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RESUMO 

 

O objetivo central desta monografia é promover uma discussão sobre o conceito 

“Jornalismo Explicativo”, termo que consideramos como um subgênero da prática 

jornalística, que se refere ao conjunto, proposto neste trabalho, de dois fenômenos distintos, 

ambos presentes na realidade do ofício jornalístico, nomeados aqui como “Elemento 

Explicativo” e “Modalidade Explicativa”. À medida que observamos as formas alternativas de 

se praticar Jornalismo nos dias de hoje, podemos vir a compreender de que maneira os ideais 

do ofício, as necessidades das instituições jornalísticas e da comunidade profissional, estão 

todos se modificando, se adaptando perante contextos sociopolíticos emergentes. Esta 

monografia pretende contribuir com a consolidação do objeto “Jornalismo Explicativo” na 

medida que propõe características precisas para responder qual é definição de uma 

reportagem explicativa, o que é o “Elemento Explicativo” nestes textos. O trabalho também 

busca tecer uma demonstração argumentativa da importância da categoria central “Jornalismo 

Explicativo” no presente contexto de pesquisa e no presente momento do mercado 

jornalístico, trazendo informações pertinentes sobre as perspectivas comerciais e 

institucionais de veículos praticantes do Jornalismo Explicativo. A análise dispõe de uma 

revisão bibliográfica híbrida, tanto acadêmica quanto documental, a qual será debatida de 

maneira holística, com a proposição de relações de complementariedade entre os diferentes 

textos. A bibliografia utilizada neste trabalho discute não apenas o Jornalismo Explicativo, 

mas trata de outros subgêneros adjacentes e de praticantes do Jornalismo Explicativo no 

mercado. Reportagens produzidas por dois desses praticantes comerciais, o Nexo Jornal e o 

Vox News, são analisadas através de um Estudo de Caso Múltiplo, que tem o propósito de 

localizar nestes textos as qualidades básicas da reportagem explicativa, propostas na forma do 

“Elemento Explicativo”. Acreditamos que a presença do “Elemento Explicativo”, em 

descrições acadêmicas pregressas, na premiação do Pulitzer, na autodescrição de praticantes 

comerciais do Jornalismo Explicativo e nas reportagens analisadas em nosso Estudo de Caso, 

motivo suficiente para que o “Elemento” possa ser considerado uma perspectiva interessante 

de conceitualização do Jornalismo Explicativo e para evidenciarmos uma prática particular de 

Jornalismo, própria da contemporaneidade. 

Palavras chave: Jornalismo, Subgêneros, Jornalismo Explicativo, Elemento 

Explicativo, Nexo Jornal, Vox News 
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ABSTRACT 

 

The present work intends to discuss the consolidation of a analytic concept, a subgenre 

of journalistic practice, to be used on posterior theorization of Journalism. 

The concept at stake here, the central object of our monography, is “Explanatory Journalism”, 

a term that, in its turn, makes reference to the a pair of phenomena, here proposed to be called 

the “Explanatory Element” and the “Explanatory Modality”. As we observe the alternative 

ways in which Journalism is practiced, we can come to comprehend how its ideals, the 

necessities of its institutions and its professional community, are all changing, adapting to 

emerging sociopolitical contexts. This monography desire to propose a precise set of 

characteristics that aim to answer “What is the definition of an explanatory report?”, “What is 

the crucial “Explanatory Element” in those texts that define them as being explanatory?”. Our 

work also tries to present an argument for the relevance of this central category, “Explanatory 

Journalism”, in the contemporary context of market relations. In order to fulfill such 

objectives, this analysis serves itself of a hybrid bibliographical revision, containing both 

academic and documental sources. The debate evoked by our disposition of such 

bibliographical sources tends to have a holistic quality, with relations of complementarity 

being proposed between the different bibliographical sources. Our bibliography discusses not 

only “Explanatory Journalism” as a direct object, but refers to other adjacent journalistic 

subgenres, that present themselves together with “Explanatory Journalism” movement of 

journalistic transformation, and also refers to the recent appearance of vehicles that declare 

themselves to practice Explanatory Journalism. Works produced by two of these vehicles, 

Nexo Jornal and Vox News, are object of a Case Study, which aims to find in these reports 

the basic qualities of the explanatory report, proposed by us to be part of the “Explanatory 

Element”. We believe that this very evident presence of our “Explanatory Element”, in 

previous academic descriptions, in the Pulitzer Prize explanatory category, in the self-

descriptive efforts of practicing vehicles and in the pieces of work analyzed by our Case 

Study, constitute sufficient reason for the regarding of our “Element” as an interesting 

conceptual perspective of Explanatory Journalism and to clarify this new journalistic form, 

emergent in our contemporary context. 

Keywords: Journalism, Subgenres, Explanatory Journalism, Explanatory Element, 

Explanatory Vehicles, Vox News 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O termo “jornalismo” muitas vezes é alvo de uma associação direta com os famosos 

jornais impressos, mercadoria que surge em meio à Idade Moderna e cuja presença na vida 

social é relevante ao longo dos séculos seguintes, certamente até o fim do século XX. Foi a 

principal fonte de informação para a maioria dos cidadãos que viveram a sociedade liberal-

ocidental durante este período, mas, eventualmente, a hegemonia do jornal impresso 

fragmentou-se diante do surgimento de novos veículos e de novas possibilidades de produção.  

Passados séculos de história, o jornalismo como fenômeno da realidade se descola da 

mera produção dos jornais de papel e passa a assumir uma série de significados no imaginário 

das pessoas. Ele pode ser entendido como um segmento empresarial e comercial, uma 

categoria de trabalho e um ofício social, pode ser pensado como um conceito de grande valor 

teórico, de significado muito mais amplo do que aquele que lhe relaciona ao papel impresso. 

O jornalismo, quando formalmente conceituado, é passível de ser concebido em relação a sua 

dimensão prática, como coleta, investigação, tratamento, análise e difusão de informação da 

atualidade, ou pertinente à atualidade, ou talvez até, e aqui há uma quebra de paradigma, 

informação sem relação direta com o momento presente. Existem definições conservadoras, 

delimitantes, e definições mais expansivas, permissivas. Desenvolver, expandir, qualificar 

essas definições, demonstrar seus lastros empíricos, demonstrar a importância do objeto 

Jornalismo, que está além do senso comum cultivado pela sociedade, têm sido todos 

elementos importantes do trabalho de pesquisa em Jornalismo.  

Barbie Zelizer (2005) nos apresenta uma série de compreensões que historicamente 

foram propostas para o Jornalismo: o Jornalismo como espelho, que busca refletir 

objetivamente os fatos da realidade; o Jornalismo como história, narrativas sobre aquilo que 

se observa no mundo; o Jornalismo como serviço, uma função exercida de modo a garantir o 

funcionamento das estruturas político-sociais que nos cercam. Megan Le Masurier (2015) 

trabalha com um conceito de jornalismo que não se resume às notícias difundidas, ele é 

também qualquer novidade no mundo, incluindo aquelas ainda não reveladas, é inclusive o 

que está no passado e ainda tem relevância. 
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Muitos fatos distintos podem estar contidos dentro daquilo que conceituamos como 

Jornalismo, e a postura de teóricos e analistas corrobora com esta noção de multiplicidade. E 

essa multiplicidade, por sua vez, não se aplica somente à conceituação do termo Jornalismo, 

mas também à maneira como o Jornalismo é praticado.  

O ofício do Jornalismo, a sua realização na sociedade - efetivada através de 

organizações profissionais, ou através do interesse de indivíduos em cumprir uma série de 

funções sociais - é um fato dinâmico e histórico, na medida em que é construído por 

diferentes gerações de cidadãos, que sustentam diferentes visões de mundo e vivem contextos 

sociopolíticos também diversos. Assim sendo, a maneira de organizar a produção, os 

objetivos da produção e a forma final do produto jornalístico são dimensões do fenômeno que 

estão sempre em processo de transformação, adaptação, expansão. Um dos fatos que resultam 

dessa dinâmica constante de mudança é o surgimento de subgêneros da prática jornalística. 

Neste estudo vamos tratar de alguns desses subgêneros, mas a atenção central desta 

monografia será dada ao que é chamado de “Jornalismo Explicativo”. 

A ideia de subgêneros de Jornalismo está fazendo referência ao fenômeno observado 

onde agentes dos mais diversos – institucionais, comerciais, populares – praticam o ofício 

jornalístico de modo alternativo, com ênfase em características práticas e posturas axiológicas 

que diferem do modo operante observado na maioria dos veículos, na tradição mais ampla e 

consolidada do Jornalismo. Há um esforço de pesquisa considerável na comunidade 

acadêmica, referente aos subgêneros jornalísticos. Entre os autores observados nesse estudo, 

Fink e Schudson (2013), juntos com McIntyre, Smith e Abdenour (2016), tratam do 

“Jornalismo Contextual”; Le Mausurier (2015), Drok e Hermans (2016), Craig (2015) e 

Neveu (2016) analisam o subgênero “Jornalismo Lento”; Strömback e Salgado (2011) e 

Soontjens (2018) vão tratar do “Jornalismo Interpretativo”, e por fim, Forde (2007) e Parisi 

(1998) trabalharam anteriormente com o que nosso presente estudo pretende abordar, o 

“Jornalismo Explicativo”. 

Estes subgêneros do ofício podem ser pensados sob duas perspectivas. Podemos 

observá-los na medida em que assumem caráter de elemento, um conjunto de características 

que se faz presente no produto jornalístico como um todo, disposto na soma de diversas 

sociedades humanas, ou quando assumem o caráter de uma modalidade, a prática dos veículos 

que administram seus esforços produtivos dando destaque central à esse conjunto de 
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características anterior, que constitui o elemento. Nesta monografia busco observar o 

Jornalismo Explicativo a partir de ambas perspectivas. 

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

 

O Elemento Explicativo já é um fato da produção jornalística há algum tempo, desde 

ao menos a metade do século XX (Forde, 2007), e ele representa uma faceta de um 

movimento mais amplo, de constantes transformações que afetam o fenômeno do Jornalismo 

como um todo. Os outros subgêneros tratados neste estudo, o Jornalismo Contextual de  Fink 

e Schudson (2013), juntos com McIntyre, Smith e Abdenour (2016), o Jornalismo Lento de 

Le Mausurier (2015), Drok e Hermans (2016), Craig (2015) e Neveu (2016) e o Jornalismo 

Lento de Strömback e Salgado (2011) e Soontjens (2018), também podem ser considerados 

perspectivas sob as quais o pesquisador pode observar as transformações do Jornalismo como 

um todo. Há nesse esforço descritivo e analítico dos subgêneros, portanto, o potencial de se 

compreender as dinâmicas de transformação do objeto central da pesquisa em Jornalismo, o 

próprio Jornalismo.  

Pesquisas passadas (FINK; SCHUDSON 2013; DROK; HERMANS, 2016; LE 

MASURIER, 2015; SOONTJENS, 2018) demonstraram que todos estes subgêneros estão em 

um movimento de ascensão - aparecem nas plataformas de Jornalismo com crescente 

frequência e são reconhecidos positivamente por estudiosos da área. Se é possível demonstrar 

que o Elemento Explicativo é um denominador comum, uma parte integrante de todas essas 

formas jornalísticas consolidadas, então, por conexão entre os fatos, podemos compreender 

que ele também se torna cada vez mais presente na totalidade do produto jornalístico. 

Quanto à descrição da Modalidade Explicativa - uma reflexão sobre os veículos 

explicativos recentes, que têm surgido tanto no mercado americano como no brasileiro - há 

ainda uma bibliografia escassa sobre esses empreendimentos na literatura acadêmica, ao 

menos é o que consta nas bases de dados utilizadas para o presente estudo.  

Isso se dá mesmo considerando que o conjunto de veículos praticantes da Modalidade 

Explicativa - Nexo Jornal, Vox, FiveThirtyEight, Upshot, FT8, Storyline, entre outros - seja 
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composto por vencedores de prêmios da comunidade jornalística, casos de sucesso expressivo 

no mercado e projetos financiados por veículos tradicionais consolidados (VOX..., 2019
1
; 

NOMINEES..., 2017
2
; NEXO..., 2019

3
). Considerando todas essas qualidades notáveis, a 

comunidade de pesquisa se beneficiaria de estudos que buscam expandir a compreensão 

referente ao tópico, e o presente trabalho busca contribuir neste sentido. 

Destacar essa tendência de mercado, que também é uma tendência do próprio ideário 

jornalístico, não é apenas um exercício com valor em si mesmo, mas também uma forma de 

dar embasamento à posição que enaltece a relevância do “Elemento Explicativo” como 

fenômeno do jornalismo contemporâneo. Ambas partes do Jornalismo Explicativo aqui 

divididas, o elemento e a Modalidade Explicativa, estão interconectadas de maneira que 

descobertas relevantes sobre um fenômeno possivelmente se aplicam ao outro, dessa maneira 

julgo pertinente que ambos fenômenos sejam trabalhados em conjunto. 

 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

As principais questões sendo analisadas nesta monografia envolvem uma compreensão 

do que é o Jornalismo Explicativo, enquanto elemento do texto jornalístico e enquanto 

modalidade de produção e veiculação.  

Quando pensamos o objeto em sua dimensão de elemento do texto, uma abordagem 

alternativa de produção a ser realizada por qualquer profissional que a julgue oportuna, surge 

o desafio de tornar mais precisas as descrições deste estilo de produto, garantindo sua 

distinção perante outras abordagens e reafirmando a sua concretude como forma de fazer 

jornalismo.   

                                                

1
 Disponível em: www.craft.co/vox-media/metrics, acessado em novembro de 2019. 

2
 Disponível em: http://bit.ly/2YJ5Rhf, acessado em novembro de 2019. 

3
 Disponível em: http://bit.ly/2YdgcSh, acessado em novembro de 2019. 

https://craft.co/vox-media/metrics
http://bit.ly/2YJ5Rhf
http://bit.ly/2YdgcSh
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A primeira questão central do estudo, portanto, é quais são as características da 

reportagem de caráter explicativo, a reportagem que podemos afirmar como sendo um 

produto de Jornalismo Explicativo? Há uma série de qualidades textuais e práticas usadas 

para definir abordagens alternativas de jornalismo que se aplicam a mais de um subgênero, 

neste trabalho reconheço semelhanças entre estes, mas também busco deixar claras suas 

distinções, aquilo que lhes confere singularidade.  

Agora, observando o objeto do Jornalismo Explicativo como uma modalidade 

institucional, empresarial ou cooperativa, a segunda questão surge: quem são os praticantes 

da Modalidade Explicativa, como eles operam e como concebem a si mesmos? 

Além dos problemas referentes a uma necessidade de se aprofundar as descrições 

sobre ambos fenômenos, há neste trabalho reflexões sobre onde, na totalidade do produto 

jornalístico contemporâneo e na história do ofício, estão localizados a Modalidade e o 

Elemento explicativos. Essa questão será tratada de maneira mais indireta ao longo do texto. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 

O estudo contém dois objetivos gerais, primeiramente busca identificar as 

características que definem uma reportagem de caráter explicativo. Indico uma possível 

resposta para a questão com a proposição de um conjunto fechado de qualidades 

fundamentais, que nomeio Elemento Explicativo. Esse elemento deve representar 

satisfatoriamente características que, de maneira geral, se fazem presentes no texto 

jornalístico quando este é escrito com a intenção de ampliar e esclarecer o entendimento do 

público sobre questões diversas. 

Após a definição do Elemento Explicativo, há alguns objetivos específicos a serem 

cumpridos que lhe fazem referência. Busco relacionar o Elemento Explicativo com as 

características evidenciadas por outras pesquisas para os subgêneros contextual, interpretativo 
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e lento de Jornalismo, localizando-o parcial ou integralmente nas práticas desses subgêneros. 

Essa série de semelhanças pode reforçar a perspectiva de que parte das transformações pelas 

quais passa o Jornalismo, que estão presentes em suas práticas alternativas, possuem uma 

direção comum. Também pretendo apontar para a ascensão do Elemento Explicativo e dos 

três subgêneros em questão, ascensão essa representada por uma presença mais numerosa no 

todo do produto jornalístico ou uma recente preferência expressa pelo público consumidor.  

Empiricamente, através de um Estudo de Caso Múltiplo, busco reforçar o 

cumprimento do primeiro objetivo central e a resposta ao primeiro problema de pesquisa na 

medida em que analiso reportagens dos portais Nexo Jornal e Vox News - dois veículos que 

declaram praticar Jornalismo Explicativo - com a intenção de encontrar o Elemento 

Explicativo em suas composições. 

O segundo objetivo central deste trabalho consiste em trazer informações 

pertinentes sobre as características e o comportamento institucional-comercial dos 

veículos praticantes do Jornalismo Explicativo. Chamo esses empreendimentos de 

praticantes da Modalidade Explicativa, na medida em que seus jornalismos são feitos com 

dedicação exclusiva à explicação e à escrita de reportagens que usam do Elemento 

Explicativo. Nesta parte do estudo desejo evidenciar como operam e se constituem esses 

empreendimentos, caracterizar as práticas e a mentalidade institucional destes, além de, na 

medida do possível, relacionar as qualidades dos veículos explicativos com o cenário 

contemporâneo do Jornalismo, como eles se compreendem e como estão equipados para lidar 

com perspectivas contemporâneas, de crise, necessidade de adaptação, do esvaziamento de 

recursos financeiros das instituições tradicionais, da quebra de paradigma nos meios de 

veiculação e das novas dinâmicas de consumo, entre outros fenômenos relevantes ao debate 

atual. 

 

 

1.4 METODOLOGIA 
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O trabalho em questão caracteriza-se como uma pesquisa social que observa a partir de 

evidências, ou seja, considera o método dedutivo para analisar o empírico e identificar 

tendências de um subgênero no Jornalismo - Jornalismo Explicativo. Com base nos objetivos 

propostos podemos classificá-la como sendo uma Pesquisa Descritiva e Exploratória, que usa 

como instrumentos de investigação a Pesquisa Bibliográfica e Documental (análise de 

Notícias Jornalísticas) e o Estudo de Caso Múltiplo. A pesquisa descritiva demanda que a 

investigação seja composta por um repertório extenso de informações referentes ao objeto. 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009) Esse formato de pesquisa deve oferecer descrições sobre os 

elementos de uma realidade proposta. (TRIVIÑOS, 1987 apud GERHARDT; SILVEIRA, 

2009) Já uma pesquisa de caráter exploratório é descrita por Gerhardt e Silveira (2009) como 

um trabalho que quer trazer familiaridade para a relação tema e interlocutores, tornando este 

tema um objeto mais explícito, ou construindo hipóteses sobre ele. 

No segundo capítulo do estudo, a seção posterior a esta introdução, trato do tema geral 

do Jornalismo Explicativo utilizando de uma revisão bibliográfica cujas fontes se distinguem 

em tópicos diversos. As bases de dados que consultei para a pesquisa bibliográficas foram o 

repositório online da Taylor & Francis
4
, periódicos SAGE

5
, o portal Research Gate

6
, o portal 

SciELO
7
 e os anais das conferências SBPJor

8
. 

Na montagem deste segundo segmento do trabalho - que busca contribuir com 

definições mais precisas sobre a explicação no Jornalismo e localizá-la no ecossistema de 

produção – encontrei relativa escassez de trabalhos acadêmicos tratando diretamente do 

objeto Jornalismo Explicativo, dadas as bases de dados utilizadas. A estratégia que se 

procedeu de face à essa insuficiência de fontes direitas foi localizar o jornalismo explicativo 

em outros objetos de estudo e traçar paralelos, além de evidenciar como ele já é de fato 

reconhecido marginalmente em outros trabalhos. Ampliou-se assim a bibliografia passível de 

ser utilizada.  

                                                

4
 Disponível em: https://www.tandfonline.com/ 

5
 Disponível em: https://journals.sagepub.com/ 

6
 Disponível em: www.researchgate.net 

7
 Disponível em: https://www.scielo.org/ 

8
 Disponível em: http://sbpjor.org.br/  

 

https://www.tandfonline.com/
https://journals.sagepub.com/
http://www.researchgate.net/
https://www.scielo.org/
http://sbpjor.org.br/congresso/index.php/sbpjor/sbpjor2019/search
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Em um primeiro momento, analiso fontes que trataram diretamente do objeto 

Jornalismo Explicativo e propuseram, ou negaram, certas caracterizações dele. (FORDE, 

2007; PARISI, 1998; EXPLANATORY..., Pulitzer Prize, 2019) Em seguida, partindo desse 

referencial, proponho, retirando de dentro das caracterizações observadas aquelas comuns à 

todas as fontes, um conjunto mais fechado de três critérios fundamentais para a composição 

de uma reportagem de Jornalismo Explicativo, o que nomeei de Elemento Explicativo.  

Por mais que profissionais possam escrever reportagens que possuam intenções 

explicativas, mas que não cumpram com todos os critérios do Elemento Explicativo, a ideia 

aqui proposta é que esse fato seria uma raridade, pois pretendo, com as características 

apontadas, contemplar as qualidades mais básicas de uma reportagem explicativa, que surgem 

de maneira intuitiva na produção de um texto deste tipo. Reforço esse caráter basilar do 

Elemento Explicativo com o Estudo de Caso Múltiplo contido no capítulo 4, localizando-o 

entre reportagens diversas produzidas pelos veículos de Jornalismo Explicativo Nexo Jornal e 

Vox News.  

Em seguida, utilizo de uma bibliografia dedicada a fazer caracterizações precisas sobre 

outros subgêneros do ofício, com estudos que tratam diretamente do jornalismo em seu 

formatos contextual (Fink; Schudson, 2013; McIntyre; Smith; Abdenour, 2016), lento (Le 

Mausurier, 2015; Drok; Hermans, 2016; Craig, 2015; Neveu 2016) e interpretativo 

(Strömback; Salgado, 2011; Soontjens, 2018). Aqui estou respondendo ao primeiro problema 

de pesquisa na medida em que relaciono a reportagem explicativa e suas características com 

outros subgêneros do ofício. Demonstrando como as qualificações dadas para estes são 

semelhantes em diversos pontos argumento que a reportagem explicativa não é apenas um 

conjunto exclusivo e unívoco de formatações para o produto jornalístico, reservada somente 

aos que pretendem explicitamente produzir Jornalismo Explicativo, mas é parte de um 

movimento orgânico de alternativas que surgem em meio ao objeto mais amplo, o Jornalismo 

como um todo. 

A terceira parte do estudo trata da “Modalidade Explicativa”. Ela se refere ao 

surgimento de veículos de mídia e jornalismo, principalmente nos Estados Unidos e a partir 

de 2014, que são praticantes do Jornalismo Explicativo. Há pouca referência bibliográfica 

sobre o tópico nas bases de dado utilizadas, com exceção das pesquisas sobre o Nexo Jornal 

empreendidas por Gabriel Howell (2015). Por essa razão neste capítulo uso referências 

documentais (Nexo..., Portal Comunique-se, 2019; Empreendedores...; Meio & Mensagem, 
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2015; Klein; Washington Post, 2010; Bercovici; Forbes, 2014; Yu; USA Today, 2014; 

Vox.com; SimilarWeb, 2019; Masthead; Vox News, 2019; Klein; The Verge, 2014; Kaufman; 

New York Times, 2014; Podcasts, Vox News, 2019; Johnson; Recode, 2018; Vox, YouTube, 

2019; Yakowicz; Inc., 2014; Vox..., Craft, 2019; Tendência..., Briefing, 2014; Silver; The 

Daily Beast, 2017; Steinke, 2018; Pozniak; The Guardian, 2019; Nieman, Nieman Lab, 2018; 

Upshot, The Original Champions of Design, 2014; Doctor; Observatório de Imprensa, 2014; 

Ball; The Guardian, 2014) para cumprir o objetivo de montar uma descrição organizada dos 

veículos praticantes da Modalidade Explicativa, e, relacionando suas características de 

maneira comparativa, perante problemáticas contemporâneas contidas em outra parcela da 

bibliografia consultada, poder propor um entendimento de suas posições comerciais-

institucionais de face ao presente cenário do Jornalismo – parte do segundo objetivo geral 

deste estudo. 

Por fim, o quarto e último capítulo do trabalho estende os esforços de análise para o 

campo empírico, de maneira a dar concretude às respostas oferecidas ao longo do texto. Um 

Estudo de Caso Múltiplo contendo duas reportagens, uma do Nexo Jornal e outra da Vox 

News, é o instrumento de análise para encontrar o Elemento Explicativo como parte 

fundamental da reportagem explicativa, demonstrar como ele entremeia de maneira quase 

onipresente as abordagens textuais desses veículos. 

O Estudo de Caso Múltiplo contribui com ambos os objetivos do trabalho, reforçando 

a caracterização da reportagem explicativa proposta através do Elemento Explicativo, na 

medida em que este é localizado nas reportagens, e também a compreensão dos próprios 

veículos de Modalidade Explicativa, pois trata diretamente do trabalho destes e de seu 

conteúdo. 
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2. TRANSFORMAÇÕES NA PRÁTICA JORNALÍSTICA: PRESENÇA E 

CONSOLIDAÇÃO DO ELEMENTO EXPLICATIVO 

 

 

2.1 O JORNALISMO EXPLICATIVO COMO FENÔMENO JÁ EVIDENCIADO, 

PROPOSIÇÃO DO “ELEMENTO EXPLICATIVO” 

 

 

A noção de um jornalismo explicativo é pouco trabalhada na academia, alguns 

trabalhos de pesquisa visam entender esta faceta do jornalismo e inevitavelmente acabam 

relacionando-o com outras categorias teóricas. Notavelmente, em 1985, o Pulitzer instituiu 

um prêmio específico para reportagens explicativas, definindo seus próprios critérios de 

classificação. (FORDE, 2007; PARISI, 1998) Os esforços de conceitualização deste trabalho, 

que incluem principalmente a definição precisa de um Elemento Explicativo presente nas 

mais diversas formas da prática jornalística, estão ancorados nesta referência teórica pregressa 

que tratou diretamente do tópico, no marco relevante estabelecido pelo prêmio Pulitzer que 

não apenas criou critérios pontuais de qualificação para os entrantes na categoria "reportagem 

explicativa" mas também estabeleceu um histórico de valoração sobre o que é jornalismo 

explicativo de qualidade e de quais temas ele trata, e por fim, a conceitualização se pauta 

também nas práticas observadas e as propostas editoriais dos veículos de Modalidade 

Explicativa. 

Forde (2007) inicia sua análise apontando que, com mais de 20 anos desde a criação 

do prêmio Pulitzer para reportagens explicativas, ainda não há uma pesquisa significativa 

buscando analisar esse tipo de reportagem, seus temas recorrentes e sua estruturação, suas 

funções e potenciais para o jornalismo. 

A reportagem explicativa trata de uma ideia que, de acordo com Forde (2007), há 

tempo faz parte da concepção cultural-profissional da notícia: a didatização de eventos 

complexos da realidade social, política e cultural. Por mais que esta mesma concepção 
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dominante proponha uma “objetividade dos fatos” e uma “busca pela neutralidade” como 

aspectos-chave do jornalismo, não há nenhuma contradição, e portanto sempre se assumiu, 

que os fatos podem ser complicados. Segundo Forde (2007, jornalistas precisam saber 

informar satisfatoriamente o ouvinte mesmo de face à complexidade. 

Com o tempo a fé em um realismo auto evidente da atividade jornalística deu lugar à 

ansiedade sobre a verdadeira transparência dos fatos, sobre a possibilidade imperfeita da 

neutralidade e da habilidade das pessoas de extraírem uma visão de mundo coerente e 

significativa da informação difundida. Abriu-se espaço para o surgimento da reportagem 

explicativa. (FORDE, 2007) 

Melhorar a qualidade do debate público se tornou um imperativo da reflexão 

axiológica sobre o jornalismo, e para isso era necessário tratar de uma maneira mais profunda 

os fatos. Forde (2007) cita os trabalhos de Barnhurst e Mutz (1998), Parisi (1997) e Carey 

(1997) como suporte para evidenciar este significativo movimento histórico da prática 

midiática. 

O Jornalismo Explicativo, portanto, já é um fato presente no mundo das comunicações 

há décadas, faz parte das adaptações que o ofício empreende na medida que novas 

necessidades sociopolíticas surgem ou novos meios de se comunicar se tornam disponíveis. 

Por isso buscamos conceituar parte do fenômeno amplo “Jornalismo Explicativo” como um 

elemento integrado nas mais diversas mídias, redações e publicações ao redor do mundo, que 

foi e é uma parte do repertório dos jornalistas, que se apresentou primeiro como característica 

acessória da prática jornalística, antes de tomar dimensão e ganhar contornos próprios. 

Parasi (1998) coloca que o início do jornalismo explicativo é representado por um 

esforço de contextualização das reportagens centradas em eventos, o modo mais comum de 

recorte temporal. Por vezes falar só de um bombardeio específico que ocorreu na Síria em 

uma tarde de setembro não conclui o quadro informativo, é necessário explicar como 

bombardeios semelhantes vêm acontecendo sistematicamente e o que os motiva. 

O formato aqui descrito incorpora um fundo de análise econômica, histórica, 

sociológica, psicológica, para os fatos noticiados. Neste contexto os leitores não seriam mais 

consumidores que devem ser impressionados para que se interessem pela notícia, mas 

cidadãos informados buscando entender o mundo. Não obstante, precisamente essa visão do 

ofício pode acarretar em contradições. (PARISI, 1998)  
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Contradições surgem pois o efeito base que os jornalistas buscam provocar é a 

estupefação, o sentimento de quem vê algo instigante, chamativo; já a projeção de um efeito 

que expande conhecimentos, que gera compreensão sistemática, é apenas marginalmente 

apreciado pelos profissionais.  

 

Chamar uma cobertura de “educacional” é algo que estaria apontando uma 

falha jornalística. “Fascinante” seria, nessa linha de qualidades, algo ainda passível 

de se encontrar nas conversas entre jornalistas. O termo “interpretação” traria medo 

da subjetividade e parcialidade. A educação pública não costuma ser um valor 

central também. Uma produção intelectual, no contexto jornalístico, é malvista. 

(PARISI, 1998, tradução nossa
9
) 

 

Não obstante, a ideia de que formatos mais técnicos sempre vão deixar o público 

bocejando pode ser empiricamente questionada. Parisi (1998) traz exemplos de alguns 

produtos específicos, como a série de reportagens de sucesso “O que deu errado?” do 

Philadelphia Inquirer, sobre as falhas da política tributária americana, e a elevada audiência 

televisiva dos complexos discursos políticos de Ross Perot, na década de 90. 

O jornalismo explicativo requer pesquisa profunda, requer tratamento alongado para 

expor a toda a informação, e não são apenas essas dificuldades práticas, possivelmente 

comerciais, que criam resistência. Parisi (1998) acredita que há uma resistência ideológica 

impedindo o fortalecimento da característica explicativa nas notícias. Examinar os eventos 

com mais cuidado, de maneira crítica e contextualizante, frequentemente revela verdades 

duras sobre a realidade, contradições da sociedade humana, que muitas vezes são indesejáveis 

para os profissionais e para o status quo ideológico das instituições de jornalismo. O 

jornalismo explicativo eleva o nível do debate e pode expor as fragilidades de certos discursos 

consolidados no imaginário das pessoas. Não obstante, segundo Parisi (1998) mesmo levando 

em conta todos esses aspectos indesejáveis para o ideário prevalente entre profissionais, há 

utilidade inegável para a forma explicativa de face à descredibilização recente do jornalismo: 

uma oportunidade de reconquistar a confiança dos leitores. 

                                                
9
 Texto original: “To call coverage educational would hint at some sort of journalistic failure. 

Fascinating would be as far as that line of praise goes in journalists' talk and using the term interpretation among 

journalists would swiftly raise fears of subjectivity and bias. Public education also is not a typical news value. 

Think piece is virtually a term of scorn.” 
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Afinal, podemos argumentar que os enquadramentos da notícia, a forma específica de 

montar um mosaico do mundo e da sociedade, é explicativa de uma maneira implícita, 

promove indicações e valorações tacitamente, e precisamente por isso é alvo de críticas, as 

quais descrevem um jornalismo que reafirma estruturas de ideologia e poder tomando-as 

como dadas, inevitáveis, põe Parisi (1998).  

Neste contexto um jornalismo que deixa a realidade mais explícita, à medida que 

analisa os fatos até suas consequências mais profundas e expõe as contradições e os potenciais 

das diferentes visões de mundo, é capaz de inspirar maior credibilidade ao produto 

jornalístico. 

Haveria aqui a geração de um conhecimento híbrido, localizado entre o conhecimento 

científico, exaustivamente posto a prova, analisado através de um método rigoroso e de 

longos repertórios teóricos, e o conhecimento jornalístico, que vai além do senso comum e 

dos achismos, mas não se propõe questionar até as últimas instâncias aquilo que apresenta, 

apenas apresenta. Esse caráter híbrido pode ser observado em diversas vertentes de 

jornalismo, não apenas a explicativa, como veremos em seguida. 

 

 

2.1.2 Presença no mundo das comunicações 

 

 

A trajetória dessa função do ofício, a explicação, começa muito antes de 1985, quando 

o Pulitzer passou a premiar reportagens explicativas. O prêmio apenas teria institucionalizado 

uma tendência que já era forte e amplamente observável. Forde (2007) demonstra este fato 

apontando para a primeira publicação sobre imprensa e jornalismo dos Estados Unidos, a 

“The Journalist”, que lamentava, já no século 19, a falta de preparo dos repórteres para 

explanar os fenômenos sociais, como crises financeiras e conflitos internacionais. Essa 

demanda se intensifica na década de 30, quando redações começaram a utilizar profissionais 

com algum nível de especialização para contribuir com a produção. (FORDE, 2007) 

A transformação pode ser compreendida levando em conta o contexto geopolítico e 

tecnológico desta época. A propaganda das guerras mundiais - onde a distorção da informação 

e o emprego de narrativas conflitantes sobre os mesmos fatos foram amplamente evidenciados 
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- em conjunto com a popularização da televisão e do telejornalismo, forçou maior pressão 

competitiva e gerou ceticismo sobre o formato impresso, que buscando adaptar-se, incorporou 

práticas explicativas. (FORDE, 2007) 

Temos então que o jornalismo impresso comumente se proclama capaz de imbuir 

substância às notícias - na forma de análise, contexto -, principalmente quando comparado 

com a competição, outros canais de mídia, como o rádio e a televisão; ao menos é o que nos 

põe Parisi (1998), analisando como mídias consideradas de “elite”, praticantes do “bom 

jornalismo”, dedicam espaço para oferecer uma variedade de formas explicativas, 

retrospectivas da semana, análise de eventos, reportagens em série e editoriais.  

Está claro que o jornalismo, mesmo em suas formas tradicionais de produção, de fato 

recorre ao ideário e ao método que podem ser previstos na definição de um Elemento 

Explicativo, no entanto Parisi (1998) nos pergunta, até onde essa presença parcial de 

características explicativas supre a necessidade social pelo jornalismo explicativo? Porque, de 

acordo com o autor, há de fato uma necessidade social pelo jornalismo explicativo. Parisi 

(1998) cita o relatório da Comissão pela Liberdade de Imprensa de 1947, onde o texto indica 

uma “crise do mundo presente”, em que os seres humanos precisam gerar entendimento e 

parcimônia através de suas relações comunicativas, pois agora possuem os “meios de 

autodestruição” (armamento nuclear), e este jornalismo do tipo explicativo seria um fator 

favorável à construção de uma coexistência funcional. 

 

 

2.1.3 Pulitzer 

 

 

A criação, em 1985, do prêmio Pulitzer para “exemplos distintos de jornalismo 

explicativo que iluminam temas significantes e complexos, demonstrando maestria do tema, 

escrita lúcida e apresentação clara, com qualquer ferramenta jornalística em disposição” 

(EXPLANATORY..., Pulitzer Prize, 2019)
10

 é uma parte essencial da a análise do Jornalismo 

Explicativo, pois conferiu uma certa validação institucional ao subgênero. Era evidente aos 

                                                
10

 Disponível em: https://www.pulitzer.org/prize-winners-by-category/207, acessado em novembro de 

2019. 

https://www.pulitzer.org/prize-winners-by-category/207
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quadros da Universidade de Columbia que estávamos em um momento como sociedade onde 

a vida em sociedade se torna cada vez mais complexa, no sentido de que engloba cada vez 

mais fenômenos distintos. O jornalismo teria agora como dever abordar essa complexidade, e 

nada mais oportuno do que premiar, incentivar, a prática. (FORDE, 2007) 

Há aqui nesta definição do comitê Pulitzer, como já mencionado, uma aproximação 

entre o tratamento pragmático da informação no jornalismo, sua maneira de gerar 

conhecimento na sociedade, e o conhecimento formal, técnico, científico, que se realiza na 

academia e em outras instituições de pesquisa e ciência. Ambos conhecimentos se encontram 

quando analisamos a reportagem explicativa por essa perspectiva, mas as diferenças também 

estão claras na escrita e organização conceitual, Forde (2007) põe que há um foco inegável 

em gerar clareza e compreensão nas reportagens jornalísticas, de uma maneira distinta do 

texto científico.  

Analisando as reportagens explicativas premiadas pelo Pulitzer ao longo dos anos 

podemos entender o que exatamente a instituição passou a indicar como jornalismo 

explicativo de excelência e como costumam se configurar essas reportagens, em termos 

técnicos e temáticos. Se sobressaem temas como ciência, tecnologia e economia, temas onde 

o interesse público e a linguagem técnica estão ambos presentes. Há uma tendência geral nas 

reportagens escolhida, são muito envolventes, narrativamente criativas, contendo provocações 

emocionais notáveis. Perante esse quadro, tanto Forde (2007) quanto Parisi (1998) concordam 

em apontar que o prêmio Pulitzer está premiando reportagens fora da curva, incomuns entre o 

conjunto de trabalhos explicativos observados nos jornais americanos. Reportagens onde 

emoção ainda se sobrepõe à compreensão, educação, do leitor. Observa-se assim que por mais 

que haja reconhecimento institucional, o formato explicativo não é muito bem visto no 

mercado, pois ainda é entendido como anticomercial à medida que se distancia do efeito da 

“estupefação”. (Parisi, 1998)  

Muitos dos esforços dos próximos capítulos visam demonstrar que no cenário 

contemporâneo há, na verdade, espaço e interesse pelo jornalismo explicativo e seus 

subgêneros adjacentes, e que o acirramento de dificuldades pregressas do jornalismo 

tradicional contribui para o fato. 

 

 

2.1.4 Definindo o elemento explicativo 
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Ficou claro a esse ponto que a presença de um diferencial prático - uma abordagem 

alternativa que ainda configura um trabalho de jornalismo, embora não utilize de seus 

métodos e auto concepções mais recorrentes - faz parte das redações jornalísticas há muito 

tempo, e ela tem sido evidenciada por alguns atores do mundo do jornalismo, tem sido 

descrita, até exaltada. Não podemos resumir toda essa atitude heterodoxa, dissidente, à 

explicação e ao jornalismo explicativo. Veremos em seguida que há muitos formatos para 

jornalismos incomuns, mas, ao mesmo tempo, todos eles conversam entre si, compartilham 

características, muitas vezes aparentam indistinguíveis. É através da pesquisa e dos 

apontamentos analíticos que podemos compreender as nuances e tendências internas do 

fenômeno amplo que é o jornalismo e propor classificações, subgêneros, elencados em uma 

extensa organização lógica, assim como é na taxonomia biológica.  

Me baseando na bibliografia diretamente relacionada ao tópico, nas definições 

propostas pela Universidade de Columbia através do Prêmio Pulitzer e nas auto descrições 

expressas pelos veículos da Modalidade Explicativa, que se autodeclaram praticantes de 

Jornalismo Explicativo, acredito que uma definição satisfatória para caracterizar a essência 

dessa forma jornalística - o Elemento Explicativo presente em tantos produtos diversos do 

ofício - inclui: uma abordagem técnica, com referência a um repertório conceitual técnico ou 

o tratamento de temas complexos; uma abordagem didática, com uso de recursos gráficos, 

narrativos, interativos, analogias e exposições graduais para guiar o leitor ao entendimento; 

por fim, uma abordagem contextualizante, que trata dos fatos noticiados não apenas com 

aquilo que lhes é singular, mas dando atenção às conexões com o que é universal e está 

contido em uma temporalidade ampla. 

Essas três partes, a técnica, a didática e a contextualização, são o que agora me refiro 

como Elemento Explicativo e em seguida são localizadas, com uma presença integral ou 

parcial, em outros subgêneros de jornalismo mais amplamente pesquisados na academia - 

subgêneros onde a análise quantitativa e a pesquisa de campo puderam localizar um 

movimento de ascensão, de maior presença no mercado e no produto agregado do jornalismo. 

Assim, por dedução lógica, considerando a crescente relevância destes, e considerando que 

contém em sua forma o Elemento Explicativo, conclui-se que o próprio também está em 

ascensão. 
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2.2 JORNALISMO LENTO 

 

 

O jornalismo lento, ou slow journalism é, entre os temas em questão, aquele que 

aparenta possuir a maior atenção dos pesquisadores acadêmicos, portanto, consideramos 

oportuno observar uma bibliografia maior para ele (Le Mausurier, 2015; Drok; Hermans, 

2016; Craig, 2015; Neveu, 2016). Podemos entendê-lo através dois ângulos-chave, ele se 

configura como: modalidade jornalística e movimento de contracultura.  

Contracultura porque prega a “lentidão” no processo produtivo. O jornalismo sempre 

teve a velocidade como uma de suas características centrais, as pessoas querem ser 

informadas sobre transformações e ameaças no mundo o mais cedo possível e o jornalismo é 

um ofertante para esta demanda; velocidade se tornou uma parte elementar do jornalismo, um 

aspecto inalienável de sua cultura. (DROK; HERMANS, 2016) 

Modalidade jornalística porque há uma diversidade de veículos atuantes no mercado 

que se propõe a realizar, com exclusividade, o Jornalismo Lento. Entre eles, os americanos 

Ricochet do Canadá
11

, The Atavist dos Estados Unidos
12

 e os europeus XXI da França
13

 , 

Delayed Gratification do Reino Unido
14

 , De Correspondent da Holanda
15

. 

 

 

2.2.1 Características 

                                                
11

 Disponível em: https://ricochet.media/en, acessado em novembro de 2019. 

12
 Disponível em: https://atavist.com/, acessado em novembro de 2019. 

13
 Disponível em: https://xximagazine.com/actual/news, acessado em novembro de 2019. 

14
 Disponível em: https://www.slow-journalism.com/, acessado em novembro de 2019. 

15
 Disponível em: https://decorrespondent.nl/, acessado em novembro de 2019. 

https://ricochet.media/en
https://atavist.com/
https://xximagazine.com/actual/news
https://www.slow-journalism.com/
https://decorrespondent.nl/


 

 

 

24 

  

 

 

A estratégia comercial que motiva o “movimento lento” tem caráter paradoxal perante 

a mentalidade econômica dominante do jornalismo contemporâneo. Enquanto redações ao 

redor do mundo buscam eficiência competitiva cortando custos, expandindo a velocidade de 

cobertura e produção, o jornalismo lento pretende oferecer uma nova mercadoria, cujo estilo e 

forma são caracterizados por narrativas envolventes, em textos longos e bem detalhados. 

(DROK; HERMANS, 2016) 

De fato, das muitas descrições que autores utilizam para definir o jornalismo lento, 

histórias extensas escritas com uma atitude narrativa mais literária e multidimensional são 

sempre um ponto comum. (DROK; HERMANS, 2016; LE MASURIER, 2015; NEVEU, 

2016) 

Essa “multidimensionalidade” inclui o uso de recursos digitais diversos para 

enriquecer a narrativa, algo que se relaciona diretamente com a noção da “didática” na 

exposição informativa que está inclusa no Elemento Explicativo. Além disso, o uso 

especializado de recursos multimídia são aspecto essencial do trabalho dos veículos de 

Modalidade Explicativa, como veremos no capítulo 3. 

Outras caracterizações do jornalismo lento são dignas de nota. A ênfase na qualidade 

do produto e no prazer do consumo, alcançada através do foco em histórias com caráter 

humano, passível de identificação pelo leitor, ou então, histórias que se referem diretamente à 

realidade de uma comunidade. (LE MASURIER, 2015)  

Le Masurier (2015) nos coloca que esta é uma forma de jornalismo que aplica 

pesquisa rigorosa, que inclui especial atenção à exposição e acessibilidade das fontes 

utilizadas, e é por vezes inspirada pela perspectiva acadêmica de análise dos fatos, porém, 

escrita de maneira simples e envolvente. A autora realça o compromisso geral do movimento 

com transparência de fontes, franqueza quanto à originalidade dos elementos textuais, outro 

elo com a prática acadêmica. 
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Aqui vemos a presença explícita do Elemento Explicativo nesta caracterização. Um 

jornalismo que busca compreensão rigorosa e a profundidade analítica dos fatos de que trata, 

e ao mesmo, busca retirar essa informação de seu contexto hermético, comum em círculos 

acadêmico, ampliando assim a acessibilidade da reportagem, é um jornalismo que dispõe de 

qualidades distintivamente técnicas e também de uma faceta didática. 

Por mais que o Jornalismo Lento seja um conceito polissêmico, com muitas definições 

propostas - tantas que Neveu (2016) escreve com o principal objetivo de problematizar essa 

multi-definição e propor um entendimento mais rígido e preciso -, o seu nome não é em vão. 

De fato, há uma “lentidão” no seu processo produtivo, na relação entre os momentos 

específicos dos acontecimentos e a publicação das reportagens. De acordo com Le Masurier 

(2015) essa temporalidade defasada supera inclusive o ritmo semanal das revistas, tratando de 

fatos que aconteceram há meses. Neveu (2016) descreve um jornalismo que necessita de 

tempo, para checagem ampla dos fatos, para angariar e processar a informação e, assim sendo, 

conseguir projetar um entendimento de processos complexos. Embora esta não seja uma parte 

necessária do Jornalismo Explicativo, que não foi explicitada na definição do Elemento 

Explicativo, não é incomum que veículos da modalidade atuem da mesma maneira. 

Craig (2015) busca estabelecer um núcleo comum sob o qual todos os aspectos do 

subgênero lento vão orbitar, propõe, portanto, que tudo gira ao redor da necessidade de 

“cuidado” no ofício jornalístico. Cuidado para com aqueles que praticam a profissão, 

reconhecendo a importância que possuem para a qualidade da difusão informativa na 

sociedade, e cuidado com a própria prática produtiva, que necessita ser realizada com afinco. 

Neveu (2016) elenca de maneira ampla as características atribuídas ao Jornalismo 

Lento na comunidade de pesquisa. Algumas que ainda não foram mencionadas: evita excesso 

de conteúdo reportado, buscando qualidade sobre quantidade; narrativas extensas, para 

comportar as complexidades abordadas; enfoque na realidade e necessidades de comunidades; 

incentivo à participação dos interlocutores.  

 

 

2.2.2 Valores e filosofia do Jornalismo Lento 
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O fenômeno “Slow”, no entanto, vai além da formatação do produto e da estratégia de 

criação, ele também defende uma forma de filosofia social, um conjunto de valores e posições 

que devem contribuir para a transformação do jornalismo. (LE MASURIER, 2015; DROK; 

HERMANS, 2016; CRAIG, 2015) 

Primeiramente, na dimensão comercial, há uma tendência para que praticantes do 

jornalismo lento optem pela independência das operações de menor escala. Assim podem 

fugir das pressões competitivas do lucro e do ideário dominante, que é a velocidade. (LE 

MASURIER, 2015) 

Há um desejo de ruptura na base da filosofia dos “lentos”. Ruptura em relação à 

perspectiva mais comum das mídias, que é ressaltar a digitalização com um processo que 

implica necessariamente na velocidade de disseminação. Isso está encadeado ao valor 

profissional mais comumente identificado em entrevistas com jornalistas, “reportar os fatos 

rapidamente”, e também com o desejo quase universal dos consumidores de ter notícias em 

qualquer lugar e horário. (DROK; HERMANS, 2016) 

Para os autores Drok e Hermans (2016), não há, na realidade, uma contradição 

insuperável entre ambas perspectivas, por mais que esta pareça ser a luta em que está 

engajado o Jornalismo Lento. São possibilidades que podem coexistir. 

A posição ética do movimento, de fato, busca distanciamento, dissociação, de práticas 

que estão se tornando cada vez mais comuns no ofício, como o sensacionalismo e a 

“reportagem de manada”. (LE MASURIER, 2015) 

Craig (2015) menciona um resgate de características do profissional de outrora, que de 

fato buscava explorar a realidade e construir ele mesmo novas possibilidades de entendimento 

do mundo, utilizando-se de virtudes como a capacidade de reflexão, abertura e compreensão 

perante discursos e perspectivas que desafiam seus valores pessoais. 

 

 

2.2.3 Referência direta ao Jornalismo Explicativo 
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As ambições de Neveu (2016) em seu artigo “On not going too fast with slow 

journalism”, supramencionadas brevemente, são de demonstrar toda a multitude de 

significados que já foram atribuídos ao conceito do Jornalismo Lento, mas em seguida, 

construir uma crítica contra essa multidimensionalidade do termo, buscando deixá-lo mais 

preciso através de um mapeamento universalizante com apenas três partes. 

Uma das três facetas propostas para o fenômeno lento é precisamente, e 

oportunamente para o argumento deste artigo, a faceta “explicativa”, que se relaciona com a 

pesquisa profunda e adaptação didática de temas complexos, apresenta ênfase no trabalho de 

campo longo e escolhe seus temas de maneira seletiva, buscando história que, mesmo que 

complicadas, merecem ser contadas, beneficiam a população de alguma maneira. (NEVEU, 

2016) 

Essa definição, que configura uma das três facetas principais do Jornalismo Lento, se 

assemelha bastante com o Elemento Explicativo aqui proposto, descrevendo-o diretamente em 

alguns momentos. Mitchell Stephens (2009) propõe uma simplificação ainda maior para 

facilitar a compreensão de todos estes subgêneros contemporâneos de jornalismo (podemos 

incluir aqui os formatos abordados neste capítulo, o jornalismo lento, contextual e 

interpretativo), estas formas mais raras de reportagem que são mais bem informadas, 

interpretativas e, destaquemos, explicativas, portanto fariam todas parte de um fenômeno 

unívoco chamado “wisdom journalism”, em tradução nossa “jornalismo de conhecimento”.  

Por mais que o objetivo deste trabalho seja propor definições e defender a relevância 

desta parte “explicativa” do Jornalismo, é certamente uma empreitada valorosa encontrar, 

agregar e expor, através de uma só perspectiva, todos estes fenômenos interconectados da 

prática jornalística. 

 

 

2.2.4 Ascensão do subgênero 
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Comparada aos outros subgêneros analisados neste capítulo, o jornalismo lento é um 

objeto analítico cujos autores pesquisados pouco trataram através de análises quantitativas, 

com fins de demonstrar empiricamente uma clara trajetória de ascensão do subgênero. No 

entanto, alguns trabalhos contribuem com argumentos e dados nesta direção. 

Entrevistas conduzidas pela dupla Drok e Hermans (2016) demonstram que, mesmo 

com a função de disseminador (aquele que adquire e divulga a informação rapidamente) ainda 

sendo a função mais comumente identificada com o trabalho dos jornalistas, um em cada três 

jovens entrevistados apresentam preferência por história profundas e contexto, por variedade 

de perspectivas e apontamento de soluções, características próprias do Jornalismo Lento. 

A parcela da população jovem, nascida em um mundo de comunicações digitalizadas, 

aparenta desejar ambos os polos do jornalismo, separadamente. Querem notícias imediatas, 

precisas e sucintas, mas também apreciam a ideia de consumir um produto longo, narrativo, 

profundo, educador. (DROK; HERMANS, 2016) 

A tabela a seguir mostra como, entre os entrevistados de todas identidades, há uma 

inclinação mais acentuada de preferência pelas qualidades do Jornalismo Lento, do que 

negação dessas características. A rejeição percentual ocorre somente com a afirmação de que 

“as pessoas deveriam contribuir mais extensivamente com as notícias”. 

 

Tabela 1 – Concordância ou discordância com qualidades do Jornalismo Lento 

 

Fonte: (DROK; HERMANS, 2016, tradução nossa) 
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Craig (2015) e Neveu (2016) ambos tratam de como aspectos próprios do jornalismo 

lento estão sendo cada vez mais incorporados em veículos tradicionais que operam em larga 

escala, como o The Guardian e o Le Monde, que dispõe de segmentos específicos de 

veiculação dedicados a reportagens longas e narrativas. 

 

 

2.3 JORNALISMO CONTEXTUAL 

 

 

A pesquisa de Fink e Schudson (2013) é precisa em demonstrar que a partir dos anos 

50 houve um movimento contínuo de transformação paradigmática na prática jornalística e, 

dentre as diversas mudanças de modo operante e enquadramento incorporadas, a principal 

ruptura se dá na crescente preponderância do modelo, como colocam os autores, “contextual”, 

que progressivamente dominou os espaços nos jornais, substituindo a reportagem 

“convencional”. 

Este movimento editorial foi bastante expressivo entre os anos de 1955 e 1979 e 

continuou seguindo a mesma direção nas décadas posteriores, apenas em ritmo desacelerado. 

Observando a disposição dos discursos políticos, as reportagens passaram a não apenas citar 

os políticos, mas descrever o contexto sobre o qual a fala deles se refere, dessa maneira, 

implícita ou explicitamente, relacionando o pronunciamento político com uma representação 

da realidade referida, a partir da visão dos jornalistas. (FINK; SCHUDSON, 2013)  

Para McIntyre, Smith e Abdenour (2016) o jornalismo contextual é um fenômeno 

bastante demonstrativo, relevante, para a posição teórica que afirma o jornalismo como 

atividade de responsabilidade social. Esta forma de reportagem tem o potencial de 

desenvolver o conhecimento do público e enriquecer a vida cidadã. 

 

 

2.3.1 Características 
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A noção básica por trás do jornalismo contextual é a expansão da temporalidade em 

que a notícia se localiza, o que implica também em uma perspectiva diferenciada sobre sua 

relevância no mundo. É um jornalismo onde as câmeras não usam lentes tradicionais, mas sim 

lentes olho-de-peixe. (FINK; SCHUDSON, 2013; McINTYRE; SMITH; ABDENOUR, 2016) 

No momento em que se recorta o fato do presente para o expor diante do amplo e complexo 

movimento da história humana, é difícil evitar que seu caráter seja de uma natureza 

explicativa. (FINK; SCHUDSON, 2013) McIntyre, Smith e Abdenour (2016) vão propor uma 

descrição do jornalismo contextual já utilizada para descrever a reportagem explicativa 

(Klein, Washington Post; 2010): é o jornalismo que vai além do “quem, o quê, onde, quando”, 

com enfoque no “como e por quê?”.  

Mas as reportagens contextuais não são todas iguais. Fink e Schudson (2013) 

mencionam as de viés explicativo, apontando novamente para a notável conexão entre o 

subgênero aqui exposto e o Elemento Explicativo. Estas reportagens são focadas em ajudar os 

leitores a entender questões complexas sobre o mundo; aquelas que apontam tendências 

temporalmente amplas dos fenômenos, usando estatística e análise de dados, e incluem 

métodos multimídia para o auxílio da exposição; há também histórias descritivas que buscam 

projetar ao leitor, com narrativa envolvente, uma realidade diversa, lugares não-familiares da 

vida em sociedade. (FINK; SCHUDSON, 2013) Tal descrição indica uma abordagem didática 

do texto jornalístico, característica contida na proposição do Elemento Explicativo. 

Há algo de investigativo no formato contextual de reportagem, na medida em que ele 

lança luz sobre fatos que merecem mais atenção pública. Embora não seja necessariamente a 

investigação subversiva que batalha pela aquisição de documentos públicos ou interage com 

fontes confidenciais, muitas vezes se descobre informação que está disponível, mas não 

difundida e examinada pela sociedade. (FINK; SCHUDSON, 2013) 

Em McIntyre, Smith e Abdenour (2016) a forma contextual das notícias tende a 

produzir uma variedade de motivações específicas para a reportagem, as quais foram 

classificadas como o jornalismo de solução, de restauração e de construção. 

O jornalismo de construção é uma maneira emergente de reportar e produzir histórias 

que visam o desenvolvimento dos indivíduos e maximização do bem-estar social, aplicando 

psicologia positiva, com histórias que afirmam fatos positivos da realidade e melhorias no 

desenrolar dos eventos sociais. (McINTYRE; SMITH; ABDENOUR; 2016) 
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O jornalismo de solução contextualiza os problemas pela ótica de suas possíveis 

soluções, sendo estas apenas proposições ou de fato empreitadas se desenrolando, ele 

exemplifica e explica de que maneira contradições e problemáticas sociais são combatidas. 

(McINTYRE; SMITH; ABDENOUR; 2016)  

Por fim, as narrativas restauradoras pretendem ajudar comunidades e famílias a lidar 

com a restauração da normalidade de suas vidas após eventos de grande impacto e grande 

perda. Para McIntyre, Smith e Abdneour (2016) o jornalismo tradicional trata destes temas no 

momento em que ocorrem, o jornalismo restaurador pretende manter o tópico sob o olhar da 

população, garantindo que o processo – que decorre ao longo do tempo, por longos períodos - 

de recuperação esteja em evidência, para assim receber apoio externo. 

Podemos descrever a transformação histórica da forma jornalística, evidenciadas por 

Fink e Schudson (2013), como a evasão da cobertura de enfoque cronológico, com eventos 

acontecidos no momento específico da publicação sendo numerosamente expostos em 

formato puramente descritivo, dando lugar à cobertura com enfoque na circulação estendida e 

progressivamente atualizada dos mais importantes eventos de um dado período (semana ou 

mês), em formato crescentemente interpretativo. 

 

A reportagem “convencional”, é definida não pelo tema em si, mas pelo seu 

enquadramento. Três qualidades se destacam. Primeiramente, uma reportagem 

convencional identifica sujeitos envolvidos clara e prontamente. Comumente, essas 

narrativas respondem “quem-o que-quando-como” logo no parágrafo inicial ou até 

na frase inicial. Também, na maioria dos casos, as histórias ignoram ou apenas 

tratam implicitamente do “porque”. As reportagens tendem a ser escritas no formato 

da “pirâmide invertida”, com as informações mais importantes vindo em primeiro 

lugar. Em segundo lugar, a história convencional descreve atividades que ocorreram 

ou vão ocorrer dentro de um período de 24 horas - em alguns casos as atividades 

ocorreram mais anteriormente, mas só ficaram conhecidas perto da publicação [...] 

As histórias “contextuais” tendem a focar na grande escala dos acontecimentos, 

dando esclarecimento para as “convencionais”. Se a história “convencional” é uma 

foto bem recortada, firmemente focalizada, então a história “contextual” é uma foto 

de lente olho-de-peixe. É explicativa por natureza, algumas vezes aparecendo abaixo 

das histórias “convencionais” para complementar a versão seca, versão “apenas os 

fatos” dos eventos do dia. Elas não são todas iguais, podem ver histórias explicativas 

que ajudam o leitor a entender problemáticas complicadas. Pode haver histórias 

compostas de dados, que demonstram mudanças ao longo do tempo em questões de 

interesse público como crescimento populacional e desemprego. Gráficos e 

infografia apareciam muito nas histórias dos últimos anos pesquisados. Também são 
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descritivas as histórias que engajam a imaginação dos leitores, transportando-os a 

lugares familiares. (KINK; SCHUDSON, 2013, tradução nossa)
16

 

 

 

2.3.2 Ascensão do subgênero 

 

 

Kink e Schudson (2013) analisam uma amostragem de 70 edições de papel-jornal, 

cobrindo 14 semanas de cada um dos 5 anos distintos de 1955, 1967, 1979, 1991 e 2003. Cada 

uma das 1891 reportagens observadas foi categorizada. Os resultados percentuais da 

distribuição de tipos de reportagem podem ser observados na tabela abaixo. 

 

Tabela 2 – Caráter de reportagens no período 1955-2003 

                                                
16

 Texto original: A conventional story as we understand it, however, is defined not by its subject matter 

but by its approach. Three features stand out. First, a conventional story identifies its subjects clearly and 

promptly. Commonly, these stories answer the ‘who-what-when-where’ questions in the lead paragraph or even 

the lead sentence. Also, commonly, the stories ignore or only implicitly address the ‘why’ question. They tend to 

be written in the ‘inverted pyramid’ style, with the most important information coming first. Second, the 

conventional story describes activities that have occurred or will occur within 24 hours. (In some cases, the 

activities may have occurred earlier but were not at publicly known until very recently. 

 

Contextual stories tend to focus on the big picture, providing context for other news. If the conventional 

story is a well-cropped, tightly focused shot, the contextual story uses a wide-angle lens. It is often explanatory 

in nature, sometimes appearing beside conventional stories to complement the dry, ‘just the facts’ versions of 

that day’s events. Sometimes, newspapers label contextual stories ‘news analysis’, as if to head off anticipated 

criticism that these stories mix interpretation with facts. Contextual stories are often written in the present tense, 

since they describe processes and activities that are ongoing rather than events that have been both initiated and 

completed in the preceding hours or days. Alternatively, they may be written in the past tense, if their purpose is 

to give historical context. Contextual stories are not all alike. They may be explanatory stories that help readers 

better understand complicated issues. They may be trend stories, using numerical data that show change over 

time on matters of public interest like high school graduation rates, population growth or unemployment. Trend 

articles in the later years of our sample often included charts or graphs. There are also descriptive stories that 

engage the imaginations of readers, transporting them to unfamiliar places. These are not travel pieces – they 

describe places that are newsworthy but perhaps unfamiliar 
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Fonte: (KINK; SCHUDSON, 2013) 

 

Os autores, além da pesquisa autoral, montam um compilado de análises quantitativas 

de outros autores (Patterson, 1993; Barnhurst; Mutz, 1997, 1991; Barnhurst, 2011 apud Fink; 

Schudson, 2013), que também contemplam a progressão da forma jornalística ao longo do 

século 20 nos Estados Unidos, demonstram que a extensão das reportagens como um todo 

aumentou progressivamente entre 1894 e 1994, a presença de histórias muito pequenas reduz 

drasticamente e histórias muito longas estão cada vez mais presentes, a porcentagem de 

matérias de capa que se referem ao passado ou futuro, ao invés do contexto temporal 

imediato, cresce de 1914 até 2005, com a maior taxa de crescimento acontecendo entre 1994 e 

2005, por fim, de 1960 até 1992, há uma queda percentual de cerca de 70% na presença de 

matérias de capa puramente descritivas. Os dados corroboram com a noção de que os eventos 

são abordados de uma maneira mais espargida ao longo do contínuo temporal, as reportagens 

descrevem os temas de maneira mais extensa, e possuem um caráter cético, uma posição de 

“informação em construção”, em contraste com a exposição dura dos fatos em um contexto de 

aceitação plena. (PATTERSON, 1993; BARNHURST; MUTZ, 1997, 1991; BARNHURST, 

2011 apud FINK; SCHUDSON, 2013) 

McIntyre, Smith e Abdenour (2016), em sua pesquisa de campo, estão preocupadas em 

determinar como funções profissionais mais contextualizantes se relacionam às atribuições 

tradicionais do jornalista. Elas utilizam uma base de 1300 jornais impressos ou online, 

buscando explorar a percepção do indivíduo jornalista sobre sua função social e o seu ofício, 

seu entendimento e atitude em relação aos subgêneros contextuais emergentes.  

Perguntas que exemplificam um caráter “interpretativo”, como “o jornalismo deve 

investigar as declarações de governos”, ou “o jornalismo deve analisar problemas 
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complexos”, recebem apoio forte, com mais de 50% dos entrevistados declarando que são 

funções “extremamente importantes”. (McINTYRE; SMITH; ABDENOUR, 2016)  

O papel de disseminador, função clássica que supõe “trazer informação rápido para o 

público”, perdeu relevância comparado a outra pesquisa realizada em 2002, caindo em cerca 

de 12 pontos percentuais. (McINTYRE; SMITH; ABDNENOUR, 2016) As autoras citam 

Willnat e Weaver (2014 apud McIntyre; Smith; Abdenour, 2016), que reportam que por causa 

da competição online, jornalistas começam a reconhecer que seus diferenciais estão nas 

análises expansivas dos tópicos. 

McIntyre, Smith e Abdenour (2016) entrevistaram profissionais os quais relataram 

utilizar eventualmente reportagens do tipo restauradora (76% dos entrevistados), de solução 

(75%) e de jornalismo construtivo (73,8%). No geral, os resultados apontam para um suporte 

de estilos contextuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Inclinação  de profissionais entrevistados para o estilo contextual de jornalismo 
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Fonte: (McINTYRE, SMITH; ABDENOUR, 2016, tradução nossa) 

 

A tabela acima indica que pessoas mais jovens demonstram uma aceitação percentual 

forte para todos as funções do ofício considerados contextuais, e as mulheres no geral fazem o 

mesmo. Há uma tendência positiva de aceitação para o apontamento de funções do ofício 

como “Contextualista” e “Ativista/Animador”, as quais, de acordo com as autoras, são ambas 

relacionadas ao Jornalismo Contextual. (McINTYRE, SMITH; ABDENOUR, 2016, tradução 

nossa) 

 

 

2.4 JORNALISMO INTERPRETATIVO 

 

 

O jornalismo interpretativo é provavelmente o subgênero cuja forma é a mais 

precisamente definida dentre todas as classificações vistas até agora. Isso provavelmente se dá 

porque é um fato jornalístico que não se enquadra muito bem como modalidade singular, 

como proposta de trabalho para veículos e profissionais, mas sim como um recurso a ser 

utilizado. É algo semelhante à distinção que esta pesquisa vem fazendo entre o Elemento 

Explicativo, presente nos mais diversos produtos da comunidade jornalística, e a Modalidade 

Explicativa, proposta institucional de alguns agentes difusores. 
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De fato, o tipo interpretativo pode ser entendido melhor como uma tendência dentro da 

prática jornalística do que como proposta do ofício. Soontjens (2018), por exemplo, aponta 

que as reportagens políticas se tornam mais interpretativas durante momentos de negociações 

tensas e discretas, não por simples escolha estilística, mas porque há pouco acesso à 

informação. 

A noção de que o jornalismo se torna cada vez mais interpretativo já está bastante 

cimentada no senso comum dos profissionais e analistas, muitas vezes sendo tomada como 

fato dado antes do empreendimento de análises formais. (STRÖMBACK; SALGADO, 2011) 

O tipo interpretativo se define através de uma característica bastante auto evidente, a 

interpretação dos fatos. Ele vai na contramão do ideal de neutralidade e exposição puramente 

factual, com uma forma opinativa e especulativa – assim sendo, por vezes, é chamado de 

intervencionismo jornalístico, o enquadramento dos fatos é acentuadamente um produto da 

perspectiva do jornalista. No entanto, por mais que seja precisa a essência desse subgênero, é 

possível expandir suas definições. 

 

 

2.4.1 Características 

 

 

A opinião, característica deste intervencionismo, desta postura interpretativa, está 

ligada à atitude de especular sobre o futuro, sobre o desenrolar, as consequências, de eventos 

concretos do momento. Também utiliza do Elemento Explicativo, buscando elucidar motivos, 

por mais que de maneira especulativa, pelos quais os fatos se deram. Tudo isso sem a 

exposição clara da procedência das informações, seja com fontes especialistas ou com 

referências a trabalhos de cunho científico. (SOONTJENS, 2018) 

Há, portanto, uma diferença notável entre o jornalista simplesmente fazer sentido da 

realidade, utilizando de recursos mais amplamente aceitos e buscando tratar de temas 

complexos a partir de suas competências como jornalista, e o profissional posicionando-se 

como fonte central da informação técnica. Por ser um jornalismo de análise onde o jornalista 

vai buscar assumir as capacidades de exposição técnica no texto, temos aqui contato com o 

Elemento Explicativo. A especulação sobre o futuro ou a especulação de causas, remetendo 
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ao passado e ao futuro, projeta também a possibilidade de um caráter contextual na 

reportagem - novamente, uma das três partes do Elemento Explicativo. 

O fenômeno interpretativo já foi chamado de muitas coisas, jornalismo de análise, 

jornalismo de defesa, intervencionismo jornalístico. (SALGADO; STRÖMBACK, 2012 apud 

SOONTJENS, 2018) 

Para Soontjens (2018), de fato, um aspecto crucial da definição deste jornalismo 

interpretativo é o foco em explicar eventos, mesmo que essa explicação não implique 

enquadrar a notícia em uma visão ampla, histórica, de longo prazo, como vemos no 

jornalismo contextual. 

Strömback e Salgado (2011) afirmam que o jornalismo interpretativo implica em um 

controle maior da forma das notícias pelo jornalista, que adquire uma voz mais proeminente, 

maior autoridade – portanto o subgênero tende a incluir o comentário, forma recorrente na 

difusão de vídeo ou áudio. Como já descrito em outros subgêneros, inclusive no subgênero 

explicativo, há um foco no “Porquê?” dos fatos, para além do quem, o quê, onde e quando.  

O trabalho de Strömback e Salgado (2011) é precisamente uma síntese de todo 

conteúdo acadêmico produzido sobre o jornalismo interpretativo, portanto uma diversidade de 

caracterizações está lá exposta. Os autores citam Schudson (1978 apud Strömback; Salgado, 

2011) com sua caracterização do jornalismo interpretativo como a consolidação do ceticismo 

profissional perante a separação de fatos e valores. Acreditando plenamente na não-

neutralidade da notícia, não há mais a necessidade de barreiras para a intervenção, uso de 

opinião e valores pessoais; mencionam Patterson (1980, 1993, 2000 apud Strömback; 

Salgado, 2011), um crítico do intervencionismo, ele acredita que o jornalismo interpretativo é 

a comunicação fundamentada em temas arbitrados pelos jornalistas, e a escolha dos fatos está 

baseada no objetivo de corroborar com os temas. 

 

 

2.4.2 Ascensão do subgênero 

 

 

Soontjens (2018) conduz uma pesquisa quantitativa, analisando diversos artigos de 

jornal em um período de 29 anos, focando em reportagens políticas. Ela ressalta que alguns 
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períodos específicos da vida política geram mais interpretação jornalística, por causa da 

escassez relativa de informação, por exemplo, quando políticos participam de negociações 

tensas e não querem assumir posições.  

Alguns critérios utilizados por Soontjens (2018) para definir a presença da 

interpretação incluem: especulação sobre razões e estratégias por trás dos acontecimentos, 

jornalistas expressando opiniões usando termos que remetem a um julgamento de valor, 

previsão de possibilidades futuras e das consequências dos eventos. 

 

Tabela 4 – Média de indicadores interpretativos em reportagens 

 

(Fonte: SOONTJENS, 2018) 

 

No gráfico acima podemos ver que a presença de elementos interpretativos mais que 

dobrou desde 1985, passando de uma média de 0,6 elementos por reportagem neste ano para 

cerca de 1,6 elementos por reportagem em 2015. Soontjens (2018), portanto, conclui com 

assertividade que o jornalismo interpretativo está em ascensão e que a abordagem descritiva 

cede espaço para a forma intervencionista de representação da realidade.  

Vários estudos quantitativos foram avaliados no artigo-coletânea de Strömback e 

Salgado (2011) e eles vão para além da plataforma política, analisando também outros tipos 

de notícia. Strömback (2008 apud Strömback; Salgado 2011) analisa o caso sueco, concluindo 

que 10% de todas as histórias noticiadas são explicitamente e exclusivamente análises, 

enquanto 40% delas contém algum nível de análise, interpretação. Salgado (2007 apud 

Strömback; Salgado 2011) analisa o caso português e aponta 20% de todo produto jornalístico 
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impresso possui caráter prospectivo, isto é, aponta para possibilidades do futuro. Wilke e 

Reinemann (2001 apud Strömback; Salgado 2011) demonstraram que, nas eleições alemãs, 

entre 1949 e 1961, houve uma queda de 20% na quantidade de conteúdo direto e descritivo, 

“hard news”, enquanto artigos de opinião e formatos interpretativos dobraram em quantidade. 

A tendência prossegue até as eleições de 2002 e 2005, e a introdução dos debates 

televisionados fez explodir o número de julgamentos de valor e personalização dos 

candidatos. 
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3. A MODALIDADADE EXPLICATIVA ATUAL E SUA RELAÇÃO COM O 

CENÁRIO CONTEMPORÂNEO 

 

 

O jornalismo explicativo como fenômeno comercial de atuação exclusiva dentro deste 

recorte de formato é um acontecimento recente, ainda desta década, e que se adapta aos 

poucos às realidades do mercado. Me refiro aqui neste artigo a estes veículos como os 

praticantes da Modalidade Explicativa, a modalidade de produção que coloca o “Elemento 

Explicativo”, do capítulo anterior, como peça central de seu trabalho. 

No começo de 2014 surgiram os três principais expoentes americanos - e pioneiros 

internacionais - deste novo segmento: o Vox da Vox Media, o FiveThirtyEight da ESPN e o 

Upshot do New York Times. Temos também um caso brasileiro posterior, o Nexo Jornal, que 

atraiu muita atenção desde seu lançamento em 2015, e no presente ano, 2019, recebeu um 

aporte milionário para expandir suas operações (NEXO..., Portal Comunique-se, 2019)
17

. 

Trato em seguida de como cada um desses veículos surgiu, como atuam, quem são, e claro, 

como eles se relacionam com o título “explicativo”, de que maneira eles contribuem para a 

consolidação do objeto aqui trabalhado, o Jornalismo Explicativo. 

Mas antes, uma observação importante. Paradoxalmente, por mais que o tema 

“Jornalismo Explicativo” já tenha sido tratado na academia e seja um fenômeno de 

reconhecimento considerável, a pesquisa em jornalismo - até onde minha busca alcançou – 

quase não trata desses veículos que surgiram nos últimos anos, com uma proposta de enfoque 

explicativo. Mesmo de face ao sucesso comercial desses jornais digitais e às premiações 

recebidas, as quais serão tratados neste capítulo. Assim sendo, a maior parte das fontes 

utilizadas advém de observatórios de mídia, reportagens, vídeos de instituições, do próprio 

conteúdo dos veículos e de outros portais de jornalismo. 

 

 

3.1 VOX NEWS 

 

                                                
17

 Disponível em: http://bit.ly/2YdgcSh, acessado em novembro de 2019 
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O Vox.com, iniciativa do grupo comercial Vox Media, foi fundado em abril por Ezra 

Klein, Matt Yglesias e Melissa Bell. Eles são o jornal explicativo de maior sucesso no mundo, 

ocupando uma posição de relevância no mercado americano e figurando entre o conjunto de 

“novas mídias” em evidência nas plataformas de comunicação do país, junto com outras 

iniciativas digitais de grande sucesso, como o BuzzFeed e a Vice News. Entre todos os 

criadores do projeto, apenas Melissa Bell é formada em jornalismo, Ezra Klein é formado em 

ciência política e Yglesias é um ex-aluno de Harvard, formado em Filosofia. Esse padrão se 

repete entre os fundadores do Nexo Jornal, o portal brasileiro de Jornalismo Explicativo. O 

empreendimento tem três fundadores, apenas um deles é jornalista por formação: Paulo 

Miraglia é cientista social e doutora em antropologia, Renata Rizzi é doutora em economia e 

Conrado Corsalette é quem de fato teve uma carreira focada no jornalismo, já tendo sido 

editor do Estadão e da Folha de São Paulo. (EMPREENDEDORES...; Meio & Mensagem, 

2015)
18

 

A história de fundo desses fundadores, do Vox e do Nexo, é algo que está conectado 

de maneira bastante evidente com algumas proposições oferecidas no primeiro capítulo, 

primeiramente que o Elemento Explicativo no jornalismo se caracteriza por uma presença 

mais acentuada da informação técnica, e também de que o Jornalismo Explicativo como um 

todo - e subgêneros adjacentes, o conjunto que podemos chamar de “Jornalismo de 

Conhecimento” (Stephens, 2009) - é uma forma de produzir informação sobre a realidade que, 

em termos do rigor de análise e profundidade da compreensão do objeto, está localizada entre 

o jornalismo tradicional e a ciência formal, acadêmica. 

Ezra Klein por muitos anos, antes da criação do Vox, foi um crítico do estado atual do 

jornalismo, que ele julgava ser incapaz de realmente traduzir a realidade para as pessoas, 

guiar o consumidor até o famoso estado do “cidadão informado”. Em um artigo de 2010 - 

quando ele ainda era um “blogger” no Washington Post, a primeira pessoa da história a ser 

contratada pelo jornal para exercer apenas essa função - Klein já dava fortes indicativos de 

que viria um dia a explorar as possibilidades explicativas do jornalismo, a medida que 

observava limitações na maneira como as notícias estavam expostas nas plataformas 
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tradicionais, sentia-se informando apenas parcialmente o seu público americano. (KLEIN; 

Washington Post, 2010)  

 

Acompanhar as notícias é fácil, mas realmente conquistar a compreensão de 

uma situação atual que já está em curso, e na qual você não está seguindo 

sistematicamente, é difícil. Vemos o surgimento dos sites de checagem de fatos, que 

querem regular as policiar mais relevantes ao debate público, mas realmente não há 

ninguém por aí fora que está tentando dar toda a perspectiva necessária de tudo que 

acontece no debate. Contar para as pessoas o que acabou de acontecer é 

inegavelmente importante, mas considerando que a maioria não está acompanhando 

assiduamente, nós da mídia precisamos fazer um melhor trabalho em contar às 

pessoas a realidade. (KLEIN; Washington Post, 2010
19

) 

 

Desde o início de suas atividades o portal Vox se propôs a ser um veículo de 

Jornalismo Explicativo, o slogan do portal deixa o a fato claro: “The News Explained”. 

Observadores e analistas de mídia reproduziam essa associação ao comentar sobre a novidade. 

(BERCOVICI; Forbes, 2014
20

; YU; USA Today, 2014
21

) Porém não há uma limitação 

generalizada para formato, se Parisi (1998) nos coloca que as reportagens explicativas sempre 

tiveram problemas para configurar produtos atraentes ao consumidor, o Vox adaptou-se muito 

bem a essa realidade, afinal, entre todos os projetos mencionados, ele é o que conquistou 

maior alcance nos últimos 4 anos. (VOX.COM; SimilarWeb, 2019)
22

  

Parasi (1999) deixa claro que a reportagem explicativa sempre teve como uma de suas 

características essenciais, presente desde os primórdios da prática, a expansão temporal em 

relação ao evento singular e atual. Isso aconteceria na medida em que o evento singular e 

atual é contextualizado, mas no entanto, ele ainda serve como âncora para a definição dos 

conteúdos noticiados. Por exemplo, uma reforma política está em curso, a reportagem 

explicativa tratará de outras reformas do passado e talvez da teoria historicamente 

desenvolvida para justificar as instituições políticas. Mas a âncora é o fato atual, que está se 

desenrolando. O Vox quebra totalmente essa lógica, tratando de um passado que não tem 

                                                
19
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gancho no presente, tratando de temas que não se referem a acontecimentos pontuais, mas são 

informação interessante. Afinal, o negócio do jornalismo é apenas um segmento de algo mais 

amplo, o negócio da informação-para-audiências. (KLEIN; The Verge, 2014)
23

 

Essa característica do Vox fica explícita quando analisamos seu canal do YouTube 

(VOX, YouTube, 2019)
24

, onde títulos como “Provas da evolução que você pode achar no seu 

corpo” ou “Por quê desenhos animados usam luvas?” figuram entre os vídeos mais assistidos, 

assistidos por vezes com maior frequência do que vídeos que se referem a acontecimentos do 

presente. Há uma estratégia comercial por trás da ampliação das competências daquilo que 

deveria ser apenas um portal de notícias. 

 

 

3.2 CONQUISTAS E PREMIAÇÕES 

 

 

A empresa de mídia e tecnologia que sedia o Vox.com é a Vox Media. Em 2014, 

época do lançamento da plataforma de jornalismo explicativo, o valor de mercado avaliado da 

empresa era de 380 milhões de dólares, hoje em dia estão avaliados em 750 - é possível 

consultar esses dados em (Vox..., Craft, 2019)
25

. A Vox Media é uma empresa grande que 

trabalha com várias formas de mídia digital, então não podemos atribuir todo o sucesso 

comercial dos últimos 5 anos à presença do Vox.com, o portal de notícias, mas fica claro, 

considerando onde ele está assentado, que há potencial e estabilidade para o empreendimento. 

Há forte especulação entre investidores quanto à rentabilidade futura de iniciativas nativo-

digitais, como o Vox Media, Buzzfeed e a Vice Media. A tendência observada nos últimos 

anos é de crescimento em termos de audiência e valor de mercado. (YAKOWICZ; Inc., 

2014)
26

 

                                                

23
 Disponível em: http://bit.ly/38g0B9g , acessado em novembro de 2019. 

24
 Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCLXo7UDZvByw2ixzpQCufnA, acessado em 

novembro de 2019. 

25
 Disponível em: www.craft.co/vox-media/metrics, acessado em novembro de 2019 

26
 Disponível em: http://bit.ly/38EhXgi, acessado em novembro de 2019. 

http://bit.ly/38g0B9g
https://www.youtube.com/channel/UCLXo7UDZvByw2ixzpQCufnA
https://craft.co/vox-media/metrics


 

 

 

44 

  

O site Vox.com foi nomeado algumas vezes, desde sua criação, ao prêmio Emmy, na 

categoria de notícias e documentários que é apresentada pela Academia Nacional de 

Televisão, Artes e Ciências americana. (NOMINEES...; National Academy of Television, 

Arts and Sciences, 2017)
27

 

 

 

3.3 UM BREVE PANORÂMA DO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO 

 

 

As transformações no jornalismo são indissociáveis da transformação generalizada na 

sociedade como um todo. O aceleramento do progresso tecnológico, a compressão de nossa 

percepção espaço-tempo, a volumosa concorrência na web, a superabundância de informação, 

a presença e uso quase imperativos das redes sociais pelos indivíduos, a captação informativa 

ubíqua através do sujeito comum, o processo de convergência das plataformas informativas. 

São muito diversos os temas envolvidos nessa mutação do mercado e da função social 

do jornalismo, cada um dos aqui mencionados é objeto singular em pesquisas de Jornalismo, 

no entanto, a proposta desse segmento é tentar projetar uma visão ampla que traduza 

inteligivelmente as dimensões drásticas de mudança e que encaixa o surgimento dos veículos 

de Jornalismo Explicativo nos moldes deste cenário, caracterizando-os como uma forma de 

adaptação para os fenômenos atuais. 

O que há de mais evidente, visível, nessa grande ruptura é, em primeiro lugar, uma 

crise comercial, que atinge muitos dos envolvidos no mercado jornalístico e acentuadamente 

os veículos tradicionais. Joseph Pambleck, em um artigo de 2010 para o New York Times, 

aponta - já nesta época, há 10 anos atrás - para as quedas contínuas nas vendas do jornal 

impresso, nos 25 principais veículos americanos. Menciona também que o modelo de 

negócios se adapta, com cortes de gastos empregatícios e aumentos de preço para compensar 

a baixa circulação - que tem a intenção de sustentar-se a partir da fidelidade de alguns 

consumidores. (New York Times, 2010)
28
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Mas para além da aparência, na raiz de todas as transformações que ocorrem no 

jornalismo, é muito provável encontramos a transformação tecnológica. Vivemos um período 

de aceleração inovativa exponencial para as tecnologias utilizadas tanto no consumo quanto 

na produção de informação. Portanto hábitos de consumo contemporâneos, as novas 

estruturas de redação, de produção, as novas perspectivas empresariais dos veículos, tudo isso 

é passível de ser analisado como reações perante um paradigma tecnológico inédito. Hoewell 

(2015) aponta para a explosão dos smartphones como o movimento crucial nesta análise. A 

tecnologia está também por trás do surgimento das redes sociais, cruciais para entendermos 

novos hábitos de consumo e novas formas de produção. (Meijer e Kormelink, 2014) 

 

 

3.4 TRANSFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS E A MODALIDADE EXPLICATIVA 

 

 

Além da tecnologia de rede, a inovação dos algoritmos e das inteligências artificiais 

são protagonistas nas transformações da economia contemporânea. A automação, 

historicamente, tornou obsoleta muitas funções sociais e ofícios profissionais. Poderíamos 

esperar o mesmo para o jornalismo? Milosavljevic e Vobic (2019) acreditam que não, propõe 

que embora a automação projete cada vez mais espaço nas redações ela ainda não pode 

exercer as funções propriamente humanas, necessárias ao ofício jornalístico. 

Processos algorítmicos hoje em dia são capazes de executar uma série de funções, 

incluindo produzir textos noticiosos de caráter mais descritivo e mecânico, criar gráficos, 

coletar e organizar os dados sobre a realidade, pode também publicar e divulgar notícias, entre 

outras coisas. (MILOSAVLJEVIC; VOBIC, 2019) Essas funções todas faziam e ainda fazem 

parte do cotidiano da produção de notícias, mas agora uma parcela desta produção não será 

mais uma exclusividade do trabalho humano, o que isso significa para o profissional 

jornalista? 

Para pensar essa questão podemos analisar a dimensão das autoridades empresariais, 

da produtividade, da ética, das novas práticas (Wu; Tandoc Jr.; Salmon, 2019), ou então 

podemos tratar de responder qual é a essência do jornalismo, o que o define como serviço 

social e comercial e até onde sua função pode ser automatizada (Milosavljevic; Vobic, 2019). 
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É interessante observar que a automação não é uma realidade apenas por ter se tornado 

tecnologicamente viável, mas por que nos tempos de hoje, com a quantidade massiva de 

informação disponível na rede, é muito difícil tratar de todos os dados disponíveis somente 

através da ação humana. (WU; TANDOC JR.;SALMON, 2019)  

Milosavljevic e Vobic (2019) tratam de duas questões que intuitivamente nos 

aparecem quando o tópico da tecnologia é devidamente refletido. Primeiramente, se a 

máquina pode escrever a parte mais mecânica, simples, expositiva, das notícias, seria essa 

uma oportunidade para os jornalistas explorarem a sua capacidade de fortalecer o 

entendimento público? Gerarem novos diferenciais atrativos para o produto jornalístico em 

uma época de abundância da notícia simples, produzida em segundos pela máquina? 

Há aqui uma inegável relação com o Jornalismo Explicativo, considerando que ele se 

define precisamente pelo processo que busca ir além da notícia simples e descritiva, tratando 

da compreensão pública e da manutenção do debate de ideias na sociedade e sem intenções de 

participar do fluxo constante da notícia cronológica, constantemente abundante. Se a 

automação direciona os jornalistas para esse segmento de seu ofício, é possível projetarmos 

que a comunidade de veículos explicativos ganha, através da automatização, mais 

profissionais potenciais. 

O slogan “Understand the News”, da Vox News, denota a abrangência de temas que o 

veículo propõe abordar: tudo que se encontra no noticiário. Todos estes tópicos são abordados 

com grande apelo estético e didática facilitada pela equipe de designers gráficos e 

animadores, que compõem grande parte da equipe. (MASTHEAD; Vox News, 2019)
29

 

Há um notável enfoque em satisfazer o imperativo de capturar a atenção do público 

em meio à selva de interatividade e estímulo que é a internet. Esse investimento “fora da 

curva” em especialistas de produção imagética demonstra o compromisso da Vox com a 

inovação e adaptação e o compromisso, observado em todos veículos da Modalidade 

Explicativa, de conquistar atenção nas plataformas digitais e guiar o público ao entendimento 

dos fatos. 

A redação diferenciada, com grande potencial para a produção gráfica, pode ser 

apontada como uma das razões por trás do sucesso do canal da Vox News no YouTube. Com 

aproximadamente 7 milhões de inscritos, a Vox é o veículo de jornalismo mais popular em 

                                                
29

 Disponível em: https://www.vox.com/masthead, acessado em novembro de 2019. 

https://www.vox.com/masthead


 

 

 

47 

  

toda plataforma. Desde da fundação do portal de notícias, há 5 anos, a visão de Klein é de que 

o Vox não trata apenas do formato explicativo, mas é um projeto ligado às numerosas 

transformações possíveis para a mídia a para a apresentação informativa que a tecnologia 

moderna e a internet representam. (KLEIN, The Verge, 2014)  

Esse tipo de trabalho, com maior atenção para a proposta gráfica, para produção 

imagética, criação de vídeos, infográficos, é a dimensão do trabalho jornalístico onde há 

maior dificuldade de se aplicar automação, considerando que a máquina realiza funções de 

caráter mais mecânico. (MILOSAVLJEVIC; VOBIC, 2019) 

No entanto, o uso de algoritmos para facilitar, ao invés de substituir, o trabalho do 

jornalista é uma realidade nas práticas do Vox, que organiza a informação em sua plataforma 

usando um sistema intuitivo de manutenção de sites, capaz de ser operado pelos repórteres, 

por mais que esses não tenham experiência em computação. (KLEIN, The Verge, 2014) 

 

Nossa missão é criar um site que seja bom tão em explicar o mundo quanto 

o é em noticiá-lo. Reimaginando a maneira como explicamos as notícias significar 

reinventar a tecnologia da redação de jornal. O Vox já se tornou uma casa para 

marcas de mídia de moderna - SB Nation, The Verge, Eater, Curbed, Racked e 

Polygon - que são amadas por dezenas de milhões de pessoas, incluindo nós 

mesmos. O algoritmo desses sites é uma plataforma tecnológica de elite, Chorus, 

que elimina muitas das nossas antigas limitações. Por trás do Chorus está um time de 

engenharia e design de elite, que nos está ajudando a repensar a maneira como 

botamos uma redação para funcionar e apresentamos a informação. (KLEIN; The 

Verge, 2014, tradução nossa)
30

 

 

A verdade é que a notícia produzida pelo algoritmo nunca é de fato o produto final. 

Ela disponibiliza uma base de organização de ideias e de dados para que o indivíduo jornalista 

possa editar e refinar, gerando por fim um produto de qualidade. (MILOSAVLJEVIC; 

VOBIC, 2019)  

 

                                                
30

 Disponível em: http://bit.ly/38g0B9g, acessado em novembro de 2019. 

Trecho original: Reimagining the way we explain the news means reinventing newsroom technology. 

Vox is already home to modern media brands —  SB Nation, The Verge, Eater, Curbed, Racked, and Polygon — 

that are loved by tens of millions of people, including us. The engine of those sites is a world-class technology 

platform, Chorus, that blows apart many of the old limitations. And behind Chorus is a world-class design and 

engineering team that is already helping us rethink the way we power newsrooms and present information. 

http://bit.ly/38g0B9g
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No momento em que organizações jornalísticas conseguirem conquistar 

estabilidade, manterem-se atualizadas na curva de inovação da economia, 

produzirem conteúdo de profundidade que é amplamente apoiado pelos dados, então 

talvez a credibilidade e poder institucional de outrora retornem (WU; TANDOC JR.; 

SALMON, 2019, tradução nossa)
31

 

 

A tecnologia e uso criativo de ferramentas da rede já eram marcas registradas do 

trabalho da Vox Media, a empresa que veio a sediar o Vox News. Foram precisamente essas 

características da empresa que convenceram Ezra a largar o Washington Post e investir no 

projeto Vox (KAUFMAN; New York Times, 2014)
32

. A Vox está inclusa em uma nova 

geração de veículos de jornalismo, que começam com poucos recursos físicos (para viagens, 

para contratação de pessoal, espaço físico das redações) mas com grande sofisticação 

tecnológica. Além disso, muitos pulam por completo a passagem pelos meios difusores 

tradicionais, como o papel, o rádio e a televisão - são as chamadas das start-ups “nativas 

digitais”, fenômeno mencionado por Hoewell (2016), que afirma uma tendência à 

multiplicação dessas iniciativas na era da internet. 

 

Muitas organizações que atualmente exclusivamente com o digital 

organizaram um sistema de manutenção de conteúdo de baixo para cima com a 

internet em mente. Essa estratégia, muitos dizem, produz uma mistura orgânica do 

jornalismo e da tecnologia [...] O resultado é uma universo de publicações 

crescentemente dinâmicas, onde sites como Vox, Vice e Buzzfeed, e novas 

empreitadas como o The Intercept de Pierre Omidyar, estão atraindo jornalistas 

experientes e também a nova geração de contadores de história. [...] Nesse universo 

de alta tecnologia, o sistema de administração de conteúdo do Vox Media - que tem 

até seu próprio nome, Chorus, e é usado para publicar todos os sites da companhia - 

ganhou reconhecimento. Ele é creditado por ter uma série de ferramentas que 

permitem jornalistas editar e ilustrar seus trabalhos de uma maneira dramático, 

promover-se nas redes sociais e interagir com os leitores - tudo intuitivamente. 

(KAUFMAN; New York Times, 2014, tradução nossa)
33

 

                                                

31
  Trecho original: Once news organizations are financially stable and able to stay ahead of the 

automation curve and produce quality in-depth content that are supported and supplemented by data, their 

credibility and institutional power will also increase—this will in turn increase their political capital. 

32
 Disponível em: https://nyti.ms/2RhWu6i, acessado em novembro de 2019. 

33
 Texto original: Many all-digital organizations have built their content management systems from the 

ground up with the Internet in mind. That strategy, many say, produces a more organic melding of journalism 

and technology. The result is an increasingly dynamic publishing universe where sites like Vox, Vice and 

BuzzFeed, and new enterprises like Pierre Omidyar’s The Intercept, are luring seasoned journalists as well as a 

new generation of storytellers.In this high-tech universe, Vox Media’s content management system — which 

even has its own name, Chorus, and is used to publish all the company’s websites — has earned recognition. It is 

credited with having a toolset that allows journalists to edit and illustrate their copy in dramatic fashion, promote 

their work on social media, and interact with readers — all seamlessly and intuitively. 

https://nyti.ms/2RhWu6i
https://firstlook.org/theintercept/
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Muitos outros portais nativo-digitais, que não são necessariamente jornalísticos, mas 

trabalham com informação, têm conquistado grande relevância e audiência na internet. O 

artigo de Kaufman (2014) menciona alguns nomes como o BuzzFeed, Gawker, Huffington 

Post e Vice, e aposta que um processo histórico se repetirá: nos anos 80 quando a TV a cabo 

finalmente chegou nas grandes cidades uma explosão de pequenos canais surgiu nas redes de 

transmissão e eventos se tornaram os grandes empreendimentos de hoje. A história da 

plataforma digital não será diferente, todos estes veículos nativos, pequenos em termos de 

capital e lucro mas grandes em termos de audiência, poderão vir a se tornar as empresas 

dominantes do futuro; por mais que as empresas tradicionais tentem comprar seu espaço na 

nova plataforma da informação, elas têm desvantagens como o custo de seu legado e as 

burocracias internas. (KAUFMAN; New York Times, 2014) 

De fato, o Vox tem aproveitado todas as tendências mais relevantes do presente 

momento. O veículo investe em podcasts, administrando cerca de oito deles (PODCASTS, 

Vox News, 2019)
34

 Eles são programas de áudio que podem ser ouvidos nas mais diversas 

plataformas e aplicativos: The Weeds, uma mesa redonda com foco em análise de política 

pública, The Ezra Klein Show um programa de entrevistas com políticos e outros membros da 

mídia, I Think You’re Interesting é outro podcast de entrevistas agora focando na cultura pop, 

arte e entretenimento, Worldly foca na política internacional e diplomática dos Estados 

Unidos, e nesse ritmo segue a lista, com o enfoque na didatização de temas envolvendo 

política e matérias de caráter mais técnico como ciência e economia, áreas que Forde (2007) e 

Parisi (1999) caracterizaram como tópicos naturais do Jornalismo Explicativo. 

Temos também uma aliança recente do Vox.News com a maior plataforma de 

streaming do mundo - que atualmente ocupa muito do espaço comercial dominado pela 

transmissão televisiva na década passada - a Netflix. A parceria se dá na forma de um 

programa chamado “Explained” (Explicado), onde minidocumentários de 20 minutos tratam 

de temas diversos, como “a diferença salarial entre grupos étnicos, monogamia ou 

criptomoeda” (JOHNSON; Recode, 2018)
35

 

                                                                                                                                                   

 

34
 Disponível em: https://www.vox.com/pages/podcasts, acessado novembro de 2019. 

35
 Disponível em: http://bit.ly/35mAcEE, acessado em novembro de 2019. 

https://www.vox.com/pages/podcasts
http://bit.ly/35mAcEE
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No mesmo ano em que foi fundado o Vox, o novo portal era relacionado a outros dois 

veículos americanos que acabaram associados ao mesmo “movimento explicativo”, o 

FiveThirtyEight, capitaneado pelo estatístico Nate Silver e apoiado pela ESPN (que hoje em 

dia está nas mãos da ABC), e o UpShot, uma iniciativa do New York Times, ambos os 

veículos também atuam com um plano de negócio que dá enfoque à tecnologia. (Tendência..., 

BRIEFING, 2014) 

 

 Todos [Vox, FiveThirtyEight, Upshot] exploram uma tendência recente do 

jornalismo, que é o modelo de explicador: usando informação numérica e/ou 

modelos de pergunta-resposta, este sites procuram apresentar as informações 

complexas de forma mais facilmente entendível pelos leitores. Todos recorrem a 

infografia, buscam a interatividade e apostam na inovação para mais facilmente 

destrinchar temas complexos. (Tendência..., Briefing, 2014)
36

  

 

Para Milosavljevic e Vobic (2019), o segundo ponto-chave para se pensar a relação 

tecnologia e jornalismo é a questão da autonomia profissional. Na visão de editores 

entrevistados pelos autores, os quais já trabalharam utilizando a inteligência artificial, a 

função da redação não é erodida pela presença dos algoritmos. O que acontece na realidade é 

que a máquina disponibiliza direções interessantes para se coordenar os esforços da redação, 

mas em últimas instância, quem coordena a equipe são os editores. Há então uma situação 

onde é possível o jornalismo através dos dados, e o jornalismo auxiliado pelos dados, tornar-

se peça central do paradigma produtivo. O primeiro tipo se detém ao que é informado pelas 

máquinas e produz utilizando apenas isto como insumo. O segundo trabalha com seu próprio 

planejamento e sua própria agenda, mas recorre aos dados coletados pelo algoritmo para 

complementar, se julgar oportuno, as reportagens em construção. (MILOSAVLJEVIC; 

VOBIC, 2019) 

O portal FiveThirtyEight, além de ser percebido na época como um dos novos 

“explicadores” da web, tem uma relação muito próxima com a tecnologia na medida que é um 

portal especializado no jornalismo de dados.  

Nate Silver, fundador do site, fez seu nome com previsões políticas e no geral essa é 

sua especialidade, observar possibilidades estatísticas tanto na política quanto nos esportes. 

                                                

36 Disponível em: http://bit.ly/36xLkPe) acessado em novembro de 2019 

http://bit.ly/36xLkPe
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Nate conta como, na época das primárias democratas em 2008, havia uma obsessão das 

mídias em dizer qual candidato, Obama ou Clinton, havia “ganho o dia”, apontando algum 

pequeno diferencial de sua atuação ou noticiando que algum senador havia declarado apoio 

(SILVER; The Daily Beast, 2017). A maioria dessas notícias era “encheção, empacotada no 

formato de história para mascarar sua falta de importância” (SILVER; The Daily Beast, 2017, 

tradução nossa).
37

  

 

A barra é definida pela competição, em outras palavras, ela estava 

oportunamente baixa. Alguém poderia parecer um gênio simplesmente fazendo uma 

pesquisa básica sobre aquilo que realmente tem poder de previsão em uma 

campanha política. Então comecei a fazer um blog no site Daily Kos, postando 

análises detalhadas e alimentadas por dados, sobre questões como intenção de votos 

e arrecadação de campanha, eu estudei quais pesquisas têm sido mais precisas no 

passado e quanto a vitória em um estado - Iowa, por exemplo - tendia a transformar 

os números no próximo. Os artigos rapidamente ganharam uma base de seguidores, 

mesmo o comentário político do Daily Kos sendo mais qualitativo (e partidário) do 

que quantitativo. Em março de 2008 eu transferi minha análise para meu próprio 

site, FiveThirtyEight, com a intenção de fazer previsões sobre as eleições gerais. 

(SILVER; The Daily Beast, 2017, tradução nossa)
38

  

 

Nate buscava focar em acertar suas previsões e mostrar para as pessoas, 

detalhadamente, por que elas deveriam acreditar que algo irá acontecer - em sua visão, o 

jornalismo tradicional coloca a barra muito embaixo, porque não se preocupa em acertar mas 

sim em canalizar audiência através da volatilidade e da surpresa o tipo de atitude que, 

evidentemente, não funciona bem no ramo da previsão e estatística, e nem contribui com a 

cidadania informada (SILVER; The Daily Beast, 2017). 

A tendência do jornalismo de dados, amplamente abraçada pelo FiveThirtyEight, é 

muito comentada na comunidade de jornalistas da web. A revista Columbia Journalism 

                                                
37

 Disponível em: http://bit.ly/34eKWnf acessado em novembro de 2019. 

38
 Trecho original: The bar set by the competition, in other words, was invitingly low. Someone could 

look like a genius simply by doing some fairly basic research into what really has predictive power in a political 

campaign. So I began blogging at the website Daily Kos, posting detailed and data-driven analyses on issues like 

polls and fundraising numbers. I studied which polling firms had been most accurate in the past, and how much 

winning one state—Iowa, for instance—tended to shift the numbers in another. The articles quickly gained a 

following, even though the commentary at sites like Daily Kos is usually more qualitative (and partisan) than 

quantitative. In March 2008, I spun my analysis out to my own website, FiveThirtyEight, which sought to make 

predictions about the general election. 

 

http://bit.ly/34eKWnf
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Review tem publicado análises contendo exemplos de veículos locais e regionais que 

começam a publicar com gráficos, visualizadores, diagramas; há um processo 

retroalimentativo no jornalismo de dados, a medida que essa se torna uma prática cada vez 

mais comum no mercado de trabalho, mais instituições vão oferecer programas de 

especialização em seus cursos. Algumas das universidades que já oferecem programas nesse 

sentido, com professores titulares, são a Escola de Jornalismo de Columbia e a Universidade 

do Missouri. (STEINKE, 2018)
39

 

O mercado está se transformando rapidamente e demanda cada vez mais este tipo de 

diferencial de seus profissionais, que não apenas devem saber montar exposições de 

informação com caráter gráfico e interativo, mas também conhecer as tecnologias referentes à 

manutenção e otimização de desempenho dos canais na web (sites ou redes sociais). 

(POZNIAK; The Guardian, 2019)40 

 

Até jornalistas experientes têm entrado em cursos de pós-graduação para 

afiar suas habilidades com o uso de dados, diz ele [Paul Bradshaw], e eles não 

precisam de um background técnico. “Nós ensinamos tudo isso - abordagens 

analíticas para lidar com problemas e como calcular porcentagens [...] habilidade 

com mídias sociais, vídeo e data podem fazer a diferença entre simplesmente ser um 

substituto na redação ou ser oferecido o trabalho. “Você precisa de algo que te 

destaca” diz Bradshaw “Você quer ser aquele com as habilidades especializada que 

eles não vão querer deixar ir embora depois do estágio [...] Saber como fazer uma 

história se destacar entre milhões de outras é mais importante do que nunca, 

considerando o tamanho do bolo de conteúdo online. “Como as pessoas agora 

escaneiam e rolam as páginas com velocidade, você tem menos tempo para capturar 

atenção” diz Ed Preedy, diretor administrativo do GumGum, que usa tecnologia de 

recognição de imagem para atingir audiências planejadas. “Imagens são uma 

maneira poderosa de comunicar coisas complexas. Para o jornalista essa tecnologia 

deve ser abraçada. (POZNIAK; The Guardian, 2019, tradução nossa)
41

 

                                                
39

 Disponível em: http://bit.ly/34nIsmR, acessado em novembro de 2019. 

40
 Dispoível em:  http://bit.ly/35hQkat, acessado em novembro de 2019. 

41
 Trecho original: Even experienced journalists have enrolled on postgraduate courses to sharpen data 

skills, he says, and they don’t need a technical background. “We teach all that – analytical ways of approaching a 

problem or how to calculate a percentage.” [...] Equally, expertise in social media, video and data could make the 

difference between simply shadowing during a work placement and being offered a job. “You need something 

that sets you apart,” says Bradshaw. “You want to be the one with specialist skills that they don’t want to let go 

after an internship.” [...] Knowing how to make a story stand out amid millions of others is more important than 

ever, given the sheer bulk of online content. “As people scan and scroll, you now have even less time to capture 

their attention,” says Ed Preedy, managing director at GumGum, which uses image recognition technology to 

http://bit.ly/34nIsmR
http://bit.ly/35hQkat
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Simon Rogers, escrevendo para o Nieman Lab, menciona como, em sua posição de 

jornalista de dados e diretor de uma premiação neste segmento, observa o número de 

candidatos ao prêmio bater recordes, com reportagens vindas de todos cantos do mundo, e 

metade delas vindas de pequenas redações. Rogers relata receber trabalhos vindos de Cuba, da 

Índia, das Filipinas e China, sendo algumas delas peças de jornalismo na ponta da inovação. 

(NIEMAN, Nieman Lab, 2018)
42

  

 

 

3.5 REDES SOCIAIS, NOVOS HÁBITOS DE CONSUMO E A MODALIDADE 

EXPLICATIVA 

 

 

Embora seja recorrente contemplarmos o jornalismo como um serviço social, uma 

vocação, é importante também encará-lo como uma indústria, que está inserida em um 

mercado, desenvolvendo um produto, ou serviço, nos quais as pessoas estão dispostas a pagar 

por. Essa é a definição básica deste negócio (e de qualquer outro) e partindo dela podemos 

conjecturar previsões para suas diretrizes mercadológicas vindouras. Assim sendo, devemos 

analisar as capacidades comerciais da protagonista na transmutação da prática jornalística: a 

internet. 

A plataforma do futuro, onde as pessoas tem contato com qualquer tipo de mídia e 

informação de maneira quase instantânea e com enorme diversidade, podem comentar e se 

expressar em tempo real, interagir com o conteúdo de diversas maneiras. Se a TV fez uma 

revolução na produção jornalística no século XX, a internet tem potencial muito semelhante 

no século XXI.  

                                                                                                                                                   

reach targeted audiences. “Images are a powerful way to communicate complex things. For journalists, this 

technology is there to be embraced.” 

42
 Disponível em:  http://bit.ly/2YMq06c), acessado em novembro de 2019. 

http://bit.ly/2YMq06c


 

 

 

54 

  

Dentro do contexto da internet, um aspecto crucial da análise são as redes sociais, 

agora parte completamente integrada do mundo jornalístico. Para Newman (2009) a 

propaganda, com sua semiótica, slogans, apresentações gráficas, é, no presente momento, um 

artifício insuficiente ao publicador, que precisa dominar o algoritmo das ferramentas de busca 

e das redes sociais - aprender a gerar circulação e evidenciação do seu produto nesses dois 

canais, trabalhando com a lógica em que a máquina distribui a informação nessas plataformas. 

Meijer e Kormelink (2014) tratam das mudanças no padrão de consumo de notícias, as 

quais vêm se estabelecendo nos últimos 10 anos com a consolidação gradual do uso de 

smartphones e redes sociais. Nesta análise são dispostas algumas categorias representativas da 

maneira como as pessoas usam a tecnologia, há a monitoração, checagem, o escanear, assistir, 

olhar, ver, ler, ouvir, buscar e clicar - além de categorias próprias das redes, curtir, 

compartilhar, recomendar, comentar, votar. As primeiras, na pesquisa das autoras, têm 

desenvolvido o papel mais predominante na padronização do consumo. Elas também 

desafiam criticamente noções comumente projetadas como a de que consumo está se tornando 

mais ativo, participativo, do que passivo, observador, ou a ideia de que a leitura das notícias é 

realizada mais comumente em lugar fixos ou em momentos fixos na rotina das pessoas 

(Meijer e Kormelink, 2014). 

A categoria representativa “ler” trata do consumo com profundidade da reportagem 

escrita. É dispendido tempo em sessão longas, que não se resumem a saber do fato, mas 

compreender o fato. Os dados apontam para a estabilidade na presença desse hábito de 

consumo entre 2004 e 2014, com a diferença de que a leitura agora é mais temporalmente 

esparsa, a medida que as pessoas salvam reportagens mais complexas para ler depois - dias ou 

até semanas depois (Meijer e Kormelink, 2014). Esta categoria descreve uma modalidade de 

consumo muito encaixe com as modalidades explicativas, onde dominam reportagens 

complexas e longas. O fato de que as pessoas agora tomam seu tempo antes de ler também é 

compatível com o formato explicativo, que costuma ter pouco enfoque no presente imediato.  

“Assistir” se refere a imersão nas mídias de vídeo, uma atividade que ocorre sem 

simultaneidades, mas que é mais passível de ser interrompida do que a leitura. Esse formato 

de consumo vem se tornando menos comum, à medida que as televisões se tornam mais uma 

trilha sonora ao fundo da rotina do que uma atividade em si mesma, ela vai do “assistir” para 

o “olhar” (Meijer e Kormelink, 2014). “Olhar” se refere à subordinação da atividade de 

consumo por outra paralela, como checar os emails, preparar uma refeição; esse padrão foi 
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mais comum na década de 2010 comparado com 2000. “Ouvir” é também outra forma menos 

atenta de consumo que envolve consumir notícias em conjunto com uma outra atividade, 

como dirigir, pegar um ônibus ou lavar a louça (Meijer e Kormelink, 2014). Na época dos 

podcasts e dos smartphones, essas modalidades menos atentas de consumo podem vir se 

tornar cada vez mais presentes, principalmente quando a reportagem não demanda foco do 

consumidor. 

Em 2005 e 2015, participantes das entrevistas conduzidas por Meijer e Kormelink 

(2014) relatam que valorizam a conveniência da notícia veloz e onipresente, que pode ser 

“checada” a qualquer hora e que viaja o mundo todo em questão de segundos. “Checagem” 

foi o termo utilizado para descrever esse fenômeno onde as pessoas olham as manchetes por 

cima para ter uma noção geral dos acontecimentos relevantes. Comparados os resultados da 

década de 2000 com os anos de 2014-2015, as autoras evidenciam um acréscimo desse hábito. 

De fato, potencializou-se a facilidade do ato, antes a checagem ocorria no computador, 

abrindo o site de notícias, hoje requer apenas um breve movimento de dedos no celular 

(Meijer e Kormelink, 2014). Há algo relevante a se tratar aqui: antes os consumidores, para 

aproveitar a parte valorada como interessante nos noticiários, haviam de consumir também as 

partes menos interessantes, hoje em dia não há mais isso, se consome somente o desejado. 

Assim sendo, os veículos precisam brigar pela atenção do público, precisam tornar a notícia 

irresistível. Há aqui uma via dupla, de um lado isso pode significar um produto jornalístico 

superior, que usa primorosamente recursos gráficos e de vídeo, que é marcado por uma escrita 

envolvente e ângulos convincentes, e do outro lado temos o sensacionalismo, o apelo aos 

impulsos mais irracionais e ao alarmismo emocional para atrair atenção e cliques. 

Essa nova faceta da própria mídia, que contém a informação institucional e jornalística 

misturada com a informação informal, produzida pelo usuário, tudo disposto em uma mesma 

plataforma, que possui suas próprias dinâmicas de distribuição, é o que Newman (2009) 

chamou de o “quinto poder”. Esse novo formato acaba sendo regulado parcialmente pela 

própria mídia institucional, que vai checar os fatos difundidos informalmente e reafirmar que 

a validez e segurança no consumo de informação é algo mais facilmente encontrado no seu 

produto. Na verdade, à medida que a informação é tão facilmente difundida, a função de 

garantir a fatualidade do que é comunicado se torna mais necessária do que ela foi no passado. 

(NEWMAN, 2009) 
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O gatekeeping - o controle do que é relevante como notícia dentre os fatos da 

realidade, a exposição seletiva – é um fenômeno que está em transformação. As redes sociais 

são centrais para projetar a nova realidade em que o gatekeeping dos jornalistas se encontra 

desafiado. Primo (2011) trata de uma “ultrapassagem de modelo”, onde o conceito de notícia 

se transforma naquilo que a população como um todo, cada indivíduo, julga válido ser 

contado. Como é possível filtrar, em busca do tão necessário rigor epistêmico que a teoria 

ética prega, números massivos de fontes informativas, opiniões diferentes e desinformação 

propositada?  

Neste cenário, de desconfiança e atribuição caótica de valor para as diversas fontes de 

informação na rede, o jornalismo explicativo, que se propõe mais profundo e didático com sua 

exposição da realidade - que busca assumir de fato uma posição professoral, onde a atenção é 

conquistada através da qualidade expositiva da informação, da transparência de fontes e com 

a aplicação do conhecimento técnico -, representa uma alternativa cheia de potencial para 

conquistar autoridade intelectual e inspirar confiança. 

O jornalismo de dados praticado por Nate Silver no FiveThirtyEight, que trabalha com 

estatística, previsões, demonstrações gráficas, enfim, argumentos de caráter matemático, 

possui qualidades interessantes para lidar com a desconfiança do público perante à 

informação jornalística institucionalizada. Por mais que o método quantitativo de se produzir 

conhecimento tenha suas limitações epistêmicas, é comum que ele inspire confiança nas 

pessoas à medida que ele, de alguma maneira, faz alusão às ciências naturais e à precisão da 

matemática. O jornalismo de dados disponibiliza essa estratégia de convencimento para o 

ofício jornalístico, e entre os veículos explicativos, não é apenas Nate Silver e seu 

FiveThirtyEight que exploram esse direcionamento prático. 

Outro veículo que figura no conjunto de praticantes da Modalidade Explicativa é o 

UpShot, uma iniciativa do New York Times, intimamente associada ao FiveThirtyEight e a 

Nate Diaz, pois surgiu como uma reação à sua saída do New York Times. O portal surgiu 

como uma tentativa de preencher a ausência de jornalismo explicativo que sua saída implicou 

para o Times. David Leonhardt era um colega de trabalho próximo de Diaz, e acabou por 

capitanear o UpShot, que foi fundado em 2014, mesmo ano de criação do Vox News.  

O caráter explicativo do portal está explícito na identidade de marketing adotada, com 

o slogan “Complex Issues. Clarified”, traduzido, “Questões complexas. Clarificadas”, que de 

maneira sucinta contempla o caráter técnico e didático do Jornalismo Explicativo.  
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David Leonhardt, afirma que “um grande motivo [para o surgimento do jornalismo 

explicativo] é a explosão na quantidade de dados disponíveis. Outro motivo é o tom casual da 

internet. Na web, é mais fácil explicar assuntos complicados de forma coloquial. Nossa 

autoridade vem do que sabemos e do que não sabemos” (DOCTOR, Observatório de 

Imprensa, 2014)
43

 

Assim como o Vox, o Upshot aposta na contratação de profissionais incomuns ao 

contexto “redação jornalística”. Especialistas acadêmicos, designers e analistas de dados são 

alguns dos profissionais que contribuem para o produto final deste “filho” do New York 

Times. Novamente, tais contratações são estratégias oportunas no cenário contemporâneo. A 

atenção nas redes sociais pode ser capturada com a qualidade de apresentação do material, 

possibilitada pelos designers gráficos, e a confiança pode ser reconquistada com a presença de 

acadêmicos e jornalistas de dados nas linhas de produção. 

 

 

3.6 A MODALIDADE EXPLICATIVA, A EXPLICAÇÃO NO JORNALISMO E O 

FUTURO 

 

Não há dúvidas, assim como a primeira parte desse artigo já demonstrou, de que a 

explicação não é uma estranha do jornalismo, tendo caminhado junto e com cada vez mais 

presença na trajetória dos veículos tradicionais. O que está acontecendo então? Por que está 

havendo uma separação entre tipos de jornalismo, isolando uma de suas características 

clássicas? Ken Doctor nos dá uma resposta sucinta: 

 

Mas como foi que acabamos em um mundo onde há dois tipos de 

jornalismo? Um factual, que responde ao “quem, o quê, quando e onde”, e outro 

explicativo, que responde ao “como e por quê” [...] É claro que para grandes jornais 

como o Washington Post e o New York Times não há essa divisão. Uma parte do que 
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eles fazem todo dia é tentar explicar as notícias, mas na prática não têm explicado 

tão bem assim para os leitores. A função de produtos como o Upshot e o Storyline é 

trazer este assunto à tona, questionando o tipo de jornalismo produzido atualmente. 

[...] A morte do ciclo tradicional de notícias é a chave para se entender todo o 

fenômeno de “jornalismo explicativo”. A internet obliterou as análises tardias sobre 

as notícias do dia anterior. Hoje, os leitores esperam entender completamente as 

notícias do dia assim que elas acontecem [...] Os jornais, impressos ou não, não 

podem mais exibir manchetes simples como “Avião cai na Ucrânia” 18 horas depois 

de o evento ser discutido amplamente nas redes sociais. Os leitores não querem 

saber a opinião do jornal. Querem apenas que todos os fatos sejam costurados de 

uma forma inteligível. (DOCTOR, Observatório de Imprensa, 2014)
44

 

 

Falta tempo e experiências para entendermos até onde os veículos explicativos irão 

preencher as lacunas de credibilidade e utilidade do jornalismo contemporâneo, até onde 

podem ajudar a reverter a desconexão entre o público e o bem público que é a informação 

jornalística. O Vox, que inaugurou seu presente site em um período próximo daquele em que 

o FiveThirtyEight e o Upshot surgiram, cerca de 4 anos atrás, tem conseguido conquistar uma 

audiência mais expressiva que a de seus concorrentes, e maior sucesso nas redes, 

principalmente seu canal de YouTube, onde os vídeos didáticos produzidos somam milhões 

de cliques. Quais seriam os diferenciais que garantem o sucesso de Ezra Klein e sua equipe? 

Uma pesquisa exclusiva para analisar esta questão seria bem quista.  

Válidos também são os apontamentos críticos, que visam delinear os limites e expor 

possíveis falhas de concepção nas iniciativas explicativas. James Ball, em artigo de 2014 para 

o The Guardian, propõe algumas reflexões. Será que as pessoas estão interessadas nos tópicos 

onde o jornalismo explicativo agrega uma função vital? Estes seriam, por exemplo, a política, 

a economia e a lei. Ou será que o jornalismo explicativo em si, tratando de temas dos mais 

variados, mantém o público interessado? (BALL; The Guardian, 2014)
45

 

Outra questão, as pessoas que leem as notícias destrinchadas, expandidas para além do 

senso comum, já não são pessoas com interesse prévio e um entendimento já adequado dos 

fenômenos noticiados? De acordo com Ball (2014), você precisa ser um consumidor bastante 
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dedicado para, depois de ler as notícias duras, espontaneamente buscar uma peça explicativa 

que a complemente. David Leonhardt do Upshot sugere uma explicação no fato de que as 

pessoas têm forte interesse em dinamizar suas conversas diárias com família, amigos, no bar, 

torná-las mais interessantes e demonstrar que entendem algo sobre o mundo e os 

acontecimentos do momento. (BALL; The Guardian, 2014) 

De fato, há muito o que se refletir e, ironicamente, se explicar sobre o que o 

crescimento do jornalismo explicativo representa neste momento de agora e o que ela virá a 

representar no futuro, mas não podemos fugir do fato de que há uma proeminência em 

construção, um movimento de ascensão - agora já descolado de sua fonte, do Elemento 

Explicativo presente nos jornais tradicionais - e apenas isso é suficiente para que tenhamos 

um olho atento na Modalidade Explicativa. 

Os tempos mudaram, em vários níveis. O profissional de hoje em dia também pode 

gozar dessas virtudes, mas a alta desenvoltura nestas era uma necessidade para se produzir em 

tempos em que a informação era consideravelmente intangível, como afirma Salaverría (2015 

apud HOWELL, 2016). A prática do jornalista era uma batalha contra a escassez, ele 

precisava arrancar a informação das margens escondidas da sociedade. Esta figura agora 

tornou-se, em parte, a de um selecionador de recortes em meio à abundância. 

A produtividade de um único jornalista contemporâneo está potencialmente ampliada 

por diversos aspectos da vida moderna: a comunicação com seus colegas, com fontes, com 

possíveis testemunhas, com facilitadores de seu ofício, é muito mais imediata e eficiente. No 

entanto, afirma Hoewell (2016), o substrato da prática não se alterou: a sociedade ainda 

precisa conhecer seus fatos e o contexto destes, precisa ter um guia para lhe sugerir as reações 

adequadas, para realizar o ofício da comunicação plural na sociedade.  

 

 É no Facebook, por exemplo, onde muitas pessoas se informam 

(respondendo por quase metade do tráfego referencial dos  sites de notícias), mas ele 

não foi desenhado para isso. Seu propósito é construir identidade, Facebook  foi  

responsável  por  45%  e  o  Google  por 31% do tráfego referencial dos sites de 

notícia em 2016. Investir nas plataformas sociais é visto, então, como um dos 

caminhos para as empresas de notícia alcançarem mais gente [...] (HOEWELL, 

2016) 
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Lipovetsky e Serroy (2011), citados por Hoewell (2016): “o que falta é um método de 

orientação nessa superfartura indiferenciada, para que se alcance uma distância analítica e 

crítica, que será a única a lhe dar sentido” 

Ambas estas problemáticas, tanto a demanda por tradução e ordenamento de uma 

fluxo informativo tão intenso que se torna trivial, quanto a necessidade de tornar o consumo 

de conteúdo jornalístico uma opção atraente em meio ao mar de estímulos que são a internet e 

as redes sociais, encontram alguma resolução no formato dos veículos de jornalismo 

explicativo nativos-digitais. A opção do sujeito em rede de compreender de uma vez só toda 

uma grande gama de reportagens que compõe a totalidade de um “tópico” da atualidade é uma 

opção muito desejável, podendo ser encontrada nos veículos explicativos. A adaptação tão 

necessária para novas práticas profissionais e novos formatos também está plenamente 

contemplada nas projeções dos explicativos, com suas redações diversas e uso extenso da 

tecnologia. 

 

 Mudanças estruturais se impuseram com o cenário de comunicação pós-

massiva e com a compressão do espaço-tempo, que leva à realidade 24/7. O cenário 

do jornalismo pós-industrial é de hiperconcorrência, convergência e busca por 

inovação, com novas rotinas produtivas, empresas nativas digitais, reestruturações 

organizacionais e com as  organizações  noticiosas  tendo seu papel  debatido  a 

partir da ascensão  das  empresas do Vale do Silício como publicadoras. É a 

superabundância – e não a censura ou a limitação da informação – que ameaça a 

liberdade no Ocidente (HOEWELL, 2016) 
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4. ESTUDO DE CASO MÚLTIPLO: NEXO JORNAL E VOX NEWS 

 

 

Nesta parte do trabalho vamos analisar diretamente matérias recentes, escritas pelos 

portais de notícia explicativos Nexo Jornal e Vox News. Nosso objetivo é encontrar na 

estrutura das reportagens características e formatações que indiquem a presença do Elemento 

Explicativo, com todas suas partes, sendo essas a didática, a análise técnica e a 

contextualização.  

 

 

4.1 NEXO JORNAL 

 

 

As reportagens do portal Nexo que analiso fazem parte de uma classificação interna do 

site nomeada “Expresso”. As matérias escritas nessa categoria são os textos comuns, são a 

unidade básica de jornalismo do Nexo, numerosos e mais enxutos em termos de seu tamanho 

e da aplicação de recursos multimídia. Embora seja comum encontrarmos em portais de 

praticantes da Modalidade Explicativa conteúdo que não está associado a nenhum fato do 

presente, que simplesmente trata de informações referentes ao passado ou informações não 

localizadas temporalmente, escolhi para a análise reportagens que estão ancoradas em 

acontecimentos recentes, próximos das publicações dos textos. Dessa maneira podemos 

observar como os praticantes de Jornalismo Explicativo atuam quando se utilizam dos 

mesmos insumos de produção de um jornalismo mais “tradicional”. 

 

 

4.1.1 “O que pesa contra e a favor de Trump no impeachment” (Nexo Jornal, 

2019) 
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A matéria foi escrita no dia 17 de dezembro de 2019 pelo repórter João Paulo 

Cheveaux, um dia antes da votação para o processo de impeachment do presidente 

estadunidense, Donald Trump, na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos da América. A 

primeira coisa que podemos observar - e que chama atenção pois, presente já no título e no 

subtítulo, representa um desvio razoável da prática jornalística tradicional - é a falta de uma 

menção direta ao evento que vai acontecer no dia seguinte à reportagem, há referência apenas 

ao fato amplo que se estende por meses, o processo de impeachment. Não há trecho que 

menciona uma votação, ou que esta se dará amanhã, o que temos na verdade é uma alusão 

direta à explicação, no conteúdo do título, que indica uma demonstração daquilo que “pesa 

contra e a favor de Trump no impeachment”. O subtítulo - “Câmara tem maioria para aprovar 

o impeachment de Trump, mas processo deve ser decidido no Senado, de maioria governista” 

- por sua vez, se refere diretamente ao futuro, utilizando da especulação, uma característica da 

análise “especialista”, ou seja, técnica. 

 

Figura 1 – Reportagem Nexo Jornal, primeira parte 

 

Fonte: (O que pesa..., Nexo Jornal, 2019) 

 

No primeiro parágrafo da reportagem vamos encontrar uma abordagem bastante 

convencional. Temos esclarecido o “Quando?” da notícia e o seu caráter de evento singular, o 

processo de votação na Câmara dos Deputados. Características básica desse evento, o número 

de votantes e a composição partidária da casa legislativa, o momento de chegada no Senado e 
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a composição partidária deste, são os temas do segundo parágrafo, novamente uma 

abordagem bastante descritiva e direta. No entanto, no terceiro parágrafo da matéria fica 

evidente um ímpeto contextualizante, na medida em que o texto prossegue descrevendo a 

história americana da aplicação desse dispositivo democrático, o impeachment, quantos 

presidentes anteriores ele atingiu e qual foi o desfecho de cada processo. A disponibilização 

de um contexto amplo onde está localizado o fato não serve apenas para lembrar a história, 

mas também contribui para a análise técnica que veremos em trechos posteriores, onde estão 

presentes julgamentos de valor sobre o processo e especulações sobre seu futuro. 

 

Figura 2 – Reportagem Nexo Jornal, segunda parte 

Fonte: (O que pesa..., Nexo Jornal, 2019) 

 

A didática, por sua vez, está presente na própria proposta da reportagem, que não quer 

apenas afirmar uma análise, ou descrever as mecânicas e características básicas deste evento 

político, mas dar para o leitor os meios de refletir e formar uma posição e um entendimento 

mais complexos sobre o fato, que contempla as suas razões de ser, suas implicações no debate 

político americano e seu provável desenrolar. Temos então que os trechos seguintes da 

reportagem vão tratar de quais são as acusações direcionadas ao presidente, sobre que bases 

jurídicas elas se sustentam, quais são as evidências empírica dos desvios cometidos, em suma, 

uma exposição didática para temas técnicos, a medida que trata de direito político, na forma 
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dos crimes de responsabilidade, e de ciência política, na forma do sistema de regulação mútua 

do poder tripartido. Diferentes partes do Elemento Explicativo - a exposição técnica, recursos 

didáticos ou a contextualização - muitas vezes vão aparecer conjuntas, servindo uma à outra, 

como por exemplo uma contextualização que pretende facilitar o entendimento de um 

fenômeno, exercendo didática, ou o uso de recursos didáticos para facilitar a exposição de 

um tema técnico. 

 

Figura 3 – Reportagem Nexo Jornal, terceira parte 

Fonte: (O que pesa..., Nexo Jornal, 2019) 

 

 

Figura 4 – Reportagem Nexo Jornal, quarta parte 
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Fonte: (O que pesa..., Nexo Jornal, 2019) 

 

Figura 4 – Reportagem Nexo Jornal, quarta parte 

 

Fonte: (O que pesa..., Nexo Jornal, 2019) 
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Depois da familiarização com o processo, a reportagem opta por introduzir uma 

contextualização menos histórica e mais recente da política americana. É ressaltado o 

ambiente de polarização política em que os Estados Unidos se encontra nos últimos anos, e o 

caráter do discurso de Donald Trump, que se posiciona como antítese do estamento midiático 

institucional americano e considera a rejeição que sofre por parte destas entidades um sinal de 

sucesso político. Aqui o contexto é usado também como forma de didática, na medida que 

também é fonte de subsídios para o leitor assumir posições e compreender com mais 

autoridade o significado e as implicações do impeachment.  
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Figura 5 – Reportagem Nexo Jornal, quinta parte 

Fonte: (O que pesa..., Nexo Jornal, 2019) 
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Figura 6 – Reportagem Nexo Jornal, sexta parte 

 

Fonte: (O que pesa..., Nexo Jornal, 2019) 

 

O último segmento da matéria é uma opinião de um especialista acadêmico, Cristobal 

Kaltwasser, novamente a ênfase na exposição técnica está presente no texto. O trecho é uma 

análise interpretativa, que contém um julgamento de valor na medida em que caracteriza o 

impeachment como “uma faca de dois gumes”. Mais informações sobre o momento político 

polarizado nos Estados Unidos são postas à disposição pelo cientista político. Para finalizar o 

texto, Cheveaux novamente trata de contextos, referenciando a ascensão do populismo de 

direita e seu uso estratégico da guerra cultural e tratando das primárias democratas para as 

eleições de 2020. 
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Figura 7 – Reportagem Nexo Jornal, sétima parte 

 

Fonte: (O que pesa..., Nexo Jornal, 2019) 

 

 

4.2 VOX NEWS 

 

 

A Vox News não trabalha com categorias distintas de reportagem como faz o Nexo 

Jornal,. Muitas vezes trata de temas sem localização temporal pontual, como a vida de um 

grande artista ou o preconceito sofrido por mulheres na política. É muito comum 

encontrarmos no site reportagens que já indicam diretamente o seu caráter explicativo, com a 

palavra “explained”, explicado, no final do título. Este formato de apresentação das 

reportagens faz com que o portal pareça uma grande coletânea de colunas jornalísticas, sem 
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notícias propriamente ditas. No entanto, com atenção para além dos títulos, podemos 

encontrar eventos recentes sendo diretamente abordados. 

 

 

4.2.1 “COP25: Discussões climáticas da ONU em Madrid terminam sem resolver 

seu problema mais difícil” (Vox News, 2019) 

 

 

Novamente temos que, mesmo com a análise uma matéria tratando de um evento 

pontual e recente, o evento em si não é o centro da reportagem. O repórter Umair Irfan não 

investe a maior parte de seus esforços em descrever o que foi, como e quando foi esse 

encontro da ONU em Madrid, mas sim em propor um julgamento sobre os resultados desse 

evento. Esta estratégia já está indicada no título, que trata qualitativamente das discussões 

climáticas, afirmando que elas foram insuficientes, não resolveram a questão mais difícil em 

jogo. O subtítulo descreve que essa questão é um peça central do Acordo de Paris. A presença 

de um julgamento de valor no título da matéria denota que o tema será tratado de uma posição 

de autoridade, de uma posição capaz de analisar com especialidade, técnica. 

 

Figura 8 – Reportagem Vox News, primeira parte 

(Discussões..., Vox News, 2019) 

 

Temos esse enfoque em análise e crítica novamente evidenciado nos primeiros dois 

parágrafos do texto. Só vamos saber qual o nome do evento, sua duração e quantos países 
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participaram - descrições básicas que normalmente estariam no lead do texto - no segundo 

parágrafo. Todo primeiro parágrafo é dedicado a descrever o que foi acordado, “países 

concordaram em projetar objetivos mais ambiciosos” (Discussões..., Vox News, 2019), ou 

aquilo que deveria ter sido acordado, “criar regras para os créditos de emissão de carbono e 

ajudar países subdesenvolvidos a pagar pelos seus danos climáticos” (Discussões, Vox News, 

2019). 

Há uma introdução de contexto na matéria também, com menção à futura rodada de 

compromissos nacionais para o combate ao efeito estufa, sob o acordo de Paris. Também, 

dando ênfase às dificuldades encontradas nessa negociação em Madrid, é mencionado que 

esse foi o mais longo encontro de negociações climáticas em uma história de 25 anos. 

 

Figura 9 – Reportagem Vox News, segunda parte 

(Discussões..., Vox News, 2019) 
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Os próximos dois parágrafos reforçam a contextualização já iniciada, tratando de 

como o encontro de Madrid deveria ter dado clareza sobre questões cruciais a serem 

resolvidas para que a rodada seguinte de metas do Acordo de Paris possam ser cumpridas, e 

argumentando que uma das razões pelas quais o encontro foi infrutífero é a situação que 

perpassa certos países das Nações Unidas, como o Chile, a China e a França, que enfrentam 

protestos civis, o Reino Unido que passava por eleições durante as negociações e a Índia, que 

enfrenta uma economia desacelerando. Questões técnicas são destrinchadas, no caso o artigo 

6 do Acordo de Paris, tratando dos mercados de carbono. Irfan explica como essa seção do 

texto, se bem executada, pode contribuir muito para os esforços de sustentabilidade pois 

permite os países pagarem pelos meios de redução da emissão onde esses meios são mais 

eficientemente aplicados, não precisando ser necessariamente no território nacional do país 

em questão. Em um esforço didático para tratar de uma questão que poderia assumir 

contornos das ciência econômicas ou das ciências naturais, o repórter destaca os pontos 

centrais desse tema, deixando claro que o artigo é uma faca de dois gumes: com boas 

negociações a tendência é que os países atinjam metas ambiciosas de redução na emissão de 

CO2, mas caso o sistema de créditos e atribuição funções não seja bem aplicado, os efeitos 

podem ser regressivos - e a maior parte das comitivas saiu de Madrid desapontadas com a 

inconclusividade desse tópico. 
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Figura 10 – Reportagem Vox News, terceira parte 

(Discussões..., Vox News, 2019) 

 

Na seção seguinte são tratadas algumas das contradições presentes do debate climático 

internacional, expostas através de contextualização e didática. Primeiramente somos 

introduzidos ao que tem sido tópico recorrente em todos os encontros de negociação dos 

últimos anos, a injustiça que se engendrou com décadas de poluição, onde os países 

poluidores, os maiores culpados pelas transformações climáticas, vão sofrer pouco seu efeitos 

comparados com os países mais pobres, que contribuíram menos para o problema. Essa 

questão é contextual, e expõe didaticamente a seriedade da situação. O trecho amplia a 

reportagem para a totalidade do debate ambiental, que já ocorre há décadas, enquanto 
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relaciona as problemáticas com a situação presente, onde os Estados Unidos - maior emissor 

histórico de CO2 - toma uma posição de descompromisso com metas e contribuições 

acordadas e assim cria um precedente para políticas semelhantes por parte dos outros países 

das Nações Unidas.  

 

Figura 11 – Reportagem Vox News, quarta parte 

(Discussões..., Vox News, 2019) 

 

Por fim, Irfan ressalta mais alguns detalhes técnicos do debate para defender que o 

encontro de Madrid não foi de todo ruim. Mais uma vez, a informação especialista visa 

conceder autoridade para que o repórter possa fazer julgamentos pessoais sobre o evento 

enquanto mantém a credibilidade da reportagem. A União Européia anunciou um plano 



 

 

 

75 

  

próprio de sustentabilidade que visa neutralizar todo o impacto do bloco no meio ambiente até 

2050; prefeitos e governadores americanos, representando metade da população do país, 

afirmaram seus compromissos com o Acordo de Paris, indo na contramão do governo federal; 

mais de 80 países declararam que vão aplicar metas mais ambiciosas para combater as 

transformações climáticas que o planeta sofre. Uma última referência ao contexto da 

geopolítico ambiental fecha a matéria, sublinhando a urgência contida nas declarações da 

comunidade científica e tratando dos próximos eventos de discussão e negociação que as 

Nações Unidas realizarão.  

De uma perspectiva geral, todo o texto ou está trazendo pormenores técnicos dos 

acordos em jogo e dos debates realizados em Madrid, ou está fazendo afirmações 

contundentes e valorativas sobre a geopolítica ambiental as quais busca justificar com uma 

exposição didática das consequências de certos fatos deste cenário político, ou então está 

ampliando a percepção do leitor sobre o debate para além do momento presente, expondo 

quais temas são parte da série histórica de negociações e quais são as projeções para o futuro 

da relação entre a civilização humana e os ecossistemas onde vive. 

 

Figura 12 – Reportagem Vox News, quarta parte 
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(Discussões..., Vox News, 2019) 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

Perpassada a história da explicação no jornalismo, manifesta primeiramente como um 

elemento constituinte do ofício, integrante do produto das mais diversas redações ao longo do 

século 20 (Forde, 2007; Parisi, 1998), chegamos à década de 2010, onde surgiram novas 

mídias de notícia que abraçam abertamente o rótulo de “Jornalismo Explicativo” (KLEIN; 

The Verge, 2014; SILVER; The Daily Beast, 2017). Nesta trajetória houve reconhecimento 

do conceito, de forma teórica, entre a comunidade de analistas (Fink; Schudson 2013; Drok; 

Hermans, 2016; Le Mausurier, 2015; Soontjens, 2018; Forde, 2007; Parisi, 1998) e também 

institucional, com o prêmio Pulitzer para reportagens explicativas (Explanatory..., Pulitzer 

Prize, 2019). Os últimos anos têm sido de transição paradigmática para a profissão e para o 

jornalismo como um todo, alternativas surgem. Tratamos aqui de uma série de subgêneros, 

autoproclamados ou apontados como fenômenos espontâneos da prática jornalística e a 

análise deixa claro como há uma série de semelhanças entre essas alternativas, na medida que 

todas elas estão tentando fazer algo diferente das práticas recorrentes, e nesse processo de 

negação tomam caminhos parecidos. O Jornalismo Explicativo, portanto, divide espaço em 

um fenômeno amplo de mudança, ao lado da abordagem interpretativa, contextual e do 

Jornalismo Lento, e junto com estes tem ascendido até uma posição de maior relevância social 

e comercial. 

Há dificuldades e também oportunidades em um mundo que se torna cada vez mais 

conectado à informação e acelerado. Através dessas oportunidades, o encaixe que o fenômeno 

do jornalismo explicativo nativo-digital realiza, conquistando espaço no mercado americano e 

agora também no brasileiro, demonstra que além de suprir uma demanda, tanto de diretriz 

profissional dos produtores quanto de entendimento social que anseiam os clientes, ele é uma 

modalidade especialmente adequada para as plataformas da internet e redes sociais, acessadas 

majoritariamente através de smartphones. Com o Jornalismo Explicativo se projetando para 

além mera presença como elemento constituinte do jornalismo tradicional, praticantes da 

modalidade demonstram que a proposta possui qualidades valiosas que lhe conferem 

singularidade como prática e que cativam especialistas de mídia e o público. Assim sendo, 

urge um imperativo para sua pesquisa e compreensão, como modelo comercial e como 
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possibilidade de paradigma auxiliar à gradual adaptação e reconceitualização do jornalismo 

no século 21. 

Veículos da modalidade explicativa aparentam estar aptos a lidar com a realidade da 

automação e dos saltos tecnológicos constantes, na medida em que estão diretamente 

relacionados ao ímpeto profissional que aplica a inovação ao jornalismo (Tendência..., 

Briefing, 2014) e possuem, em suas composições profissionais, grandes entusiastas e figuras 

chave da transformação tecnológica, da adaptação das mídias para uma apresentação moderna 

e encaixe com as plataformas contemporâneas. (KLEIN; The Verge, 2014; SILVER; The 

Daily Beast, 2017; DOCTOR, Observatório de Imprensa, 2014) 

Quanto aos esforços de conceitualização do Jornalismo Explicativo, relativos à 

proposição de uma definição de sua essência prática, acreditamos ter obtido resultados 

interessantes. A proposição de um “Elemento Explicativo” - composto de três qualidades 

basilares: a técnica, a didática e a contextualização – encontra sustento em descrições 

pregressas do Jornalismo Explicativo (Forde, 2007; Parisi, 1998; Explanatory..., Pulitzer 

Prize, 2019), em suas semelhanças com outros subgêneros já, também, apontadas 

explicitamente por outros autores (Fink; Schudson 2013; Soontjens, 2018; Neveu, 2016), em 

descrições propostas para a prática dos novos veículos da modalidade explicativa (Klein; The 

Verge, 2014; Johnson; Recode, 2018; Doctor, Observatório de Imprensa, 2014; Tendência..., 

Briefing, 2014), e por fim, em nosso próprio Estudo de Caso, que aponta como, em 

praticamente todo segmento textual de uma reportagem explicativa produzida por um veículo 

da modalidade, podemos encontrar a presença de intenções didáticas e contextualizantes ou 

exposições de um conteúdo técnico. 

Dado o conjunto de argumentos propostos neste artigo, os quais estão defendendo a 

importância e caracterizando o Jornalismo Explicativo em suas diversas facetas, esperamos 

com esperanças sinceras que este objeto de análise, frutífero por causa de suas diversas 

manifestações e pelo seu caráter adaptativo perante os tempos contemporâneos, possa receber 

maior atenção da comunidade de pesquisa. Acreditamos que pesquisas futuras têm muito 

potencial para expandir a observação deste objeto e buscar propor significados amplos, que 

conversam com a transformação do jornalismo como um todo. Cremos também que o público 

consumidor do jornalismo, aqueles que dão sustento ao ofício em sua forma comercial, pode 

se beneficiar da inclusão dos veículos explicativos no conjunto de suas fontes informativas, e 
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em meio aos seus esforços de compreensão do mundo - pois estes oferecem uma nova 

perspectiva sobre as notícias, uma perspectiva mais profunda, lúcida e crítica. 
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