e um Indígena. Entre os debatedores, a 
mesma prevalência foi observada, sendo 172 Brancos(as), 12 Negros(as), 
um Amarelo e nenhum Indígena. Quanto ao gênero dos entrevistados, 
tivemos 184 homens e 21 mulheres, e entre os debatedores: 151 homens 
e 34 mulheres. Ao longo do período analisado, três pessoas com deficiên- 
cia foram entrevistadas do total de 205 convidados. E nenhuma pessoa 
com deficiência figurou entre os 185 debatedores.

Para os autores da pesquisa, 

[...] nos últimos anos o discurso da diversidade tem invadido os 
conteúdos produzidos pela mídia brasileira. Apesar de repetida- 
mente reconhecerem a necessidade de representatividade e plura- 
lidade, facilmente podemos constatar que o discurso não virou 
prática. (MEDEIROS; NÓBREGA, 2020). 

Concordamos com a avaliação dos autores, ressaltando que, 
mesmo com a forte atuação dos movimentos sociais nas últimas décadas 
e sua atenção especial à cobertura midiática, em especial do jornalismo, os 
programas e conteúdos produzidos pelos profissionais da imprensa ainda 
privilegiam certos grupos de sujeitos em detrimentos de outros.

Pesquisas e análises como essa são importantes documentos para 
que a luta por maior pluralidade e diversidade na mídia continue. Temos 
nessa reivindicação a busca por legitimidade para que diferentes pessoas 
possam acessar a mídia, tratar sobre múltiplas temáticas e perspectivas 
sobre a realidade. Isso resulta em diferentes pontos de vista para a com- 
preensão da complexidade social em que estamos inseridos. 

Djamila Ribeiro reconhece a existência de espaços de disputa de 
narrativas, em oposição ao que chama de “[...] violência do silêncio im- 
posto” (RIBEIRO, 2017, p. 87). Contudo, esses locais ainda são muito frá- 
geis para dar conta dos entraves que dificultam a inserção nas instituições 
de vozes dissidentes. “Friso que mesmo diante dos limites impostos, vozes 
dissonantes têm conseguido produzir ruídos e rachaduras na narrativa 
hegemônica” (RIBEIRO, 2017, p. 87). Como sabemos, a desigualdade 
perpassada por raça, gênero, classe, etnia e sexualidade são estruturais 
em nossa sociedade e seguem, dessa forma, sendo cotidianamente cons- 
truídas/reproduzidas pelo jornalismo. 

O jornalismo feminista e com perspectiva de gênero questiona al- 
gumas práticas discursivas do jornalismo hegemônico, o qual há muitos 
séculos têm construído e reproduzido discursos e saberes 
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[...] a partir de um paradigma (moderno/colonial/positivista), de um 
sistema-mundo (capitalista, masculinista, racista, heterossexista, oci- 
dentalista etc.) e de uma epistemologia hegemônicos que se esta- 
beleceriam alguns valores que estão presentes nos saberes produzidos 
para que sejam entendidos como verdade. (SILVA, 2015, p. 41).

A consciência dessas hierarquias presente no jornalismo feminista 
é o primeiro passo para a subversão da lógica das fontes, servindo como 
ponto de partida para as escolhas dos(as) próprios(as) jornalistas, refletindo 
o enfoque das abordagens e como contexto para as pautas jornalísticas de 
forma geral. Um exemplo dessas práticas de jornalistas feministas está no 
estudo da jornalista e pesquisadora Jessica Gustafson (2019) que, ao estudar 
as práticas das jornalistas feministas do Portal Catarinas, observa que são mais 
colaborativas, cooperativas e menos hierarquizadas, subvertendo a lógica do 
jornalismo hegemônico referente à escolha das fontes jornalísticas e à forma 
de se relacionar com elas, assim como a valorização do enfoque feminista 
na construção das pautas (GUSTAFSON, 2019). De modo semelhante, a 
pesquisa de Letícia Santos (2020), que analisa o jornalismo com perspectiva 
de gênero da Revista AzMina, destaca as potencialidades dessas práticas 
desenvolvidas em redes virtuais, com características de difusão, coletividade 
e pluralidade, assim como a forte presença de uma perspectiva interseccional 
que tematiza e dá visibilidade para as vozes de mulheres de diferentes raças, 
gêneros, classes e etnias, como mulheres mães, negras, trans, lésbicas etc.

Além do Portal Catarinas e a Revista AzMina, referidos acima, outras 
iniciativas de jornalismo alternativo,3 com linha editorial progressista e/ou 
feminista e com perspectiva de gênero, que atuam por meio da internet, 
têm produzido reflexões pertinentes para a prática e a teoria jornalística 
e possibilitam, em grande medida, refletir em relação às fontes de 
informação no Jornalismo. A Gênero e Número, fundada em 2016, foi a 
primeira organização de mídia da América Latina a produzir jornalismo 

3 Diversas iniciativas de jornalismo alternativo podem ser acessadas no Mapa do jorna- 
lismo independente (disponível em: https://bit.ly/2LAb72W), levantamento iniciado pela 
Agência Pública (disponível em: http://apublica.org/) em 2016 e que tem sido atualizado 
constantemente, com a colaboração dos(as) leitores(as), sendo que já contabilizou mais 
de 200 projetos em andamento. A Agência Pública (Agência de Jornalismo Investigativo) 
foi fundada em 2011 por repórteres mulheres, sendo a primeira agência de jornalismo 
investigativo sem fins lucrativos do Brasil, e tendo como base editorial a defesa dos direitos 
humanos.
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de dados e fatos/evidências com recorte de gênero e de raça, o que a torna 
uma importante fonte de informações a respeito dessas temáticas. Em seu 
site, a organização de mídia se diz 

[...] apartidária, propõe-se a aprofundar temas principalmente 
relacionados a uma agenda de direitos a partir de dados e de vozes 
legítimas e comprometidas com o diálogo amplo que a democra- 
cia pressupõe. [...] a nossa missão é produzir jornalismo plural e 
preciso. (GÊNERO E NÚMERO, 2020, on-line).4

Iniciativas jornalísticas como essas dão visibilidade a diversas vozes 
que constituem o tecido social, por meio de uma abordagem que consi- 
dera as muitas interseccionalidades (CRENSHAW, 2004; PISCITELLI, 
2008; AKOTIRENE, 2019), como gênero, raça, classe, etnia, geração, 
dentre outras. Logo, não consideram que estão “dando voz” a esses grupos 
há muito tempo invisibilizados pela grande mídia, pois eles têm voz.  
O que essas mídias alternativas estão oportunizando é a visibilidade para 
que essas vozes sejam ouvidas em outras instâncias da esfera social. Como 
é o caso da Énois que foi iniciada em 2009 como uma startup, com a missão 
de impulsionar diversidade e representatividade no jornalismo. É uma 
instituição sem fins lucrativos, que opera somente com financiamento de 
projetos e doações livres. Em 2014, a Énois se tornou a primeira escola  
on-line de jornalismo no Brasil, voltada ao público jovem periférico e já 
formou centenas de jovens.5 Dentre os eixos de trabalho da Énois, desta- 
ca-se o de “Estruturação jornalística”, que está subdivido em “Manual de 
diversidade no Jornalismo” e o programa “Diversidade nas redações”.

O “Diversidade nas redações” é 

[...] um programa de treinamento e intercâmbio entre redações e 
repórteres com foco em produção diversa e representativa, realizado 
pela Énois com apoio do Google News Initiative. [...] O foco é ajudar 

4 Disponível em: https://bit.ly/3AlIrS6. Acesso em: 28 out. 2020. 
5 “Em cursos presenciais, mais de 500 jovens da periferia se formaram em Jornalismo e 
mais de quatro mil estudantes passaram pela Escola de Jornalismo on-line. Ao longo do 
tempo, esses jovens, por meio da Énois, produziram conteúdo em parceria com veículos de 
abrangência nacional. Foram mais de 80 reportagens produzidas pela agência, publicadas 
em veículos parceiros, como UOL Tab, The Intercept, The Guardian, Nexo, BBC e outros”. 
(Disponível em: https://bit.ly/3QXjjYK. Acesso em: 3 jun. 2022). 
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a fortalecer a diversidade nas redações a partir da inclusão de 
repórteres com perfil diverso para ampliar a cobertura racializada, 
de desigualdades sociais, imigração, gênero, religião e outros vieses 
pouco abordados.6

Já o “Manual de diversidade no Jornalismo” é apresentado como 

[...] feito colaborativamente por um grupo de jornalistas do centro 
e das periferias, em um debate sobre formas de ocupar a impren- 
sa tradicional com pautas que refletem os interesses dos grupos 
que são as maiorias: mulheres, pretos e pardos, pobres e morado- 
res de periferias.7

O Manual da Énois está dividido em oito capítulos que dizem 
respeito a: 

1. representatividade e agenda pública (como diversificar as pautas); 
2. diálogo com a sociedade (como diversificar o público); 
3. processo seletivo (como diversificar a equipe); 
4. cargos de chefia (como diversificar o comando); 
5. diversificar as fontes (como buscar ‘especialistas’); 
6. linguagem responsável e acessível (como falar de diversidade); 
7. empatia (como perceber a falta de diversidade); e
8. banco de práticas de diversidade no jornalismo.

Sobre o capítulo específico que trata da diversidade na escolha das 
fontes, o Manual da Énois recomenda que se procure “[...] representativi- 
dade na escolha dos entrevistados e, se o tema tem relevância social, prova- 
velmente existam grupos que já atuam na questão e devem ser consultados”. 
Traz, como referência, os projetos Entreviste uma Mulher e Entreviste um 
Negro, que são bancos de dados com informações da biografia das pessoas 
e formas de contatá-las. Também o capítulo que aborda sobre “Linguagem 
responsável e acessível” (como falar de diversidade) está correlacionado 
com a questão das fontes. Ele indica que se 

6 Mais informações sobre o Programa Diversidade nas Redações disponíveis em: https://
bit.ly/3pHCSc4. Acesso em: 28 out. 2020.
7 Disponível em: https://bit.ly/3pJqrfQ. Acesso em: 28 out. 2020.
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[...] respeite os termos e formas de falar dos entrevistados: utilizar 
os conceitos escolhidos pelo grupo e acompanhar discussões sobre 
uso de expressões erradas ou preconceituosas faz o jornalismo se 
comunicar com o público sobre o qual fala, sem estereótipos.8

Como referências estão os Minimanuais do jornalismo humani- 
zado da ONG Think Olga,9 o Manual de Comunicação LGBT,10 elabora- 
do pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais (ABGLT) e o Guia para jornalistas sobre raça, gênero e etnia 
da ONU Mulheres.11

É possível perceber nos movimentos de subversão da lógica do 
jornalismo hegemônico, existentes desde o século XIX até os movimen- 
tos contemporâneos de práticas jornalísticas alternativas, uma potência 
transformadora do social. Seja por meio da produção de conteúdo diverso 
ou pela pluralidade de vozes e diversidade de fontes jornalísticas. Logo, 
em relação às lógicas do jornalismo hegemônico, “[...] uma das urgências 
é perceber que durante muito tempo o falar do outro foi muitas vezes 
visto – e de fato praticado – como falar pelo outro, em lugar do outro” 
(MORAES, 2018, p. 95). Assim, as vozes da diversidade sociocultural 
foram distorcidas, reduzidas aos marcadores de suas diferenças iden- 
titárias ou silenciadas. Diferentemente disso, hoje, felizmente, é cres- 
cente o debate público oriundo da visibilidade midiática em torno da 
representatividade, pluralidade e diversidade de vozes, em relação a gê- 
nero, raça, classe, etnia… É a partir dessa perspectiva que acreditamos na 
potência transformadora do Jornalismo.

Foi no trecho da música AmarElo, canção que nomeia o álbum do 
cantor Emicida, de 2019, e trazido na epígrafe deste capítulo, que tentamos 
nos inspirar para a escrita deste texto. Pabllo Vittar, Majur e Emicida cantam 
em poucos versos uma reflexão potente para a discussão sobre a relação 
do jornalismo com as fontes jornalísticas em um contexto contemporâneo 

8 Disponível em: https://bit.ly/3wqM0oS. Acesso em: 3 jun. 2022.
9 Os Minimanuais do jornalismo humanizado tratam da linguagem jornalística adequada 
para se referir aos seguintes temas: Aborto; Estereótipos nocivos; Jornalismo Esportivo; 
LGBT+; Pessoas com deficiência; Racismo; Violência contra mulher. Disponível em: https://
thinkolga.com/ferramentas/. Acesso em: 4 dez. 2019.
10 Disponível em: https://bit.ly/3AI55FF. Acesso em: 28 out. 2020.
11 Disponível em: https://bit.ly/3pEnkFV. Acesso em: 28 out. 2020.
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de intensos debates e ações em prol da visibilidade e protagonismo de 
identidades sociais subalternizadas dentro e fora do contexto midiático. No 
clip da música, diversas pessoas com corpos enquadrados como “diferentes” 
rompem estereótipos relacionados à deficiência, à raça, à classe, ao gênero 
e à sexualidade, em uma nítida crítica ao movimento de visibilidade que 
as reduz. A experiência criativa e múltipla de cada identidade não deve 
ser limitada à discriminação sofrida. Tratar das “cicatrizes” no âmbito 
jornalístico é importante, mas é preciso ir além. Ampliar o olhar, as 
abordagens, a escolha das fontes e das temáticas se faz necessário para 
romper com uma suposta mudança de postura que segue limitando e 
delimitando sujeitos e sujeitas.
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Capítulo 4 

Entrevista jornalística como técnica  
e como gênero

Míriam Santini de Abreu

A entrevista se apresenta no jornalismo de duas formas: como técnica 
e como gênero. Como técnica porque a apuração e a reconstrução de um 
fato no texto dependem da conversa com pessoas. Além delas, o jornalista 
pode recorrer aos documentos em geral (livros, relatórios, banco de dados) 
e ao que é capaz de observar e apreender através de seus cinco sentidos. 
Mas é a entrevista que abre o texto para a voz do outro – seja pelo discurso 
direto ou indireto – marcando a diferença da notícia e da reportagem em 
relação aos textos opinativos, como o editorial e o artigo. É como gênero, no 
entanto, que a entrevista se apresenta nos seus resultados mais complexos: 
o formato pergunta-resposta, também chamado de pingue-pongue, e a 
reportagem-perfil enquadradas no jornalismo informativo.

A maioria dos livros sobre a entrevista escritos por jornalistas e 
pesquisadores na área de comunicação, principalmente os Manuais de 
Redação, ensina técnicas. Os estudantes, já nas fases iniciais do curso  
de graduação, são orientados a se identificar para o entrevistado, informar 
o objetivo da conversa, anotar ou gravar – se for necessário – as respostas, 
fazer perguntas curtas e uma de cada vez, sem expressar opinião. A revista 
Playboy, famosa por suas entrevistas, baseava-se em 15 regras, entre as 
quais a de que o repórter deveria ser “frio, sem compaixão” (RIVOIRO, 
2005, p. 313). As outras 14 são mais úteis para a atividade se comparadas 
às dos manuais, mas não dão respostas às dúvidas que aparecem assim 
que os estudantes iniciam as primeiras entrevistas mais longas.

Na literatura disponível sobre o assunto e na prática profissional 
percebe-se que a entrevista tem diferentes níveis de complexidade, reve- 
lados em circunstâncias distintas que inspiraram classificações como as 
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feitas por Cremilda Medina (1986) e Edgar Morin (1973). De maneira 
geral, as entrevistas podem ser agrupadas da seguinte forma:

1. com uma ou mais pessoas escolhidas de forma aleatória para co- 
nhecer a opinião sobre um determinado assunto, cujo resultado é 
chamado de enquete. É o caso, por exemplo, de mudanças no trân- 
sito ou alterações em rotinas de serviços públicos;

2. com pessoas que sejam conhecidas por uma atividade específica na 
política, na arte, no esporte, na moda, a partir de um fato específico (o 
lançamento de um livro, de uma peça, a compra do passe de um joga- 
dor) ou de um interesse mais difuso (a separação de um casal conhe- 
cido, uma polêmica qualquer no chamado mundo dos espetáculos);

3. com pessoas que, pelo cargo que ocupam ou conhecimento que têm, 
ou que, por serem protagonistas ou testemunhas de um fato, possam 
enriquecer a interpretação cristalizada na notícia ou reportagem. 
Parte expressiva das entrevistas enquadra-se nesses casos, como a 
repercussão de medidas políticas e econômicas, a apuração de aci- 
dentes em geral e de fatos protagonizados por grupos sociais; e

4. com pessoas que, independentemente de fatos, despertem interes- 
se por suas opiniões, feitos pessoais, experiências profissionais.  
O resultado tanto pode ser uma notícia ou reportagem que desen- 
volvam o tema tratado pelo entrevistado, no qual ele vai ser apenas 
mais um a figurar, quanto uma entrevista pingue-pongue no qual ele 
destaque aspectos pessoais e/ou profissionais. Essas entrevistas mais 
aprofundadas também permitem a construção da reportagem-perfil.
Técnicas e regras de manuais até ajudam no caso da redação de 

notícias e reportagens. Em parte expressiva de jornais e revistas, tais entre- 
vistas têm conteúdo raso e apenas completam um ritual, tanto que Morin 
(1973) usa a expressão entrevista-rito. É o caso, citado por ele, do campeão 
que diz estar contente com a vitória. O resultado desse tipo de entrevista 
aparece também em notícias e/ou reportagens que usam, como costuma 
dizer Tavares (2004, p. 20), o personagem-rito: para não iniciar o texto 
com lead baseado na resposta às seis perguntas, o repórter abre o primeiro 
parágrafo com um personagem, que é abandonado logo em seguida para 
dar lugar a outras fontes. O entrevistado passou de fonte à personagem 
apenas para cumprir o ritual de ouvir um personagem.

Em relação às duas últimas classificações, entrevistas pingue-pon- 
gue e reportagem-perfil, porém, o repórter precisa ter mais conhecimento 
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teórico tanto sobre a entrevista em si quanto sobre a construção do texto.  
É necessário refletir sobre esse gesto aparentemente tão natural da ativi- 
dade jornalística porque, no caminho que vai da entrevista à publicação há 
uma série de implicações. Para pensar sobre elas, a história e a linguística 
têm contribuições interessantes. A primeira propicia discussões sobre a 
entrevista em si; a segunda auxilia o estudante a ser crítico em relação ao 
uso do conteúdo da conversa em um texto.

A entrevista jornalística para os meios impressos não é uma con- 
versa qualquer. Ela tem um objetivo e se concretiza em um texto, mas vai 
além da mera busca de informação. Morin (1973) diz que ela também 
é um fenômeno psicoafetivo, tornado complexo ao se fundar no que 
ele considera a mais duvidosa e rica das fontes, a palavra. Esse aspecto 
explica certas técnicas rasas indicadas por manuais de redação: ser cortês 
e conquistar a simpatia do entrevistado. É certo que uma pessoa não se 
abre com quem não lhe desperta simpatia, muito menos repórteres. Mas a 
questão não se esgota em ser ou não simpático. Morin aponta fatores que 
podem perturbar o entrevistado, dentre os quais um é vital no jornalismo:

No que concerne às questões de opinião e de convicção, a consciên- 
cia fraqueja gradualmente, na medida em que se penetra na moti- 
vação. Em regra geral, a motivação é obscura para o entrevistado, 
ou é solidamente mascarada por um sistema de racionalização. [...] 
Interrogado sobre o porquê de suas opiniões, o entrevistado fornece 
apenas os sistemas de racionalização que ele secreta em resposta à 
investigação. (MORIN, 1973, p. 121).

O autor observa que a entrevista aciona o sistema de defesa do en- 
trevistado, mas acaba por acontecer porque, conforme a contribuição do 
psicoterapeuta estadunidense Carl Rogers (apud MORIN, 1973), as pessoas 
rompem seu sistema de defesa pela pura necessidade de se exprimir. E é no 
entremeio desse duplo desejo do entrevistado, de se proteger e de se expor, 
que o jornalista trabalha. Por isso se pode dizer que a entrevista é o entrevisto, 
porque o seu resultado – o texto – expressa também essa dualidade.

Ao tratar do conceito de jornalismo libertador, Tavares (2004, p. 20) 
enriquece essa compreensão ao falar sobre a relação entre o jornalista e 
aquele com o qual ele conversa para reconstruir os fatos na notícia ou repor- 
tagem. A autora observa que deve haver uma relação entre dois sujeitos, e 
assim rejeita o tratamento de “fonte”, que coisifica o entrevistado ao trans- 
formá-lo em mero objeto da atenção do repórter.
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A relação entrevistador-entrevistado e as suas implicações são estu- 
dadas na história dentro da chamada história oral.1 Apesar de os objetivos 
dessa metodologia de pesquisa serem diferentes dos do jornalismo, há certos 
aspectos que podem ajudar o repórter a compreender que a entrevista não 
se resolve apenas com algumas técnicas e normas. Rouchou (2003) observa 
que tanto o oralista quanto o jornalista se preocupam com minúcias ao 
preparar o texto com o resultado do trabalho, mas a difusão do material 
cumpre um papel que necessariamente não se coloca para o historiador. 
O jornalista deve publicar, e com tempo marcado, e o texto se dirige a um 
leitor que varia conforme o meio; o historiador não trabalha, em princípio, 
com tais determinações (ROUCHOU, 2003, p. 7).

Outra questão apontada pela autora é que o oralista deve se preo- 
cupar em ser o mais fiel possível às palavras e à situação. A entrevista 
é transcrita com poucas alterações. Já o jornalista segue as normas do 
texto jornalístico: corta trechos, muda a ordem das respostas, funde per- 
guntas e respostas, sem com isso ferir as regras estabelecidas com o en- 
trevistado (ROUCHOU, 2003, p. 11). É certo, porém, que esse processo 
tem consequências, afetando às vezes o sentido do que foi dito, fronteira 
em relação à qual o jornalista deve ficar atento.

Como metodologia, a história oral suscita inquietações que também 
devem preocupar os jornalistas. Hall (1992, p. 157) observa que a história 
oral não é história espontânea – experiência vivida em estado puro – 
porque as entrevistas não revelam necessariamente a experiência direta 
dos informantes, e sim o resultado do trabalho que a memória faz com essa 
experiência. A memória, diz o autor, não é um fenômeno exclusivamente 
individual, e sim resultado de determinações sociais complexas. Outra 
questão é que o entrevistado pode transferir opiniões atuais para o pas- 
sado, revelando certa “presciência” ou “editando” posições tomadas no 
passado para melhor combinarem com as do presente. Um terceiro alerta 
do historiador é fundamental para os jornalistas. Ele diz que a forma como 
uma pergunta é formulada pode influir na resposta. Historiadores, assim 
como repórteres experientes, são capazes de sair de uma entrevista tendo 
ouvido exatamente o que desejavam ouvir.

1 A página do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 
(CPDOC) da Fundação Getúlio Vargas (disponível em: http://www.cpdoc.fgv.br.) traz uma 
série de informações sobre história oral, uma metodologia de pesquisa que usa entrevistas 
gravadas com pessoas que podem dar testemunho sobre acontecimentos, conjunturas, 
instituições, modos de vida ou outros aspectos da história contemporânea.

http://www.cpdoc.fgv.br/
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Morin diz que a liberação da energia psicoafetiva em entrevistas 
em profundidade se traduz por um fluxo de comunicação em que o real 
e o imaginário podem se mesclar, pois “[...] a pessoa dirá ao mesmo 
tempo o que ela é, o que acredita ser [...], e o que desejaria ser. O fluxo 
da comunicação pode ser uma torrente de comédia-sinceridade [...]” 
(MORIN, 1973, p. 125). Por isso é que, assim como o historiador, o jor- 
nalista precisa aplicar ao resultado da entrevista métodos de checagem 
das informações, ampliando a etapa de apuração.

Em suas 15 regras, a revista Playboy, por exemplo, recomendava que o 
repórter nunca marcasse a conversa com o entrevistado sem ter feito pesqui- 
sa e leitura. Os profissionais da publicação também levavam cerca de três 
meses para fazer uma entrevista, e eram preparadas de 160 a 200 perguntas. 
Esse cuidado possibilitava que o repórter efetivamente construísse um diá- 
logo – como preconiza Medina (1986) – com a pessoa que ele procurou, e 
não simplesmente buscasse informação e/ou opinião, como é o mais comum 
em entrevistas por telefone e em enquetes.

Os desafios apontados pelos oralistas ficam ainda mais complexos 
ao se constatar que ao jornalista não basta perguntar. Frattini e Quesada 
(1994) dizem que ele precisa ouvir, observar, responder e recordar, e deve 
manter o ritmo, o tom e interesse do ato da entrevista. Certos jornalistas 
ficaram famosos pela capacidade de reunir esses atributos em suas 
entrevistas, como é o caso da italiana Oriana Fallaci, que publicou duas 
coletâneas com os melhores textos que produziu. Na introdução de uma 
delas, Os antipáticos, ela reflete sobre o próprio trabalho:

Ouvir alguém falar não é como tornar a ouvi-lo através de uma 
máquina: o que ouvimos quando temos um rosto diante de nós 
nunca é o que ouvimos quando, diante de nós, há uma fita que gira. 
Um reluzir de olhos, um agitar de mãos, às vezes, torna aceitável 
a frase mais idiota: mas sem aquelas mãos, sem aqueles olhos, a 
frase se desnuda em toda a sua desconcertante idiotice. Reparei 
nisso quando me dei conta de outra coisa importante: que as frases 
reproduzidas não bastam para dar a ideia de quem fala, o contorno 
dos seus traços, a roupa que está usando, os gestos que faz, o retrato 
completo, enfim. (FALLACI, 1978, p. 6).

Desconcertante é a entrevista que ela fez com Geraldine Chaplin, 
reproduzida no livro. Fallaci conta que, durante a conversa, não parou de 
olhar as duas pintas que a filha de Charles Chaplin exibia sob os olhos, 
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como duas “lágrimas negras”. A jornalista também revela: “E por causa das 
coisas que ela disse esqueci de perguntar-lhe exatamente o que mais me 
interessava: se amava aquele pai” (FALLACI, 1978, p. 210).

A revista Realidade publicou, em 1968, uma entrevista de Fallaci 
feita ao longo de duas horas com um líder vietcongue. O pingue-pongue 
tem 18 perguntas cujas respostas, lidas mais de 50 anos depois, trazem à 
tona, sussurradas no “eterno acontecer” dos grandes textos jornalísticos, a 
palavra de um homem condenado à morte:

O.F. – Sam, gostaria que você me falasse do atentado ao MyCanh. 
Como se sentiu após ter matado aquela gente?
N.V.S. – Senti-me bem, do mesmo modo que deve sentir-se um 
piloto americano depois de largar umas bombas sobre uma aldeia 
indefesa. [...]
O.F. – Queria fazer-lhe mais duas perguntas que poderão parecer-
lhe ingênuas. Uma delas: você nunca se divertiu?
N.V.S. Quando era menino, diverti-me com o meu cão. Gostava 
dele, porque, quando um estranho se aproximava da nossa chou- 
pana, ele latia. [...]
O.F. – Obrigada, Sam. Que posso desejar-lhe?
N.V.S. – Deseje-me morrer bem. Que eu tenha força para levantar-
me naquele processo e dizer as coisas. [...] (FALLACI, 1968b).

Os trechos reproduzidos evidenciam dois aspectos aos quais estu- 
dantes de jornalismo devem ficar atentos ao fazer entrevistas. O primeiro 
é observar com atenção. Fallaci notou as pintas de Geraldine Chaplin e o 
ar trágico que aqueles pontos negros conferiam ao rosto dela. As perguntas 
que ela faz são sinuosas, algumas montadas com pequenas armadilhas, 
e as respostas às vezes evasivas da entrevistada, às vezes lacrimosas ou 
subitamente enérgicas, são mais ricamente ilustradas pela imagem que o 
leitor forma à menção das tais pintas.

O segundo aspecto é saber ouvir. Parece óbvio, mas basta observar 
jornalistas em uma coletiva de imprensa para notar comportamentos fla- 
grantes de desrespeito pelo entrevistado. Nesse ponto é necessário separar 
as distintas situações de entrevista. Se o profissional tem 15 minutos para 
obter uma declaração ou o resumo de um evento, ou se usa o telefone para 
conversar com alguém e checar informações, será impossível estabelecer 
um diálogo genuíno com a pessoa. Nesses casos, o alvo da entrevista não é 
a pessoa em si, mas o que ela tem a dizer, e sem profundidade. Então será 
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desnecessário, em princípio, ou impossível, se a conversa for por telefone, 
observar trejeitos, evasivas, afirmações vacilantes. Ainda assim, o jornalis- 
ta terá que prestar atenção porque, em muitos casos, terá 15, 20 minutos 
para obter as informações e construir o texto.

Com relação a entrevistas em profundidade, exige-se concentração 
máxima. Mesmo em textos com formato pingue-pongue, nos quais o 
objetivo é ouvir a pessoa pelo que ela tem a dizer, sem ênfase em aspectos 
pessoais, o jornalista precisa ficar atento a sinais que revelem declarações 
contraditórias ou mentiras. É preciso uma entrega plena ao ato de entre- 
vistar, como assinala Campos:

Trata-se, com efeito, de exigir do entrevistador uma concentração 
especialíssima sobre o que está ouvindo, uma capacidade de per- 
cepção do real muito superior ao que normalmente chamamos de 
“prestar atenção”. [...]
Muitas vezes o repórter está participando de uma entrevista, mas 
está tão distante, tão distraído, tão desligado que não é capaz de 
perceber o que significa uma variação de voz, um gesto nervoso do 
corpo, uma frase inacabada, uma pausa inexplicável, uma referência 
extemporânea, uma lágrima inesperada... E pode até passar batido 
diante de uma revelação extraordinária... Só porque ela não estava 
na pauta. (CAMPOS, 2004, s/p, grifo do autor).

Ao longo da entrevista, e especialmente quando o entrevistador 
já conquistou a confiança do entrevistado, um simples revirar de olhos, 
um franzir na testa do entrevistador, pode “cortar” uma declaração mais 
profundamente guardada ou frear o desejo de uma confissão. Mesmo em 
conversas entre amigos, esses sinais são tomados como desinteresse ou 
desaprovação. Em conversas com jornalistas, tais sinais são potenciali- 
zados, e o sistema de defesa fala mais forte do que o desejo de se expres- 
sar. Portanto, quem ouve precisa efetivamente querer ouvir.

Outro ganho do profissional que ouve com atenção é a capacidade 
de burilar o texto final com verbos dicendi mais adequados às declarações 
do entrevistado. É possível sair do “dizer”, “afirmar”, “declarar”, desde que o 
jornalista busque, no verbo, efetivamente expressar o estado de ânimo da 
pessoa ou o “tom” do que ela falou, como ensina Vilas-Boas:

Como seres humanos, os personagens podem reclamar (ou chorar), 
vociferar, implorar, exaltar, esbravejar ou espernear. Tudo depende do 
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tom em que ele ou ela dizem alguma coisa. São muitos os verbos que, 
além de darem um toque de beleza ao texto, transmitem informações 
interessantes sobre o personagem. (VILAS-BOAS, 1996, p. 20).

É possível afirmar que há três etapas fundamentais na construção 
de uma entrevista pingue-pongue: a pauta, a entrevista propriamente dita 
e a construção do texto. Esta última etapa implica tantos desafios quanto 
as duas primeiras, e talvez seja a que menos receba atenção em manuais 
de redação e bibliografias em geral na área de jornalismo. As reflexões 
mais críticas aparecem em áreas como a Análise de Discurso e a Lin- 
guística. Para os jornalistas, as questões que exigem respostas são várias: 
como e onde “cortar” a conversa? O que manter e deixar de fora? Onde 
unir trechos e diferentes respostas? E a mais inquietante de todas: como 
não mudar o sentido das respostas do entrevistado e manter a fluência 
e beleza do texto? Tais respostas remetem ao escrito de Guimarães Rosa 
(1958, p 57): “A colheita é comum, mas o capinar é sozinho”. O resultado 
final – o texto – vai parecer, aos leitores, espontâneo, “redondo”, como se 
fosse a única versão possível daquela conversa entre dois seres humanos. 
Mas somente o jornalista sabe que tal resultado é o ponto final de um 
processo complexo de “capinares”: cortes, fusões, reescrita.

Medina fala sobre o processo:

Desenvolver o encadeamento de perguntas, interferências, interrup- 
ções, reorientações no discurso do entrevistado é, sem dúvida, a de- 
monstração de um desempenho maduro do repórter. E dessa evolução 
da entrevista vai depender, em grande parte, o resultado final quando 
ela for montada na matéria comunicacional. (MEDINA, 1986, p. 29).

Na linguística, Marcuschi (2007, p. 46) dá o nome de retextuali- 
zação ao conjunto de operações que envolvem a passagem de um texto 
falado para um texto escrito. O autor observa que a escrita não consegue 
reproduzir uma série de fenômenos da oralidade, como a forma de 
acentuar e dar entonação às palavras (a prosódia), a gestualidade, o movi- 
mento do corpo e dos olhos. Apesar disso, diz ele, a escrita tem seus pró- 
prios elementos para enfatizar o que deseja e que estão ausentes na fala, 
como tamanho e tipo da letra, cor, formato, elementos pictóricos que 
operam como gestos, mímica e prosódia graficamente representados.

Para jornalistas, é importante compreender a distinção que Marcuschi 
faz entre a transcrição e a retextualização. A primeira envolve a passagem 
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de um texto “sonoro” para a forma gráfica numa série de procedimentos 
convencionalizados, que não interferem de forma significativa na linguagem 
e no conteúdo do discurso produzido. É como faz o historiador que trabalha 
com história oral. Já a retextualização faz uma interferência bem maior.

Em seus estudos, o autor utilizou um modelo que apresenta nove 
operações textuais-discursivas na passagem do texto oral para o escrito. 
A análise de cada uma delas revela que o jornalista recorre as nove para 
fazer entrevistas em formato pingue-pongue, atingindo o auge de matu- 
ridade linguística ao completar a nona operação, que é agrupar argu- 
mentos condensando ideias (estratégia de condensação). O autor cita es- 
tudos que mostram que, em textos de divulgação científica produzidos 
por jornalistas, há casos em que a redução da entrevista com o cientista 
beira, em média, 86%, sendo que apenas 14% do que foi dito é publicado.

Esse processo tem uma série de consequências. Uma das aponta- 
das por Marcuschi é o falseamento, um acréscimo ao texto escrito a 
partir de uma compreensão equivocada do texto falado. Outra é a perda 
de elementos do texto oral, como indícios de humor, deixando o texto 
escrito excessivamente asséptico. Segundo o autor,

Há, no entanto, casos de retextualização em que não se pode falar 
em falseamento, mas em interpretação. Sequer é possível fazer 
um cotejo para verificar o tipo de mudanças operadas. Trata-
se de uma retextualização em que se vai de um gênero a outro, 
com uma série de consequências. Não é uma atividade fácil, pois 
exigirá uma atividade interpretativa muito mais desenvolvida. Esta 
é a posição mais comum no caso dos jornalistas no seu afã diário. 
(MARCUSCHI, 2007, p. 103).

A questão da perda do humor, do “silêncio”, da tensão ou descontra- 
ção que marcam as boas entrevistas é um problema para o jornalista. Para 
resolvê-lo no texto usam-se artifícios gráficos como os três pontos (...), 
indicações entre parênteses – (risos) – ou descrições: fumou oito cigarros, 
interrompeu a conversa aos prantos...

Há, porém, questões que exigem mais cuidados. Uma delas é como 
tratar o que Marcuschi chama de evidências socioletais. Basta o profis- 
sional questionar-se sobre o porquê de manter expressões como “tá” ou 
“né” em algumas entrevistas pingue-pongue e perfis e em outras não, ou 
decidir manter ou ignorar, dependendo do entrevistado, erros de fala 
em relação à chamada “fala culta”. Muitas vezes, tais escolhas revelam 
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preconceitos do jornalista mascarados de “decisão editorial”. Manter 
ou não marcas de dialeto ou regionalismo também se revela algo mais 
distante da naturalidade e neutralidade adotadas por muitos profissio- 
nais quando lidam com a retextualização.

Um exemplo simples usado por Marcushi mostra como o falante 
emite sinais fonéticos que o ouvinte, no caso o jornalista, identifica como 
focos de editoração:

Texto original falado:
o meu pai não... o meu pai já é uma pessoa... ah, ele... já... é uma 
pessoa muito fechada... e... triste...
Texto editorado:
o meu pai já é uma pessoa muito fechada e triste. 
(MARCUSCHI, 2007, p. 56, grifo do autor).

Trata-se da operação mais básica de retextualização, a estratégia de 
eliminação, pela qual são retiradas hesitações e partes de palavras. Mas há 
operações bem mais complexas, como as envolvidas em outro exemplo 
citado pelo autor. Ele utiliza trecho de uma entrevista feita pela Playboy 
com um músico brasileiro, que depois gerou reclamação por parte do 
músico e resposta do jornalista que o entrevistou:

Entrevistador: Você já teve transa homossexual?
Entrevistado: Não, nunca.
Entrevistador: Nem quando criança, troca-troca?
Entrevistado: Não, nem criança.
Texto publicado:
Entrevistador: Você já teve transa homossexual?
Entrevistado: Não, nunca, nem mesmo em troca-troca quando eu 
era criança. (MARCUSCHI, 2007, p. 70-71).

O entrevistado reclamou dos adornos às suas declarações, e re- 
produz-se abaixo parte da resposta do jornalista, que é citada e analisada 
por Marcushi:

Com o aval da concordância expressa do entrevistado e em nome da 
concisão, as duas perguntas foram fundidas em uma só. Não há nisso 
nenhum mistério nem ato condenável. (MARCUSCHI, 2007, p. 71).
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A resposta revela o quão profundo pode ser o abismo que separa o 
falado do escrito, e como são naturalizados, entre os jornalistas, processos 
que deveriam ser mais estudados e compreendidos. Se o trecho for analisado 
do ponto de vista da história oral e da linguística, pode-se dizer que a 
segunda resposta do músico foi enfática: “Não, nunca”. Na retextualização 
feita pelo entrevistador, a ênfase se perde, e fica a impressão de que o músico 
teria se lembrado de algo da infância, que buscou “apagar” no discurso com 
o acréscimo que foi indevidamente colocado na resposta, o “nem mesmo”. 
Palavras feiticeiras! Marcushi analisa o processo:

O entrevistado reclamou de palavras postas em sua boca que não eram 
dele e o entrevistador justificou a fusão de perguntas e respostas como 
ato lícito. Trata-se de uma operação cognitiva em que o entrevistador 
“inferiu” como pertinente fazer um enunciado em que duas pergun- 
tas e duas respostas apareceram fundidas. No caso, não se tratava de 
um acréscimo ou reinterpretação, mas “atribuição de fala”. Se fosse 
um discurso indireto, teria sido menos acintoso aos olhos do entrevis- 
tado. O problema é que, além de haver uma operação de transformação 
com acréscimos e fusões, há ainda a “atribuição de autoria” desse 
mesmo segmento. Baste isso para mostrar como a retextualização é 
perigosa. (MARCUSCHI, 2007, p. 71, grifo nosso).

Acolher discussões nascidas na linguística e na história pode aju- 
dar o jornalista a compreender as nuanças de sua mais básica forma de 
capturar informação, até porque, em larga medida, as decisões sobre a 
retextualização cabem a ele. Dois exemplos, um deles uma entrevista 
pingue-pongue e outro uma reportagem-perfil, ajudam a compreender 
como a passagem do texto oral para o escrito pode ter graus diferentes 
de sucesso, tanto do ponto de vista da qualidade do texto quanto da 
apreensão da “essência” do entrevistado.

O primeiro texto é uma entrevista de Oriana Fallaci com Dom 
Helder Câmara publicada na antologia Entrevista con la historia. Nele, 
Fallaci pergunta:

O.F. – Dom Helder, não há palavra mais utilizada que a palavra 
justiça. O que entende você por justiça?
D.H.C. – Justiça não significa impor a todos uma mesma quan- 
tidade de bens e de idêntica maneira. Seria atroz. Seria como se 
todos tivessem o mesmo rosto e o mesmo corpo e a mesma voz e 



65<<  Sumário Capítulo 4 • Entrevista jornalística como técnica...

o mesmo cérebro. Eu creio no direito de ter rostos diferentes e cor- 
pos diferentes e vozes diferentes e cérebros diferentes. (FALLACI, 
1968a, p. 544, tradução nossa).

A aliteração do “e” na sequência da resposta dá musicalidade ao 
trecho, e uma ênfase diferente da produzida se a jornalista escrevesse: Seria 
como se todos tivessem o mesmo rosto, corpo, voz e cérebro. Eu creio no direito 
de ter rostos, corpos, vozes e cérebros diferentes.

Outro exemplo é a reportagem-perfil de Dom Pedro Casaldáliga 
feita por Laura Greenhalgh para O Estado de S. Paulo. Ela utiliza discurso 
direto e indireto, mas, em vez de usar aspas para atribuir fala, opta por en- 
tregar parágrafos inteiros ao personagem, os quais são destacados em itá- 
lico. O contraponto permite que, no discurso indireto, a jornalista mescle 
histórias de Dom Pedro e da prelazia de São Félix do Araguaia, descrições 
do espaço geográfico, os conflitos com a Igreja, o dedicado trabalho de 
organização do arquivo da prelazia. No final do texto, a repórter brinda 
o leitor com a mais deliciosa descoberta que fez sobre seu entrevistado:

Gosta é de brincar com palavras. Aprecia a precisão das frases de 
para-choque de caminhão e as sacadas de certas propagandas. Seria 
publicitário se não fosse padre. Ante a incredulidade da jornalista, 
oferece um haikai, embalagem de suas convicções.
Tudo é
Relativo.
Menos Deus 
E a fome. (GREENHALGH, 2006, p. J8).

São textos como os citados que fazem as palavras “colarem” no corpo 
e na memória do leitor. A polissemia, a pluralidade de sentidos que pro- 
piciam, revela a beleza que o texto jornalístico pode atingir, a imensidade de 
reações que ele pode provocar no leitor. Para capturar o sopro da palavra, 
o conhecimento próprio do jornalismo, aliado às contribuições da história 
oral e da linguística, permite uma compreensão mais ampla de um processo 
fundamental na teoria e na prática profissional. Nesse sentido, também 
o ensino do jornalismo deve incorporar essas diferentes perspectivas 
propiciadas por outras disciplinas para aprofundar a discussão sobre a 
dupla dimensão da entrevista, de técnica para a obtenção de informações e 
de enquadramento no gênero jornalístico informativo.
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Capítulo 5

Oficinas de redação jornalística:  
notas de aula

Gilka Girardello

As coisas mais interessantes que vi acontecerem nas aulas de Redação 
que dei por quase 20 anos no Curso de Jornalismo sempre aconteciam 
quando as aulas tinham mais o caráter de oficina, de ateliê, de cozinha. 
Me diverti muito naquela cozinha, admito: escolhia uma matéria da Marie 
Claire sobre parteiras indígenas e ficava vendo os debates sobre dor do 
parto que se travavam entre os rapazes e as moças enquanto eles escreviam 
o exercício que eu tinha pedido. Distribuía cópias de uma matéria sobre 
a Guerra nos Bálcãs e a líamos junto com relatos da Guerra do Tucídides, 
do Hemingway, do Euclides da Cunha. Como é que os escritores viam 
essas guerras? Como e com que artifícios de linguagem nos davam a ver 
as batalhas, as filas de famintos, as explosões de pólvora? O que podíamos 
imaginar de suas estratégias de entrevista? Como equilibravam os fatos 
com as vozes e, sobretudo, como modulavam a própria voz narrativa para 
dizer o que diziam? E como nenhuma dessas questões é puramente técnica, 
mas também estética e política, o clima na “cozinha” muitas vezes pegava 
fogo, no melhor sentido. Quando eu achava um texto que sabia que era 
bom e importante, mas não tinha tempo de estudar direito, tirava xerox 
dele e entregava para os alunos, achava alguma forma de justificar a escolha 
(e é sempre muito fácil justificar a leitura de um bom texto numa sala de 
aula, ainda mais de Jornalismo) e passávamos a manhã a debulhar o tal 
texto. Acho que aprendi com meus alunos de Redação mais do que em toda 
a minha vida como estudante em salas de aula.

Professor prepara aula o dia inteiro, até sem querer. Olha pela janela 
do carro e vê uma coisa que vai usar na aula. Vê um filme, toma banho, 
conversa com alguém e lembra-se de uma coisa que tem a ver com outra 
coisa que se pensou que seria bom trabalhar com os alunos. Então, como 
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faz todo professor de Redação, sempre levei para a aula todo tipo de artigo, 
matéria, notícia, reportagem, conto, poema, roteiro, ensaio, e sobre os mais 
diferentes assuntos. No meio disso tudo, também, é claro, lia com eles 
textos de referência, normas e orientações sobre textos jornalísticos. De 
uma temporada que passei estudando em Nova York, juntei uma pilha de 
livros americanos sobre escrita, e especialmente sobre escrita jornalística. 
Traduzia e discutia com os alunos os textos que achava mais inteligentes e 
menos prescritivos. Mesmo quando não concordávamos com esses textos, 
ou quando eles estavam evidentemente falando de uma sociedade e de 
uma cultura de imprensa muito diferente da nossa, eles eram úteis para 
nos fazer refletir sobre os textos dos jornais brasileiros, e sobre as coisas 
que nós escrevíamos, ali na sala de aula, em pesadas máquinas Remington 
e depois, mais tarde, já nos computadores. (Digo que “nós” escrevíamos 
porque duvido que exista um professor de redação jornalística que aguente 
ficar só mandando os outros escreverem sem querer escrever também).

Este texto, então, é uma seleção comentada de materiais que achei 
úteis, de um modo ou outro, para oficinas de redação jornalística, que é 
como estou chamando as aulas mais voltadas ao desenvolvimento da 
sensibilidade da turma para as possibilidades técnicas e expressivas do texto 
jornalístico complexo. Vou aqui me concentrar nos textos de referência 
dessa coleção norte-americana, fazendo amplas citações deles, justamente 
por serem de difícil acesso no Brasil. Para que se entenda o contexto em que 
foram utilizados, cito outros objetivos daquelas aulas – e recorro agora ao 
programa da disciplina, de currículo já extinto: 

[...] desenvolver a familiaridade dos alunos com um amplo repertório 
de formatos sugeridos pela literatura contemporânea, pela história 
do jornalismo brasileiro e por projetos recentes de comunicação, 
impressos e on-line; incentivar a experimentação e a pesquisa no 
campo da linguagem jornalística; explorar diferentes possibilidades 
de adequação e enriquecimento mútuos entre o trabalho de repor- 
tagem e a redação do texto; aprimorar o conhecimento do idioma e 
o domínio prático de suas possibilidades expressivas.

A espinha dorsal do programa de uma dessas disciplinas, chama- 
da de Redação V em nosso currículo da época, era o estudo de textos 
teóricos, literários e jornalísticos como estimuladores da produção de 
matérias com ênfase nos seguintes aspectos: 
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a) a imagem (aspectos visuais na composição do texto); 
b) as vozes (modos de falar e valorização da oralidade); 
c) o perfil (caracterização dos indivíduos, personalidade e perso- 

nagem); e 
d) a narrativa (formas de estruturação do texto final).

Para estabelecer o pacto de que nossa aula deveria ser uma oficina, 
muitas vezes me vali de preciosos escritores que, ao refletirem sobre o 
processo da escrita, agem sobre os leitores de forma liberadora, já que 
unem um raciocínio rigoroso e a exigência de clareza e precisão no texto 
final a uma total reivindicação de liberdade nas fases preliminares da 
escrita. Uma dessas escritoras é Natalie Goldberg, que apresenta o que 
brincalhonamente chama de suas “dez regras para a prática de escrever”, 
sendo esta a regra número um:

Mantenha sua mão em movimento. Quando sentar para escrever 
por dez minutos, não pare – mesmo que caia um míssil do outro 
lado da rua oito minutos depois de você ter começado. Procure um 
lugar mais tranquilo e siga escrevendo até o fim do tempo a que 
tinha se proposto.
Qual o sentido disso? Quase sempre, quando escrevemos, mistu- 
ramos o criador com o editor. Imagine que a mão com que você 
escreve seja o criador, e a outra, o editor. Agora entrelace as 
duas mãos, prendendo seus dedos. É isso que acontece quando a 
gente escreve. A mão que trabalha quer contar o que aconteceu 
sábado à noite: “Tomei uísque à noite inteira e não tirei os olhos 
das costas de um homem do outro lado do bar. Ele estava de 
camiseta vermelha. Imaginei que fosse muito charmoso. Às três da 
madrugada ele finalmente se virou para o meu lado e quase cuspi 
no cinzeiro quando o vi. Parecia um vira-lata molhado e ban- 
guela.” Mas a mão que escreve mal começa a traçar as primeiras 
palavras – “Tomei uísque à noite inteira...” – quando a outra mão 
lhe agarra os dedos com força e a mão que escreve não consegue 
mais se mexer. O editor diz para o criador: “Olhe, isso não vai 
ficar legal, essa história de uísque e coisa e tal. Não conte isso pra 
ninguém. Tenho uma ideia melhor: ‘Ontem à noite tomei um copo 
de leite morno e fui para a cama às nove horas.’ Escreva isso. Vou 
soltá-la para você trabalhar tranquila”.
Se você mantém sua mão criadora em movimento, o editor não 
consegue agarrá-la. Ela consegue escrever o que quer. Manter a 
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mão em movimento fortalece o criador e dá pouco espaço para que 
o editor lhe pule em cima.
Manter a mão em movimento é a principal regra da prática de 
escrever. (GOLDBERG, 1986, p. 48, grifo da autora).1

Outro bom conselho geral dado pela mesma autora, precioso para 
jornalistas, é o de ser específico: “Não diga ‘fruta’. Diga que tipo de fruta – 
‘uma romã’. Dê às coisas a dignidade de seus nomes” (GOLDBERG, 
1986, p. 63, grifo da autora). Ela conta que uma vez resolveu que tinha 
que aprender os nomes de todas as plantas da redondeza. Comprou um 
livro sobre elas e andava para cima e para baixo pelas ruas arborizadas 
do bairro, puxando assunto com donas de casa e jardineiros, tentando 
descobrir o nome de cada árvore, de cada flor. 

Quanto mais sabemos o nome de alguma coisa, afastamos a névoa 
da mente, pisamos mais firme o chão. Se eu ando pela rua e vejo uma 
“bromélia” ou uma “avenca”, me sinto mais amigável em relação ao 
ambiente. Percebo o que está ao redor e posso dizer seu nome. Fico 
mais ligada. (GOLDBERG, 1986, p. 70, grifo da autora).

No mesmo dia em que lemos esse texto na aula, lemos também 
um trecho do romance Estorvo, de Chico Buarque, em que ele dedicada- 
mente nomeia cada planta da casa de um personagem (“Tendo feito um 
estágio no jardim botânico, minha irmã gosta de andar pelo arvoredo 
ao largo da casa, podendo distinguir o ipê do carvalho, da oiticica, do 
jequitibá ou da maçaranduba” (BUARQUE, 1991, p. 15)). Durante e depois 
da leitura de textos como esses, que são críticos e também poéticos, nossa 
sensibilidade para os poderes da linguagem fica mais aguçada, e buscar 
isso era o primeiro objetivo do curso.

A seguir, tínhamos várias aulas explorando a questão da visibilida- 
de, da capacidade de as palavras darem a ver. Uma forma de entrar no 
assunto poderia ser a famosa advertência de Italo Calvino de que, no atual 
“[...] dilúvio de imagens pré-fabricadas”, estamos correndo o perigo de 
perder uma capacidade humana fundamental: a capacidade de pôr em foco 
visões de olhos fechados, de fazer brotar cores e formas de um alinhamen- 
to de caracteres alfabéticos negros sobre uma página branca, de pensar por 
imagens (CALVINO, 1990, p. 107-108). 

1 As traduções neste capítulo são minhas.
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A mesma Natalie Goldberg nos ajudava a ir adiante, em nossas va- 
riações sobre o tema da visibilidade na escrita. Os textos dela, ou por estilo, 
ou simplesmente por quererem agarrar o leitor a unha para sua meditação 
libertária, chamam o leitor de “você”, e de vez em quando dão conselhos 
explícitos, mas no fundo nada têm de prescritivos, e sim de provocativos: 
“Não conte, mostre. [...] Não diga aos leitores o que eles devem sentir. 
Mostre-lhes a situação e aquele sentimento vai despertar dentro deles” 
(GOLDBERG, 1986). Um exemplo que a autora dá:

Quando você assiste ao nascimento de uma criança, pode acontecer 
que você chore, ou cante. Descreva o que vê: o rosto da mãe, o 
turbilhão de energia quando o bebê enfim entra no mundo depois de 
várias tentativas, o marido respirando junto com a mulher, passando 
um pano úmido na testa dela. O leitor vai entender, sem que você 
tenha que discutir a natureza da vida. (GOLDBERG, 1986, p. 68).

Os estudantes costumavam achar divertido o tom casual do conselho 
da autora, como que presumindo que os leitores vissem bebês nascendo 
todos os dias. Mas, talvez também por causa dessa irreverência, o recado 
central tinha sido dado: é importante que as palavras façam o leitor ver.

Gosto muito desse texto e o teria usado com os alunos de qualquer 
forma, mas fiquei feliz quando encontrei uma boa ponte entre ele e a 
redação especificamente jornalística. Era um artigo chamado justamente 
“Mostre, não conte”, escrito por um jornalista:

Podemos começar com Tolstoi, que disse, ao descrever a força de sua 
obra-prima, Guerra e Paz: “Eu não conto, eu não explico. Eu mostro. 
Deixo meus personagens falarem por mim.” Em resumo, uma das 
primeiras regras de redação do repórter poderia ser: “Mostre, não 
conte”. Contar deixa passivo o leitor ou ouvinte. Mostrar faz com 
que ele se envolva. Quando o repórter faz acontecer, o leitor vai para 
dentro da matéria. O repórter desaparece enquanto intermediário 
entre o evento e o leitor. [...] Louis Lyons, um jornalista de Boston, 
diz que nunca esqueceu a lição que um de seus primeiros editores 
lhe ensinou: Quando eu era repórter iniciante, tinha que fazer uma 
matéria sobre o relatório financeiro bimestral do Departamento de 
Trânsito de Boston, que estava sempre deficitário. Mas daquela vez 
eles tinham conseguido sair do vermelho, e eu sabia o quanto aquele 
fato era extraordinário. Escrevi: “O departamento de Trânsito de 
Boston obteve um resultado surpreendente: registrou lucro”. O velho 
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editor da noite trouxe minha matéria de volta até a mesa onde eu 
estava. Ele sabia que eu era novo no ramo. Então, gentilmente, o que 
não era característico dele, apontou o problema: “‘Surpreendente’ 
pertence ao vocabulário do editor, não do repórter. Escreva a matéria 
de modo que o leitor diga: “isso é surpreendente”. (MENCHER, 1981, 
p. 163-164, grifo do autor).

Daí em diante, ficava aberto o caminho para uma série de exercícios, 
experimentações de linguagem em que os alunos, a partir de reportagem, 
escrevem procurando extrair o máximo das possibilidades da lingua- 
gem de ativar a imaginação. Não se estava obviamente propondo que as 
notícias de jornal passassem a ser escritas daquele jeito de cabo a rabo, 
mas sim desenvolver a sensibilidade da turma para a linguagem e seus 
efeitos de produção de sentido, o que em geral acaba aguçando a própria 
forma de se ler textos jornalísticos.

A etapa seguinte no programa era dedicada às “Vozes”, aos modos 
de citar, à valorização da oralidade. Fazíamos um breve passeio teórico 
sobre voz narrativa, incluindo um pouco de Bakhtin e de contribuições da 
etnografia ao tema da transcrição da fala, líamos diálogos de teatro e roteiros 
de cinema. Da coleção de textos que eu tinha traduzido, o mais útil nesse 
momento era um artigo de um editor do Washington Post, Rene Cappon, 
chamado “Citações: nas suas palavras ou nas minhas?” (CAPPON, 1982). 
Ali ele contava, por exemplo, que um texto de reportagem sem citações 
é “estéril como uma paisagem lunar”, mas admitia que se as pessoas não 
dizem coisas brilhantes, não se pode obter citações brilhantes, e que muitas 
vezes o que as pessoas dizem resulta em citações pálidas ou verbosas.  
A alternativa é o critério na decisão sobre o que e como citar:

Você pode ser seletivo a respeito do que vai usar. Muitos redatores 
parecem achar que as aspas em si podem transformar um resmungo 
numa grande declaração. (Smith disse que aceitou o trabalho porque 
representará um “desafio”.) Em entrevistas feitas com calma, os 
repórteres habilidosos podem pacientemente jogar a linha até que 
alguns peixes vistosos engulam a isca. No calor da busca diária de 
notícias, porém, há muito menos chances de se fazer isso. Agarram-
se as citações na corrida: o comentário apressado de um advogado, a 
lenga-lenga de um policial, um pouco de fumaça levantada por um 
burocrata que tenta esconder-se atrás de uma barreira de palavras. 
É pegar ou largar. As citações não estão sujeitas à revisão. Uma vez 
colocadas entre aspas, as palavras têm que ser exatamente aquilo que 
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as pessoas disseram. Tentativas de “melhorar” a citação, mudando a 
ordem das palavras, ou alterando-as, são infrações criminais. Você 
não pode ir além de arrumar pequenos erros gramaticais e omitir 
repetições sem sentido. (CAPPON, 1982, p. 71, grifo do autor).

Para ele, a arte da citação se resume a saber quando citar, quando pa- 
rafrasear e quando deixar de lado aquele trecho da fala da pessoa. Ele dá o 
exemplo de uma citação (a) que funcionaria melhor se fosse parafraseada (b):

a) O senador disse que “durante esse período de tempo, que se 
prolongou durante seis anos, este subcomitê realizou um total de 
apenas seis dias de audiências”.
b) O senador disse que o subcomitê tinha realizado apenas seis dias 
de audiências num período de seis anos. (CAPPON, 1982, p. 71).

Cappon comenta que quando as aspas assinalam “[...] a presença de 
uma voz humana”, o leitor espera um tom diferente da secura do discurso 
factual, e dá o exemplo de uma matéria frustrante nesse sentido:

Mais de seis mil pássaros exóticos foram destruídos em um impor- 
tante centro de pesquisa em Miami, por causa de um surto da doen- 
ça de Newcastle, um vírus que mata galinhas domésticas. “Todos os 
pássaros morreram, e estamos limpando e desinfetando a área”, disse 
Connie Crunkelton, do Ministério da Agricultura. “Não temos ainda 
o total do prejuízo, mas esperamos chegar a esse total em breve”, ela 
acrescentou. (CAPPON, 1982, p. 73, grifo do autor).

“Colocar esse tipo de dado entre aspas é como tentar musicar a 
lista telefônica”, observa o autor. Ele explica que o objetivo das citações 
é “[...] resumir o que a pessoa tem na cabeça, cristalizar uma emoção 
ou atitude, oferecer uma perspectiva individual, preferivelmente de  
um modo conciso e interessante”, e dá o exemplo abaixo, retirado de uma 
matéria do New York Times sobre uma prisão na Irlanda do Norte onde 
militantes do IRA estavam em greve de fome: “Quando eles entram aqui, 
não há mais revolta, não há mais brigas”, disse um atendente do hospital. 
“Eles colaboram e são educados nesse estágio final. Ficam ali e morrem 
calmamente” (CAPPON, 1982, p. 72).

Fazer uma paráfrase nesse caso teria sido “um pecado”, comenta 
Cappon. Para ele, as citações, além de acrescentarem vida ao texto, também 
cumprem uma série de funções-padrão:
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• documentar e apoiar declarações em terceira pessoa;
• apresentar material controvertido, em que o uso preciso das palavras 

pode fazer uma grande diferença, como em contextos jurídicos;
• captar diferenças e nuanças em trechos importantes de declarações, 

e transmitir o sabor da linguagem do falante;
• destacar diálogos e testemunhos em julgamentos, audiências, reuniões 

e outros encontros nos quais muito se fala (CAPPON, 1982, p. 73).
Em muitos casos a pertinência deve prevalecer sobre o colorido, 

observa Cappon, sugerindo que no fato de discursos de autoridade, por 
exemplo, se coloque os trechos mais importantes entre aspas, mesmo que 
não sejam lá tão brilhantes. E dá o seguinte exemplo:

O primeiro-ministro do Zimbábue, Robert Mugabe, disse ontem em 
Salisburia que os estados negros do sul da África devem libertar-se da 
exploração econômica estrangeira, que fez deles “fantoches ou eternos 
mendigos”. Mugabe, na abertura da Conferência de Desenvolvimen- 
to Coordenado do Sul da África, em um hotel em Salisburia, acusou 
investidores estrangeiros inescrupulosos de manterem algemados 
os recursos naturais da região. “Nós permanecemos dominados por 
grandes senhores econômicos, como éramos dominados por grandes 
senhores políticos ontem”, disse o primeiro-ministro do Zimbábue, 
antiga Rodésia, ex-colônia britânica, há pouco tornada independente. 
O primeiro-ministro criticou especialmente as multinacionais que, 
segundo ele, “nos dão a parte do rato e ficam com a do leão”. As nações 
africanas, disse Mugabe, estão aprisionadas em condições comerciais 
desfavoráveis. Elas vendem barato suas matérias-primas e têm que 
pagar preços exorbitantes pelos produtos importados. (CAPPON, 
1982, p. 78, grifo do autor).

Aqui cabe uma observação sobre a atualidade dos materiais jorna- 
lísticos que se leva à sala de aula. Por um lado, é muito importante que se 
trabalhe com textos atuais, como o jornal do dia, a revista da semana e o 
website de uma hora atrás. Isso não apenas anima a aula, como também 
permite que os temas da atualidade sejam discutidos com mais profun- 
didade do que nas conversas de corredor, cabendo ao professor a função de 
mediador, de alguém capaz de contextualizar as questões e ajudar a turma e 
enxergar o complexo de forças políticas e culturais que atuam na produção 
de cada texto específico. Ao mesmo tempo, exemplos de matérias jorna- 
lísticas menos recentes, ou definitivamente antigas – como o exemplo citado 
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acima, ou como um relato do suicídio de Vargas, da queda de Allende no 
Chile, da queda do Muro de Berlim – podem cumprir ainda uma função de 
ampliação de repertório histórico nos nossos jovens estudantes, permitin- 
do também uma sensibilização para o caráter histórico das próprias formas 
de reportar e escrever notícias.

Na semana do atentado aos trens em Madri em 2003, por exemplo, 
lemos a cobertura feita pelo repórter enviado brasileiro Clovis Rossi, para- 
lelamente à cobertura da queda das Torres de Nova York, ocorrida dois 
anos antes. As matérias enviadas por Robert Fiske sobre a Guerra do Iraque 
trouxeram atualidade à análise de textos enviados por Hamilton Ribeiro 
do Vietnam na década de 1960. O foco das aulas era o texto, mas não em 
uma perspectiva meramente formal, e sim aberta às dimensões conjuntu- 
rais que o conformam. Ou seja, a máxima de o jornal de ontem só serve 
para enrolar peixe definitivamente não se aplica às oficinas de redação.

O tema “perfil” também costuma gerar situações de aula muito ricas. 
Um dos referenciais teóricos brasileiros que nos apoiou ao longo dos anos 
foi Povo e Personagem, de Cremilda Medina. Quanto aos materiais norte-
americanos, destaco um artigo de Melvin Mencher dedicado à construção 
dos perfis jornalísticos. Segue uma passagem dele:

O perfil não deve ser o relato apressado de uma entrevista com o 
sujeito. Quando a repórter Mary Ann Giordano foi escalada para fazer 
o perfil de um professor de inglês de uma escola de ensino médio de 
Nova Jérsei que tinha sofrido ataques por defender a liberdade de 
expressão de seus alunos, considerou diversas “áreas de reportagem”. 
“Observei Downs em ação com seus alunos. Imediatamente percebi 
seu calor e comunicação, o clima agradável e relaxado entre eles. 
Nem sempre nossos instintos têm razão, mas, a não ser que alguma 
coisa me diga o contrário, tento seguir o que sinto como hipótese 
para a matéria.” Ela entrevistou outros professores e descobriu que 
Downs era apreciado e respeitado. “Como os alunos, eles achavam 
que Downs era uma pessoa boa e corajosa, uma inspiração para 
eles.” Ela também entrevistou ex-alunos, funcionários da escola, e 
o próprio Downs. Ficou surpresa ao ver que “um homem em vias 
de ser despedido não tivesse qualquer medo de falar. “Observei 
Downs com atenção durante a entrevista. Suas características – seus 
cabelos grisalhos, seu cansaço, sua natureza contida e cavalheiresca – 
me disseram muito sobre ele. Notei sua roupa, seu jeito de falar. 
Quando falava, cortava o ar com as mãos para sublinhar questões de 
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princípio. Anotei tudo, e incluí muito daquilo na matéria. “Eu tinha 
que lembrar a mim mesma que o que estava em pauta era Downs, e 
não o que tinha acontecido com ele, embora aquilo fizesse parte da 
história. Eu tinha que lembrar que um perfil não é uma biografia”. 
(MENCHER, 1981, grifo do autor).

Quando chegávamos a esse momento da disciplina, já haviam sido 
feitas muitas experimentações com imagens e vozes, de modo que os fun- 
damentos técnicos da linguagem provavelmente já estavam disponíveis 
para dar textura à redação dos perfis. 

A etapa seguinte era dedicada à reunião de tudo o que fora visto, 
ou seja, à estruturação da matéria. Mais uma vez, Medina fornecia um 
apoio introdutório, com o capítulo “E agora, o que faço com tudo isso?”, 
do livro Entrevista, o diálogo possível, em que a autora sistematiza as 
opções formais que temos de fazer antes de escrever um texto baseado 
em reportagem. Logo, discutíamos diversas ideias sobre o processo de 
estruturação de um texto, a partir de fragmentos como estes:

1. “O ato de escrever me inspira” (E. M. Forster).
2. “Prosa é arquitetura, não decoração de interiores” (Ernest 
Hemingway).
3. “O que mais me deixa contente é a hora de reescrever. Na primei- 
ra versão você deixa claro quais são suas ideias, qual é o seu tema; 
se você vai usar alguma metáfora, já a coloca; e, certamente, você 
tem que descobrir aonde quer chegar. Mas a segunda versão, 
para mim, é como fazer faxina na casa, jogar fora o lixo, botar as 
coisas na hora certa, deixar tudo arrumado. Gosto do processo de 
arrumar o texto” (Ellen Goodman).
4. “Assim que tiver o lead, escreva a matéria rapidamente. É uma boa 
ideia escrever a primeira versão sem consultar as anotações. Assim 
nosso cérebro terá feito todo o trabalho; em geral, teremos nos lem- 
brado de tudo o que é importante e esquecido o que merecia mesmo 
ser esquecido. [...] Depois, volte e cheque cada fato, cada nome, cada 
detalhe, cada estatística, cada citação. Coloque a matéria numa ordem 
que dispense transições. Varie a extensão dos parágrafos e das frases. 
Quanto mais vital e complicada for a questão, mais curta a frase ou o 
parágrafo. Coloque informação significativa no começo e no fim de 
cada parágrafo.” (MURRAY, 1983, p. 6-7).
5. “Alguns repórteres não precisam fazer esquemas por escrito an- 
tes de redigir matérias longas, pois conseguem manter o esquema 
claro na mente. Outros só precisam rabiscar umas poucas palavras 
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para se lembrar dos temas e da ordem em que devem ser usados. 
Qualquer que seja o método, a organização é essencial. [...] Aten- 
ção: resista à tentação de usar uma citação dramática ou de contar 
um incidente simplesmente porque eles são atraentes. O material 
precisa ilustrar o tema central. Se esse não for o caso, coloque o 
exemplo em outro lugar do texto, ou abandone-o, ainda que tenha 
dado muito trabalho para se obtido, ou que seja muito interessante. 
Outros problemas que podem acontecer:
a) O tema é amplo demais. Divida-o em temas menores com os quais 
você possa lidar mais facilmente. Considere a possibilidade de deixar 
de lado ou subordinar drasticamente alguns dos subtemas.
b) O tema é muito insignificante para o espaço que lhe foi destinado. 
Junte-o a outro tema ou descarte-o.
c) A transição entre um tema e outro ficou desajeitada. Para passar de 
um tema a outro com mais fluência, reordene os temas para que a 
ligação seja mais natural.
d) Um longo bloco de informações de contexto – história, explicação – 
impede que a matéria flua. Divida o material e incorpore-o à narra-
tiva.” (MENCHER, 1981, p. 221-222).
6. “Uma matéria de revista precisa de estrutura. Como um rio, ela 
pode fazer todo tipo de curva, mas fica sempre em suas margens.  
Os leitores devem poder segui-la como se estivessem em uma canoa, 
curiosos sobre o que há depois da próxima curva. A narrativa cro- 
nológica, que salvou a vida de Scherazade, é a estrutura mais simples 
e quase sempre efetiva, principalmente na reconstrução de eventos 
amplos como a erupção do Monte Santa Helena. Muitas vezes as ma- 
térias incluem trechos de cronologia modificados através de diver- 
sos recursos. Você pode começar no meio da ação e usar flashbacks. 
Você pode temperar a cronologia com previsões, pistas daquilo que 
está depois da curva.” (CAPPON, 1982, p. 119-120).

Orientações como essas podem ser usadas para desencadear a discus- 
são sobre um texto e não, evidentemente, para “resolvê-la” de modo cabal. 
Como se pode perceber, elas são apenas sistematizações pessoais e subjetivas 
da prática de jornalistas experientes, em contextos sociais, culturais e histó- 
ricos bastante específicos – e não regras a serem assimiladas, ou “ensinadas”. 
Um dos objetivos de uma oficina de redação é aguçar a sensibilidade dos 
alunos quanto aos recursos e efeitos da linguagem, e a percepção de outros 
redatores sobre as minúcias da confecção textual é sempre útil nesse sentido, 
mesmo se, eventualmente, discordarmos das sugestões delas decorrentes.
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O uso de referências como essas, originárias de outro tempo e lugar, 
só fará sentido se for articulado ao aqui e agora, ou seja, à reportagem que 
está on-line neste momento, ou no jornal de hoje e na revista que está nas 
bancas esta semana. É por isso que sempre achei as oficinas de Redação 
Jornalística, na universidade, um dos lugares mais interessantes para se 
ganhar o pão de cada dia. 
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Capítulo 6

Da apreensão do tempo ao pormenor  
inútil nos relatos jornalísticos

Daisi Vogel

Naquela manhã de 11 de setembro de 2001 em que dois aviões 
voaram, um logo depois do outro, contra as paredes das torres gêmeas 
do World Trade Center, em Nova Iorque, instalou-se de imediato um 
estado de incompreensão total. Uma incompreensão aguda, disseminada 
em tempo real pelas redes de televisão por todo o planeta. A imagem 
espetacular da colisão dos aviões contra as torres foi reprisada centenas, 
milhares de vezes. E, por horas, tudo o que se ouvia, enquanto se viam as 
imagens, era uma espécie de gagueira.

Era impossível compreender aquelas estranhas primeiras imagens 
por si mesmas, e os repórteres, âncoras e comentaristas que sustentavam 
“ao vivo” a exibição e reexibição das mesmas cenas não conseguiam 
articular nenhum relato, repetiam frases relativamente desconexas. Puro, 
em si mesmo, um acontecimento, por mais extraordinário, não faz 
nenhum sentido. Naquele episódio de 11 de setembro, foram necessárias 
muitas horas para surgirem as primeiras especulações sobre alguns 
enredos possíveis, das causas às dimensões dos atentados, enquanto as 
torres ainda entravam em ruína.

Aos poucos, e sucessivamente durante dias, semanas e meses, bus- 
cou-se agregar as informações que permitissem colmatar uma narrati- 
va plausível, capaz de preencher de sentido um evento que, separado 
de suas possíveis causas e de suas imensas consequências, permanecia 
ininteligível. Foi necessário um trabalho minucioso de investigação e or- 
denação de dados para alcançar sequências narrativas capazes de cobrir 
o acontecimento de significado. E mesmo que não se possa ter segurança 
na confiabilidade dessas narrativas, foram elas que tornaram possível a 
inscrição do atentado e sua tragédia na história.
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Concretamente, estabelecer um enredo, organizar uma narrativa, 
é fundamental para o entendimento e para a estruturação da experiência 
humana e, por isso mesmo, primordial para a cultura. As histórias, os 
relatos, as narrativas, são, como diz Jonathan Culler, a principal maneira 
pela qual entendemos as coisas, “[...] quer ao pensar em nossas vidas como 
uma progressão que conduz a algum lugar, quer ao dizer a nós mesmos 
o que está acontecendo no mundo” (CULLER, 1999, p. 84). E Walter 
Benjamin (1993), em seu ensaio sobre o narrador, esboça com bastante 
riqueza como a narrativa foi, na história cultural, o recurso fundamental 
para intercambiar experiências e, assim, estabelecer e aprofundar vínculos 
de pertencimento e comunidade.

Acontecimentos soltos, que não conseguimos organizar na forma de 
um relato, vão permanecer barrados, em termos de sentido. Mesmo em 
nossas vidas pessoais, contar o que nos acontece é muitas vezes a única pos- 
sibilidade de conviver com nossos eventos. A estruturação de um enredo, 
mesmo que atravessado por falseamentos (reconhecidos ou não como tais), 
opera como estabilizador: em condição de crise, permite a tranquilidade, 
mesmo que enganosa e provisória, da sensação de entendimento. Quase 
toda, senão toda, a apuração jornalística é uma busca por uma narrativa 
plausível, uma busca pelas informações que, somadas, sustentam o relato 
do repórter. Apurar é, nessa perspectiva, perseguir e coletar os elementos 
de enredo que permitirão organizar uma história.

Existe uma lógica nos relatos que é interior a eles. Ela é diferente 
da lógica científica, em que a relação entre causas e efeitos é definida pela 
repetição dos experimentos, até alcançar resultados estáveis que adquirem 
o estatuto de leis. Porém, embora nos relatos os eventos não fiquem sub- 
metidos ao mesmo tipo lógico de explicação de causa e de efeito que existe 
na ciência, opera neles uma composição, que permite entender como uma 
coisa qualquer levou à outra. Roland Barthes (1987, p. 132), ao se referir 
a esse caráter preditivo da narração, diz que ela se desenvolve como um 
“vasto dispatching”, ou seja, como uma remessa ou envio de situações em 
sequência. Isso é válido para as histórias “inventadas” tanto quanto para a 
história avalizada pelos historiadores. Estes, quando escrevem “a história”, 
ordenam eventos numa lógica plausível de causas e consequências, que, no 
entanto, não deixa de ser uma somatória de possibilidades, e que nunca se 
restringe a uma operacionalidade científica de leis.

Jonathan Culler (1999, p. 85) fala de um impulso humano básico de 
ouvir e contar histórias. Ele remete ao que chama de competência narrativa, 
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uma habilidade que as crianças demonstram ter desde pequenas, na medida 
em que percebem quando uma história perde o fio condutor. Se contarmos a 
história de Branca de Neve e, de repente, ela perder os dois filhos na floresta 
da bruxa, a criança-ouvinte logo dirá “mas ela não tinha filhos”. E se o final 
de uma história não resolve as questões dos personagens nem os mistérios do 
enredo, qualquer ouvinte dirá “mas sim, e daí”?

De maneira muito simples, pode-se dizer que o enredo, substrato 
básico de uma história, existe quando ocorre a irrupção de um aconte- 
cimento que altera a situação inicial das coisas. Então, toda história pres- 
supõe uma situação inicial que é transformada pela irrupção de algum 
acontecimento. A relação plausível (não necessariamente realista) entre 
essas sequências é que constitui a lógica peculiar das narrativas. Diz 
Culler (1999, p. 86): “Uma mera sequência de acontecimentos não faz 
uma história. Deve haver um final que se relacione com o começo – de 
acordo com alguns teóricos, um final que indique o que aconteceu com o 
desejo que levou aos acontecimentos que a história narra”.

Um exemplo clássico é a frase inicial da novela A metamorfose, de 
Franz Kafka, considerada por muitos a mais extraordinária e eficiente 
frase inicial de toda a literatura ocidental: “Quando certa manhã Gregor 
Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama me- 
tamorfoseado num inseto monstruoso” (KAFKA, 1997, p. 7). Essa frase 
inicial exemplifica como se cria um desejo, e como o relato e seu desfecho 
devem, a todo momento e até o fim, explicações a esse começo. No 
jornalismo, idealmente esse começo que desperta um desejo é o lead. Não 
necessariamente o lead clássico, mas o suprassumo do interesse da histó- 
ria, que captura o ouvinte ou leitor e o conduz, então, pela história que 
segue, como quem cria e satisfaz uma vontade de saber.

A lógica da história depende do que podemos chamar de eficácia 
narrativa. Entre os vários aspectos determinantes para a eficácia narra- 
tiva estão:

1. o narrador, ou seja, quem conta a história, que não necessariamente 
é o autor, mas sempre assume certa autoridade em relação à história 
que se narra; 

2. as condições de entendimento dos desenvolvimentos temporais, não 
necessariamente lineares; 

3. o endereçamento compatível a um público receptor; e 
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4. a existência de ponto(s) de vista convincente(s), que nada tem a ver 
com a opinião de alguém, mas com a perspectiva (ou mesmo as 
perspectivas) da qual se conta a história. 
O ponto de vista não necessariamente é o ponto de vista do narrador, 

pois aquele que conta a história pode contá-la sob a perspectiva de algum 
outro ou mesmo de mais de um personagem. Falarei brevemente desses 
quatro aspectos, nessa mesma ordem.

Toda história tem um narrador, que pode se colocar dentro da his- 
tória ou fora dela. Há narradores em primeira pessoa e em terceira pes- 
soa. Os narradores em primeira pessoa podem ser os protagonistas ou 
personagens secundários, ou mesmo apenas observadores da história.  
E o narrador em geral não é o autor, na medida em que os autores criam 
os narradores que quiserem. Quando estamos no ambiente da literatu- 
ra, no qual existe uma distensão criativa na relação entre a invenção e a 
veracidade, é fácil distinguir o autor do narrador. Se lemos Memórias 
póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, acompanhamos um relato 
em primeira pessoa cuja voz obviamente não é de Machado, mas de Brás. 
Esse exemplo é particularmente rico porque Brás está morto. Logo, é um 
narrador por princípio inverossímil e por isso sem autoridade, o que em 
nada prejudica a lógica e a eficácia narrativa. Existe uma grande diversidade 
nas possibilidades de uso de vozes narrativas. Um narrador pode ter sua 
própria linguagem distintiva, e isso muitas vezes o distingue claramente 
da voz do autor, ou pode relatar a história usando a linguagem de outros 
(isso se associa à questão do ponto de vista, do qual falarei logo mais). Para 
o jornalista, essas alternativas podem ser uma cilada: a própria posição 
testemunhal daquele que assina um texto jornalístico vai atuar como aval 
de credibilidade, e quando ingressa em primeira pessoa na reportagem, essa 
voz que diz eu será imediatamente associada como sendo a voz do autor.

No que diz respeito aos desenvolvimentos temporais, eles podem 
ser bastante complexos, e indicam uma peculiaridade quase extrava- 
gante dos relatos: os fins e os começos não existem por si mesmos no 
mundo, eles são escolhidos pelo narrador. Quando um acontecimento 
irrompe, alterando um estado de coisas, o narrador pode escolher em 
que ponto de uma série histórica situará o começo do relato, que pode 
ser o acontecimento em si, ou uma das possíveis causas que lhe forem 
associadas. O narrador de A dócil, novela de Fiódor Dostoiévski, oscila 
diversas vezes na tentativa de fixar o começo da história que relata. “Foi 
então que tudo começou”, diz num momento, para em seguida dizer 
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“não, não, foi antes, bem antes” (DOSTOIEVSKI, 2005, p. 22-23), e assim 
sucessivas vezes, mostrando como o sentido também é móvel, na medida 
em que a memória é chamada a organizar a experiência e os fatos. E se 
num filme de Ingmar Bergman o casamento será o começo de um drama, 
numa comédia romântica de Hollywood o casamento decerto será um 
final feliz. No jornalismo e suas coberturas, a escolha do começo é muito 
determinante nos efeitos de sentido. A força-tarefa da Operação Lava 
Jato, por exemplo, decidiu começar o seu relato sobre a corrupção no 
Brasil a partir de 2003, primeiro ano da gestão de Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT-SP). Sabemos que faz toda a diferença começar esse relato a 
partir daí ou de 1993 ou 1983 etc. A imprensa, porém, adotou o mesmo 
ponto de referência da Operação Lava Jato, e assim associou o Partido dos 
Trabalhadores (PT) ao início da corrupção no país.

Além disso, a narração pode se dar na época em que os eventos ocor- 
rem, ou pode se seguir imediatamente após os acontecimentos, ou, como é 
mais frequente, pode ocorrer depois dos acontecimentos finais, na medida 
em que o narrador olha em retrospectiva para a sequência inteira. Existem, 
no jornalismo, algumas estruturas padronizadas para definição dos cortes 
temporais. Embora a reportagem possa recorrer a sequências narrativas cria- 
tivas, iniciando com cenas que conduzirão ao ápice da história, a tradição do 
lead tende a impor um corte bastante ortodoxo, que prioriza o acontecimen- 
to. O que não desmerece o lead. A frase inicial de A metamorfose, em que 
Gregor acorda transformado, também parece privilegiar o acontecimento. 
Na novela, contudo, há um jogo de dissimulação, e o momento de virada, do 
acontecimento que precipitará a história para seu desfecho, se dá bem mais à 
frente no relato. Retornarei a isso logo mais.1

Já o endereçamento a um público, terceiro aspecto das narrativas 
acima mencionado, refere ao fato de que um narrador sempre se dirige 
a ouvintes, que às vezes são subentendidos no relato e outras vezes são 
explicitamente identificados. Isso fica muito nítido quando, dentro de 
uma história, aparece alguém que começa a contar uma história, e então 
o interlocutor fica bem delineado. Uma narrativa implicitamente sempre 

1 Em quaisquer dos casos, seja na reportagem, seja na novela de Kafka, os desenvol- 
vimentos temporais exigem, entre outros cuidados, a observância minuciosa dos tempos 
dos eventos, a posição de cada instante na sucessão temporal da história e a correção no 
uso das formas verbais que os enunciam. Na Língua Portuguesa, a riqueza dos tempos 
pretéritos e futuros pode prejudicar seriamente a eficácia narrativa se esses tempos não 
forem corretamente encadeados.
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constrói um público, seja através daquilo que a história conta, seja através 
daquilo que tenta explicar ou discutir. Além disso, uma linguagem sempre 
pressupõe certo público, que reconhece certas referências as quais um leitor 
de outras épocas e lugares talvez não pudesse reconhecer. No jornalismo, 
temos o desejo de nos comunicar com um público amplo, e isso interfere na 
linguagem que usamos, na escolha das palavras e na sintaxe. E se estamos 
nos dirigindo a um público segmentado, muitas vezes usamos termos e 
expressões que pressupomos sejam familiares a esse público.

A questão do ponto de vista, por sua vez, foi bastante valorizada por 
Tom Wolfe (2005) em sua análise das reportagens escritas no período do 
chamado Novo Jornalismo. Ela diz respeito não ao narrador, e muito menos 
ao autor, mas ao ponto de visão a partir do qual uma história é contada. 
Em O som e a fúria, que é um exemplo bem conhecido, o autor William 
Faulkner cria quatro narradores, e cada um deles conta a história a partir 
de seu próprio ponto de vista, com uma voz bastante própria. Na primeira 
parte do livro, a história é contada em primeira pessoa na perspectiva de 
Benjamin “Benjy” Compson, numa sequência desarticulada e difícil, e só 
depois se descobre que Benjy é um deficiente mental de 33 anos.

Em A metamorfose, temos um narrador em terceira pessoa, porém o 
ponto de vista que domina os primeiros dois terços da novela é de Gregor 
Samsa, o personagem protagonista. Ele acorda e vê seu corpo transforma- 
do, suas perninhas se agitam fora de controle, olha da cama os objetos no 
quarto, e de lá ouve as vozes vindas da sala. O ponto de vista de Gregor é 
mesmo um dos efeitos importantes do relato. Depois, embora o narrador 
continue sendo um narrador em terceira pessoa do começo ao fim da 
novela, o ponto de vista migra paulatinamente: sai de Gregor, no último 
terço da história, para um ponto de vista externo, realizando, em termos 
formais, na própria materialidade discursiva, o processo de animalização do 
personagem, com a perda da capacidade de articular a linguagem humana.

E existe ainda o aspecto das vozes narrativas. Uma narrativa que vê 
as coisas pela consciência de um bicho, como é o caso de Gregor, ou de 
uma pessoa com deficiência mental, como Benjamin “Benjy” Compson, 
pode ou usar uma linguagem adulta ou resvalar para a linguagem infantil, 
por exemplo. No jornalismo, o uso de vozes narrativas que trazem a 
linguagem dos entrevistados requer particular atenção, para que não se 
exponha, gratuitamente, nenhuma pessoa ao julgamento da linguagem, 
naquilo que é chamado de preconceito linguístico. De fato, o uso das vozes 
narrativas, que muitas vezes vem associado à escolha de um ponto de vista 
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específico, abre outro conjunto de variáveis na composição de um relato. 
O que apenas prova que nada é simples, e contar histórias obviamente 
não pode ser explicado nem entendido a partir do esboço sintético de 
quatro aspectos simplificados.

O que sabemos é que o tempo e o espaço são as referências básicas 
de todos os modos de apreensão simbólica do mundo. Todas as formas de 
texto, pensado o texto como a manifestação cultural baseada na linguagem, 
recorrem a coordenadas de tempo e de espaço para dar conta de um regis- 
tro de mundo. A escrita, a fotografia, o filme, a pintura, todos esses meios 
de registro da realidade e da experiência traduzem o mundo em dimensões 
espaciais e temporais. Também quando contamos uma história ou relata- 
mos um evento recorremos a sequências temporais e a índices espaciais. 
As sequências temporais, que podem ser organizadas de muitas maneiras 
diferentes, dão conta da sucessão dos eventos no tempo, e permitem que se 
estabeleçam as relações de causalidade e de consequência (que dependem 
de escolhas feitas e não são estáveis na realidade histórica), bem como a 
sugestão de um início, um meio e um fim. Já os elementos espaciais são 
fundamentais para apreender a materialidade do mundo, e de certa forma 
ancorar os eventos no mundo material.

No âmbito do relato, a apreensão das sequências temporais se dá 
pela narração, e a apreensão dos elementos espaciais, pela descrição. Uma 
primeira coisa curiosa na relação entre narrar e descrever é apontada por 
Roland Barthes (1987, p. 132): enquanto é possível descrever sem narrar, 
é impossível narrar sem descrever. É possível se restringir à apresentação 
de aspectos espaciais, sem fazer registro da passagem do tempo, mas é im- 
possível contar uma história, ou seja, é impossível narrar, contar a sucessão 
dos eventos no tempo, sem fazer uso da descrição.

Pode-se descrever objetos, ambientes, lugares, paisagens ou pessoas 
atendo-se exclusivamente aos aspectos materiais, ou seja, restringindo-se 
a coordenadas espaciais. Se nos ocupamos de descrever a sala de uma 
casa, por exemplo, podemos falar das dimensões dessa sala, dos materiais 
construtivos, da cor das paredes, dos objetos nela dispostos, do efeito da 
luz nas janelas, da disposição dos móveis, das condições de preservação 
e higiene, dos objetos e outros pormenores que fazem parte do ambiente. 
Podemos nos deter extensamente nesse trabalho descritivo, como se a 
sala da casa permanecesse parada no tempo.

Mas se algo acontecer nessa sala, se uma rajada de vento entrar 
pela janela e derrubar o vaso que está em cima da mesa, ou se um gato 
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irromper porta adentro e afiar as unhas no tapete, logo se definem os antes 
e os depois, que são aspectos temporais. Esses aspectos temporais são 
apreendidos pelos recursos da narração, porém eles estão sempre ancorados 
em referências espaciais – a descrição de certa forma “cola” o tempo no es- 
paço. E enquanto a narração tem um caráter preditivo, contendo sempre 
um trajeto de escolhas e alternativas, a descrição é muito diferente: “[...] 
não tem nenhuma marca preditiva; ‘analógica’”, a sua estrutura é puramente 
somatória (BARTHES, 1987, p. 132, grifo do autor).

Os elementos descritivos ingressaram com uma volúpia nova nas es- 
truturas da narrativa a partir de meados do século XIX, período da chama- 
da revolução estética, em que uma forma específica de realismo avançou 
pelo mundo da ficção. Jacques Rancière (2005, p. 50) diz que é um período 
em que “[...] o banal torna-se belo como rastro do verdadeiro”, em que a 
literatura e a pintura começam a 

[...] passar dos grandes acontecimentos e personagens à vida dos 
anônimos, identificar os sintomas de uma época, sociedade ou civi- 
lização nos detalhes ínfimos da vida ordinária, explicar a superfície 
pelas camadas subterrâneas e reconstituir mundos a partir de seus 
vestígios. (RANCIÈRE, 2005, p. 49).

Essa ascensão do realismo estético vem, não por acaso, acompa- 
nhada, no curto tempo de algumas décadas, por um conjunto de trans- 
formações nos modos de apreensão simbólica do mundo, com a emer- 
gência da historiografia objetiva, o desenvolvimento da fotografia e o 
surgimento da reportagem, todas amparadas por uma necessidade inédita 
de autenticar o real, de trazerem ou serem elas em si mesmas as provas 
brutas da realidade. Cristina Ponte observa que essa 

[...] aproximação da escrita jornalística, tal como se tornou para- 
digma no século XIX, ao realismo como forma de expressão literá- 
ria parece-nos estimulante para dar conta de processos de constru- 
ção da realidade que se fixaram como marcas do jornalismo como 
gênero de discurso social. (PONTE, 2005, p. 46).

E a descrição, um dos recursos essenciais do realismo estético, é uma 
dessas marcas, integrando o conjunto de estratégias que buscam apresentar 
o real de forma direta e bruta e assim ajudando a estabelecer a credibilida- 
de, essencial para legitimar a moldura e o lugar cultural do jornalismo.
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A descrição não foi, claro, uma invenção do século XIX, e pode ser 
encontrada entre os gêneros recomendados pela retórica clássica para tor- 
nar um discurso mais aprazível e belo, numa tradição que se estendeu por 
toda a Idade Média. Roland Barthes, que se dedicou a entender a mudança 
ocorrida nos efeitos da descrição a partir da emergência do realismo esté- 
tico, indica-nos que uma das mudanças foi a finalidade da descrição. Nos 
períodos clássico e medievo, as descrições eram de fato ilustrativas, e delas 
não se exigia nenhuma verossimilhança:

Nesta época […], a descrição não está sujeita a nenhum realismo; 
de pouco importa a sua verdade (ou mesmo a sua verossimilhança); 
não há qualquer embaraço em colocarem-se leões ou oliveiras num 
país nórdico; a única coisa que conta são as exigências do gênero 
descritivo; o verossímil não é aqui referencial, mas abertamente 
discursivo: são as regras genéricas do discurso que ditam as leis. 
(BARTHES, 1987, p. 133).

Mas a exigência de referencialidade ganhou outro estatuto com a as- 
censão da racionalidade e da ciência, que carrega consigo uma necessidade 
permanente de verificação. Se hoje fizermos uma reportagem sobre algo 
que acontece em qualquer parte do Brasil, por exemplo, não poderíamos 
inserir leões na descrição de uma paisagem, a não ser que esses leões, e isso 
fique explicitado, sejam de algum zoológico ou talvez de um circo. Todos 
sabemos, pelo acesso a documentários e informações científicas, que leões 
são animais exclusivos da savana africana e não correm livremente com 
suas jubas douradas ao pôr do sol brasileiro – por mais bela e sugestiva que 
essa imagem possa ser. Concretamente, se incluirmos leões na paisagem 
que descrevemos e não explicarmos que são de um zoo perderemos logo a 
credibilidade. E não apenas em relação aos leões, mas a tudo que dissermos.

A descrição manteve, ao longo do tempo, sua potência de tornar um 
texto mais aprazível, mas ganhou, a partir do realismo estético, a capacida- 
de de trazer informação precisa sobre as condições de vida ou sobre o 
status social de uma pessoa, por exemplo. Ela pode, também, ser recurso 
de vínculo narrativo, estabelecendo ligação entre dois momentos distintos 
de um relato. E pode, ainda, aparecer como um pormenor inútil, ou seja, 
ingressar num texto sem uma finalidade que não a de remeter ao mundo 
concreto, causando o que Barthes (1987. p. 136) chamou de “efeito de real”.

O uso da descrição para informar sobre uma pessoa, um ambiente 
ou uma determinada condição de vida foi muito valorizado nas expe- 
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riências do Novo Jornalismo, e pode ser fartamente encontrado na 
reportagem, em qualquer mídia. Cenas de uma reportagem em vídeo, 
em que a câmera passeia pelo ambiente, são eficientes para traduzir esse 
tipo de informação, que é descritiva. A composição de uma fotografia 
que mostra os detalhes da sala de um entrevistado, ou a sua fisionomia, 
também carrega esse caráter de descrição informativa. Nos textos escritos 
ela pode dizer muito sobre uma pessoa e seu modo de vida, sem fazer 
menção direta ao peso dessa informação.

Como vínculo narrativo, um pormenor descritivo é frequentemente 
utilizado para alinhavar duas cenas distintas. Nos filmes, não é raro a 
câmera se deter num objeto que depois reaparecerá num momento im- 
portante da história. Isso acontece também em A metamorfose, de Kafka. 
Logo nas primeiras vinte linhas da novela, há uma descrição do quarto 
de Gregor Samsa:

Sobre a mesa, na qual se espalhava, desempacotado, um mostruário 
de tecidos – Samsa era caixeiro-viajante –, pendia a imagem que 
ele havia recortado fazia pouco tempo de uma revista ilustrada e 
colocado numa bela moldura dourada. Representava uma dama de 
chapéu de pele e boá de pele que, sentada em posição ereta, erguia 
ao encontro do espectador um pesado regalo também de pele, no 
qual desaparecia todo o seu antebraço. (KAFKA, 1997, p. 7-8).

É uma descrição detalhada de uma simples imagem recortada de 
uma revista, ninguém efetivamente conhecido de Gregor Samsa, ou seja, 
uma imagem de certa maneira insignificante, e chega a ser curioso que essa 
descrição ocupe cinco linhas logo nas cenas iniciais do relato, em que o 
rapaz recém acordou metamorfoseado num inseto monstruoso. Mas essa 
descrição minuciosa não é um pormenor inútil, não está ali apenas para 
dar referencialidade concreta e bruta ao que é contado. A moldura com a 
imagem será novamente citada cinquenta páginas depois, será central na 
cena em que a irmã e a mãe estão retirando os móveis do quarto, e Gregor 
se agarrará nesse retrato como única coisa que acredita conseguir reter. 
Essa cena é decisiva, é o efetivo acontecimento da história, e marca o 
momento em que o relato se precipita em direção ao final. Nesse exemplo, 
o elemento descritivo possui finalidade de coesão narrativa e indica um 
momento-chave da virada na história.

Kafka também utiliza a descrição no sentido mais restrito do por- 
menor inútil, que parece não cumprir finalidade alguma e talvez pudesse 
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ser até mesmo excluído do relato sem alterar as coisas, não significando, 
portanto, nada, mas que desperta um efeito de real, uma ilusão referencial.  
A princípio, a história de um rapaz que acorda transformado num inseto não 
é verossímil e não atende à expectativa de credibilidade. É preciso ocorrer 
uma suspensão temporária das exigências da credibilidade para acompa- 
nhar os desenvolvimentos – que é o que fazemos quando assistimos a filmes 
de ficção científica. Mas com alguns recursos descritivos o autor consegue 
nos familiarizar com o inverossímil, oferecendo imagens que permitem 
cobrir esse inverossímil de falsa referencialidade. Isso ocorre, entre outras 
vezes, quando a irmã recolhe uma tigela de comida no quarto de Gregor,  
“[...] na realidade, não com as mãos nuas, mas com um trapo” (KAFKA, 1997,  
p. 37) – e o trapo confere essa substancialidade bruta e material.

Barthes considera o elemento descritivo que é insignificante na his- 
tória, aquele pormenor inútil que provoca um efeito de real, como a su- 
pressão da distância entre o signo e o referente, da distância entre a pala- 
vra e a coisa que a palavra designa. Ele provoca o efeito da realidade em 
bruto, e dessa forma, dá concretude e referencialidade a toda textualidade 
que há em volta. Como se a própria realidade se desse a ver ou ouvir 
em si mesma. Gabriel García Márquez recorria a esse tipo de pormenor 
descritivo para dar verossimilhança às suas narrativas fantásticas, e dizia 
haver aprendido no jornalismo a usar esse recurso. Em Cem anos de so- 
lidão, a personagem Remedios, a Bela, sobe ao céu. Na história que Gabo 
havia concebido, Remedios desaparece, e ele resolveu que ela subia ao céu, 
porém não encontrava os meios de fazê-la subir, tendo em vista que a cena 
é inverossímil. Ele conta que não foi fácil:

– Não, não subia. Eu estava desesperado porque não havia meios 
de fazê-la subir. Um dia, pensando nesse problema, fui para o 
quintal da minha casa. Havia muito vento. Uma negra muito 
grande e muito bonita que vinha lavar roupa estava tentando 
estender lençóis num varal. Não podia, o vento os levava. Então, 
tive uma iluminação. “É isso”, pensei. Remedios, a Bela, precisava 
de lençóis para subir ao céu. Nesse caso, os lençóis eram o elemento 
trazido pela realidade. Quando voltei para a máquina de escrever, 
Remedios, a Bela, subiu, subiu e subiu sem dificuldade. E não teve 
Deus que a impedisse. (GARCÍA MÁRQUEZ, 1982, p. 40-41).

Assim como narrar histórias é fundamental para o conhecimento do 
mundo, e descrever é necessário para poder narrar, é preciso reconhecer 
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que a eficácia narrativa e descritiva, não importa a quais valores e critérios 
ela esteja submetida, é sempre um artifício, um conjunto de estratégias para 
alcançar sentido. Então, paradoxalmente, a narrativa é ao mesmo tempo 
uma condição de conhecimento e um conjunto retórico que tanto ilude 
quanto ilumina. Dominar os recursos do narrar é, por isso, também uma 
aventura ética, na medida em que eles podem ser e são usados para todos 
e quaisquer fins (que o digam o marketing, a publicidade e a ascensão do 
chamado storytelling, usado até para treinar soldados). E como mesmo essa 
questão do artifício que é a narrativa só pode ser apresentada pela forma do 
relato, então, como bem observou Jonathan Culler (1999, p. 94), estamos 
sempre dentro de um enredo – disso parece não haver escapatória.
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Capítulo 7

Texto jornalístico como discurso
Rosana de Lima Soares

Este capítulo volta-se para as articulações entre o conceito de dis- 
curso e as práticas jornalísticas, especialmente em relação às represen- 
tações e visibilidades nelas construídas, e à produção de saber e poder 
nelas engendradas. Se considerarmos o jornalismo como um “fato de lín- 
gua” (GOMES, 2000), seu fazer reveste-se de um caráter simbólico na 
organização de um “espaço público leigo” (BRETON, 1999) no qual as 
notícias, mais do que traduzirem acontecimentos em informações, carac- 
terizam-se como “formas culturais” (SCHUDSON, 1995). Nessa pers- 
pectiva, torna-se necessário estudar seu estatuto narrativo em termos de 
características textuais (verbais e visuais) e contextuais (modos de orga- 
nização e circulação). Nessa perspectiva, para além dos processos formais 
de produção e de princípios que, do exterior, pautam seu fazer (objetivi- 
dade, atualidade, imparcialidade, entre outros), o jornalismo caracteriza-se 
como uma prática discursiva.

Em seu sentido mais literal, discurso está ligado à ideia de movi- 
mento: quando exprimimos algo, estabelecemos um relato que se constitui 
como articulação, relação, anúncio. Damos notícia de algo. Comunicamos. 
Narramos. Ao percorrer um trajeto, corremos ou andamos por ele, e ao 
redor dele. Nesse percurso, discorremos sobre algo, atravessando frontei- 
ras, expondo um tema em seus diferentes vieses. Tais características são 
facilmente identificáveis no fazer jornalístico, estabelecendo, num primeiro 
momento, uma aproximação ao discurso como prática social.

Se buscarmos uma definição de discurso como se encontra nos dicio- 
nários, outras perspectivas se apresentam, muitas delas oriundas da retórica 
e da oratória, outras voltadas para a elaboração de métodos e argumentos 
tidos como racionais, já que o latim discursos se torna logos em sua origem 
grega. Uma que particularmente nos interessa é a noção de discurso como 
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qualquer manifestação expressiva por meio da linguagem, pois permite 
incluir não apenas discursos verbais, mas também visuais, audiovisuais, 
sonoros ou sincréticos.

Em sentido filosófico, as margens do discurso delineiam o mundo 
histórico, constituindo, assim, a realidade, que não existiria fora dele. 
Desse modo, trata-se da fabricação ou fabulação, por meio dos discursos, 
de um mundo entre os muitos possíveis; na filosofia analítica, fala-se em 
apresentação do mundo pelos discursos; nas ciências da linguagem, trata-
se de permanente construção da realidade. Aquilo ainda não simbolizado 
pelo discurso aponta para outras possibilidades, algo que resta ainda lá 
e que, por não ter sido ainda delineado, não constitui a realidade por 
meio dos diversos discursos circulantes que tentam apreendê-la. Ou seja: 
a realidade do mundo é instituída como uma realidade discursiva.

Ao tratar da língua como instituição social atualizada na fala de 
cada um, Ferdinand de Saussure já afirmara que “[...] tomado em si, o 
pensamento é como uma nebulosa onde nada está necessariamente 
delimitado. Não existem ideias preestabelecidas, e nada é distinto antes do 
aparecimento da língua” (SAUSSURE, 1970, p. 139). A língua é, pois, ins- 
tituição fundante das relações sociais: 

Na língua como instituição social nos organizamos enquanto 
pacto, sempre levando em conta o estatuto desse pacto/língua que 
nos precede e sobre o qual não temos escolha. Somos constituídos 
na linguagem como sujeitos singulares e sociais de um só golpe. 
(GOMES, 2000, p. 16).

Se considerarmos o conceito de “língua” em Saussure ao de discurso 
como “língua em ato” de Émile Benveniste, podemos avançar um pouco 
mais e dizer que, antes do discurso, não há realidade. Em outras palavras, 
os discursos dados socialmente inserem o sujeito em uma ordem simbólica 
que o precede. Assim, o ser humano é desde sempre social (lembremos 
Julia Kristeva (1974) ao afirmar que quem diz “homem falante” diz, ao 
mesmo tempo, “homem social”) pois, mesmo sem saber, é antecedido por 
essa ordem. Em Benveniste (1989), a diferenciação entre os enunciados 
discursivos (aquilo que é dito) e sua enunciação (o modo como se diz) 
introduz questões relativas à estrutura narrativa dos relatos, quer sejam 
poéticos, como a literatura e as artes, ou factuais, como a história e o 
jornalismo. Nas relações entre fábula (o que se conta), narração (como se 
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conta) e personagens (de quem se conta)1 temos os primeiros elementos 
para pensar a narrativa constituinte dos discursos que instituem a realidade 
social. Se o mundo histórico é constituído pelos discursos – e, portanto, não 
há nada fora do discurso –, como pensar então o problema da verdade e da 
objetividade, tão necessários ao jornalismo? Para responder a essa questão, 
recorremos, nesse momento, a Michel Foucault2 e ao discurso, tomado 
aqui em sua pluralidade de manifestações. Foucault inicia o livro A ordem 
do discurso ([1970] 1996, p. 9) introduzindo a hipótese de que em toda 
sociedade a produção dos discursos é, sempre, “[...] controlada, selecionada, 
organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm 
por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento 
aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade”. Tal controle e se- 
leção seriam realizados pelos chamados “procedimentos de exclusão”, que 
Foucault assinala como sendo três: interdição (a palavra proibida); se- 
paração/rejeição (a segregação da loucura); oposição entre o verdadeiro e o 
falso (vontade de verdade).

O primeiro princípio de exclusão, a interdição, opera em relação à pa- 
lavra que pode ou não ser pronunciada, que pode ou não se fazer discurso: 
sabemos que não se pode dizer tudo, que não se pode falar sobre qualquer 
assunto em qualquer circunstância. No discurso, há sempre zonas cinzentas 
de interdições, regiões proibidas. A psicanálise já assinalara as relações do 
discurso com o desejo, não apenas como aquilo que o revela ou mascara, mas 
também “[...] como aquilo que é objeto do desejo”; a história, por sua vez, 
ensina que “[...] o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou 
os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do 
qual nos queremos apoderar” (FOUCAULT, 1996, p. 10).

1 Para uma definição de narrativa, tomamos as palavras de Eduardo Peñuela Cañizal 
(2007b, p. 4): “Assim, parto do princípio de que a narrativa é um código e se ordena segundo 
as regras de três níveis: o da fábula, o das personagens e o da maneira de contar. Portanto, 
ancorado nesse molde, tenho para mim, na esteira dos estudos de narratologia, que a 
narração constitui a instância em que o narrador, enquanto sujeito manipulador, têm mais 
possibilidades de desenvolver sua imaginação criativa. Disso se tem prova quando o leitor 
centra seu interesse não exclusivamente nas peripécias ou no desempenho dos atores (no 
caso de filmes), mas também na maneira de arranjar esses elementos [...]”.
2 Entre as possibilidades teóricas para os estudos de linguagem, optamos neste pequeno 
texto por introduzir a definição de discurso a partir de Michel Foucault por acreditarmos 
que, na singularidade de sua perspectiva – em que relaciona os conceitos de saber/poder 
como constituintes das formações discursivas –, encontramos elementos frutíferos para 
pensar o fazer jornalístico.
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O segundo princípio de exclusão, a separação/rejeição, é apresen- 
tado nos termos da oposição razão/loucura. O discurso do “louco” é aquele 
que não pode circular como o dos outros; é, assim, separado, segregado, 
isolado, seja pela atribuição à sua palavra de nulidade, seja pela atribuição 
à sua palavra de sobrenaturalidade. Por rejeição, ou a palavra está dele ex- 
cluída (não devendo ser acolhida) ou está nele escondida (esperando ser 
revelada). Ainda hoje, quando a palavra deslo(u)cada parece encontrar seu 
lugar nas terapias médicas e na escuta psicanalítica, a separação permane- 
ce, pois é necessário que na escuta deste discurso intervenha, ainda, a voz 
de uma suposta razão (o suposto saber a ordená-la).

Mas é ao terceiro princípio de exclusão que Foucault dedica maior 
atenção: a oposição entre o verdadeiro e o falso. Nos dois sistemas anteriores 
já se fazia perceber a força da verdade como aquela que separa e estabelece 
o que se pode e o que não se pode dizer. Se pensarmos por essa via, o 
raciocínio se torna circular e a pergunta não encontra ainda resposta: se a 
verdade estabelece o que pode ou não ser dito, quem estabelece a verdade? 
Essa pergunta se torna ainda mais fundamental em um momento no qual a 
disseminação de desinformação, sobretudo por meio de fake news, espalha-
se rapidamente, comprometendo o campo do jornalismo, os direitos de 
cidadania e as instituições democráticas.

É o desejo de verdade – ou a vontade de saber, para usarmos as pa- 
lavras de Foucault – que faz surgir a verdade:

Pois a vontade de verdade (ou de saber) se realiza pela colocação, 
pela inscrição de pontos-chaves pelos quais se identifica o verda- 
deiro. Portanto, é predominante sobre os dois primeiros processos de 
restrição e de exclusão, operando como uma exclusão mais abran- 
gente. (GOMES, 2000, p. 47, grifo do autor). 

Ou seja: a vontade de verdade é que cria, por meio do discurso, a 
“verdade”; assim, até mesmo o discurso que pretende desvendar a ver- 
dade (ou aquele que objetiva negá-la) constrói, ao fazê-lo, sua própria 
verdade. Do mesmo modo, só será considerado “verdadeiro” o discurso 
que participar dessa verdade instituída:

Mendel dizia a verdade mas não estava “no verdadeiro” do discurso 
biológico de sua época [...]; foi preciso toda uma mudança de esca- 
la, o desdobramento de todo um novo plano de objetos na biolo- 
gia, para que Mendel entrasse “no verdadeiro” e suas proposições 
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aparecessem, então (em boa parte), exatas. (FOUCAULT, 1996,  
p. 35, grifo do autor).

Dessa forma, o discurso institui a realidade e engendra também a ver- 
dade a ela associada, legitimando-se e legitimando-a, ainda que essa supos- 
ta verdade seja contrária a evidências científicas ou pactos coletivamente 
estabelecidos, como vemos atualmente em diversos âmbitos da política bra- 
sileira, entre eles a educação, a saúde e o meio ambiente. É o próprio lugar da 
verdade no/do discurso que se desloca: 

A verdade mais elevada já não residia mais no que era o discurso, ou 
no que ele fazia, mas residia no que ele dizia: chegou um dia em que 
a verdade se deslocou do ato ritualizado, eficaz e justo, de enunciação, 
para o próprio enunciado: para seu sentido, sua forma, seu objeto, sua 
relação e sua referência. (FOUCAULT, 1996, p. 15, grifo nosso).

Trata-se, assim, de um processo de legitimação que funda a legi- 
timidade, processo autorreferencial que estabelece o que se pode incluir e o 
que se pode excluir do campo do verdadeiro:

O discurso legitimado dá-se ao luxo de ver legitimadas as operações 
de legitimação pelas quais ele se constrói: acolhimento e exclusão. 
Tanto o acolhido quanto o excluído funcionam como sustentação e/
ou legitimação do discurso que os sustenta num movimento reflexivo 
de termo a termo. É o jogo nesse processo de autorreferencialidade, 
que afirma e confirma. (GOMES, 2000, p. 48).

Para nos determos ainda sobre o tema da verdade – essencial para 
compreendermos os modos de construção discursiva no jornalismo –, 
Catherine Clément (1973) apresenta uma interessante aproximação à obra 
de Sigmund Freud. A partir das relações entre verdade e história, ciência e 
imaginário, verdade e realidade, fantasia e realidade, cena originária e outra 
cena, chega ao conceito de construção histórica como (re)ordenação do 
passado. Lembramos aqui que, assim como a história, o jornalismo também 
se apresenta como um discurso referencial, em que a relação aos fatos, aos 
acontecimentos e aos eventos concretos coloca-se na base de suas produções.

Da oposição entre vestígios e esquecimentos, deslocamentos e de- 
formações, é que a verdade pode ser feita e refeita, ou desfeita: “Todo 
deslocamento, toda deformação, são, então, o traço de um acontecimento 
acabado e recoberto” (CLÉMENT, 1973, p. 5). A marca do acontecimento 
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original é inacessível, por isso o relato e a verdade constroem-se “só depois”: 
“O relato desse cenário reiterado induz a noção de um retardo: o acon- 
tecimento age a posteriori, a verdade é eficaz ‘só depois’” (CLÉMENT, 
1973, p. 8, grifo do autor). Como estrutura, o acontecimento pode ser 
desconstruído, recomposto, modificado. Mas tal construção “[...] não 
pode se prender à sua veracidade, pois este termo implica verificação. Para 
que essa verificação fosse possível, seria preciso que provas da ordem da 
experimentação ou dos fatos fossem fornecidas” (CLÉMENT, 1973, p. 3).

É importante situar o discurso jornalístico como ancorado nessa di- 
nâmica: ainda que suas manchetes (no caso do jornalismo impresso) e cha- 
madas (no caso do jornalismo televisivo) sejam sempre narradas no tempo 
presente, é de um discurso sempre a posteriori que se trata no jornalismo. 
Esse só depois, revestido de atualidade e autenticidade – estratégias que pro- 
duzem verossimilhança e credibilidade a esses discursos –, aponta para a im- 
possibilidade de apreensão imediata dos fatos, mesmo aqueles narrados em 
tempo real. Se os fatos são sempre mediados (especialmente nos discursos 
das mídias), há sempre um hiato, uma lacuna, entre o acontecimento e seu re- 
lato jornalístico, entre a percepção e a apreensão daquilo que está aconte- 
cendo e, ao ser interpretado, já aconteceu, tornando-se, dessa forma, a re- 
construção sempre fragmentária – mas a única possível – da realidade.

Na história, como no jornalismo, podemos perceber uma “arqueologia 
dos cacos” que ajunta os vestígios, restos, traços, ruínas, rastros, resíduos, 
mas sem a ambição de perfazer uma completude. Entre o acontecido e o 
desaparecido, um aparente paradoxo se instaura; por um lado, temos os tra- 
ços, por outro, os esquecimentos: “O acontecimento se marca por um duplo 
acontecimento: não é jamais simples, sempre completado e no mesmo mo- 
vimento apagado; terminado depois recoberto por esquecimentos eficazes e 
construtivos” (CLÉMENT, 1973, p. 5). Esse duplo estatuto do acontecimento 
“[...] o desfaz e faz um outro a partir do mesmo” (CLÉMENT, 1973, p. 5), 
como no encobrimento de um crime, na dissimulação de seus traços. Freud 
fala em deformação (Entstellung), alertando para seu duplo sentido:

Essa palavra não deveria significar simplesmente “modificar o 
aspecto de alguma coisa”, mas também “colocar alhures, deslocar”. 
Eis porque em muitas alterações de textos podemos ficar certos 
de encontrar, escondido em alguma parte, se bem que modificado 
e arrancado de seu contexto, o que foi suprimido e negado. Nós 
temos, no entanto, alguma dificuldade em reconhecê-lo (Moisés e o 
monoteísmo). (FREUD apud CLÉMENT, 1973, p. 5, grifo do autor).
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Dessa herança freudiana é que podemos chegar a Lacan (1998), afir- 
mando que “[...] não há realidade pré-discursiva” e que os discursos ins- 
tituem a realidade e sua verdade ou, nos termos de Foucault, o que será 
considerado verdadeiro (ainda que em desacordo com discursos ante- 
riormente instituídos). É dessa dinâmica entre o acontecimento-realidade e 
o discurso-verdade que se deduz a noção de mudança:

Não uma alteração radical de estruturas que correspondem ao 
real, mas uma composição-decomposição de estruturas mascaran- 
do um real desaparecido. Toda estrutura esconde, e é porque ela 
esconde que produz mutações, acontecimentos ao mesmo tempo 
semelhantes, uma vez que se repetem, e diferentes, porque reno- 
vam o recalcado. [...] A história das ideologias pode ser lida ana- 
liticamente como uma sucessão de recalques e deslocamentos; e 
do recalcado parcialmente surgindo, produzindo sem cessar novos 
fragmentos de um real desaparecido, depende a mudança na estru- 
tura. (CLÉMENT, 1973, p. 9).

É porque algo esteve escondido que pode ressurgir de outro modo, já 
que naquilo que se mostra algo permanece como ausente. Em outras pala- 
vras, esses disfarces e deslocamentos são as próprias transformações no dis- 
curso, interferindo na realidade, tornando-a tão dinâmica quanto os discur- 
sos nela produzidos, que deslocam e mobilizam sentidos de um lugar a outro.

Ao tratar do tema “Violência e sociedade fundadora” (2001), José 
Arthur Giannotti analisa como “novas realidades”, antes tidas como ina- 
ceitáveis a partir dos contratos vigentes na sociedade, podem passar a 
ser aceitas em outro momento. Utiliza a questão das formas da violência 
(acatadas ou rejeitadas em cada época) para tratar das diferentes formas 
de sociabilidade vividas ao longo da história e, consequentemente, da 
organização política: “As correlações que sugerimos rapidamente entre 
certas experiências e mudanças de aspecto dos conceitos já nos sugerem 
como o significado de ‘política’ passa por transformações profundas com 
o aparecimento da questão social” (GIANNOTTI, 2001, grifo do autor).  
O autor confirma o que aqui afirmamos: são os vários discursos vigentes 
que determinam as formas das realidades constituídas. Ou seja: tudo o que 
se apresenta no mundo histórico é conformado por discursos.

Nesse panorama, o fazer jornalístico, em sua relação com outras for- 
mas de discursos midiáticos, coloca-se como privilegiado na articulação das 
relações simbólicas (políticas, econômicas, culturais) presentes na sociedade, 
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ainda mais em tempos desafiadores como os que temos vivido, com ameaças 
tanto ao fazer jornalístico como à liberdade de expressão. No livro Deciding 
what’s news (1980), Herbert Gans propõe um deslocamento radical em re- 
lação à função e ao papel do jornalismo na sociedade contemporânea. Em 
primeiro lugar, Gans recusa a ideia de que seja papel do jornalista (ou que  
isto seja mesmo possível) apreender a realidade e narrá-la para outras pes- 
soas. Se um acontecimento não permanece mais do que o período de sua 
duração, mesmo que os leitores tentassem correr atrás dos fatos narrados, 
não os encontrariam – eles não estariam mais lá.

A esta perspectiva, pode-se acrescentar, em segundo lugar, que os fatos 
sociais (ou o mundo histórico) não existem em estado puro, aguardando 
em determinado lugar para serem descobertos e narrados por alguém. Na 
verdade, as relações sociais – em toda a sua extensão – são relações construídas 
na e pela linguagem, por meio dos discursos. Ao serem nomeadas, adquirem 
seu estatuto de relações, passando efetivamente a existir. Nessa perspectiva, 
estudiosos como Saussure e Kristeva já apontaram a linguagem como chave 
para entender o ser humano e a sociedade, sendo base fundante destes.

A esses dois pressupostos básicos, pode-se acrescentar uma defi- 
nição tomada por Gans. Resgatando a ideia de Michael Schudson (1995) 
de que as notícias, enquanto “produtos culturais”, produzem certo tipo 
de “conhecimento público”, Gans propõe que o papel do jornalismo 
seja o de agir como construtor e organizador privilegiado da “arena 
simbólica” da sociedade. Ou seja: aquilo que é por ele organizado po- 
deria compor, junto com outras instituições, o quadro de referência da 
sociedade contemporânea. Ao selecionar, articular, propor, discutir, in- 
cluir temas e assuntos, o jornalismo (qualquer que seja seu formato: 
impresso, audiovisual, sonoro, digital) de fato constrói conhecimentos e 
inclui pedaços isolados da realidade em um todo (aqui não no sentido de 
totalidade, mas de conjunto, ao mesmo tempo intersecção e separação).

A composição da “arena simbólica” de que fala Gans faz com que 
as notícias, vistas como produtos culturais, devam ser apresentadas por 
meio de perspectivas múltiplas, formando conjuntos que possibilitem 
pensarmos a sociedade. Ou seja, não haveria apenas um narrador privi- 
legiado (comumente centrado na figura do jornalista) que contaria os fa- 
tos aos outros, mas a possibilidade concreta de vários narradores apre- 
sentarem suas versões – possibilidade esta concretizada pelas mídias 
digitais e pelas redes sociais, especialmente em produções independentes, 
alternativas ou periféricas. A diversidade de fontes já possibilitaria às 
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notícias uma multiplicidade de perspectivas. Além disso, a facilitação 
de acesso a elas a partir de vários caminhos, não apenas os já instituí- 
dos, contribuiria também para tal multiplicidade.

Não se trata aqui, é bom destacar, da retórica jornalística muitas 
vezes vazia de “ouvir os dois lados” ou “considerar os prós e os contras” de 
uma questão. Trata-se, sobretudo, de indicar que na maioria das vezes não 
há apenas duas possibilidades. Entre uma margem e outra, como já disse 
João Guimarães Rosa (1962) em seu conto “A terceira margem do rio”, há 
sempre outra possibilidade, pelo menos três. É nesse entremeio que muitas 
vezes se encontra aquilo que se busca, como no pai narrado no conto.

Considerar o jornalismo como discurso construtor de uma arena 
simbólica implica alguns compromissos e oferece uma gama de novas 
articulações. Remonta, até mesmo, a um passado de mensageiros, 
assembleias de cidadãos, fóruns de debates, porta-vozes, tantas vezes 
perdido na pasteurização recente das mídias. Dessa forma, criar espaços 
de comunicação nas brechas deixadas pelos sistemas – sejam eles 
analógicos ou digitais – surge, nesse momento, como uma possibilidade 
concreta (ainda que muitas vezes virtual).

É dessa forma que podemos afirmar que a função social do jornalis- 
mo nas sociedades ocidentais contemporâneas – função esta que se cons- 
titui como função simbólica – está diretamente ligada à capacidade que 
estas sociedades possuem de gerar conhecimentos. A cada instante, novas 
informações surgem em todas as esferas sociais, transformando-se em 
notícias – muitas delas, entretanto, mimetizando processos jornalísticos, 
contribuindo para a desinformação e a erosão do tecido social.

Ao mesmo tempo que exige informações constantes, a sociedade 
também seleciona aquilo que deve ser divulgado, fazendo com que os 
jornalistas disputem entre si o acesso ao resultado das diversas atividades 
nela desenvolvidas. O processo de seleção desses resultados é complexo 
e, desta seleção, surgem várias informações (ou versões) de um mesmo 
fato, que não necessariamente se opõem umas às outras, mas formam um 
quadro dinâmico da realidade – compondo um discurso jornalístico que 
seleciona e combina os elementos desta mesma realidade. Esse quadro se 
modifica, como apontado por Marc Paillet, “à medida do desenrolar dos 
acontecimentos e no ritmo desse desenrolar” (PAILLET, 1986, p. 73).

Aos jornalistas, estar informado torna-se imprescindível: como 
conceber um profissional que não saiba das últimas notícias de um suposto 
mundo, organizado pelo saber em sua relação com a técnica e o poder do 
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qual falava Foucault? Daí, talvez, o sentido angustiado do tempo atribuí- 
do aos jornalistas por Paillet. Sua atividade, por essência, constitui-se de 
paradoxos, como vimos com Clément: apreender o fugidio, compreen- 
der o instantâneo, informar em “tempo real” notícias que já são passa- 
do, dominar em segundos universos em expansão e constante movimento. 
O inumerável em segundos.

Já não bastasse essa missão impossível de abraçar o instante e pa- 
ralisar o tempo ruidoso das redes, o trabalho dos jornalistas apresenta 
outra peculiaridade, no mínimo preocupante: as informações a que têm 
acesso não lhe chegam em primeira mão, mas provêm de outros campos, 
entre eles a história, a sociologia, a física, a medicina. Empreendem, 
assim, a cada segundo, o esforço para dominar saberes que conhecem 
apenas como intermediários e que escapam assim que apreendidos, por 
existirem apenas enquanto realidades discursivas de algo já desaparecido. 
Dessa forma, a produção jornalística instiga as outras ciências a desen- 
volverem ideias e experiências que podem ser transformadas, então, em 
informações relevantes a serem devolvidas à sociedade na qual estas 
mesmas ciências estão inseridas. Ao mesmo tempo, busca nessas ciências 
os subsídios necessários à sua produção, selecionando, portanto, sua 
matéria-prima, os sujeitos-objetos de sua divulgação.

Paillet (1986, p. 74) expressa que se trata de “[...] abranger com um 
olhar o monstruoso fluxo de acontecimentos”. Ante essa impossibilidade, 
o que resta então aos jornalistas? A posição social por eles ocupada 
caracteriza-se como múltipla: deve responder às demandas da sociedade 
e, ao mesmo tempo, provocá-la. Coloque-se neste quadro a instantanei- 
dade dos fatos e a urgência em torná-los presentes (e, quem sabe, mais 
duradouros), e teremos a complexidade de sua função e, por extensão, do 
fazer jornalístico por meio de seus múltiplos discursos, atualmente tão 
variados quanto as formas expressivas e temáticas por ele evocadas.

De modo semelhante àquele ensejado pelos fluxos discursivos, 
podemos pensar o fazer jornalístico como lugar em que se estabelecem 
de-marcações e fronteiras, bordas e passagens que ordenam e reordenam 
as diversas relações sociais. Tais limites instituem e produzem realidades 
que dão a ver o mundo histórico e ao mesmo tempo o conformam, por 
meio de enunciados que estabelecem leis, hierarquias e ordenações sobre 
o que pode ou não ser dito, ouvido e visto.
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Este é nosso provisório ponto de chegada, solo comum em que funda- 
mos o jornalismo e que esperamos tenha continuidade com outras leituras 
e estudos. O discurso, instituidor de realidades, deixa em seu trajeto 
pegadas, marcas, vestígios, sinais: um rastro que ao mesmo tempo institui 
a realidade e é por ela instituído. Cabe a nós, perante os desafios de nossos 
tempos, compreender as engrenagens da linguagem e o que ela coloca em 
jogo, os caminhos dos discursos e seus modos de circulação, as variedades 
narrativas em suas lutas identitárias e por reconhecimento. A complexidade 
de um tempo atravessado cada vez mais pelas tecnologias e por formas de 
comunicação dispersas nas redes sociais nos impõe ainda mais desafios.
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Capítulo 8

Possibilidades da narrativa digital  
no texto jornalístico

Raquel Ritter Longhi

O jornalismo está presente nos meios digitais de informação desde 
meados da primeira metade da década de 1990. Desde então, vem acom- 
panhando a evolução das tecnologias de criação de conteúdos e de conexão 
em redes. O que começou como uma simples “transposição” do impresso 
para o digital, logo foi se configurando em produção própria de conteúdos 
e estratégias de comunicação e distribuição. Nessa trajetória de aprendiza- 
do e exploração dos novos ambientes e suas linguagens, alguns conceitos 
aparecem como chaves para a compreensão da narrativa jornalística nos 
meios digitais, dentre eles, a noção de hipertexto, hipermídia e multimídia. 
Parte deste capítulo foi escrito tomando como base o e-book de minha au- 
toria Metáforas e labirintos: a narrativa em hipertexto na internet (LONGHI, 
2004), e outros artigos dispersos, publicados desde então, e que tratam da 
narrativa nos meios digitais, todos citados nas referências.

Antes de falar destes conceitos e noções, entretanto, é importante de- 
finir o que é narrativa digital. Conhecida em inglês como storytelling, trata-se 
de histórias produzidas e disponibilizadas por tecnologias e meios digitais. 
Essas tecnologias apresentam características específicas, como a combinação 
de linguagens (imagem, texto e som) possibilitada pelo hipertexto. Neste 
capítulo, trato de conceitos e também de algumas ferramentas para criação 
de narrativas digitais que permitem não apenas a produção de grandes 
reportagens, como também de conteúdos específicos, como infográficos e 
galerias de imagens, passando por sites e conteúdos em redes sociais.

Todos esses conteúdos nos meios digitais apresentam como base de 
sua linguagem o hipertexto. Na sua definição fundamental, o hipertexto 
é uma forma de escrita não sequencial, um texto composto por blocos 
de informações conectadas por links, que são acionados pelos cliques 
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(ou toques) dos utilizadores dos diversos dispositivos pelos quais trafega 
a informação digital. Sob uma perspectiva mais técnica, o hipertexto é a 
linguagem HTML – HyperText Markup Language, ou seja, linguagem de 
marcação de hipertexto.1 O hipertexto moldou toda a forma de escrita nos 
meios digitais, o que envolve não apenas o texto verbal, como também a 
linguagem sonora e visual, quando é definido como hipermídia. Podemos 
verificar a linguagem hipertextual em qualquer conteúdo na internet a 
partir do seu código de marcação, como apresentado nas Figuras 8.1 e 8.2.

Figura 8.1 – Captura de tela mostrando o código-fonte do HTML (hipertexto) de 
parte da página on-line do jornal Folha de S.Paulo de 28/11/2020

Fonte: Folha de S.Paulo.2

1 Você pode consultar os básicos do HTML no link disponível em: https://bit.ly/3TeER4P. 
Acesso em: 28 nov. 2020.
2 Disponível em: https://www.folha.uol.com.br. Acesso em: 28 nov. 2020.
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Figura 8.2 – Captura de tela da mesma parte de página do site do jornal Folha de 
S.Paulo de 28/11/2020, da forma como é apresentada aos olhos do visualizador

Fonte: Folha de S.Paulo.3

Para criar uma narrativa digital é preciso ter uma ferramenta na mão 
(ou mais de uma) e muitas ideias na cabeça. Necessita-se entender ainda 
alguns conceitos centrais, como a interatividade, a não linearidade (ou não 
sequencialidade) e o link. Além disso, deve-se dominar as ferramentas com 
as quais é possível criar uma narrativa digital. Vamos primeiramente tratar, 
mesmo que brevemente, desses conceitos centrais, para depois, mais para o 
final, mostrar algumas ferramentas para a criação de conteúdos.

A interatividade se refere ao fato de que qualquer conteúdo nos 
meios digitais é “lido” por meio de ações do leitor que se dão diretamente 
sobre a tela, seja em um computador, um tablet, um notebook ou um apa- 
relho celular. Tais ações são diferentes formas de intervenção, participação 
e respostas dos usuários ao conteúdo. Considerado um dos aspectos mais 
importantes do jornalismo nos meios digitais, a interatividade diz respei- 
to a como os usuários relacionam-se com os conteúdos na internet. Na 
leitura de uma narrativa digital, você pode clicar sobre o link que desejar 
e assim dar seguimento à leitura e fruição do conteúdo, por exemplo. Essa 
é uma forma de interatividade. Mas há muitas mais. Clicar com o mouse, 

3 Disponível em: https://www.folha.uol.com.br. Acesso em: 28 nov. 2020.
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ou simplesmente passar os dedos sobre uma tela, ou ainda, mover um apa- 
relho celular para visualizar uma narrativa com imagens em 360 graus 
ou em realidade aumentada, são formas de interagir com os dispositivos.  
E também com os conteúdos. São modos de interatividade. O simples fato 
de os usuários terem a possibilidade de relacionar-se com os conteúdos, 
das formas mais diversas, e também com os produtores e criadores desses 
conteúdos, tudo isto é interatividade. No e-book intitulado Webjornalismo: 
7 características que marcam a diferença, organizado pelo professor portu- 
guês João Canavilhas (2014), você poderá ler mais sobre interatividade.

A não linearidade diz respeito ao fato de que as narrativas digitais 
apresentam um conjunto de várias ordens de leitura (ou visualização) 
possíveis, isto é, uma não linearidade em potencial, que também podemos 
definir como não sequencialidade. Trata-se de uma das características mais 
importantes das narrativas digitais, pois nos permite – e nos desafia a – 
pensar a história como um leque de possibilidades, ou seja, ao criar uma 
narrativa digital, devemos levar em conta que ela poderá ser “lida” a 
partir de diferentes “entradas”. Como usuários, podemos escolher qual  
a ordem que preferimos, seguindo por diferentes possibilidades de leitura. 
É por isso que, muitas vezes, nos referimos a narrativas digitais como 
narrativas em rede, formada por nós de informação conectados entre si, 
sem possuírem, necessariamente, uma ordem de leitura preestabelecida.  
A ideia de “associação” pode colaborar na compreensão da não linearidade 
nas narrativas digitais, pois estas tornam possível fazer conexões que, 
durante uma leitura em um meio impresso, por exemplo, somente são 
permitidas pelo trabalho do raciocínio, isto é, de modo abstrato, pelo nosso 
pensamento. Nós pensamos de forma associativa – relacionando coisas 
sem uma ordem específica, por exemplo – mas quando representamos isso 
em forma de escrita, o fazemos de forma linear, uma coisa depois da outra.

Outro conceito central é o link, que é a menor unidade de infor- 
mação de um hipertexto, ou seja, cada um dos “nós” que formam a rede 
hipertextual. É representado, na www, por URL – Uniform Resource Locator 
(Localizador Uniforme de Recursos). Um endereço, na web, é digitado em 
forma de URL, e sempre precedido de “http”, que é o padrão para o proto- 
colo do hipertexto (hypertext protocol). O site da Universidade Federal de 
Santa Catarina, por exemplo, tem a URL: https://ufsc.br/. Num primeiro 
momento, o link era marcado por palavras sublinhadas, mas com o tempo 
e a evolução do próprio HTML, foi possível marcar em cores diferentes do 
texto principal, ou ainda, pela passagem com o mouse sobre ele. Quando 

https://ufsc.br/
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acionados, levam a outras páginas ou recursos (fotos, vídeos, arquivos 
sonoros, por exemplo), em suma, outros nós da rede hipertextual. Também 
podem ser em forma de imagens, gráficos etc. A Figura 8.3 mostra um re- 
corte do portal de notícias UOL. O título “Fabricante da Coronavac recebe 
meio bilhão de dólares para dobrar produção” é o que é o que está sendo 
acionado pelo mouse no momento da leitura e vai levar para outra página, 
relativa àquela matéria específica, ilustrada na Figura 8.4. Cada trecho de 
texto sublinhado também é um link. Qualquer conteúdo, em uma narrativa 
digital, sempre será “lido” ou “percorrido” por meio de links.

Figura 8.3 – Captura de tela da home page do portal UOL de 7/12/2020

Fonte: Portal UOL.4

4 Disponível em: https://www.uol.com.br/. Acesso em: 7 dez. 2020.
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Figura 8.4 – Captura de parte da página aberta a partir de acionamento do link 
“Fabricante da Coronavac recebe meio bilhão de dólares para dobrar produção” na 
página inicial do portal UOL

Fonte: Portal UOL.5

Os conceitos acima colaboram também para entender os seis prin- 
cípios fundamentais do hipertexto propostos por Pierre Lévy (1995, p. 26), 
que são: metamorfose, heterogeneidade, multiplicidade, exterioridade, topo- 
logia e mobilidade dos centros.

O primeiro princípio, metamorfose, diz respeito à mutação da rede 
hipertextual a partir da leitura; a heterogeneidade está ligada ao fato de 
que a informação nesses sistemas tem procedências e formatos distintos, 
ou seja, informações verbais e não verbais. Mais ligada à estrutura do hi- 
pertexto, a multiplicidade nos mostra que nós de informação podem ra- 
mificar-se continuadamente em outros nós. A exterioridade se refere à 
adição de fatores externos na constituição do hipertexto, como textos ou 
comentários, por exemplo. A topologia diz respeito ao lugar que a rede 
ocupa no espaço, ressaltando, também, que ela mesma é um espaço. 
Finalmente, o princípio da mobilidade dos centros significa que não há 
um centro apenas, mas vários centros, sempre em constante mutação, 
conforme, mais uma vez, a atividade de leitura.

5 Disponível em: https://www.uol.com.br/. Acesso em: 7 dez. 2020.
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Definidos esses conceitos essenciais sobre o hipertexto, o próximo 
passo é verificar como estes se encaixam na narrativa digital e de que 
maneira aplicam-se aos conteúdos jornalísticos.

Um dos primeiros estudos sobre a estrutura do texto no ciberjor- 
nalismo em língua portuguesa foi o artigo “Webjornalismo: da pirâmide 
invertida à pirâmide deitada” (CANAVILHAS, 2006). O autor falava, 
então, de uma espécie de remodelação da pirâmide invertida, clássica nos 
estudos do jornalismo, para a “pirâmide deitada”, levando em conside- 
ração as características e possibilidades do hipertexto e da hipermídia. 
Ele assinalou que a função da pirâmide invertida no jornalismo, na qual 
o redator colocava a notícia mais importante no início, indo assim para o 
menos importante, o que podemos definir como uma ordem “hierárquica”, 
deu lugar, no ambiente hipermidiático da internet, a uma forma de escrita 
na qual diversos blocos de informação podem ser ligados através de links, 
o que também definimos como arbóreo, ou reticular. Assim, Canavilhas 
sugeriu quatro níveis de leitura, mais recentemente publicados numa 
sistematização elaborada pelo autor das propostas de modelos, que ele 
define como “arquiteturas da notícia”, para a redação de conteúdos no 
jornalismo nos meios digitais:

a) unidade base: resumo do acontecimento; 
b) explicação: liga-se ao primeiro nível por um link, somente e comple- 

ta a informação essencial sobre o acontecimento; 
c) contextualização: oferece mais informação sobre cada um dos aspe- 

tos fundamentais da notícia, desenvolvendo a informação apresen- 
tada nos níveis anteriores; e

d) exploração: procura estabelecer ligações com outras informações exis- 
tentes no arquivo da publicação ou em sites externos (CANAVILHAS, 
2014).
Dentre as propostas de arquiteturas textuais podem ainda ser des- 

tacadas:
1. Modelo The News Diamond (Figura 8.5) (BRADSHAW, 2007 apud 

CANAVILHAS, 2014, p. 14-15): em vez de blocos estáticos de in- 
formação, um fluxo no qual a unidade informativa vai mudando de 
gênero. Criado em 2007, este parece ter se tornado um modelo muito 
comum, pois leva em conta diversos tipos de ambientes na internet para 
distribuição e compartilhamento. Canavilhas alerta que se trata de uma 
“[...] sequência de textos (ou outros elementos) em que a informação 
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se vai tornando cada vez mais complexa. Partindo da sua forma mais 
simples (alerta), a notícia vai ganhando mais profundidade até atin- 
gir o nível de contexto máximo, a personalização” (CANAVILHAS, 
2014, p. 15). O autor explica que no modelo do The News Diamond 
há uma primeira versão da informação – muito curta, definida como 
alerta, que é distribuída para dispositivos móveis, e-mail e redes sociais. 
Segue-se uma segunda versão, chamada de draft, mais desenvolvida 
e distribuída para o blogue da publicação – que hoje podem ser as 
plataformas próprias da publicação, a exemplo de perfis nas redes so- 
ciais, como Twitter, Instagram e Facebook. A fase seguinte, article, é 
onde a notícia chega ao site da publicação. Como lembra Canavilhas 
(2014, p. 15), “[...] a partir deste momento, a notícia vai recebendo 
atualizações, com informação de contexto e opinião de especialis- 
tas, incorporando-se ainda diferentes níveis de interatividade e de 
personalização da notícia”.

Figura 8.5 – Modelo The News Diamond

Fonte: Adaptada de Canavilhas (2014, p. 15).

2. Modelo Black’s Wheel (MARTINEZ; FERREIRA, 2010 apud 
CANAVILHAS, 2014, p. 16) (Figura 8.6). Apresenta um elemento 
central (eixo) e elementos secundários (raios) ligados através de 
linhas que ilustram a hierarquia da notícia, mas que podem não 
estar todos conectados. “Cada elemento narrativo é autoexplicativo, 
ou seja, é uma unidade independente com sentido, mas que deve 
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ser inserido no contexto narrativo para melhor compreensão”, in- 
forma Canavilhas (2014, p. 16). Dessa forma, a leitura não precisa 
começar no bloco central, nem passar por todos os blocos para 
que o leitor tenha uma visão geral do acontecimento relatado.  
“O número de elementos narrativos (blocos informativos) depen- 
derá da quantidade de informação disponível, da complexidade da 
estória e do nível de profundidade pretendido pelos jornalistas” 
(CANAVILHAS, 2014, p. 16).

Figura 8.6 – Modelo de arquitetura de notícia Black’sWeel

Fonte: Adaptada de Canavilhas (2014, p. 16).

Todas essas estruturas são modelos possíveis para construir notícias 
e conteúdos no ciberjornalismo, mas atualmente existe um grande núme- 
ro de ferramentas que permitem a criação de narrativas digitais. Antes de 
listar algumas dessas ferramentas, porém, é preciso saber o que significa 
hipermídia e multimídia, termos recorrentes no mundo digital.

A ideia de multimídia é anterior ao surgimento do hipertexto e 
está ligada ao uso de diferentes tipos de meios de comunicação para uma 
apresentação, mas foi transposta para a cultura digital assim que novas 
possibilidades de uso de conteúdos não verbais, como imagens e sons, 
foram possíveis para a criação de narrativas digitais. O termo passou a ser 
usado para definir conteúdos que combinassem textos verbais, imagens 
e sons, assim como ambientes digitais compostos não apenas por textos, 
mas também por esses outros tipos de linguagem.

Para entendermos esse processo de evolução dos modos de contar no 
jornalismo nos meios digitais devemos voltar ao ano de 2005. A professora 
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Nora Paul discutiu “A transformação das técnicas narrativas – Como o vídeo 
e as características interativas estão mudando as novas rotinas de produção”, 
durante o Simpósio Internacional de Jornalismo Online, na Universidade 
do Texas, numa mesa-redonda6 que discutia, dentre outras coisas, a presen- 
ça dos elementos multimidiáticos nas narrativas ciberjornalísticas. Naquele 
momento, slideshows e especiais multimídia mostravam que o jornalismo 
nos meios digitais começava a alcançar modos específicos de produção 
narrativa.7 Se podemos entender multimídia como uma “técnica” ou carac- 
terística de um formato – especial multimídia, reportagem multimídia, dentre 
outros, a hipermídia aproxima-se bastante dessa concepção, porém sua 
primeira definição diz respeito a ser uma forma de textualidade derivada do 
hipertexto, mas composta por, além de texto verbal, outros tipos de lingua- 
gem, como a visual e a sonora. Assim como se dá com o princípio fundamen- 
tal do hipertexto, ou seja, blocos de informações conectados, na hipermídia 
esses tipos de informações são conectados entre si e permitem combina- 
ções e leituras não sequenciais (ou não lineares). Tais arranjos e combinações 
podem se dar sempre levando em conta as especificidades dos meios digitais. 
O espaço da www, enquanto ambiente de informação, pode ser considerado, 
dessa forma, uma hipermídia. Alguns autores utilizam o termo hipermí- 
dia e hipertexto para definir formatos de conteúdos – reportagem hipermídia 
(BACCIN, 2017), formatos noticiosos hipermidiáticos (LONGHI, 2014) e 
reportagem hipertextual (LARRONDO URETA, 2004) são algumas das defi- 
nições usadas para definir a reportagem e os conteúdos nos meios digitais. 
Outros usam o termo multimídia, como especiais multimídia, grande repor- 
tagem multimídia (LONGHI, 2009, 2010) que tiveram destaque no ciberjor- 
nalismo no período aproximado entre 2002 a 2009, na forma de narrativas 
que combinavam de modo bastante inovador, à época, recursos como textos, 
áudios e linguagens fotográficas e em movimento (LONGHI, 2009).

De fato, a perspectiva de combinação de linguagens distintas, como 
a verbal, a sonora e a visual dada pela hipermídia, tem resultado em uma 
narrativa diferenciada nos meios digitais, e o jornalismo tem explorado tais 
possibilidades em formatos bastante diversos. Podemos ver uma linha do 

6 Coordenada por Nora Paul, participaram também Brian Storm, do MediaStorm, estúdio 
de produção multimídia, Andrew DeVigal, então editor multimídia do New York Times e 
Jorge Sanhueza-Lyon, videojornalista.
7 Em vários artigos analisei como o jornalismo explorava as possibilidades da internet e 
dos meios digitais na sua criação de conteúdos. Ver Longhi (2009, 2010, 2014).



<<  Sumário 112Capítulo 8 • Possibilidades da narrativa digital....

tempo (Figura 8.7) representativa da evolução das narrativas digitais no 
ciberjornalismo até a primeira década dos anos 2000 (LONGHI, 2014):

Figura 8.7 – Linha do tempo da evolução dos formatos narrativos

Fonte: Longhi (2014).

No desenvolvimento das narrativas digitais percebe-se um momento 
que chamamos de Fase zero, marcada pela pouca ou nenhuma explo- 
ração dos recursos hipertextuais e multimídia, como links e imagens. 
A primeira fase que detectamos se dá mais ou menos entre meados da 
segunda década dos anos 1990 e o início dos anos 2000, em que formatos 
como slideshows eram predominantes; uma segunda fase, marcada pelos 
“especiais multimídia” – então com uma maior exploração dos recursos 
do meio digital, e uma terceira fase, que vem até os dias de hoje, com a 
grande reportagem multimídia e os conteúdos imersivos, como aqueles 
produzidos com tecnologias de realidade virtual, 360 graus e realidade 
aumentada. Todos esses formatos aparecem e se consolidam num 
contexto em que as ferramentas e tecnologias digitais também vão sendo 
introduzidas nas práticas jornalísticas.

As narrativas digitais consideradas “imersivas”, ainda que não 
fossem uma novidade, passaram a ser evidenciadas no jornalismo digital 
a partir da fase mais recente dessa trajetória, segunda década dos anos 
2000, especialmente com a exploração de tecnologias como a realidade 
virtual e aumentada, o uso de drones e a captação de imagens em 360 graus. 
Uma das primeiras citações a narrativas digitais imersivas deu-se quando 
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foi publicado, pelo site do jornal norte-americano The New York Times, a 
grande reportagem multimídia SnowFall: The avalanche at Tunnel Creek, 
(BRANCH, 2012). A reportagem chamou a atenção pelo texto longo, o 
que foi considerado também jornalismo longform (LONGHI; WINQUES, 
2015), e a forma como se deu a combinação de linguagens, com slideshows, 
infográficos, áudio e vídeos integrados ao conjunto (Figura 8.8).

Figura 8.8 – Captura de tela de SnowFall mostrando a combinação de linguagens e 
o jornalismo longform

Fonte: The New York Times.8

Como se pode criar uma narrativa digital? Se no começo só tínha- 
mos a linguagem de programação HTML para criarmos uma página web e 
conteúdos mais breves, como textos e notícias acompanhados de imagens, 
hoje o mundo digital nos fornece várias ferramentas para criação de narrati- 
vas digitais e conteúdos nos mais diferentes formatos. De grande reporta- 
gem multimídia a jornalismo longform, passando por infográficos, galeria 
de imagens, vídeos e mesmo posts em redes sociais, as tecnologias digitais 
desenvolvem e nos apresentam cada dia mais aplicativos e ferramentas.

Neste capítulo mostramos algumas ferramentas que facilitam pro- 
duzir e distribuir histórias nos meios digitais. Elas estão disponíveis na 
internet, em geral, de duas formas: opções gratuitas, para a criação de 

8 Disponível em: https://bit.ly/3wuj2Vj. Acesso em: 7 dez. 2020.
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conteúdos limitados, e as modalidades pagas, que permitem maiores pos- 
sibilidades de criação. Uma das ferramentas mais utilizadas é o Wordpress 
(Figura 8.9), que permite criar sites, blogs e aplicações. Trata-se de um 
sistema de publicação de conteúdos que atualmente é bastante usado em 
todas as áreas, especialmente no ciberjornalismo.

Figura 8.9 – Alguns sites ciberjornalísticos criados com o WordPress (captura de tela)

Fonte: WordPress.9

Mas se o objetivo é criar, por exemplo, uma grande reportagem mul- 
timídia ou, ainda, narrativas em vídeo ou que explorem imagens, podcasts 
(histórias sonoras), galerias de imagens, infográficos etc., há diversas outras 
ferramentas, entre as quais destacamos:

1. Readymag (disponível em: https://readymag.com/.) – Trata-se de 
uma ferramenta de criação que permite criar páginas ou conteúdos 
com textos, fotos, vídeos, áudios, galerias de fotos, mapas, gráficos, 
dentre outros recursos. Permite a incorporação de outras ferramentas 
de conteúdos multimídia, como o Thinglink (disponível em: https://
www.thinglink.com), para enriquecer imagens com botões clicáveis, 
aos quais podem ser adicionados sons, imagens em foto ou vídeo ou, 
ainda, em 360 graus; Timeline JS (disponível em: https://timeline.
knightlab.com) e Soundcite (disponível em: http://soundcite.knightlab.
com/), ambos do Knight Center, para criação de linhas do tempo e 
produção de conteúdos com som. Com a versão gratuita, é possível 
criar narrativas em formatos diversos. 

9 Disponível em: https://br.wordpress.org/. Acesso em: 7 dez. 2020.
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2. Storyform (disponível em: https://storyform.co/) – Como as demais, 
fornece templates (modelos) de conteúdos e tem versões gratuita e 
paga. Podem ser criados conteúdos com textos, imagens em foto, 
vídeos e sons.

3. Adobe Spark (disponível em: https://spark.adobe.com/pt-BR/) – 
Especialmente para “histórias visuais”, mas também com recursos 
para texto, essa ferramenta proporciona criar conteúdos para diversas 
redes sociais e em diversos formatos, como stories, do Instagram, 
posts no Instagram e no Facebook, vídeos curtos, além de páginas 
web e memes.

4. Filmora (WondersaherFilmora) (disponível em: https://filmora.won 
dershare.com/pt-br/editor-de-video/) – Um editor de vídeos que per- 
mite muitas formas de criar vídeos e ainda possibilita compartilhar em 
plataformas on-line.

5. Anchor (disponível em: https://anchor.fm/) – Para criar, editar, 
gravar e publicar narrativas sonoras, os podcasts. Está on-line e também 
na forma de aplicativos.

6. Piktochart (disponível em: https://piktochart.com/) – Para criação de 
variados tipos de conteúdos, como infográficos, posts para Facebook, 
Twitter e Instagram, apresentações. Tem muitos modelos disponíveis 
(templates), sendo bastante fácil de usar.

7. Visual.ly (disponível em: https://visual.ly/product/infographic-design) –  
Oferece variados templates de layouts esteticamente atraentes, ino- 
vadores e criativos. O usuário, no entanto, deve estar logado com sua 
conta de Facebook ou Twitter.

8. Canva (disponível em: https://www.canva.com/pt_br/) – Na linha 
do Piktochart, o Canva permite criar conteúdos para redes sociais 
como Instagram e Facebook, além de infográficos e diversos outros 
tipos de informação visual.

9. Google charts (disponível em: https://developers.google.com/chart/) –  
A gigante de tecnologia tem ferramentas para muitas coisas, e esta 
é específica para criar gráficos e tabelas de todos os tipos. Permite 
que esses conteúdos sejam incorporados a sites e visualizados em 
qualquer tipo de navegador da internet, além de dispositivos como 
celulares e tablets.

https://storyform.co/
https://filmora.wondershare.com/pt-br/editor-de-video/
https://filmora.wondershare.com/pt-br/editor-de-video/
https://anchor.fm/
https://piktochart.com/
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As ferramentas e aplicativos fazem parte de uma gama enorme 
de possibilidades para criar narrativas digitais e diversos formatos de 
conteúdos digitais. É bom lembrar, porém, que de nada adianta ter uma 
ferramenta na mão se não tivermos uma boa ideia de pauta, assim como 
um sério processo de apuração, redação e edição. 
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Capítulo 9

Edição em processo: trabalho de equipe  
na produção de jornal-laboratório

Valentina da Silva Nunes
Ildo Francisco Golfetto

A prática do jornalismo pressupõe selecionar e trabalhar de forma 
coletiva. Se pensarmos em jornal impresso, vemos isso em muitos mo- 
mentos. Na escolha dos fatos a serem noticiados, formulação detalhada 
das pautas, busca por fontes a serem consultadas, decisões de escrita 
desde a formulação do parágrafo inicial (o lide) até a redação completa 
do texto, definição dos títulos, linhas finas, citações, olhos, seleção das 
fotos e suas legendas, criação de infográficos, diagramação, opções de 
capa e publicação final. Na edição de um produto noticioso inteiro, tais 
escolhas têm implicações na atuação de toda a equipe. Repórteres nunca 
estão sozinhos, assim como os editores, chefes de reportagem, editores-
chefes, pauteiros, diagramadores, fotógrafos e ilustradores.

Como exemplo para observar essa correlação de ações, temos que 
a apuração e a redação do texto pelo repórter ajudam a definir quais fotos 
serão publicadas; e do trabalho de ambos, repórter e fotógrafo, o editor 
concebe a edição final, mas não sem considerar as opções da diagrama- 
ção apoiado no projeto gráfico do jornal. Para articular o processo de 
ensino-aprendizagem na apuração, redação e edição de jornal impresso no 
curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
os alunos têm, na sexta fase, a disciplina “Laboratório de Jornalismo 
Impresso”, na qual produzem o Zero1 – jornal-laboratório com tiragem 
média de dois mil exemplares, que agora em 2022 completará 40 anos 
em atividade, já somando duas mil edições e mais de três mil páginas de 

1 Zero. Disponível em: https://medium.com/@zeroufsc; https://www.facebook.com/zeroufsc; 
https://issuu.com/zerojornal.

http://www.generonumero.media/institucional/
https://www.observatoriodaimprensa.com.br/equidade-racial/falta-de-diversidade-nas-redacoes-esconde-racismo-estrutural-do-jornalismo-e-dificulta-o-debate-sobre-desigualdade-entre-negros-e-brancos/
about:blank
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notícias publicadas. Acontece de muitas dessas notícias, preparadas pelos 
alunos, pautarem a imprensa local – que passa a dar atenção a algo até 
então sem visibilidade. Os ex-alunos, agora jornalistas, utilizam o jornal-
laboratório como portfólio de seus trabalhos e há relatos de profissionais 
contratados em função das matérias que ali publicaram.

No Zero tudo passa por uma palavra-chave: orquestração. Para além 
de orquestrar todos os movimentos de seleção (de acontecimentos, pautas, 
fontes, fotos etc.) e o trabalho em equipe, exige reger também as diferen- 
tes editorias e etapas produtivas de elaboração do jornal, assim como 
o conteúdo dos formatos do Zero impresso e no meio digital. Há ainda a 
necessidade de combinar todo o conhecimento que os alunos adquiriram 
em disciplinas anteriores. Quais sejam, estudos sobre ética, fundamentos 
e princípios do jornalismo e, especialmente, o que aprenderam em cinco 
disciplinas de redação, edição e produção gráfica, além das aulas de foto- 
jornalismo, radiojornalismo, telejornalismo e jornalismo digital. Estas 
últimas se fazem cada vez mais necessárias para o formato transmídia que 
o jornal-laboratório já começa a adotar como resposta aos tempos de 
convergência tecnológica e cultural. 

Nesses veículos, ao se fazer jornalismo, já estamos aplicando aquele 
conjunto de aptidões e atividades que a formação universitária deve 
desenvolver. Como a atividade culminante e integrada, o órgão la- 
boratorial não é apenas prática, mas teoria-prática em movimento. 
[...] Os órgãos laboratoriais, numa concepção dinâmica, envolvem 
o quadro total da formação do jornalista, deixando de ser apenas 
prática, técnica ou tecnicismo, para se transformar num aparato de 
aprendizagem total. (LOPES, 1989, p. 36-37).

O caráter informativo do jornal-laboratório Zero atende em parte 
a populações vulneráveis com publicação de reportagens que olham para 
as comunidades carentes, pessoas em situação de miséria e de risco de 
vida, exploração sexual etc. Vemos exemplos desse cuidado em repor- 
tagens como as que abordaram: problemas das pessoas em situação de 
rua; comunidade em luta por direito à moradia nos morros de Florianó- 
polis; desocupações e demolições de casas de moradores tradicionais da 
praia de Naufragados; fragilidades do sistema socioeducativo de jovens 
infratores em Santa Catarina; inclusão digital de idosos; fotorreporta- 
gem da manifestação contra o racismo em Florianópolis; quilombolas 
expulsos de suas terras há 40 anos na capital catarinense; pescadores 
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artesanais com atividade ameaçada pela marina da Avenida Beira-mar 
Norte florianopolitana; pessoas que precisam entrar na justiça para con- 
seguir medicamentos; índios Kaingang na luta por moradia enquanto 
estão alojados em terminal de ônibus desativado; perda de renda de 
famílias pesqueiras pelo desaparecimento do berbigão (vôngole).

A qualidade do jornalismo produzido pelo Zero tem sido reconhe- 
cida por meio de muitos prêmios. Alguns deles: Melhor Jornal-Labora- 
tório (prêmios Foca em 2000, Expocom Sul em 2015, 2017 e 2020, Expocom 
Nacional em 2015), Reportagem em Jornalismo Impresso (prêmios Expocom 
Sul 2017 e 2018, Expocom Nacional 2017 e 2018, Ministério Público do 
Trabalho em 2018) e Melhor Peça Gráfica (prêmio Set Universitário em 
edições das décadas de 1980 e 1990). Por tais reconhecimentos e por sua 
longevidade no Curso, o jornal-laboratório Zero exige dos docentes que 
ministram a disciplina o ofício de serem maestros dessa orquestra, respon- 
dendo pedagogicamente por todo processo de edição.

A cada semestre letivo, são ao menos três edições impressas do 
jornal Zero, num trabalho que consome cerca de 40 dias para cada número 
e mobiliza em média 20 alunos, presença que pode diminuir para até  
12 alunos no mínimo e 36 no máximo. De 2018 para cá, o jornal voltou 
a ter dois professores responsáveis pela sua condução: um da área de 
redação, outro da área de design editorial, ambos especialistas em edição 
de texto e publicações. Todos os alunos envolvidos são responsáveis pela 
produção de edições impressas coloridas, de 16 páginas, em formato 
Berliner, e pela distribuição física dos exemplares. Concomitantemente 
à versão impressa, eles divulgam a versão integral do texto na plataforma 
Medium, e publicam a edição digital na plataforma Issuu.2 Há uma divisão 
de funções que podem mudar de edição para edição se assim o aluno 
desejar. São estas as funções exercidas: 

• chefia de edição: responsável pelo bom andamento dos processos de 
produção, podendo ser ocupado por até duas pessoas;

• conselho editorial: acionado quando necessário a tomar qualquer 
decisão mais séria ou polêmica, com cerca de quatro alunos, chefia 
de edição e os professores da disciplina;

• editoração, ilustração e infografia: encarregado dos processos grá- 
fico-visuais, com duas a quatro pessoas, sendo também função de 
monitores e bolsistas do jornal-laboratório;

2 Zero na plataforma Issuu, disponível em: https://issuu.com/zerojornal.

https://periodicos.ufsc.br/index.php/jornalismo/article/view/1984-6924.2018v15n1p84/37297
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• fotojornalismo: registro, tratamento e redação de legendas para 
imagens, com até três pessoas;

• reportagem para redes sociais: publicação dos conteúdos das re- 
portagens e outros conteúdos relacionados nas plataformas digitais 
com equipe de até três alunos;

• reportagem: função exercida pela maioria dos estudantes, encar-
regados da apuração, redação e edição.
Os acadêmicos produzem ainda notícias on-line, com textos curtos 

de cunho mais factual, já que a edição impressa trabalha com reporta- 
gens – textos que são mais longos e de apuração mais aprofundada.  
Os repórteres também redigem chamadas para as redes sociais anun- 
ciando as matérias já prontas e, eventualmente, quando ocorrem, ainda 
respondem agradecimentos e dúvidas. Só em caso de críticas e comentá- 
rios mais contundentes – assim como outras decisões estratégicas – é que 
a resposta fica a cargo do Conselho Editorial.

As decisões ao longo do processo de edição variam de natureza. 
Qual reportagem vai para a capa, como decidir a manchete e as chama- 
das? Por que uma das matérias caiu? Por que é preciso ouvir mais fontes? 
Será melhor cortar determinado trecho do texto e substituí-lo por um 
infográfico? Como aceitar que o colega de turma, na função de editor, 
modifique os textos dos colegas repórteres? E o que pensar quando o dia- 
gramador, com anuência do editor, derruba a foto pensada para a capa? 
Daí ser possível entender que trabalhar em equipe, de maneira orquestra- 
da, ainda na condição de estudante, tem sido um aprendizado especial na 
sala de redação do jornal-laboratório Zero.

A responsabilidade de cada um para fazer dar certo o trabalho con- 
junto que dá vida ao Zero começa já na primeira aula, tão logo o jornal 
é apresentado aos alunos. A maioria deles chega à disciplina empolga- 
da por ver sua primeira reportagem impressa e em circulação externa.  
Os professores apresentam aos alunos a história do jornal, o fluxo de tra- 
balho, os detalhes das diferentes funções e cargos, que são preenchidos 
por livre escolha dos alunos. Quando há mais estudantes matriculados, 
cria-se a função de editor, responsável por uma ou duas editorias; se o 
grupo é mais enxuto, repórteres atuam também como editores. Houve a 
necessidade de se enfatizar a função exclusiva de fotógrafo, como forma de 
valorizar o fotojornalismo, evitando fotos posadas e artificiais e de banco 
de imagens. Esse movimento se deve também às recorrentes críticas ao 
Zero por parte de seus ombudsmans ou “ombusminas” (como algumas 
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turmas se referem carinhosamente às profissionais), pessoas geralmente 
de mercado, escolhidas em votação e convidadas por eles para assinar a 
coluna no jornal que avalia cada edição.

Tão logo cada aluno escolhe o cargo que pretende assumir, dá-se a 
reunião coletiva de pauta. Não antes de os professores trazerem à discus- 
são as responsabilidades de se editar um jornal e a diversidade de impli- 
cações no longo processo da edição, sejam as de ordem ética, hierárquica, 
de linha editorial, ou as ligadas às noções noticiabilidade, valores-notícia, 
objetividade jornalística e imparcialidade, e, de compromisso com o leitor. 
A cada edição do Zero, as etapas que impactam fortemente na qualidade 
das reportagens do periódico são pauta, apuração e redação. A etapa da 
pauta inicia com sugestões de ideias de matérias jornalísticas, de assuntos 
para se fazer a cobertura em uma reunião geral, com equipe sentada em 
círculo. Cada aluno é convidado a expor sua ideia (reportagem), a ser 
comentada pelos colegas e pelos professores.

Muitas vezes o formato brainstorming gera boas soluções durante a 
discussão coletiva de pauta, aperfeiçoando ideias e trazendo contribuições 
e autocrítica. Serve também para que todos fiquem por dentro do que se 
pretende publicar e tenham claros o objetivo da edição e o perfil do público 
leitor – a comunidade universitária e o público das classes B, C e D3 da 
Grande Florianópolis. Geralmente, as pautas apresentadas pelos alunos são 
críticas, com denúncias que procuram dar voz a quem não é ouvido pela 
mídia tradicional; são também de serviços e de comportamento; são raras 
as sugestões apresentadas por assessorias de imprensa.

É fundamental que um jornal-laboratório seja dirigido a uma de- 
terminada comunidade para ter um público definido e ser um veí- 
culo com todas as características de um jornal profissional. Uma pu- 
blicação que leve a comunidade a tomar consciência de seus pro- 
blemas e a organizar-se para resolvê-los. (LOPES, 1989, p. 16).

A partir dessa reunião cada um pode elaborar uma pauta com mais 
especificações, na qual já se anuncia pela escolha das fontes e angulação su- 
gerida, dando melhor perspectiva ao texto, ou seja, apontando em que di- 
reção a reportagem vai seguir. Para o Zero, este é o modelo básico de pauta.

3 Classes sociais: conforme classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís- 
ticas (IBGE, 2020). 
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Quadro 9.1 – Modelo básico de pauta

•  Número da edição:
•  Aluno(a)(s): 
•  Deadline: 
•  Assunto: 
•  Angulação sugerida: 
•  Contextualização (informações preliminares): 
•  Fontes (ao menos duas fontes):

◆  Nome da fonte 1:
■  Relação com a pauta: 
■  Contato(s):

•  Referências e notícias sobre o assunto:
•  Fotos

◆  (  ) Sim
◆  (  ) Não
◆  Alguma foto específica

•  Arte ou infografia
■  (  ) Sim
■  (  ) Não
■  Tipo/assunto:

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Durante a fase de apuração, há um esforço dos professores para que 
as pesquisas e entrevistas sejam realizadas pessoalmente, in loco,4 de manei- 
ra a evitar o jornalismo chamado “sentado” ou “de gabinete”, uma tendên- 
cia verificada na imprensa atual, marcada por redações enxutas, quando 
muitos assuntos são apurados de dentro da redação, via celular, e-mail ou 
plataformas digitais, empobrecendo a cobertura. Outra preocupação é 
alertar os alunos contra o jornalismo declaratório, baseado em entrevistas – 
sem pesquisas nem contrapontos. Lembrando Pinto (2014, p. 89), “[...] 
uma reportagem baseada em declarações aumenta o risco de o jornalista 
ser usado a serviço do interesse de outros”. 

4 Durante o período do Ensino Remoto Emergencial, determinado como medida de 
biossegurança em tempos de pandemia do novo coronavírus, pela Administração Central 
da UFSC, via portarias 140/2020 e 366/2020, para os semestres letivos de 2020.1 e 
2020.2, todas as entrevistas, excepcionalmente, foram realizadas via on-line, com uso da 
internet, redes sociais e telefonia fixa e móvel, de maneira a assegurar a alunos e fontes o 
distanciamento social seguro.
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São muitos os cuidados a se ensinar na fase de apuração, antes mes- 
mo de os alunos saírem a campo (ver capítulo 2). Depois de definidas as 
pautas, fazemos uma segunda reunião, quando os professores atendem 
aos repórteres individualmente, para esmiuçar angulações e fontes a serem 
consultadas e ouvidas. As fontes sempre demandam uma atenção especial, 
porque elas tanto podem manipular o jornalista e agendar os meios de 
comunicação (PINTO, 2014, p. 89) como há muitas delas que acabam 
sendo preteridas, tornando pouco plural a apuração e, consequentemente, 
toda a cobertura (ver capítulo 3). Lopes (1989, p. 44) afirma que, há 
décadas, o jornalismo brasileiro assumiu “[...] um caráter elitista tratan- 
do predominantemente de assuntos que interessam a uma minoria, dei- 
xando de lado as questões que afetam o cotidiano da população”. Nesse 
sentido, o esforço do Zero, como um jornal-laboratório independente de 
vinculação comercial e política, é estar atento à pluralidade de vozes da 
sociedade, em especial às pessoas e suas narrativas invisibilizadas ou com 
visibilidade tolhida pelas coberturas local e regional.

Há apurações delicadas e complexas na história do Zero. Uma delas 
abordou o relatório da Polícia Federal no caso da Operação Ouvidos 
Moucos, deflagrada na UFSC em 2017, e que culminou com a morte, por 
suicídio, do reitor Luiz Carlos Cancellier de Olivo. Por se tratar de uma 
peça dentro de um processo judicial, foram tomados cuidados especiais 
pelos repórteres, que solicitaram a ajuda de um desembargador para 
compreender os termos e opinar com mais precisão sobre o relatório. 
Outra reportagem que exigiu muito planejamento foi a que trouxe, em 
maio de 2019, a luta dos remanescentes do Quilombo Vidal Martins pelo 
reconhecimento de direito à propriedade em área do Parque Estadual do 
Rio Vermelho, no leste de Florianópolis. Foram feitas inúmeras visitas 
ao local, consultas a seus advogados, bem como diversas entrevistas com 
representantes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA), Ministério Público Federal (MPF-SC) e UFSC.

O Zero dispõe de uma sala própria e outra de apoio, ambas as salas 
com computadores com programas de edição, rede de internet e telefone 
para ligações interurbanas e internacionais. O tempo de apuração de que 
os alunos dispõem varia de uma a duas semanas em média, as matérias 
mais complexas levando até três semanas. A ideia é sempre partir de 
um planejamento antecipado, para que a apuração – “[...] a espinha 
dorsal do trabalho jornalístico” (PEREIRA JUNIOR, 2006, p. 73) –, se 
dê de maneira responsável e dentro das condições que se apresentam. 
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Estando na sexta fase do curso, a maioria dos alunos faz estágio e precisa 
conciliar o tempo de apuração com demandas de outras disciplinas, sem 
contar os problemas de deslocamento para apurar, cujas soluções são de 
responsabilidade dos estudantes.

Finalizadas as entrevistas e as coletas de dados, ocorre a redação 
dos textos, em que se dá a confrontação de informações, sendo por vezes 
necessária a checagem do que é fornecido pelas fontes, tanto por meio 
de documentos quanto junto a algum interlocutor envolvido na apu- 
ração. Devido à extensão dos textos, a edição de cada reportagem pelo 
aluno deve vir dividida através de intertítulos5 e de preferência também 
com uso de boxes,6 tabelas, gráficos e infográficos7 para destacar 
informações de modo mais visível, condensado e atrativo para o leitor. 
Com as reportagens já editadas, vem a edição das páginas do jornal, 
agregando outros elementos textuais para a diagramação dos espaços 
da publicação. Para avançar nessa etapa, o aluno deve fazer a entrega 
de sua reportagem atribuindo sugestões de título,8 linha fina,9 olho e/ou  

5 Intertítulo: pequeno título que aparece no interior de textos muito longos e tem a função 
de arejar a leitura, define o Novo manual da redação (1996) da Folha de S.Paulo. É composto 
de uma a três palavras que introduzem um novo aspecto, abordagem, tema ou ângulo da 
reportagem. Deve-se utilizar expressões ou palavras de impacto, destacadas em negrito, 
versalete ou maiúsculas, seguidas de frase que introduz novo parágrafo. São eficazes quando 
usadas corretamente e em textos longos, sendo mais frequentemente usados em revistas.
6 Boxe: área reticulada e/ou cercada por um contorno em que se aplica um texto ou 
conjunto de textos, o boxe é literalmente uma caixa. Tem como função destacar, privilegiar, 
valorizar seu conteúdo. Ainda sobre o boxe, o Novo manual da redação (1996) o define como 
texto curto que aparece cercado por fios, em associação com outro texto, mais longo. Pode 
ser texto de serviço, biografia, reprodução integral de um documento, diálogo, pequena 
entrevista pingue-pongue, comentário, aspecto pitoresco da notícia etc.
7 Infográfico: peças feitas com o propósito de se esclarecer uma informação para o pú- 
blico por meio da combinação de linguagem verbal e não verbal em um único sistema 
(MORAES, 2017, p. 23).
8 Título: frase com métrica própria informando e situando o leitor no tempo e no espaço 
acerca de um fato e suas circunstâncias, com caráter objetivo, direto, com verbos ativos 
comumente no tempo presente (GOLFETTO, 2011, p. 131).
9 Linha fina: texto em corpo menor que o do título, pode ser entendida como um subtítulo 
que complementa as informações enunciadas pelo título que a antecede. Pelo fato de o título 
geralmente ser composto por poucas palavras, exige complementação, daí decorre a função 
do texto de apoio (GOLFETTO, 2011, p. 131).
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citação10 etc.; o fotógrafo deve fazer o tratamento das fotos, identificá-
las e sugerir legendas;11 já o infografista precisa informar o título, texto 
complementar e fonte(s) de sua arte. Para otimizar essa fase do proces- 
so, desenvolveu-se uma lista de checagem para as entregas, objetivando 
ainda reparação de falhas e de materiais incompletos.

Muitas coisas sofrem alteração, melhoria e supressão entre as versões 
inicial e a diagramada. No momento da edição final do jornal inteiro ocorre 
a maior concentração do trabalho em grupo, pois é preciso reunir e ajustar 
todos os materiais (textos, fotos, ilustrações) ao diagrama predefinido, obe- 
decendo ao projeto gráfico do jornal. 

Quadro 9.2 – Checagem para entrega das produções

Lista de checagem para reportagens
•  Cartola: de uma a três palavras;
• Título: voz ativa, verbo no tempo presente, impactante, sugerindo mais de 
uma opção;
•  Linha fina: redigir opções adequadas para cada versão de título;
•  Lide: usando técnica de pirâmide invertida;
•  Intertítulo: de uma a três palavras;
•  Olho ou citação: três, cinco ou sete linhas, sendo a primeira com até oito 
caracteres e as demais com 22 caracteres no máximo, trazendo informação 
ou fala que capturem a atenção do leitor;
•  Número de caracteres com espaço: cerca de 6.000 caracteres por página, 
contendo título, linha fina, foto ocupando 2,5 colunas e um olho ou citação 
de 5 linhas;
•  Crédito: nome do autor e e-mail para contato;
•  Cuidados com palavras: não repetir palavras na cartola, no título, na linha 
fina, nos intertítulos e no olho e/ou na citação; e
•  Cuidados com caracteres: não repetir a primeira letra do título, do lide e do 
olho e/ou citação pois aparecem em destaque visual.

10 Olho e citação: o olho é uma sentença que resume o conteúdo de um texto ou destaca 
uma informação ali presente. Tem como função sensibilizar o leitor, cativando sua atenção 
de forma a induzi-lo à leitura. Já a citação ocupa-se com o conteúdo isolado de frases de 
efeito, em geral extraídas de entrevistas (GOLFETTO, 2011, p. 132).
11 Legenda: recurso para identificar o fato, as pessoas ou os objetos mostrados em uma 
imagem, em geral uma fotografia, com informação pertinente à situação retratada, sem 
repetir o que já está no texto (GOLFETTO, 2011, p. 133).
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Lista de checagem para fotografias
•  Crédito: nome do fotógrafo e e-mail;
•  Fotos de terceiros: ter autorização explícita (e-mail), áudio ou mensagem 
em aplicativo; e
•  Sugestão de legenda: com palavra(s) em destaque antecedendo a legenda 
em si de uma a três palavras. Exemplo:

◆  Luta por direitos: Tatuagem do sobrenome de José da Silva, uma das 
lideranças do Movimento Nacional da População em Situação de Rua 
(MNPR-SC);

•  Tratamento adequado para impressão, em formato TIF, com preto não 
ultrapassando 80% e soma dos quatro canais de cor CMYK não devendo 
ultrapassar 250%; e
•  Versões em formato JPG em RGB, com proporções originais e quadradas 
quando usadas na capa de publicações em redes sociais.
Lista de checagem para infográficos
•  Título: na voz ativa, com verbo no tempo presente;
•  Texto explicativo: com poucas linhas esclarecendo o que trata a informação 
a seguir;
•  Fonte com data: órgão, website ou documento de onde foram retiradas as 
informações indicando dia, mês e ano, se possível;
•  Crédito de imagem: caso seja usado algum banco de imagem;
•  Autor: nome do infografista e e-mail; e
•  Tamanho: largura de acordo com a colunagem da página, podendo ocupar 
de uma a três colunas e meia, com altura variável.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Em 2018, o Zero passou por um redesign12 de seu projeto gráfico. 
A intenção era solucionar problemas de impressão que comprometiam a 
qualidade gráfica do material e, por vezes, diminuíam a leiturabilidade do 
conteúdo. Assim, a equipe encarregada de editoração no primeiro semestre 
de 2018 envolveu-se na dinâmica de criação de um projeto gráfico mais sinto- 
nizado com a atualidade, com maior ergonomia visual, estilo mais arejado, 
com uso de áreas claras. Para organizar formas, cores e tipografias, fez-se uso 

12 Redesign: surge para reformular o projeto de design existente, repensando o conceito ini- 
cialmente desenvolvido através de novas soluções gráficas, por meio de um processo que 
envolve análise e revisão da identidade visual atual, detectando possíveis falhas e os moti- 
vos pelo qual é necessária a mudança, procurando encontrar as soluções mais adequadas 
(FREIRE, 2015, p. 25).
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das técnicas visuais de contraste,13 equilíbrio,14 assimetria,15 simplicidade16 
e ênfase,17 conforme propõe Dondis (2003). Segundo Correia (2009), no 
contato do leitor com o jornal, firma-se um contrato de leitura no qual “[...] 
através de um ritual com inúmeras estratégias discursivas” oferece-se por 
meio dos títulos, das fotografias, da identidade visual um reconhecimento 
com o intuito de “[...] estabelecer com as audiências uma parceria 
discursiva”. Portanto, buscou-se uma linguagem visual mais adequada ao 
perfil do jornal, que pode ser vista no Quadro 9.3 contendo o diagrama das 
páginas da edição 3 do Zero de setembro de 2018.

Em seu novo projeto, as editorias são móveis, assim as cartolas18 

(ou chapéus) sempre irão variar. Contudo, na página 3 a pauta é sempre 
relacionada à UFSC. A contracapa costuma ser usada para infografia ou 
fotorreportagem.

Atualmente, o Zero segue o formato Berliner (27,5 x 42,0 cm), é im- 
presso em papel offset, em cores CMYK, com 16 páginas. Seu grid possui 
margem superior maior que as demais, para comportar títulos e imagens – 
que podem ser sangradas para fora da página. A mancha gráfica está divi- 
dida em sete colunas, deixando assim uma coluna livre nas margens direita, 
ao modo de uma coluna falsa. Essa coluna estreita é usada para legenda de 
fotos, olhos, citações, infográficos e/ou boxes.

Uma das mudanças mais significativas provocadas pelo redesign 
do projeto gráfico do Zero foi o uso da tipografia. Os estilos de texto são 
determinantes para edição e métrica dos textos, pois seu corpo define 
quantos caracteres são possíveis para um título, um olho ou o texto em si.  
 

13 Contraste: é um caminho fundamental para a clareza do conteúdo em arte e comunicação 
(DONDIS, 2003).
14 Equilíbrio: é uma estratégia de design em que existe um centro de suspensão a meio 
caminho entre dois pesos (DONDIS, 2003).
15 Assimetria: o equilíbrio na composição assimétrica pode ser obtido através da variação 
de elementos e posições, que equivale a um equilíbrio de compensação (DONDIS, 2003).
16 Simplicidade: técnica visual que envolve a imediatez e a uniformidade da forma ele- 
mentar, livre de complicações ou elaborações secundárias (DONDIS, 2003).
17 Ênfase: em que se realça apenas uma coisa contra um fundo em que predomina a uni- 
formidade (DONDIS, 2003).
18 Cartola: palavra ou pequeno conjunto de palavras, recomendando-se três no máximo, 
que resume o conteúdo ou o tema contido em uma página (GOLFETTO, 2011, p. 132).
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A notícia de jornal que vem hierarquizada pela cartola, seguida do título, 
linha de apoio (ou linha fina), lide e reportagem. As famílias tipográficas 
escolhidas para o novo projeto foram fruto de seleção para duas catego- 
rias: títulos e texto. Optou-se pela fonte IBM Plex Sans Condensed, com  
14 variantes, para títulos, e a Notícia Text, com quatro variantes, para texto – 
ambas as fontes com licença de uso gratuita. 

Quadro 9.3 – Diagrama da publicação

Fonte: Zero, n. 3, set. 2018.
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As cores usadas no Zero foram simplificadas no projeto gráfico atual: 
o branco para o fundo, o preto para o texto e o vermelho para destaques. 
Para cores auxiliares foram definidas o amarelo e o azul – usado nas edições 
especiais. Em infográficos, tabelas e ilustrações, outras cores podem ser 
empregadas para facilitar a compreensão. O vermelho se faz presente para 
salientar os elementos importantes do texto.

No trajeto do fechamento da edição inteira do jornal a equipe ainda 
vai enfrentar situações polêmicas, como incluir ou não uma informação 
que pode causar um impacto por demais negativo na audiência ou mesmo 
às fontes. Exemplo claro disso foi a decisão da turma, por meio de votação, 
para suprimir o nome e o curso de um estudante entrevistado que relatou 
tentativa de suicídio para uma reportagem sobre as pressões provocadas 
pela vida acadêmica. A preocupação se deu sobre a repercussão no futuro 
profissional dele, considerando, inclusive, que o Zero tem suas edições em 
arquivo digital, com informações armazenadas por tempo indeterminado e 
de fácil acesso. Outro exemplo, a publicação ou não, na capa, da sequência 
de fotos que poderia provocar asco, pois retratavam um homem em situ- 
ação de rua capturando e destroçando uma pomba ainda viva para comer. 
A reportagem ganhou destaque na capa, porém a sequência de fotos saiu 
publicada junto ao texto da reportagem em página interna e não na capa 
como queria o repórter.

Tão logo o trabalho de edição geral do jornal tenha sido concluído, 
ainda há mais etapas, destinadas agora à revisão textual e à verificação dos 
elementos gráficos e das cores. Para essa revisão coletiva, as páginas são pri- 
meiramente impressas em tamanho A3, em preto e branco, colocadas em 
ordem sobre a mesa central da sala do jornal-laboratório, tem-se o espelho 
(ou diagrama)19 da edição, quando se verifica a presença ou não de repetições 
muito próximas dos textos em destaque (títulos, olhos, citações, intertítulos 
e legendas). Esse é um processo que pode se repetir de três a quatro vezes, 
a depender de quantas alterações e emendas (correções) forem necessárias.

19 Espelho ou diagrama: é a representação gráfica de uma estrutura, situação ou processo 
(GOLFETTO, 2011, p. 32).
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Figura 9.1 – Exemplo de diagramação de página dupla

Fonte: Zero, n. 1, maio 2019.

Como passo seguinte à conclusão da revisão final vem a revisão grá- 
fico-visual. Imprime-se o mini Zero, em A4 preto e branco, para verificar os 
alinhamentos, os espaçamentos, as escalas, enfim, garantir o equilíbrio dos 
elementos visuais das duplas de páginas. Dá-se atenção especial a títulos, 
linhas finas, lide, olhos, citações, fotografias, boxes e infografias. Tem-se o 
cuidado, por exemplo, para que duas citações e/ou olhos em páginas duplas 
estejam espelhadas e com métrica semelhante, como na Figura 9.1. Após 
esses ajustes gerais, é a vez do micro Zero, colorido em A5, para fazer uma 
segunda revisão visual, principalmente no que se refere às cores das fotogra- 
fias e infográficos. Só então, terminadas essas etapas, os arquivos são fechados 
em formato PDF e encaminhados à gráfica para impressão.

Em paralelo aos ajustes gráficos, os alunos publicam as reportagens 
completas na plataforma Medium20 e elaboram posts para cada texto da 
edição nas redes sociais do jornal. No Facebook,21 o jornal possui 4.500 
seguidores e já teve posts com mais de 50 mil visualizações orgânicas.  

20 Zero no Medium. Disponível em: https://medium.com/@zeroufsc.
21 Zero no Facebook. Disponível em: https://www.facebook.com/zeroufsc.
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No Instagram,22 com conta criada recentemente, há mais de mil segui- 
dores. Além disso, os estudantes geram um arquivo PDF em RGB para ser 
enviado à plataforma Issuu e ao repositório da Biblioteca Universitária da 
UFSC. O Zero tem ainda seu acervo impresso e digitalizado alocados na 
Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina. Como veículo multipla- 
taforma, presente nas mídias sociais e internet e suas redes sociais, o Zero 
tem suas reportagens completas que podem ser lidas na plataforma Medium.

A distribuição do jornal impresso é feita em parte pela UFSC, via 
malote; em parte pelos próprios alunos, que se organizam para levar os 
exemplares para suas fontes e a diferentes locais, como outros centros da 
universidade, restaurante e hospital universitários, escaninhos de profes- 
sores. Eles também são distribuídos em pontos predefinidos da cidade, 
como nos gabinetes de vereadores e de deputados estaduais, nas secreta- 
rias do estado e dos municípios da região, nos sindicatos de trabalhadores 
e terminais de ônibus coletivos. Essa etapa é uma importante oportuni- 
dade aos futuros jornalistas para fazer contato com seus leitores e observar 
suas reações. Tão central como o acabamento do produto, a circulação dele 
faz parte igualmente do aprendizado dos alunos.

Uma semana depois da distribuição, de volta à sala de aula, avalia-
se o processo de produção e a edição em si, com identificação de pontos 
positivos e negativos – incluindo o relacionamento entre membros da 
equipe. A partir daí, inicia-se a discussão de pautas para a próxima edição. 
E todo o ciclo recomeça. Nessa complexa, estimulante e desafiadora prática 
laboratorial de editar o jornal, os professores lembram aos alunos que o 
nome Zero expressa a ideia de que a eles cabe criar novas edições, com 
decisões editoriais e gráficas próprias, independentemente das produzidas 
pelas turmas anteriores. Não por outra razão o jornal é batizado com o 
nome que no jornalismo se dá ao número experimental de uma publicação. 
No Zero, experimenta-se ser jornalista, com todas as responsabilidades e 
habilidades envolvidas em cada escolha e decisão. Um universo de riscos, 
medos, ousadia, coragem, alegrias e realizações.

22 Zero no Instagram. Disponível em: https://www.instagram.com/zeroufsc.
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Capítulo 10

Do jornalismo ao jornalismo  
especializado (e vice-versa)

Carlos Locatelli
Marcionize Elis Bavaresco

O jornalismo é um fenômeno social que se materializa em insti- 
tuições, geralmente privadas, alicerçado na e fundante da Modernidade. 
É essencial ao funcionamento da lógica estabelecida pela filosofia política 
do liberalismo que, entre outros pontos, resolveu pragmaticamente a ques- 
tão da coordenação geral da sociedade por meio da imposição do Esta- 
do-nação sobre um território e sobre uma população e da defesa férrea 
da propriedade privada, por meio do capitalismo, modulando por fim as 
sociedades contemporâneas. Nesse contexto, originalmente no mundo de 
influência liberal – hoje em praticamente todo o planeta –, o jornalismo 
alcançou a condição de instituição social especialmente por sua simbiose 
com o modo escolhido para tomar as decisões coletivas, a democracia re- 
presentativa liberal, tanto por seu engajamento na defesa de alguns direitos, 
especialmente a liberdade individual, quanto por seu fiel matrimônio com o 
consumismo, ideologia essencial à reprodução do liberalismo-capitalismo. 
Além disso, em sociedades nas quais todos os cidadãos – e a noção de 
cidadão muda com o transcorrer da história – são chamados a participar 
das decisões políticas, ao menos por meio do voto, é necessário um mínimo 
de informação sobre os assuntos de interesse público.

O jornalismo se consolida nesse projeto de sociedade como ins- 
tituição especializada em captar, processar e disseminar informação em 
larga escala sobre territórios amplos, rompendo as limitações temporais e 
de alcance que outras formas de compartilhar conhecimento naturalmente 
têm – como a educação formal e a conversação interpessoal. Pode e é 
compreendido de muitas formas, mas para os objetivos aqui delineados 
é suficiente a definição pragmática de Shapiro, com os acréscimos feitos 
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por Malik e Shapiro (2016, p. 16), para quem o jornalismo compreende 
“[...] as atividades envolvidas na busca independente de, ou comentário 
sobre, informações precisas acerca de eventos atuais ou recentes e sua 
apresentação original para edificação pública”.

Curiosamente, algumas das primeiras experiências do jornalismo 
na Modernidade tinham ancoragem na especialização em certos temas, 
quer na cobertura das instâncias de representação das democracias emer- 
gentes (sobretudo os parlamentos), quer para atender aos interesses de 
algumas áreas de negócios que requeriam informação periódica (como 
a navegação comercial e de passageiros) ou ainda em torno de bandeiras 
políticas e literárias (como a escravidão, a liberdade, a república etc.). Não 
é difícil perceber a razão primeira da especialização quando se pensa no 
conceito de públicos para interagir com o jornalismo, a imprensa nesse 
caso. Até meados do século XIX, mesmo na Europa e nos Estados Uni- 
dos, ler era um direito de poucos.

Embora conhecidas gazetas do século XVII já publicassem notí- 
cias selecionadas sobre temas diversos, como apontado por Jorge Pedro 
Sousa (2008), o jornalismo potencializou seu papel generalista na mesma 
intensidade que um público amplo, sincrético e de múltiplas identidades 
foi se formando, composto por pessoas repentinamente transformadas em 
cidadãos-eleitores-consumidores-trabalhadores-etc. Conforme avançavam 
os efeitos sociais da abolição das escravaturas, das repúblicas emergen- 
tes, das novas formas de colonialismo e globalização, do crescimento das 
cidades, da implantação das fábricas e seu operariado, da expansão da 
educação formal, da constituição dos mercados e seus consumidores, o 
jornalismo contemporâneo tomava forma, ofertando um amplo pacote 
interpretativo proposto a narrar os mais relevantes fatos sociais em um 
determinado período de tempo, em geral o dia anterior. 

À medida que culturalmente o pertencimento ao mundo exigia 
conhecimento e domínio sobre as novidades técnicas, políticas, sociais, 
econômicas e culturais, a imprensa emergente percebeu no fenômeno um 
mercado potencial e ganhou espaço e legitimidade social ao oferecer uma 
espécie de upgrade cognitivo diário. Nele estavam tanto os acontecimentos 
considerados relevantes para que os cidadãos realizassem suas atribuições 
sociais, em um contexto de crescente complexificação, como os fait divers.1

1 Em tradução livre, “fatos diversos” é uma expressão de jargão jornalístico que designa 
os assuntos ou fatos noticiados por serem inusitados, pitorescos, por provocarem algum 
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A historicização do fenômeno jornalístico demonstra que forma- 
tos especializados e generalistas são concomitantes ao longo do desenvol- 
vimento do jornalismo ocidental, com maior ênfase para um ou outro em 
determinados períodos e contextos. Enquanto no século XVIII os jornais 
políticos ganharam relevo, com influência sobre a constituição do que 
Jürgen Habermas (1997) chamou de esfera pública, no século seguinte a 
imprensa se beneficiou do status generalista.

Para ampliar o público de leitores e também de anunciantes, o 
jornalismo até então abertamente ideológico e politizado passou a inves- 
tir, especialmente nos Estados Unidos, em uma linguagem pretensamen- 
te imparcial e com foco informativo, além de, em alguns casos, no sensa- 
cionalismo como forma de atrair um público massivo disposto a pagar 
centavos de dólar por edições vendidas nas ruas das grandes cidades em 
formação – a chamada penny press.2

Primeiramente os jornais e depois, já no século XX, as emissoras 
de rádio e televisão agregaram-se em grandes corporações e estruturas 
de rede, embarcando em peso nessa modelagem empresarial e narrativa. 
A noção de produto amplo para público genérico não foi base exclusiva 
da chamada comunicação de massa, mas de toda uma época, a partir da 
concepção de sociedade decorrente do modelo de produção taylorista-
fordista,3 que marcou a supremacia da escala industrial sobre a escolha 
do consumidor. Basta lembrar a célebre frase de Henry Ford: todos os 
americanos teriam um carro, desde que fosse Ford e preto. 

Gabriel Tarde (2005), ainda no início do século XX, em seus estudos 
sobre opinião pública, entendeu que a sociedade é formada por inúmeros 

tipo de emoção na audiência, e não por sua relevância ou interesse público. Geralmente são 
acontecimentos trágicos, crimes, acidentes ou, quando situações menos efêmeras, em geral 
envolvem pessoas públicas ou notórias.
2 O termo penny press se refere a jornais tabloides que eram vendidos nas ruas das gran- 
des cidades americanas, desde meados do século XIX, por um centavo de dólar (moeda 
chamada de penny). Usualmente apelavam para uma linguagem sensacionalista para 
chamar a atenção do público.
3 O taylorismo ficou conhecido mundialmente com sua implementação na indústria 
americana de automóveis Ford. O modelo prevê a organização da linha de produção de 
maneira hierarquizada e sistematizada em que cada trabalhador desenvolve uma atividade 
específica (especialização do trabalho). Com isso é possível produzir uma maior quantidade 
em menos tempo e de maneira padronizada, o que reduz os custos. Fundamentalmente, o 
modelo é baseado em uma produção massiva para consumo em grande escala. 
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públicos e que a modernidade proporcionou a eles condições estruturais 
e técnicas para superar a dispersão física. Duas questões são essenciais 
nesses arranjos sociais: a identidade, proporcionada pelo tema ou assun- 
to comum; e, a partir disso, a possibilidade de ação política e estratégica 
em defesa de interesses direcionados à mudança social.

Foram as próprias mudanças do mundo que alteraram o paradigma 
oferta-massa, especialmente na segunda metade do século XX. Elas passam 
pela velocidade do progresso técnico, pelas novas condições políticas e 
econômicas, pelas transformações sociais e culturais. Destaca-se nesse 
contexto o impacto dos processos de produção flexível desenvolvidos no 
Japão a partir do ohnoísmo (ou toyotismo),4 nos anos 1950, que estabele- 
ceram novos padrões para a oferta, permitindo simultaneamente manter os 
ganhos de escala e atender às demandas de públicos específicos, muitas vezes 
formando ou reforçando com seus produtos os próprios públicos.

A comunicação de massa percebeu esse movimento de segmen- 
tação de públicos, de múltiplos interesses com diferentes níveis de ne- 
cessidade de informação e, tanto os veículos tradicionais investiram 
em especialização e em jornalistas-especialistas dentro de seus projetos 
quanto seus proprietários e outros investidores interessados em uma fatia 
desse mercado de mídia apostaram em produtos segmentados.

Embora o binômio massa-audiência permaneça – e ele permanece 
como referência para os produtos jornalísticos de maior alcance até hoje –, 
dentro dos grandes veículos ele passa a ter a concorrência da percepção de 
que essa audiência é composta por muitos públicos e, no caso de produtos 
especializados, de que cada público se interessa por temas específicos.

Com os atrasos típicos de sociedades dependentes inscritas no libe- 
ralismo-capitalismo dos países centrais, mais as especificidades da polí- 
tica, economia e sociedade locais, o padrão até aqui descrito também se 
manifesta no Brasil. As genealogias sobre a história do jornalismo brasilei- 
ro revelam muita semelhança ao processo de outros países ocidentais, 
tanto pela emergência de empresas de jornalismo com a proposta de uma 
cobertura ampla e internamente segmentada quanto pelo surgimento de 

4 O ohnoísmo é o sistema de produção implantado na indústria automobilística japonesa 
Toyota a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Trata-se de um sistema de produção 
massivo, mas flexível, que permite a produção com baixo custo de produtos com modelos 
diversos. A principal novidade desse sistema, em relação ao fordismo, é a eliminação de 
grandes estoques e a lógica de uma produção adequada à demanda.
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conglomerados de mídia com múltiplos produtos, a partir dos anos 30 do 
século XX, conectando imprensa, rádio e televisão.

Originalmente, o jornalismo especializado que brota nos veículos 
de jornalismo de interesse geral tinha como primazia atender aos in- 
teresses político-econômicos de certos grupos, como é o caso dos cader- 
nos agrícolas dos grandes jornais brasileiros até meados dos anos 1950. 
Nas décadas seguintes, por vários fatores, algumas áreas temáticas ga- 
nharam ênfase, com mais espaço, investimento e capacitação de pessoal, 
quase sempre vinculados a movimentos políticos ou econômicos, mas 
também para atender às necessidades sociais, como aponta Juarez Bahia 
(2009, p. 235). Entre essas necessidades está a de explicar em maiores 
detalhes temas complexos, possíveis de serem tratados apenas de ma- 
neira superficial pelo jornalismo “genérico”, majoritariamente compos- 
to por notícias e reportagens curtas. Para explicar em profundidade é 
preciso compreender em profundidade, e algumas temáticas são menos 
permeáveis a jornalistas generalistas do que outras.

É a partir do entrelaçamento dessas lógicas econômicas, políticas 
e sociais que nascem os jornalismos especializados como, por exemplo, 
o jornalismo rural, o econômico, o político, o esportivo, o científico, o 
ambiental, o de saúde, o cultural e, mais recentemente, o jornalismo de 
dados, entre vários outros.

Essas nomenclaturas indicam variações temáticas, as quais podem 
ainda se conectar a variações midiáticas (jornalismo televisivo; jorna- 
lismo radiofônico; jornalismo digital; jornalismo de revista etc.) e a vari- 
ações de escala, no sentido geográfico do termo (jornalismo hiperlocal; 
jornalismo local; jornalismo regional; jornalismo internacional). Para 
além de um recorte mercadológico, a proximidade ou o distanciamento 
da audiência, das fontes e dos financiadores conforma práticas jornalísti- 
cas singulares que passam desde critérios de noticiabilidade próprios 
até mecanismos de persuasão e pressão sobre jornalistas absolutamente 
diversos. Da mesma maneira, a linguagem típica de cada mídia e suas 
potencialidades configuram formas específicas de atuação dos jornalistas 
e de apresentação dos conteúdos.

Na verdade, escala, temática e veículo se entrecruzam. É possível 
encontrar jornalismo especializado por temática tanto em âmbito nacional 
como regional. O caso do jornalismo esportivo é o mais emblemático, nesse 
sentido. No entanto, mesmo o jornalismo local que trate de temas gerais  
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– a emissora de rádio da cidade, por exemplo – é construído sobre uma base 
de conhecimento específica, marcada pela proximidade, como ressalta Carlos 
Camponez (2002) ao definir o jornalismo de proximidade. É possível, então, 
a sobreposição de camadas de especialização, como nos programas radio- 
fônicos esportivos locais, ou nos programas televisivos de política interna- 
cional (como no caso do GloboNews Internacional, para citar apenas um).

Importante salientar que esse batismo do jornalismo para identificar 
áreas de especialização é sempre motivado e limitado pelos objetivos aos 
quais atende. Fundamental é a compreensão de que, independentemente 
da nomenclatura, o jornalismo especializado é marcado pela atribuição de 
mediar a comunicação entre diferentes áreas de conhecimento e a socie- 
dade de maneira geral. Ou, como afirma Frederico Tavares (2012, p. 108), 
há uma necessidade básica que esse tipo de jornalismo deve atender: “[...] 
a de intermediar tematicamente saberes expertos de uma maneira acessível 
ao público, buscando não apenas transmiti-los, mas também explicá-los”.

As revistas são o grande símbolo desse processo de especialização do 
jornalismo durante o século XX. Títulos mundialmente conhecidos como 
Nacional Geographic (jornalismo científico) e Vogue (jornalismo de moda) 
datam dos últimos anos do século XIX, mas é a partir dos anos 1900 que 
esse tipo de revista de jornalismo especializado se consolida e pluraliza ao 
redor do mundo. No Brasil, possivelmente o maior exemplo desse fenôme- 
no seja o crescimento da Editora Abril. Fundada em 1950 como uma pe- 
quena empresa familiar, chegou ao século XXI com cerca de trinta revistas 
com publicação periódica, a maioria segmentada a públicos, mercados e 
especializações jornalísticas diversas. Atualmente esse é um mercado em 
intensa transformação, especialmente pelas mudanças técnicas provoca- 
das pela internet e pelas plataformas de redes sociais digitais. Em 2018 a 
empresa encerrou a atividade de dez revistas e hoje em dia mantém 15 em 
circulação. Dessas, a Exame é focada em jornalismo econômico; a Saúde, 
como o próprio nome indica, no jornalismo de saúde; a Superinteressante 
no jornalismo científico; e a Placar no jornalismo esportivo, apenas para 
ficar nas formas mais tradicionais de jornalismo especializado.

Essas tipificações, e mesmo as ênfases em determinadas áreas, de- 
senvolvem-se e se modificam sob a influência do contexto social, político 
e econômico. A cobertura da produção agrícola e pecuária, por exemplo, 
deslancha e ganha designação especializada – jornalismo rural – na esteira 
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da vertente difusionista de Wilbur Scharamm5 na comunicação e do ex- 
tensionismo estatal, para levar ao campo a modernização da chamada Re- 
volução Verde, com suas máquinas, pesticidas e sementes híbridas a se 
espalhar pelos países no pós-Segunda Guerra Mundial. Complexo, trans- 
mutou-se em duas subáreas, uma hard,6 voltada a quem vive do campo, 
herdeira do difusionismo, e outra soft, para quem viveu no campo ou 
sonha de forma idílica com o campo, cuja maior representação até hoje é 
o programa televisivo dominical Globo Rural. Ambas as subáreas, é fato, 
imbricam-se num grande projeto econômico-político do qual o jornalis- 
mo fez e faz parte, de reformulação da imagem pública do latifúndiário em 
empresário rural e da transformação do setor primário em agronegócio.

No esporte percebe-se movimento semelhante. A seção inchou em 
quase todos os jornais, no rádio e na TV. O futebol, com seu poder de se- 
dução durante a ditadura, agraciado por verbas públicas e privadas, mono- 
poliza a área. Parece não haver outro esporte no país senão ele, exceto o 
que também é objeto de projetos publicitário-midiáticos e do jornalismo 
especializado. A subespecialização em esportes automobilísticos, em par- 
ticular a Fórmula 1, é exemplo disso. A organização comercial do volei- 
bol no país, a partir de 1980, com um arranjo que envolveu as federações, 
Banco do Brasil e Rede Globo, é outro.

Destaca-se que, na atualidade, o jornalismo esportivo alcançou grande 
espaço na TV paga, com uma diversidade de canais dedicados ao esporte, de 
maneira geral, ou a modalidades específicas. Também é perceptível trans- 
mutações na linguagem, com a aproximação da área com o entretenimento.

A cobertura de economia também se especializou muito a partir 
de 1970. Primeiro para cobrir e legitimar o chamado milagre econômico, 
ocupando estrategicamente parte do espaço destinado tradicionalmente 
à política. Depois, nos anos 1980, porque o ufanismo com o milagre 

5 Schramm foi um dos precursores dos estudos da Comunicação nos Estados Unidos, 
com atuação em diversas universidades. Ficou conhecido internacionalmente pela for- 
mulação, como consultor da Unesco, de uma estratégia de uso da comunicação para o 
desenvolvimento dos países subdesenvolvidos através do uso dos meios de comunicação 
de massa a serviço da difusão de inovações e da modernização.
6 Hard news é um jargão jornalístico para se referir a notícias factuais e precisas, geralmente 
apresentadas de maneira objetiva, que interessam a um grande grupo de pessoas e, por isso, 
devem ser divulgadas imediatamente. Opõe-se a soft news, que diz respeito a conteúdos 
jornalísticos de interesse humano, histórias de vida, temas mais leves e que podem ser 
apresentados com uma linguagem mais autoral.
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naufragou, restaurando o default do Estado e a inflação. Havia um públi- 
co a quem explicar a situação e a orientar a sobreviver. É dessa época 
a clássica invocação de que cabe ao jornalismo especializado traduzir 
temas complexos a pessoas comuns – a dívida externa, a hiperinflação –, 
com o surgimento de jornalistas especialistas pop stars, precursores dos 
atuais digital influencers, especializados no que chamavam de economês. 
Desde os anos 1990, o jornalismo econômico dos grandes veículos 
nacionais cumpre papel decisivo na aceitação do modelo neoliberal, na 
validação dos planos de estabilização econômica, nos processos de pri- 
vatização, na reforma trabalhista etc. (ver capítulo 11). Se à medida que 
a economia ganhou novo contorno e estabilidade houve a impressão de 
que a especialidade passava por um refluxo, as crises permanentes do 
próprio capitalismo a colocam novamente em evidência. Desde a crise 
das hipotecas nos Estados Unidos, em 2008 e, principalmente agora, com 
a depressão provocada pela pandemia viral da Covid-19, a economia 
voltou com força às manchetes.

Outro jornalismo especializado que tem espaço garantido nos 
principais veículos de comunicação noticiosos brasileiros é o jornalismo 
político. A nomenclatura, aliás, é de certa forma paradoxal, isso porque, 
como define José Marques de Melo (2008, p. 90-94), todo jornalismo 
tem natureza essencialmente política. Contudo, o que se convencionou 
chamar de jornalismo político no Brasil é aquele focado nas ações gover- 
namentais, na cobertura dos poderes legislativos, executivos, nos partidos 
políticos e disputas eleitorais.

Historicamente ele é marcado pelos fluxos e refluxos da própria de- 
mocracia brasileira, por muito tempo subjugado pela censura de regimes 
autoritários; e por relações perniciosas de algumas empresas jornalísticas 
com governos de ocasião. Contemporaneamente o jornalismo político 
feito nos veículos hegemônicos tem sido criticado por fazer um “jorna- 
lismo declaratório”, ou seja, baseado apenas na fala das fontes, geralmen- 
te oficiais, sem apuração dos próprios repórteres.

Há, contudo, movimentos em curso que tentam renovar o jornalismo 
político brasileiro. Sem dúvida, embora não seja um veículo exclusivamente 
de jornalismo político, a atuação nessa área do site The Intercept Brasil7 cha- 
coalhou as estruturas ao apresentar novas formas de apuração e investigação, 

7 Disponível em: https://theintercept.com/brasil/. Acesso em: 10 dez. 2020.
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como no caso das conversas de integrantes do Ministério Público e do Ju- 
diciário aos quais o site teve acesso e publicou no episódio conhecido como 
Vaza Jato. A internet, aliás, tem se mostrado um território fértil para veículos 
nativos digitais com especialização em jornalismo político, como é o caso, 
por exemplo, dos sites Poder 360,8 Congresso em Foco9 e da newsletter Brasil 
Real Oficial (dedicada a monitorar os atos do governo federal por meio do 
Diário Oficial da União). Por outro lado, também é um espaço em que as 
fronteiras entre o que é e não é jornalismo ficam mais apagadas.

Dentre as especializações clássicas do jornalismo também está o jor- 
nalismo cultural que, para Franthiesco Ballerini (2015), desembarcou no 
país junto com aquele que disputa o título de primeiro jornal brasileiro, 
apesar de editado em Londres, o Correio Brasiliense (1808), na seção Arma- 
zém Literário. Porém, nem sempre há consenso sobre quais materiais pu- 
blicados no século XIX se constituiriam, de fato, em jornalismo cultural, 
já que alguns impressos periódicos apareciam e desapareciam pelas mãos 
dos próprios artistas. A própria figura do jornalista, nessa época, se con- 
fundia com a de escritores e intelectuais.

No século XX, a maioria dos grandes jornais brasileiros implemen- 
tou cadernos culturais em suas edições, especialmente nas dominicais, 
que misturam agenda e crítica cultural. São exemplos o “Caderno 2”, do 
jornal O Estado de S. Paulo, e o “Ilustrada”, da Folha de S.Paulo, ambos os 
cadernos em circulação até hoje10 e transpostos também para o ambiente 
digital. Outro veículo que marcou o jornalismo cultural brasileiro foi a 
revista mensal Bravo!, publicada pela editora Abril entre 1997 e 2013, que 
tinha um perfil de análise mais aprofundada que os cadernos. Em 2016, 
Helena Bagnoli e Guilherme Werneck, ex-executivos da Abril, relançaram a 
revista, produzida de maneira independente, em formato digital e impresso 
(trimestral). A revista continua disponível no endereço bravo.vc e reflete as 
transformações do jornalismo cultural no século XXI, com suas fronteiras 
alargadas pelas possibilidades dos novos formatos tanto de jornalismo 
(agora transmídia) como de expressões culturais.

As transformações no jornalismo especializado não levam apenas 
a reconfigurações das áreas, mas ao próprio desdobramento das mesmas 

8 Disponível em: https://www.poder360.com.br/. Acesso em: 10 dez. 2020.
9 Disponível em: https://congressoemfoco.uol.com.br/. Acesso em: 10 dez. 2020.
10 Durante a pandemia de Covid-19, o “Caderno 2” do Estadão foi substituído pelo “Na 
Quarentena”.
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em subáreas. Um exemplo disso é o jornalismo científico, o qual está em 
voga em um contexto de pandemia e negacionismo científico. Os avanços 
tecnológicos e da ciência integram o rol de conteúdos de interesse do 
jornalismo desde seu surgimento. Contudo, sua delimitação enquanto jor- 
nalismo especializado se consolida a partir do início do século XX, com 
a aceleração das inovações impulsionadas, entre outros aspectos, pelas 
grandes guerras e pela corrida espacial.

O jornalismo científico tem como foco traduzir as questões cien- 
tíficas para um público não especializado, de modo a garantir o direito 
da população a essas informações, que de maneira geral têm implicações 
coletivas. São vários os títulos que integram o rol de veículos ou pro- 
gramas especializados em jornalismo científico, como as revistas Ciência 
Hoje; Superinteressante; Galileu; e o televisivo Globo Ciência (atualmente 
incorporado ao Globo Cidadania), todos inaugurados nas décadas de 
1980 e 1990. O jornalismo de saúde é um desdobramento do jornalismo 
científico e, talvez, o que tem as fronteiras mais embaçadas entre a atuação 
de jornalistas e de profissionais de saúde. O jornalismo ambiental, outra 
subárea do jornalismo científico, desenvolveu-se com a emergência  
da temática em nível global e parece ter se adaptado bem ao ambiente da 
internet, com experiências inovadoras de nativos digitais, como as prota- 
gonizadas pela Agência Envolverde11 e pelo ((o))eco.12

Há ainda as especializações jornalísticas fruto da própria digitali- 
zação; é o caso do jornalismo de dados, que se baseia na análise e interpre- 
tação de grandes bancos de dados só possíveis de serem disponibilizados 
e manipulados por conta dos avanços tecnológicos. O jornal nativo digital 
Nexo13 tem se destacado nessa área, com a criação de uma seção específica 
para a apresentação de conteúdo jornalístico por meio de gráficos.

Além desses, desenvolvem-se simultaneamente no país dezenas de 
outros nichos de especialização do jornalismo. Cada subárea tem dinâ- 
micas muito vinculadas a questões conjunturais. Revistas e sites de 
arquitetura formam públicos que estão construindo. Feita a casa, migram 
para outros interesses. Ou seja, todos parecem ter seu tempo, seu nasci- 
mento, auge e decadência, sem significar seu desaparecimento, apenas 

11 Disponível em: https://envolverde.com.br/. Acesso em: 10 dez. 2020.
12 Disponível em: https://www.oeco.org.br/. Acesso em: 10 dez. 2020.
13 Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/. Acesso em: 10 dez. 2020.
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a ampliação ou redução dos públicos que se interessam por cada tema a 
cada momento, o que pode indicar que a especialização é de fato movida 
por razões históricas, sociais, políticas e de mercado.
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Capítulo 11 

Jornalismo econômico: que jornalismo,  
que economia?

Carlos Locatelli

Para melhor compreender este texto, convido o leitor a uma breve 
reflexão sobre uma questão que impacta muito o aprender, o fazer, o pes- 
quisar e o ensinar jornalismo econômico: de que economia estamos 
falando? De que jornalismo estamos falando? Sim, porque diferentemen- 
te do senso comum e da resposta ligeira, não há apenas uma única pos- 
sibilidade de se perceber e compreender a economia ou o jornalismo. 
Saber disso muda a compreensão e a ação de professores, estudantes e 
jornalistas, como espero demonstrar.

Discutir e ensinar jornalismo em tempos de intensa hostilidade à 
imprensa e de profundas transformações no mundo do jornalismo e dos 
jornalistas não é tarefa fácil. De um lado, opera um necessário viés nor- 
mativo e, naturalmente, moral sobre seu relevante papel na construção de 
sociedades democráticas. De outro, um olhar pragmático, que reconhece 
que as organizações nas quais o jornalismo se manifesta no Brasil agem, de 
fato, como atores partidários, são guiadas pelo interesse privado, sofrem a 
concorrência de outras empresas que parecem não se balizar por qualquer 
jornalismo e nenhuma delas valoriza a formação profissional. Não é um 
cenário estimulante a professores e alunos.

Mas, apesar desse diagnóstico ser público, a procura pela gradu- 
ação em jornalismo se mantém. Todos os anos, muitos jovens com sonhos 
de um mundo melhor, com sonhos de exercer plenamente seu direito 
de viver, com sonhos de fazer dessa profissão sua vida chegam à univer- 
sidade e reafirmam um desafio que transcende, e muito, a própria res- 
ponsabilidade da educação superior.

Leciono jornalismo especializado em economia ou jornalismo 
econômico, de forma intermitente, desde 1993, às vezes como disciplina 
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obrigatória, às vezes optativa Em geral, são turmas com mais de trinta 
interessados (recomendo ler o capítulo 10 sobre o processo de implanta- 
ção dos jornalismos especializados). Em todo semestre percebo questões 
recorrentes: os alunos não gostam de economia, não foram estimulados 
na escola a valorizar o conhecimento empírico ou teórico sobre econo- 
mia, não conversam sobre economia em outros espaços sociais, temem 
não conseguir compreender a economia, mas acreditam que aprendendo 
sobre economia ou jornalismo econômico terão mais oportunidades e 
condições de se manterem como jornalistas nas décadas que terão pela 
frente. Meu trabalho tem sido, em essência, desmistificar tais questões e 
auxiliá-los a iniciar um longo percurso de recuperação desse passivo de 
conhecimentos e planejamento de permanente formação futura. Tudo em 
apenas 72 horas/aula.

Este capítulo apresenta, em linhas gerais, a forma como percebo e 
ensino o jornalismo especializado em economia. O texto tem duas dire- 
ções. Na primeira, trato da economia e da ciência econômica, ressaltando 
suas vertentes e possibilidades de percepção. Na segunda, abordo o fazer 
jornalismo econômico, suas armadilhas mais comuns e potencialidades.

Comecemos então pela economia, alertando que nas narrativas sobre 
ela – tanto em termos científicos quanto ao nível do senso comum – há 
perigosa armadilha filosófico-cognitiva: a mistura aleatória do pensamento 
entre o ser e o dever ser, entre a forma que a economia é ou gostaríamos 
que ela fosse. O primeiro dilema dos jornalistas é perceber, no discurso, se 
as fontes estão falando da economia real ou da normativa. Conhecer e usar 
a teoria para resolver o problema pode parecer a saída. Mas não é. Afinal, 
qual teoria? Para ficar apenas nas grandes correntes interpretativas, temos 
as abordagens clássica, neoclássica e a socialista, com objetos e resultados 
distintos. Mesmo na banda larga das teorias capitalistas, as alternativas 
levam a caminhos diferentes: abordagens keynesianas ou monetaristas? Para 
complexificar mais, e é muito importante reconhecer que o que estamos 
tratando é complexo, não necessariamente difícil, ao chegarem no jornalismo 
os conceitos teóricos são em geral distorcidos e adaptados via ideologia por 
economistas e fontes representantes de grupos de interesse, transformando 
teoria econômica em uma verdadeira panaceia. Estudar, portanto, parece ser 
o caminho mais seguro para reduzir o risco e a incerteza. 

Passamos agora a um rápido trailer da ciência econômica, com ro- 
teiro extraído dos chamados livros-textos de economia, os manuais das 
disciplinas básicas dos cursos de graduação.
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Inicialmente, o conceito de economia. Os manuais dos autores mais 
utilizados acordam que existem vários conceitos, conforme as várias esco- 
las citadas (clássicos, neoclássicos, socialistas etc.), que giram em torno da 
noção de que economia designa a ciência que estuda meios escassos, fins 
alternativos e ilimitáveis, exigindo escolha dos agentes sobre que meios vão 
usar e como vão usar esses meios. Deve-se lembrar de que esses contextos 
de decisão podem envolver concorrência ou até conflito entre agentes. Por 
exemplo, se há pouca água, quem pode utilizá-la e para quê?

Assim, escolha e decisão são conceitos e situações essenciais para a 
ciência econômica: significam definir o que produzir, quanto produzir, como 
produzir, para quem produzir. Essas decisões são feitas por agentes econô- 
micos que atuam em setores econômicos. Os agentes são as famílias, as 
empresas e os governos, que interagem conforme os modelos que serão apre- 
sentados a seguir. É importante perceber que o indivíduo, a pessoa isolada, 
não é um elemento analítico da ciência econômica. A menor unidade é a 
família: a força de trabalho da família, o consumo da família etc. A divisão 
em setores econômicos permite agrupar a economia para compreendê-la 
melhor: grosso modo, o setor primário responde por tudo que é obtido di- 
retamente da natureza (agricultura, pecuária, extrativismo mineral e vegetal 
etc.); o secundário, pela transformação de todas essas matérias-primas (a 
indústria em todas as suas formas); e, o terciário, pela prestação de serviços 
(o comércio e a prestação de serviços propriamente dita). Essa taxonomia 
é estanque, mas a realidade, não. De fato, os três setores são porosos e têm 
ligações fortes entre si, dificultando a demarcação de seus limites. Por isso a 
abordagem de cadeias produtivas, que será mencionada mais a frente, parece 
ser mais realista para o jornalismo tratar da economia real.

Agentes e setores exercem suas atividades em sistemas de organi- 
zação econômica. Os principais sistemas são as economias de mercado, as 
economias planificadas e as mistas. Nas economias de mercado a tendência 
é a propriedade do capital ser privada (embora possa haver agentes estatais 
ou públicos), com as decisões de produção tomadas integralmente pelos 
agentes empresas. Nas economias planificadas a propriedade do capital 
tem em sua origem um viés estatal, mas as decisões de produção são feitas 
integralmente pelo governo. De fato, esses dois sistemas puros podem ser 
vistos como extremos. Na prática, os sistemas econômicos de todos os 
países tendem a estar mais próximos de um desses polos, mas são de fato 
sistemas mistos, que combinam a decisão dos agentes com a coordenação 
do Estado. A planificação do Estado pode envolver desde a definição de 
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áreas a serem estimuladas até ações em infraestrutura, formação de preços 
e distribuição de renda. Atualmente isso vale para os Estados Unidos e para 
a China, cada um à sua maneira.

Um conceito central para entender a ciência econômica é o de equi- 
líbrio. Um mercado específico, todos os mercados agregados e até mesmo 
um país vivem situações de equilíbrio e desequilíbrio na relação de bens 
e serviços produzidos e consumidos. O equilíbrio é desejável para que  
os preços se estabilizem e, em tese, exista uma condição de normalidade. 
É preciso lembrar que, em termos de preços e quantidades, o equilíbrio 
de mercado pode ocorrer em qualquer ponto das curvas de oferta e de 
demanda, não significando que a situação seja razoável do ponto de vista 
do emprego, da distribuição de renda etc. Mas a busca por equilíbrio com 
alguma estabilidade de preços é algo permanente. A Figura 11.1 traz o 
gráfico da representação clássica das curvas da oferta e da demanda, ou da 
chamada Lei da oferta e da procura. Embora seja uma matéria vasta nos 
cursos de economia, um olhar atento pode perceber sua lógica: para cada 
quantidade produzida (Q), há uma demanda específica, disposta a pagar 
um determinado preço (P). Variações na oferta ou variações na demanda 
fazem as curvas (nesse caso retas) se movimentarem paralelamente a elas 
mesmas, gerando novas situações de equilíbrio de preços (P* e Q*, como 
exemplo). Dado o exíguo espaço que temos aqui, esse é um dos assuntos 
sobre os quais recomendo uma leitura nos manuais de economia. Trata-se 
de análise gráfica, mais lógica que matemática, que terá grande serventia na 
compreensão dos mercados.

Figura 11.1 – Gráfico da oferta e da demanda ou Lei da oferta e da procura

Fonte: Cário (2008).
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Outro conceito fundamental para compreender a economia real é o 
de fluxo circular de renda, que contempla a sociedade ou economia como 
um sistema fechado, ou fechado com uma abertura externa (as relações 
interacionais), em que ocorrem as trocas entre os agentes econômicos. Em 
síntese, as famílias ofertam às empresas ou firmas os fatores de produção 
(trabalho, terra e capital) e recebem, em troca, a renda que irão utilizar 
para consumir a produção das firmas no mercado de bens e serviços. Parte 
da produção pode ser exportada ou importada. O governo retira parcela 
da renda gerada na forma de tributos e devolve ao sistema na forma de 
gastos públicos. O que não é consumido por famílias, firmas e governos se 
torna poupança, no mercado financeiro, ou dívida, se o consumo for maior 
que a renda. A Figura 11.2 a seguir apresenta esse fluxo de modo didático. 
Também recomendo um estudo mais profundo, pois embora simples, essa 
lógica é a base de todo o funcionamento da economia.

Figura 11.2 – Fluxo circular da renda

Fonte: Núcleo de Economia Regional e Urbana da USP – NEREUS.1

A partir desses conceitos essenciais e da observação sistemati- 
zada do mundo real e da descrição e mensuração dos fatos econômicos, a 
teoria econômica gera princípios, teorias, leis e modelos. Habitualmente 
a teoria divide-se em duas grandes áreas: Microeconomia e Macroecono- 
mia, com objetos distintos.

1 Disponível em: https://bit.ly/3dTJYap. Acesso em: 2 set. 2020. 
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A Microeconomia está voltada ao estudo das dinâmicas dos preços, 
dos mercados e a maximização dos recursos de cada agente, tentando 
perceber os efeitos que qualquer mudança provoca em mercados espe- 
cíficos. Estuda os consumidores (a família) e as oscilações da demanda; 
as empresas e as oscilações da oferta; a remuneração dos fatores de pro- 
dução (terra, capital e trabalho); a distribuição da renda; as formas de 
concorrência e o equilíbrio dos mercados.

A Macroeconomia estuda os chamados agregados nacionais, a eco- 
nomia de um país, dando importância ao nível geral de preços, à renda 
nacional, ao nível de emprego de mão de obra e de fatores de produção, à 
taxa de juros, à taxa de câmbio e ao balanço de pagamento. Ou seja, o que 
interessa para a Macroeconomia não é o consumo da família A ou B, nem a 
produção da empresa C ou D, mas o desempenho do conjunto de famílias 
e empresas. É de fato uma espécie de contabilidade social, a partir de fato- 
res agregados, que municia os instrumentos de política econômica. Seus 
olhos estão voltados ao desempenho geral dos mercados de bens e servi- 
ços, de trabalho monetário e de títulos, cambial e mercado externo. Um 
dos grandes desafios da Macroeconomia é a gestão das grandes flutu- 
ações, diagnosticando as causas e receitando os mecanismos de correção.

Por fim, a teoria econômica fornece elementos para a formulação 
da política econômica que, pela ação dos governos, de fato condiciona e 
produz efeitos sobre o comportamento dos agentes e dos mercados. Como 
qualquer política pública, a política econômica procura equacionar ques- 
tões que emergem das relações sociais e não podem ser resolvidas indivi- 
dualmente pelos agentes, exigindo coordenação. Na prática, trata-se de um 
conjunto de medidas tomadas pelo governo para atuar e influir sobre os 
mecanismos de produção, distribuição e consumo de bens e serviços, com 
a meta de evitar crises cíclicas, promover e orientar o desenvolvimento. 
Seus objetivos centrais são o crescimento e a estabilidade econômica e o 
nível de emprego adequado a cada momento. A política econômica não 
é neutra: ela obedece a critérios de ordem política e social, seu alcance e 
direção dependem da visão do papel do estado pelos governantes. 

Os principais instrumentos da política econômica são os que estão 
todos os dias no noticiário, as chamadas medidas de controle central, que 
têm o poder de interferir em todas as atividades. Na prática, a política eco- 
nômica tem duas rédeas principais: a política fiscal e a política monetária. 
A política fiscal implica a variação dos gastos e dos investimentos do go- 
verno e na variação das receitas (tributos) e das transferências. Seus efeitos 
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em geral não são imediatos, repercutindo mais no médio e longo prazo.  
A política monetária, que engloba a política cambial, implica a gestão da 
base monetária, dos juros, do crédito e do câmbio, com efeitos imediatos 
sobre a economia. O resultado da alteração de qualquer fator dessas políticas 
provoca a expansão ou a contração da economia. A política econômica tem 
conexões com políticas complementares, com grande efeito no planejamento 
da economia e fortes impactos no longo prazo, especialmente por meio de 
incentivos, subsídios ou desonerações. As mais conhecidas são as políticas 
industrial, agrícola, de comércio exterior e tecnológica.

É preciso considerar também que a ciência econômica tem limites. 
É bastante eficiente para explicar a realidade passada, mas tem natural 
fragilidade para antever o futuro. Talvez por ser bastante matematizada e 
por utilizar sofisticados modelos econométricos, a economia mimetizou 
ao senso comum parte das características das ciências exatas. Mas ela é 
uma ciência social, no sentido de que não é possível realizar experimen- 
tos controlados, e os resultados para os mesmos problemas podem ser 
diferentes conforme as distintas interpretações teóricas e pesos conferidos 
a objetivos diversos. Mesmo na interpretação de situações passadas, a 
economia tende a apresentar resultados distintos conforme as escolhas 
teóricas e metodológicas. Quanto ao futuro, suas projeções se ajustam 
mais tanto quanto forem corretas as previsões do comportamento dos 
agentes ao longo do tempo. Mas, de fato, as interações entre os agentes são 
praticamente impossíveis de serem previstas e, para piorar, as sociedades 
estão sujeitas a choques estocásticos inesperados. Como a pandemia pro- 
vocada pela Covid-19. Daí a correção permanente que analistas, bancos, 
empresas e corretoras fazem sobre os indicadores futuros todos os dias, 
às vezes muitas vezes ao dia, se necessário.

O reconhecimento das limitações da economia deixa um conjunto 
de patologias sem respostas, ou sem uma única resposta. Não há solução 
pronta para o desemprego, que só parece crescer nas últimas décadas em 
todos os países, talvez porque de fato já não há necessidade de todos tra- 
balharem para produzir o que os consumidores com renda necessitam 
comprar. A inflação é outra questão sem respostas precisas e definitivas: ela 
parece cíclica, com longos períodos de alta e baixa, mas há certo consenso 
de que alguma inflação pode ser boa, no sentido de desalinhar os preços 
apenas para estimular o investimento e a demanda. Não há solução segura 
para o crescimento econômico, com grandes divergências teóricas sobre o 
que fazer para superar as dificuldades para crescer, qual seria a taxa ideal, 
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a consistência, os modelos etc. Nem há consenso sobre o que fazer nas 
flutuações excessivas, se exigem controle ou não ou em que níveis, tanto 
em mercados individualizados como em termos macroeconômicos, como 
é o caso de uma alta repentina do câmbio. Por fim, um elemento central 
que balizou todo o pensamento econômico clássico e neoclássico – o de 
que as pessoas tomam decisões de forma racional – tem sofrido erosão 
permanente, pois a suposta racionalidade das decisões é de fato entreme- 
ada por emoções, paixões e expectativas.

Afora tudo isso, um ponto central, concreto e muito antigo no debate 
permanece, atuando como principal marcador entre as distintas correntes 
interpretativas da economia: o Estado deve intervir ou não na economia? Se 
sim, em que medida?

Passemos agora ao jornalismo que se dedica à cobertura da econo- 
mia. Nos últimos quatro anos minha conferência de abertura para turmas 
de graduação tem sido a que apresentei até aqui, de viés mais político liga- 
do à percepção das ideologias: que jornalismo para qual economia? Antes 
disso, por longo tempo, usei outro apelo aos estudantes, mais motivacio- 
nal. O título era Jornalismo econômico: chato, necessário ou indispensável? 
Com essa provocação procurava demonstrar que algo desprezado, chato, 
de fato era indispensável à formação profissional, considerando que as re- 
lações econômicas e seus conceitos são parte de quase todos os aconteci- 
mentos tratados pelo jornalismo. Meu grande esforço pedagógico sempre 
foi encontrar caminhos para alterar as percepções dos alunos, migrando do 
modo chato, no início, para o modo indispensável ao final do curso.

Mas afinal, o que há de diferente nessa especialização do jornalismo? 
Alguns aspectos são muito distintivos, a saber:

• A atividade tem como lastro uma área com saber específico, é um jor- 
nalismo especializado em “um” campo da ciência, o que não ocorre 
regularmente em outras especialidades;

• Por conta disso, para um razoável exercício profissional, espera-se do 
jornalista um domínio de conceitos sobre o fenômeno antes, durante 
e após a intervenção; 

• Os acontecimentos da economia têm articulações complexas, teóri- 
cas e reais, inclusive com outras áreas da ciência, especialmente a 
Administração, o Direito, as Ciências Contábeis, a Matemática, a Bio- 
logia, a Química etc.;

• Há forte interdependência entre fatores, de causa e efeito, que precisa 
ser considerada, compreendida e explicada; 
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• A apuração exige grande rigor, pois o erro é facilmente detectável, 
com consequências mensuráveis, às vezes irreparáveis, tanto para as 
fontes quanto para a reputação dos jornalistas;

• Para todo e qualquer assunto, é bastante provável que existam inú- 
meras bases de dados, o que exige conhecimento prévio e qualifi- 
cação para acessá-las; e

• As fontes são bastante preparadas, previsíveis e estáveis. Donos dos 
meios de produção, representantes dos trabalhadores, “especialistas 
independentes” e representantes do Estado duram mais em seus 
cargos que os próprios jornalistas.
A economia parece e é realmente complexa. Para entendê-la e atuar 

com alguma segurança, recomendo dois procedimentos. O primeiro é 
estudar economia, de modo formal (em cursos de curta duração, em gradua- 
ção ou pós-graduação) ou de forma autodidata. O importante é conhecer 
teorias, conceitos, a mecânica de funcionamento dos mercados, as prin- 
cipais variáveis de controle, as conexões entre Micro e Macroeconomia, a 
interdependência com outras áreas de conhecimento, a aplicação da teoria 
sobre a realidade e a avaliação de possibilidades. O segundo é, a partir 
da área em que cada jornalista atua, conhecer os agentes econômicos, os 
setores, os mercados, as organizações, as cadeias produtivas, os trabalha- 
dores, a tecnologia, as relações sociais (stakeholders), as interações locais 
com os mercados nacional e internacional. Combinados em dose certa, 
com permanente autocrítica, essas duas possibilidades levam a um desen- 
volvimento profissional muito robusto.

Uma pergunta recorrente em sala de aula, especialmente de quem 
quer incorporar o jornalismo econômico em qualquer outra área de co- 
bertura, é o que fazer objetivamente nas redações ou como freelancer. Re- 
comendo, como primeiro ponto, um levantamento da economia da área 
do veículo ou de interesse do repórter. O que se produz ou se faz no 
seu entorno, na área de interesse do veículo e para seus públicos? Com 
isso, e considerando sempre o projeto editorial a que se está vinculado, 
é possível definir e sistematizar temas a serem abordados aproveitando 
oportunidades e sazonalidades, como safras, eventos etc. A abordagem de 
cadeia produtiva é muito interessante. A partir de uma empresa central, 
mapeie os fornecedores, clientes, seus interesses e impactos em termos 
econômicos, sociais e ambientais. Feito isso, é possível planejar a cobertura 
e compreender de forma sistêmica uma economia local.
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O segundo ponto é valorizar muito a apuração, entendendo a re- 
portagem como um momento de aprendizado. Como as coisas são feitas, 
de onde vem a matéria-prima, para onde vai isso tudo? O mundo do traba- 
lho é fascinante. A lavoura, a fábrica, o saber do trabalhador, a máquina, 
a mina, enfim, conhecer em detalhes os processos faz com que se vá au- 
mentando a segurança para fazer escolhas editoriais.

O terceiro ponto é a adequada escolha das fontes. Lembrem-se, há 
muitas possibilidades teóricas e políticas, e as fontes refletem isso. Impac- 
tam especialmente o caráter normativo do que denominamos objetivida- 
de. Ao escolher a fonte A, privilegiar a fonte A no lead e suas ideias no 
título, em detrimento de B e C, o jornalista está reproduzindo socialmente 
os interesses e a ideologia de A. Além disso, como as fontes são escassas e 
repetitivas, a relação com elas pode se tornar de dependência. Não é raro 
o jornalista virar refém da fonte na área de economia, especialmente se so- 
mente ela pode responder por um assunto que é obrigatório cobrir. Por fim, 
é preciso perceber o permanente conflito de interesses entre o público, as 
fontes e a empresa de mídia. A saída é conhecimento, equilíbrio, percepção 
crítica das situações, noção de carreira de longo prazo e um olhar voltado 
para os impactos coletivos das atividades, para o interesse público. 

A organização do trabalho pode seguir a proposta que a literatura 
sobre jornalismo econômico e o mercado profissional fazem da atividade 
desde os anos 1980, separando-a em três grandes modalidades: finan- 
ças, negócios e serviços. Em cada veículo, em cada produto, esses três 
temas podem ser tratados de forma conjunta ou receberem tratamento 
específico. Quem determina essa dinâmica é a organização na qual o 
jornalismo é feito, a partir da ideologia de seus controladores, da estratégia 
comercial, área geográfica de atuação, características do público-alvo, 
características do veículo etc. Organizações que mantêm uma estreita 
ligação com os veículos também pesam nessa decisão, especialmente se 
forem financiadores regulares (anunciantes, parceiros, governos etc.).  
O público que se relaciona com o veículo também afeta a cobertura, pois, 
se ela não condisser com suas necessidades e interesses, pode quebrar o 
contrato tácito de leitura. Em meio a tudo isso, a cultura profissional e a 
ideologia dos jornalistas também afetam essa decisão.

Cada uma das modalidades centraliza um conjunto de temas ou 
pautas. O jornalismo econômico de finanças está mais preocupado com 
aspectos macroeconômicos, com a compreensão do ambiente balizador 
de todas as decisões. Por isso suas matérias cotidianas percebem como 
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relevante qualquer alteração no comportamento dos indicadores agrega- 
dos (crescimento, inflação, investimentos, balanço de pagamentos, balança 
comercial, emprego, juros, câmbio, expectativas etc.). Essa modalidade 
aproxima-se muito da cobertura da política nacional. No radar estão as 
decisões das políticas monetária, fiscal, cambial e de desenvolvimento. 
Outros assuntos recorrentes são as relações internacionais, especialmente 
o balanço de pagamentos, a balança comercial e de serviços, os fluxos 
de capital, a política externa, o câmbio e os juros. Por fim, acompanha 
detalhadamente cada movimento do mercado financeiro, com matérias, 
indicadores e dados brutos sobre juros, moedas, ações, commodities, cré- 
dito, futuros, além de emissões, captações e empréstimos feitos no país e 
no exterior por governos e empresas.

O foco do jornalismo econômico de negócios é o comportamento das 
organizações privadas, públicas ou estatais nos mercados de bens e servi- 
ços. As informações levantadas são de importância estratégica, apontan- 
do tendências e aspectos da concorrência. Tudo que afeta os negócios, tais 
como informações de oferta e demanda, indicadores de expectativas, de 
emprego, renda e tributos, é de interesse da modalidade, pois compõe as 
decisões dos agentes econômicos. Assim, são pautas recorrentes as estra- 
tégias dos agentes isoladamente e dentro de cadeias produtivas, as compras 
e vendas de bens e serviços tanto no mercado interno e externo, aspectos 
ligados a produtos e processos, o desempenho econômico de cada orga- 
nização (resultados comercial e financeiro em determinado período), os 
investimentos (em produto, processo, capacidade etc.), as formas de gestão 
(modelos, inovações etc.), o marketing (estratégias, campanhas etc.), a 
inovação tecnológica, o meio ambiente (proteção, recuperação, tecnologias, 
educação), o relacionamento com a sociedade, movimentos de fusões, 
aquisições e formação de joint ventures e tendências de mercado a partir do 
impacto de medidas macroeconômicas.

O jornalismo econômico de serviços tem como foco os impactos na 
vida do cidadão e do consumidor das decisões e resultados macroeconô- 
micos e dos negócios. A modalidade ganhou fôlego nos anos 1980, durante 
o período de alta inflação, com o intuito de educar o cidadão a se proteger 
dos seus efeitos. Em geral, a cobertura pode partir de algumas questões 
essenciais: como os mecanismos da economia funcionam e como atuam 
sobre os indivíduos? Como minimizar as perdas e maximizar os ganhos 
pessoais em cada momento? É um campo fértil para o entendimento de 
que o jornalismo é uma forma de conhecimento social e pode participar 
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intensamente da educação das pessoas. As pautas mais recorrentes dessa  
modalidade são as consequências das medidas macroeconômicas sobre 
as pessoas (crescimento, preços, emprego, juros, câmbio, tributos, previ- 
dência, crédito, comércio internacional etc.); o impacto das decisões das 
empresas e do Estado e o comportamento dos mercados sobre o modo 
de vida, emprego e oportunidades; e a gestão das finanças pessoais, em 
questões como impactos de tributos, benefícios, investimentos (poupança), 
aquisições e vendas de bens e serviços e empreendedorismo.

Escolhida a modalidade, feita a apuração, chega-se ao momento 
solitário da produção textual. E adianto, o famigerado texto de economia, 
que todos temem escrever, nada tem de anormal. O economês é um mito. 
Conceitos são conceitos em qualquer área da ciência e nos cabe, como 
jornalistas, independentemente da área, conhecê-los, compreendê-los e 
adequar a linguagem ao público. O mais importante é a compreensão dos 
acontecimentos e fenômenos. Isso é o que confere cognição e clareza de 
pensamento. Quem pensa bem, escreve bem. A matéria terá por gênero 
formas narrativas muito convencionais: a nota, a notícia e a reportagem, 
com predominância do texto dissertativo. Texto feito, pergunto: chato, 
necessário ou indispensável?
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Capítulo 12

Ética jornalística de A a Z
Rogério Christofoletti

A ética atravessa as ações humanas, e, em algumas atividades, 
preocupar-se em agir corretamente não é um exercício abstrato. No jor- 
nalismo, por exemplo, ética e técnica se misturam porque a prática exige 
constantemente que os profissionais reflitam, discutam e tomem decisões. 
Essas escolhas não afetam apenas a qualidade da notícia, mas interferem 
na vida das pessoas, sejam elas as fontes entrevistadas, personagens 
retratados, jornalistas envolvidos ou mesmo o público. Então, a todo o 
momento, os jornalistas estão mobilizando valores e princípios éticos da 
sua profissão pois precisam decidir que imagens usar para ilustrar uma 
matéria, que trechos de entrevistas priorizar num texto, que palavras 
empregar para descrever uma situação.

O cotidiano jornalístico está repleto de pequenas e grandes decisões, 
o que é um desafio permanente para repórteres, redatores e editores. Nem 
sempre é fácil optar pela melhor saída, mas a história mostra que alguns 
caminhos são mais seguros: a solidão é péssima conselheira, e por isso é 
importante dialogar com outros colegas para encontrar uma compreensão 
ampla da situação; é bom desviar da pressa também, pois ela mais atrapalha 
que ajuda; é sempre melhor se guiar pela reflexão em vez de agir por reflexo.

Além disso, existem códigos de ética, algumas organizações de 
mídia formulam suas orientações editoriais e há um vasto conhecimen- 
to na categoria, que não foi sistematizado, mas que está contido na ex- 
periência dos profissionais mais tarimbados, lúcidos e sensatos.

Como a ética tem a ver com as condutas das pessoas, todos os cená- 
rios a serem analisados são complexos. É verdade que a vida não tem um 
manual, mas para exercer o jornalismo, talvez possamos nos orientar por 
algumas balizas. Nas páginas a seguir, oferecemos um brevíssimo guia de 
conduta ética. Ele está organizado em verbetes de A a Z, que trazem algumas 
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definições, apontam armadilhas e indicam chaves para o entendimento de 
situações práticas. Como qualquer guia do tipo, é incompleto, porém útil e 
bem-intencionado. Pode ser lido na sequência ou consultado, conforme a 
conveniência de quem o lê.

Aviso final: considere que este minimanual pode servir de mapa, 
mas nunca será o território. Cabe ao jornalista decidir seus rumos, mas 
caminhar com uma bússola ajuda a se perder menos.

A
Apuração – O jornalista tem a obrigação moral e profissional de verificar 
todas as informações que decidir publicar. A apuração é uma etapa incon- 
tornável do jornalismo. Deve ser feita com agilidade, mas sem pressa. Deve 
seguir protocolos rígidos: números devem bater, versões precisam ser con- 
firmadas e documentos atestados. Dados apurados dão densidade a uma no- 
tícia e a tornam mais confiável, aumentando assim a credibilidade de quem 
reporta. A apuração é uma exigência técnica da profissão, mas é também um 
compromisso ético de publicar apenas aquilo de que se tem certeza ou muita 
correspondência com os fatos. Ver: Checagem; Qualidade; Zelo.

Assinatura – Jornalistas têm direito a assinar suas matérias, pois essa é uma 
forma consagrada de reconhecer a autoria de suas criações. Entretanto, há 
situações em que os autores podem optar por não vincular seus nomes às 
obras: quando querem se proteger, quando o material a ser publicado não 
condiz com as características do original, ou quando os jornalistas julgam 
desimportante ou desnecessário. Cada caso vai indicar a melhor estratégia, 
dentro dos limites da lei, das conveniências editoriais e respeitando-se a 
vontade dos autores. Ver: Autonomia; Qualidade.

Autonomia – O trabalho jornalístico precisa ser feito com um grau de li- 
berdade que permita atender ao interesse público, mesmo que isso afronte 
interesses e conveniências de grupos, pessoas e organizações. A autonomia 
inclui a escolha de métodos de apuração, enquadramento, angulação e 
formas de divulgação. A autonomia não é uma condição dada, mas con- 
quistada ao longo do tempo, e os meios de comunicação devem persegui-
la diariamente. Ao mesmo tempo, dentro dessas organizações, deve-se pre- 
servar alguma autonomia para os profissionais que estão na linha de frente 
do trabalho jornalístico. Veículos e jornalistas autônomos são também mais 
independentes. Implica riscos, mas também incrementa a credibilidade. Ver: 
Cláusula de Consciência; Liberdade de Imprensa; Opinião.
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B
Boato – Informações de todo tipo chegam às redações e muitas não são 
verdadeiras. Boatos e rumores não devem ser publicados, mas podem 
estimular repórteres a investigar se há algum fundo de verdade naquelas 
versões. Vai depender da história, de sua origem ou do contexto que a 
cerca. De imediato, boato não é notícia, mas não é prudente ignorar por 
completo. Em casos excepcionalíssimos, boatos podem ser publicados, mas 
a condição de uma informação ainda não confirmada deve ficar clara para 
os leitores. Ver: Checagem; Distorção; Fake news; Manipulação; Verdade.

C
Calúnia – Caluniar é atribuir um crime a alguém que não o cometeu. 
Mas a calúnia não é só uma mentira, mas também um crime previsto nos 
códigos Civil e Penal. Jornalistas podem contribuir para a calúnia, seja 
prejulgando pessoas ou veiculando afirmações inverídicas. Para não ficar 
refém dessa situação, jornalistas devem apurar as informações, atrelar 
declarações a fontes e manter uma distância prudente dos fatos, de modo 
a não se contaminar com os humores dos entrevistados. Ver: Difamação; 
Injúria; Prejulgamento.

Censura – O jornalismo é uma atividade que visa fazer as informações 
circularem livremente, e fazer chegar os relatos às pessoas. A censura é 
justamente o impedimento do fluxo das informações, o veto, a proibição. 
Jornalistas devem combater a censura, não compactuar com ela, nem nor- 
malizá-la, pois a censura significa o oposto do trabalho revelador do jor- 
nalismo. Nas redações, a censura pode acontecer por pressões políticas, 
judiciais, de anunciantes ou internas, quando o tema da matéria colide 
com os interesses da organização noticiosa. Em contextos de perseguição 
e pouca autonomia editorial, jornalistas também podem se autocensurar, 
o que torna a situação mais complexa. O jornalismo deve resistir à censu- 
ra pois a liberdade editorial é uma condição essencial para a sua própria 
sobrevivência. Ver: Autonomia; Liberdade de imprensa.

Checagem – Uso de técnicas jornalísticas para a confirmação de dados, 
informações, declarações e versões. Visa garantir a veracidade de his- 
tórias e a autenticidade de conteúdos, e é uma das etapas necessárias 
do processo de produção jornalístico. A checagem funciona como a ve- 
rificação, mas o grande volume de notícias falsas e desinformação dos 
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últimos anos tem feito com que surjam iniciativas dedicadas a esse tipo 
de confirmação. São as agências de fact-checking que se ocupam não só 
de conferir as informações, mas também de atribuir selos ou etiquetas 
que ajudam o público a discernir o que é informação verdadeira ou falsa. 
Neste sentido, as agências ajudam a validar notícias e a desmentir boatos 
e relatos fraudulentos. No Brasil e em outros países, veículos tradicionais 
de mídia também criaram divisões ou setores especialmente voltados à 
checagem, dando suporte ao noticiário que produzem e difundem. Ver: 
Apuração; Fake news; Qualidade; Veracidade; Verdade.

Cláusula de consciência – Alguns códigos de ética trazem a possibilidade 
de profissionais se recusarem a fazer certas coisas que contrariem seus 
princípios e convicções. Essa Cláusula de consciência permite que jorna- 
listas se neguem a publicar notícias enviesadas ou mentirosas, por exemplo. 
O Código de Ética do Jornalista Brasileiro, de 2007, prevê essa possibili- 
dade, mas a cláusula ainda é pouco invocada pelos profissionais por duas 
razões basicamente: incerteza se as empresas reconhecerão esse direito e 
não incorporação da cláusula de consciência à cultura profissional nacional. 
Ver: Autonomia; Liberdade de imprensa.

Conflito de interesses – Em algumas situações, repórteres são pautados 
para acompanhar assuntos que têm interesse direto, e isso pode conta- 
minar a cobertura. Esses conflitos de interesse devem ser reportados aos 
editores de modo a evitá-los, e, se possível, informados ao público. Uma 
possibilidade é o afastamento do repórter da cobertura; outra é o reforço 
à equipe de profissionais que ajudem a neutralizar as forças que podem 
enviesar o noticiário. Ver: Honestidade; Transparência.

Consentimento das fontes – Sempre que possível os jornalistas devem ter 
o consentimento de suas fontes para uso de imagens, dados e declarações. 
Esse cuidado evita contestações judiciais, questionamentos éticos e des- 
gastes profissionais. Há casos em que se pode optar por não pedir tais 
autorizações, pois isso pode prejudicar a estratégia de publicação e reduzir 
o efeito social de denúncias, por exemplo. Ver: Responsabilidade.

Correção de erros – Reconhecer erros e retificá-los faz parte da conduta 
ética dos jornalistas. Corrigir uma informação é restaurar a verdade dos 
fatos e permitir que o público tenha acesso a relatos mais atualizados e fiéis 
aos acontecimentos. Embora muitos meios e jornalistas considerem que 
assumir erros demonstre fraqueza ou falta de profissionalismo, a prática 
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demonstra que é justamente o contrário: o jornalismo que se corrige, reforça 
seu compromisso público com a verdade, e se destaca pela sua honestidade 
com a audiência. Qualquer atividade humana está sujeita a erros, e o 
jornalismo não escapa disso. Entretanto, os profissionais da área têm um 
compromisso com o acerto, com a verdade factual e o relato fiel dos fatos. 
Sempre que se identificar erros, esses devem ser corrigidos rapidamente e 
de forma transparente. Ver: Credibilidade; Qualidade; Transparência.

Credibilidade – O jornalismo precisa ser confiável como serviço que abas- 
tece a sociedade de informação. A credibilidade é, então, um fator essencial 
para a sobrevivência do jornalismo, mas ser digno de confiança é resultado 
de um conjunto de características. Precisa ser tecnicamente competente, pro- 
jetar autoridade e legitimidade, e contar com reputação ética. A credibilidade 
depende de investimentos constantes de energia, tempo e dedicação. Perdê-la 
ou vê-la erodir é muito fácil, já que vivemos em sociedades muito exigentes 
e que mantêm expectativas altas em termos de qualidade. Jornalistas e meios 
precisam se preocupar com uma oferta regular e frequente de bons serviços 
e produtos para demonstrar cotidianamente que podem ser dignos da con- 
fiança do público. Ver: Equilíbrio; Qualidade; Responsabilidade.

D
Dano – O jornalismo é uma atividade com finalidade pública e deve con- 
tribuir para os desenvolvimentos humano e social. Quer dizer: deve trazer 
benefícios e não gerar mais danos. Entretanto, uma notícia pode provocar 
efeitos negativos ao público, às fontes ou às pessoas retratadas. Jornalistas 
e meios devem planejar e executar seu trabalho para não prejudicar as víti- 
mas que estão reportando nem tornar mais agudo o sofrimento humano ou 
piores as condições indignas de vida. O jornalismo deve minimizar danos, 
aumentando os cuidados éticos e adotando uma atuação responsável. Ver: 
Calúnia; Difamação; Estigmatização; Injúria; Prejulgamento.

Denúncia anônima – Nem sempre as informações chegam aos jornalistas 
por meios convencionais. É relativamente comum que as redações recebam 
denúncias anônimas, mas essas não podem ser publicadas sem uma 
checagem mínima. É necessário comprovar sua autenticidade e alguma 
correspondência com os fatos, mesmo que as denúncias sejam graves ou 
urgentes. A pressa não pode justificar falta de rigor ou apuração deficiente. 
Sempre que possível, jornalistas devem informar ao público a origem das 
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denúncias, para que se possa compreender o contexto e as relações entre 
denunciantes e denunciados. Ver: Dano; Responsabilidade.

Despesas pagas pela fonte – Jornalistas não devem aceitar que suas fontes 
de informação arquem com despesas da apuração. Esse é um típico conflito 
de interesses e caracteriza uma dependência indesejável do repórter pela 
fonte. As organizações noticiosas devem se responsabilizar pelos custos 
das reportagens, e garantir uma distância ética que permita aos repórteres 
atuarem com segurança. Ver: Honestidade; Transparência.

Difamação – Difamar é atentar contra a boa fama de alguém, prejudican- 
do sua imagem profissional ou pública. Além de ser um tipo de ofensa, é 
também um crime previsto nos códigos Civil e Penal. Jornalistas devem 
estar atentos para não espalhar declarações difamantes, convertendo os 
meios de comunicação em arenas de ataque a reputações. Ver: Calúnia; 
Injúria; Prejulgamento.

Discriminação – O jornalismo não pode colaborar com a discriminação 
nem com a segregação. Dar voz a fontes supremacistas sob pretexto de estar 
ouvindo os dois lados do racismo é como entrevistar o torturador depois 
de uma sessão de espancamento. Não se deve criar falsas equivalências 
e equilíbrios quando as relações são marcadas pela opressão e pelo não 
reconhecimento dos direitos alheios. Jornalistas devem reportar casos de 
violência, denunciar violações aos direitos humanos e alertar as autorida- 
des desses desrespeitos. Ver: Preconceitos; Xenofobia.

Distanciamento – Não há jornalismo sem fontes de informação. Repórteres 
precisam acessar essas pessoas e organizações, estabelecer e cultivar relações. 
Não é raro que surjam amizades a partir da frequência desses contatos, 
e isso pode prejudicar o trabalho de apuração jornalística. A busca pela 
informação de interesse público fica mais difícil quando o relacionamento 
profissional dá lugar a relacionamentos pessoais. Jornalistas precisam 
administrar a distância que estabelecem com suas fontes: não podem ficar 
muito longe, pois a confiança carece de proximidade, mas também não 
podem ficar muito perto a ponto de se constranger e não poder fazer as 
perguntas mais incômodas e necessárias. Ver: Equilíbrio; Responsabilidade.

Distorção – Reportar os fatos da forma mais fiel como aconteceram. Este 
comando orienta o trabalho do jornalista, e sempre quando o relato perder a 
correspondência com os acontecimentos, uma luz amarela deve se acender. 
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É um alerta de que a informação pode estar sendo distorcida. Às vezes isso 
acontece de forma deliberada; em outras, sem qualquer intenção. Manter a 
narrativa mais próxima do ocorrido é uma obrigação moral dos jornalistas, 
mas também um protocolo profissional a ser seguido. Com rigor e disciplina. 
Ver: Checagem; Fake news; Manipulação; Verdade.

E
Equilíbrio – O jornalismo equilibrado não é aquele que apenas divide 
a página para cada uma das versões de uma história. Equilíbrio é o 
reconhecimento da necessidade de manter um relato justo, não enviesado 
e proporcional à importância das partes. Não é uma divisão aritmética 
simples, mas é necessário permitir o contraditório numa narrativa, e que 
as partes tenham condições e oportunidades iguais de apresentar suas 
perspectivas. No fundo, ao fazer isso, jornalistas e meios permitem que 
o público tenha acesso às diferentes vozes e decidam a quais aderir e dar 
confiança. Ver: Distanciamento; Responsabilidade.

Escândalos – Existem, pelo menos, três preocupações éticas nas cober- 
turas sobre escândalos: cobrir o assunto de forma proporcional à sua im- 
portância, encontrar e manter o tom adequado para o noticiário e acom- 
panhar o caso com a frequência devida. Quer dizer, quando se cobrem 
escândalos, os jornalistas e meios devem evitar exageros, recursos ape- 
lativos e repetições desnecessárias. Não é fácil, mas é possível, desde que 
sejam tomados cuidados na apuração, edição e divulgação, desviando 
das armadilhas para inflar artificialmente a audiência e interesse. Ver: 
Prejulgamento; Sensacionalismo.

Estigmatização – Infelizmente, o jornalismo pode contribuir para a criação 
e manutenção de estereótipos sociais. Isso acontece quando reforça ideias 
apoiadas em preconceitos, gerando desentendimento e prejulgamento. Ao 
agir assim, jornalistas ajudam a estigmatizar pessoas, o que na prática signi- 
fica colocar nelas uma espécie de carimbo social, um rótulo imaginário que 
as persegue e prejudica. Profissionais e meios precisam estar atentos para não 
cair nas armadilhas do senso comum, produzindo um noticiário esclare- 
cedor, justo e equilibrado. Ver: Danos; Gatilhos emocionais; Prejulgamento.
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F
Fake news – Expressão inglesa que caiu no gosto popular para se referir a 
boatos, mentiras e outras formas de manipulação da informação. Pesqui- 
sas recentes apontam que a expressão não dá conta da complexidade do 
problema, mas isso não invalida a necessidade de combater a desinformação. 
Jornalistas são profissionais da informação e devem usar sua capacidade 
técnica e seu compromisso ético para a constante verificação de dados, o 
desmentido de versões e a reparação da verdade dos fatos. Ver: Checagem; 
Distorção; Manipulação; Veracidade; Verdade.

G
Gatilhos emocionais – Algumas pessoas são extremamente sensíveis a 
conteúdos violentos, traumáticos ou ofensivos. Em contato com noticiário 
desse tipo podem rememorar situações pessoais de sofrimento e dor, de- 
senvolvendo crises emocionais ou quadros clínicos psíquicos. Notícias 
podem acionar gatilhos emocionais e, por isso, em alguns casos, cabe aos 
jornalistas e meios alertarem com antecedência a exibição e presença desses 
conteúdos aos públicos sensíveis. Ver: Preconceitos; Sensacionalismo.

Grampo – Como é chamada a interceptação de comunicações telefônicas 
que é permitida apenas com autorização judicial, e geralmente feita pela 
polícia. Jornalistas investigam, mas não são policiais, e devem estar atentos 
aos limites que a lei impõe. Repórteres não podem grampear fontes, porém 
podem publicar conteúdos que resultaram dessa prática? Sim, podem. Mas 
é necessário atestar a autenticidade do material, confirmar as informações 
com outras fontes, observar se é justificável a invasão de privacidade e 
adotar cautelas jurídicas. O conteúdo a ser publicado precisa ser relevante 
socialmente e atender ao interesse público e não somente a curiosidade 
alheia. Ver: Danos; Gravação sem autorização; Off-the-record. 

Gravação sem autorização – A conduta ideal do jornalista é ter o conheci- 
mento das fontes de que está colhendo dados para a sua matéria, e ainda ter 
o consentimento para uso dessas informações. Entretanto, em alguns casos, 
informar sobre isso pode prejudicar a publicação de um conteúdo relevante 
e de alto interesse público. Gravar conversas sem a autorização do entrevis- 
tado é uma opção excepcional, e que não pode se converter em método 
frequente e cotidiano. Antes de adotar esse expediente, o repórter deve avaliar 
se há formas alternativas menos arriscadas, e deve se aconselhar com editores 
e outros profissionais mais experientes. Ver: Danos; Grampo; Off-the-record.
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H
Honestidade – Narrar a história como ela aconteceu; descrever persona- 
gens e situações com exatidão e detalhamento; apresentar contextos, ver- 
sões e perspectivas, com equilíbrio e de forma justa. O jornalismo pode- 
ria se resumir a isso, mas também poderia ser sintetizado como: contar a 
verdade, de forma honesta. Não é fácil agir com franqueza e honestidade, 
mas essas qualidades são essenciais para exercer o jornalismo com ética 
e comprometimento profissional. Requer coragem, rigor e disciplina. Ver: 
Equilíbrio; Qualidade; Responsabilidade.

I
Imparcialidade – O jornalismo é uma atividade feita por seres humanos, o 
que nos impede de ser totalmente imparciais ou isentos. Entretanto, os jor- 
nalistas devem evitar ser parciais em seus relatos. Ser parcial significa tomar 
partido de uma visão, pessoa ou versão. A parcialidade é ruim pois significa 
incompletude, e relatos incompletos impedem que o público tenha acesso 
aos diferentes lados de uma mesma situação. Combate-se a parcialidade com 
pluralidade, ouvindo-se fontes e testemunhos de perspectivas e posições dis- 
tintas. Ver: Distanciamento; Equilíbrio; Responsabilidade; Zelo.

Injúria – Injuriar é ofender alguém na sua dignidade íntima e pessoal, 
provocando dano e sofrimento. Como a calúnia e a difamação, a injúria é 
um crime previsto nos códigos Civil e Penal. Jornalistas não devem atentar 
contra as reputações pessoais em seus relatos, produzindo seus textos e 
conteúdos com responsabilidade e sensibilidade. Ver: Calúnia; Difamação; 
Prejulgamento.

Interesse público – O jornalismo profissional se guia pelo interesse pú- 
blico, isto é, busca reportar temas que afetem a coletividade, que in- 
terfiram e impactem a maior parte da sociedade. Atender a interesses 
particulares pode fazer os jornalistas reféns de grupos específicos, afas- 
tando a missão de informar de sua principal função: servir ao público. 
Ver: Distanciamento; Equilíbrio; Qualidade; Responsabilidade; Zelo.

J
Jabá ou Jabaculê – Dinheiro, presente ou vantagem dada ao jornalista 
para que ele faça propaganda disfarçada de jornalismo sobre um produto 
ou serviço. É uma forma branda de corrupção, pois desvia os profissio- 
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nais da função de informar de maneira desinteressada. É uma prática 
daninha, pois impede o público de saber que se trata de publicidade e não 
jornalismo. Ver: Honestidade.

L
Liberdade de expressão – Prevista na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, é uma liberdade individual estendida a todas as pessoas. 
Também está protegida pela Constituição Federal do Brasil (1988). Per- 
mite que se opine, critique, julgue e manifeste pensamentos e ideias.  
É a base da autonomia e da autodeterminação dos sujeitos numa socie- 
dade. Ver: Censura; Liberdade de imprensa.

Liberdade de imprensa – É um tipo semelhante à liberdade de expressão, 
mas restrita às organizações e profissionais da comunicação, e igualmente 
assegurado por lei. Se o jornalismo pode atuar como fiscalizador dos pode- 
res, ele necessita de liberdade para ser exercido em nome da democracia 
e da cidadania. A liberdade de imprensa não é só uma salvaguarda 
corporativa, mas um alicerce do estado democrático de direito, conforme o 
Supremo Tribunal Federal já manifestou diversas vezes na história recente. 
Ver: Censura; Liberdade de expressão.

M
Manipulação – Artimanha para distorcer a informação, tirá-la do con- 
texto, falseá-la ou corrompê-la para que atenda a outros propósitos que 
não o esclarecimento e o entendimento. É uma fraude que se comete em 
textos, imagens, áudios, vídeos e demais conteúdos para controlar ou 
modificar os sentidos e significados. Tem o intuito de causar confusão, 
ambiguidade, desorientação. Pode ser grosseira ou sofisticada, e está in- 
timamente ligada com o que se vem chamando atualmente de ecossistema 
de desinformação. Ver: Checagem; Distorção; Fake news; Veracidade; 
Verdade; Verossimilhança.

N
Nomes fictícios – Em alguns casos, revelar a identidade das fontes pode 
colocá-las em risco real de agressão, perseguição e morte. Jornalistas 
podem recorrer a nomes fictícios em seus textos, mas essa escolha precisa 
estar clara para o leitor. Revelar que a decisão foi motivada para garantir a 
segurança da fonte também é importante. Ver: Segurança; Transparência.
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O
Objetividade – Nem mesmo a Física acredita que se possa ser absoluta- 
mente objetivo. Há um século, pelo menos, já se considera que a perspectiva 
de quem olha determina o objeto enxergado. Por isso, não se pode acredi- 
tar num jornalismo que funcione como o espelho perfeito do mundo. Se 
o jornalismo tenta refletir a realidade, ele o faz com ligeiras distorções, 
provocando ilusões e opacidades. É um espelho posicionado num lugar, 
num dado tempo, capaz de capturar a paisagem de forma limitada àquela 
angulação. Então, a objetividade não existe no jornalismo? Sim, ela existe e 
pode ser perseguida no texto, nas imagens e na capacidade de representar 
algo. Ser objetivo no jornalismo pode significar ir direto ao que interessa; 
pode ser descrever com detalhamento, exatidão e proporcionalidade, bus- 
cando ser fiel ao que se observa. Não é uma tarefa fácil, mas é possível 
em alguma medida, e o sujeito-jornalista que se dedica a isso precisa 
estar consciente de seus limites nesse trabalho de narrar e reportar. Ver: 
Equilíbrio; Imparcialidade; Responsabilidade.

Off-the-record – A forma mais segura de publicar uma história é vin- 
culando informações a fontes. Entretanto, por motivos pessoais ou te- 
mendo retaliações, algumas fontes optam por não se identificar e impõem 
essa condição aos jornalistas. Quando as declarações são dadas com o 
compromisso da não revelação da origem ou fonte, temos o que os jor- 
nalistas norte-americanos chamam de off-the-record (informação fora 
de registro). Repórteres podem aceitar ou não esse pacto com as fontes.  
O anonimato é aceitável se a informação tiver valor e atender ao interes- 
se público, e se for possível verificar sua autenticidade com outras fontes 
ou documentos. O uso de fontes anônimas em uma matéria reduz a  
sua confiabilidade, mas pode ser a única forma de tornar público um 
fato. Deve-se usar com parcimônia. Ver: Grampo; Gravação sem autori- 
zação; Sigilo de fontes.

Opinião – Jornalistas também são importantes porque externam suas 
opiniões e contribuem para formar a compreensão e o imaginário de par- 
celas da sociedade. Influenciam, agendam o debate público e são determi- 
nantes na eleição de prioridades sociais. Porque têm essa capacidade 
de impactar coletivamente, os jornalistas devem redobrar seus cuidados 
quando expressam suas opiniões, agindo com responsabilidade, lucidez, 
temperança e zelo. Ver: Autonomia; Equilíbrio; Honestidade; Qualidade.
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P
Plágio – Essa é uma prática antiética e ilegal. Consiste em se apropriar 
do trabalho alheio e assumir a autoria de algo do qual não se é o criador. 
O plágio não é só a cópia de uma matéria ou trecho – como o famoso 
“copia-e-cola” –, mas também o apagamento do autor original. É uma 
falsificação, uma fraude que é prevista como delito na legislação brasileira 
e internacional. Jornalistas não devem plagiar, não podem colaborar com 
essa prática e precisam denunciá-la sempre. Ver: Honestidade; Qualidade.

Prejulgamento – Jornalistas investigam, mas não são policiais. Avaliam 
situações e pessoas, mas não são juízes. Por isso, precisam agir dentro dos 
limites da sua profissão. O prejulgamento nem sempre ajuda a bem analisar 
contextos. Relatos que incitam o público a prejulgar também podem ser 
prejudiciais, pois são motivados por pressa e ideias preconcebidas. Pior, 
podem motivar perseguições, agressões e linchamentos. Para evitar essas 
armadilhas, o jornalista deve se lembrar de um direito de toda pessoa: a 
presunção de inocência, isto é, qualquer um é inocente até que se aponte e 
se prove um crime por ele cometido. Ver: Dano; Honestidade.

Preconceitos – O jornalismo não pode se prestar a ser veículo de opressões e 
injustiças. Os preconceitos servem para separar as sociedades, marginalizar 
populações e motivar ódios. Meios de comunicação devem estar atentos 
para não disseminar versões e valores que segregam. Ver: Discriminação.

Pressa – O dia a dia dos jornalistas é dinâmico e atribulado. A sociedade 
anseia por informações a todo o momento, o que cria uma exigência in- 
finita pela produção de notícias. Os meios trabalham de forma acelerada 
para atender a essa demanda, mas os jornalistas não podem confundir 
agilidade com pressa. Precisam ser rápidos e velozes, mas manter o rigor 
na apuração, o cuidado com a edição e a atenção na difusão dos conteúdos.  
A pressa é movida pela afobação e o desleixo. Ver: Qualidade.

Q
Qualidade – No jornalismo, a qualidade de produtos e serviços é o resul- 
tado de padrões de excelência e o atendimento das expectativas do públi- 
co. A indústria de notícias estabelece parâmetros técnicos que ajudam a 
definir qualidade ao mesmo tempo que busca satisfazer a demanda da 
audiência. Esses padrões e exigências mudam com o tempo e diferem 
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conforme a competitividade dos mercados. A qualidade evolui e ajuda a 
destacar profissionais e organizações dos demais, pois reflete sua capaci- 
dade de prestação confiável e contínua de um serviço. Ver: Autonomia; Res- 
ponsabilidade; Transparência.

R
Responsabilidade – No jornalismo, atuar com responsabilidade é provar 
competência ao mesmo tempo que se demonstra zelo e atenção a normas 
éticas. Ver: Autonomia; Equilíbrio; Qualidade; Zelo.

S
Sensacionalismo – Técnica de comunicação que recorre aos instintos hu- 
manos mais primitivos e que mobiliza emoções, reações e reflexos. Apoia-
se em sexo, violência, medo, morbidez e gosto duvidoso. Com o objetivo de 
popularizar conteúdos, simplifica, distorce e exagera. Causa impacto e gera 
sensação, recorrendo a cores berrantes, imagens chocantes, adjetivação 
fácil e abundância de sinais de pontuação. Mensagens sensacionalistas são 
apelativas e recorrem ao estilo grotesco, ao escatológico e ao sentimenta- 
lismo. Ver: Gatilhos emocionais; Manipulação.

Sigilo das fontes – Preservar a identidade dos entrevistados é uma ma- 
neira de garantir sua segurança e de cultivar uma relação de confiança 
profissional. O sigilo das fontes é um direito dos jornalistas, previsto nos 
principais códigos de ética, e uma garantia expressa na lei brasileira. Ver: 
Grampo; Gravação sem autorização; Off-the-record.

T
Tratamento de imagem – A correção e edição de fotografias e vídeos 
são atividades necessárias para garantir a qualidade desses conteúdos e 
ressaltar elementos da linguagem visual. Quando os jornalistas optarem por 
melhoramentos ou modificações nesses materiais, é importante explicar ao 
público de forma visível e franca. Ver: Honestidade; Transparência.

Transparência – É uma disposição para apresentar os métodos de apu- 
ração, de revelar fontes e de mostrar as condições em que uma reportagem 
foi feita. Demonstra abertura, confiança e humildade, mas nem sempre é 
praticável. Há situações em que ser transparente é expor perigosamente 
uma fonte ou contar segredos que arrisquem a informação ou seu 
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mensageiro. Culturalmente, as organizações de mídia brasileiras são 
bastante avessas a gestos de transparência e de prestação de contas; já 
no norte da Europa, a indústria local se mostra mais aberta ao público. 
Ver: Conflito de interesses; Consentimento das fontes; Qualidade; Res- 
ponsabilidade; Tratamento de imagem.

U
Ufanismo – Em contextos de ultrapolarização política, grupos radicais 
costumam pressionar o jornalismo para que ele adote posturas mais 
patrióticas. Geralmente, esse movimento vem acompanhado da confusão 
entre civismo e patriotismo, e entre nação e governo. Em certas situações, 
o jornalismo pode expressar seu apreço pelo país, sua cultura e tradição, 
mas o patriotismo não pode descambar para o ufanismo, que é a celebra- 
ção cega e acrítica. Se o jornalismo se permite fazer isso, em alguma medi- 
da, renuncia ao seu papel de fiscalizar os poderes e perseguir o interesse da 
coletividade. Ver: Equilíbrio; Honestidade.

V
Veracidade – É a qualidade daquilo que é veraz, verdadeiro. Um relato 
jornalístico veraz é aquele que contém muitos elementos que corres- 
pondem a fatos ou à realidade observável. Jornalistas devem se empenhar 
para oferecer conteúdos verazes ao seu público. Ver: Checagem; Verdade; 
Verossimilhança.

Verdade – É o principal valor da profissão, já que o jornalismo se guia 
para divulgar relatos que estejam alicerçados em fatos ou acontecimentos.  
A verdade é um dos mais desafiadores conceitos da filosofia e do pensa- 
mento humano, e nem sempre é fácil determiná-la, ainda mais em situ- 
ações contaminadas por opiniões, impressões ou julgamentos. No jorna- 
lismo, a verdade precisa estar atrelada a evidências, a ocorrências, registros 
e documentos. Pode também estar apoiada no testemunho e em declarações 
de pessoas. Jornalistas precisam rechear seus relatos com esses elementos, 
de modo a transmitir ao público a sensação de que o narrador condiz com 
o acontecido. Ver: Veracidade; Verossimilhança.

Verossimilhança – É a qualidade daquilo que parece verdadeiro, mas 
não necessariamente o é. Uma notícia pode ser bem elaborada, ser bem 
redigida, mas não estar apoiada em fatos ou evidências comprováveis e 
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que reflitam acontecimentos reais. A verossimilhança é uma qualidade 
importante para um relato jornalístico, mas ela precisa estar acompanhada 
da veracidade para que a notícia esteja eticamente comprometida com a 
verdade. Ver: Veracidade; Verdade.

X
Xenofobia – Jornalistas devem ficar atentos para que seus relatos não 
contribuam para a segregação, a discriminação e a xenofobia. O noticiário 
pode colaborar tanto para inflamar povos e etnias quanto para distensio- 
nar conflitos. Uma comunicação para a paz visa disseminar a tolerância, o 
respeito, a reciprocidade e a busca coletiva por soluções desarmadas. Fazer 
o registro da história recente com rigor factual, apresentando contextos e 
permitindo pluralidade de vozes são formas de combater a xenofobia. Ver: 
Discriminação; Preconceitos; Prejulgamento.

Z
Zelo – O cuidado técnico, o apuro estético e a responsabilidade ética tor- 
nam o jornalismo uma atividade estratégica para o mundo atual. Atuar com 
esmero, sensibilidade e zelo fortalecem o jornalismo como instrumento de 
denúncia das injustiças sociais, de combate à opressão e de reivindicação  
de condições mais dignas de vida. Ver: Qualidade; Responsabilidade.
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No Curso de Jornalismo, muitas vezes as ementas 
e os planos de ensino do currículo não revelam a 
riqueza das práticas e dos saberes trabalhados 
durante as aulas. Pensando nisso, produzimos 
este livro com o objetivo de compartilhar, com 
nossos estudantes e também com outros(as) 
professores(as) da área, diferentes experiências 
acumuladas no ofício de ensinar e aprender 
teorias, conceitos, princípios e práticas de apu-
ração, redação e edição jornalísticas.
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