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_ 7

Apresentação

Gislene Silva, Dimas A. Künsch, Christa Berger e Afonso Albuquerque

Nos últimos anos tornou-se comum dizer que o jornalismo experi-
menta uma grave crise. No Brasil, este discurso esteve inicialmente 
associado à questão do fim da obrigatoriedade legal da formação específica 
em cursos superiores de jornalismo para o exercício da profissão; exigência 
que, durante os últimos trinta anos, mobilizou fortemente a comunidade 
profissional de jornalistas, organizações jornalísticas e outros agentes 
sociais no país. 

Os debates sobre os dilemas atuais do jornalismo não se restringem, 
contudo, ao Brasil: eles têm alcance mundial. Do mesmo modo, o alcance 
desta discussão vai muito além do aspecto que, historicamente, dominou 
o debate brasileiro sobre o tema.

A partir da década de 1980, assistimos a um processo de difusão inter-
nacional do modelo norte-americano de jornalismo, por vezes descrito 
nos termos de uma americanização do jornalismo internacional. O caso 
brasileiro é, a este respeito, excepcional, visto que em nosso país a tomada 
desse padrão como referencial de legitimação profissional dos jornalistas 
tem suas origens já na década de 1950. Contemporaneamente, o exemplo 
marcante disto é o jornalismo da Al Jazeera, emissora comercial sediada no 
Qatar que se constituiu como o principal veículo informativo do mundo 
árabe, além de adquirir uma sólida reputação internacional. 

Ao mesmo tempo, constatamos sinais de esgotamento deste mesmo 
modelo, patentes no declínio das taxas de vendagem/audiência de jornais/
emissoras tradicionais; no surgimento de novos veículos jornalísticos 
– como o liberal Huffington Post e o conservador Drudge Report – que, 
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amparados nos novos recursos proporcionados pela internet, tornaram-
se capazes de competir com veículos da mídia tradicional; no reforço de 
valores e práticas relacionados a um tipo de jornalismo partidário, mesmo 
no seio da mídia tradicional norte-americana – a Fox News é, aqui, 
o exemplo mais notável; o advento de blogs jornalísticos que permitem 
aos jornalistas profissionais estabelecerem contato com seu público de 
modo mais direto, sem se submeterem à lógica das grandes organizações 
jornalísticas; os diversos dispositivos que permitem aos leitores informar, 
comentar e compartilhar opiniões entre si. 

Paradoxalmente, é possível que os dois fenômenos estejam relacionados 
de algum modo: o sucesso na internacionalização do modelo norte-
americano pode ter contribuído para aprofundar a percepção de dilemas 
no jornalismo. Um exemplo particularmente dramático disto foi oferecido 
pela cobertura da sangrenta batalha da cidade iraquiana de Fallujah, em 
2004. Usando, grosso modo, as mesmas convenções jornalísticas, mas se 
dirigindo a públicos diferentes, a CNN e a Al Jazeera apresentaram relatos 
completamente distintos acerca do que estava acontecendo: enquanto a 
primeira enfatizava a dimensão das operações militares envolvida na ação, 
a segunda dava conta principalmente das vítimas civis do confronto.

Não é possível determinar com segurança absoluta se os dilemas com 
os quais o jornalismo se defronta atualmente configuram ou não uma 
crise. E, se há uma crise, não está claro qual o seu alcance. Trata-se da crise 
do jornalismo como um todo? De um determinado modelo normativo de 
jornalismo? De um conjunto de normas e procedimentos umbilicalmente 
relacionado a determinados suportes tecnológicos? 

Do ponto de vista do debate acadêmico, respostas para questões como 
estas não são tão importantes quanto o desafio que se apresenta para tratar 
as perguntas que nos fazemos hoje. Sejam reais ou meramente percebidas, 
as crises oferecem uma excelente motivação para questionarmos os obje-
tos que investigamos para além daquilo que é convencionalmente aceito.  
É com base nesta premissa que a Associação Nacional dos Programas de 
Pós-Graduação em Comunicação (Compós) decidiu organizar o presente 
volume, destinado a coletar contribuições qualificadas de pesquisadores 
brasileiros que se dedicam ao tema. Respostas, conseguimos algumas.  
O melhor, como se poderá ver na leitura do livro, é a oportunidade que 
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nos está sendo dada para formular, tensionar e discutir o que nos interroga 
o jornalismo contemporâneo.

O livro se organiza em três segmentos. A Parte I – Configurações 
Políticas trata de imediato do enfrentamento de novas configurações 
e impasses políticos colocados por este momento. No primeiro texto, 
Informação e boato na rede, Muniz Sodré e Raquel Paiva começam do come-
ço: trazem o velho boato ao moderno tópico da mídia, aquela comu-
nicação oral que seria deixada de lado pela observação crítica porque, sem a 
permanência da escrita, não se prestaria à comprovação e também porque 
seria o lugar de bolhas desinformativas, infladas por maledicência, temores 
e interesses. Isto no ambiente do pacto de credibilidade que os públicos 
fir mam com a imprensa informativa e no posicionamento doutrinário dos 
jornalistas de se apoiarem na presunção de que expressam a verdade da 
vida social imediata. Esse pacto, no entanto, estaria sendo abalado pelo 
funcionamento das novas tecnologias da informação, entretenimento e 
mercado. Os autores perguntam se haveria uma relação entre baixa qua-
lidade da informação apurada e excesso de fontes, e ainda o que pode 
acontecer quando se perde a confiança na mediação histórica da im-
prensa. A preocupação é com o vale-tudo visível na coligação implícita 
da mídia corporativa com as chamadas redes sociais na internet, as mídias 
complementares.

São impasses desta mesma ordem que o texto de José Luiz Aidar Prado 
e Beatriz Becker, Das modalizações para consumidores à reterritorialização de 
cidadãos politizados, também traz aqui. Colocando-se entre o descrédito 
dos referenciais iluministas que ainda amparam as diretrizes dos relatos 
jornalísticos e o otimismo exacerbado pelo determinismo tecnológico, 
os autores argumentam em favor do lugar simbólico do jornalismo para 
além dos limites das comunicações hegemônicas, ou seja, como prática 
social junto às ações contra-hegemônicas nas sociedades complexas. 
Territorialidade e lutas políticas na esfera pública orientam a reflexão sobre 
a necessidade de reinvenção de práticas jornalísticas capazes de reafirmar o 
jornalista como mediador social e não apenas como tecnólogo de discursos. 
Consideram, claro, que a inserção de novos atores sociais nos discursos 
jornalísticos não garante, necessariamente, a diversidade e a pluralidade de 
interpretações inerentes às práticas democráticas, já que constituem, muitas 
vezes, um simulacro despolitizado de interação, sob claros interesses de 
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fidelização dos telespectadores-usuários por parte das grandes empresas de 
mídia, interessadas em incorporar essas vozes apenas de modo aparente. 
Porém, sugerem que processos colaborativos de construção da notícia na 
web podem se constituir como formas não hegemônicas e independentes 
de produção, gestão e circulação da informação. Seriam elas territórios 
contra-hegemônicos geradores de opiniões e discursos transformadores 
das relações de poder estabelecidas pelas instituições e pelos governos.  

No texto seguinte, Entre jornalismos e poderes, Maria Helena Weber e 
Marja Pfeifer Coelho fazem uma inserção mais funda justamente nos 
limites e apropriações do jornalismo em relação ao poder do Estado, 
da política e dos governos. As autoras partem da premissa de que há 
diferentes modos de exercer o jornalismo ao considerarem, nas diversas 
relações com a imprensa, os inúmeros modos de agendamentos em 
busca da visibilidade desejada por atores e instituições. Problematizam o 
jornalismo institucional a partir de uma ordem profissional, tecnológica 
e deontológica que tem reforçado consideravelmente os sistemas de 
comunicação do Estado brasileiro e ampliado a difusão do discurso da 
política e sua autonomia nas relações comunicacionais com a sociedade e 
públicos específicos. A hipótese é de que a configuração contemporânea 
da comunicação pública de Estado (mídias, notícias, eventos, produtos, 
prestação de serviços on-line, comunicação direta e espaços de participação) 
fornece elementos para exercício da cidadania, mas amplia e qualifica a 
propaganda sob outros modos e formatos.  O paradoxo estudado seria a 
salutar ampliação dos processos de transparência e, ao mesmo tempo, o 
maior domínio de resultados e das relações. Uma burocracia organizada 
para sustentar a comunicação dos poderes, que, para tanto, vem reunindo 
tecnologia e profissionais que transformam vultosos investimentos em 
matéria informativa, eventos, serviços, propaganda e notícias capazes 
de traduzir e justificar o projeto político e institucional do Executivo, 
Legislativo e Judiciário. 

O boato, a contra-hegemonia informativa frente à própria grande 
mídia e o fortalecimento da comunicação pública do Estado nos leva 
obrigatoriamente a estender a compreensão de tais impasses políticos 
colocados para o jornalismo no século 21 fazendo a retomada dos novos 
cenários éticos que nos são postos pelas inovações tecnológicas do 
ciberespaço. Francisco José Castilhos Karam e Rogério Christofoletti, no 
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texto Fundamentos jornalísticos para novos cenários éticos da informação, colocam 
o foco no elemento moral que preocupa o exercício da profissão de 
jornalista, no sentido de ainda defender sua especificidade como legítima, 
autêntica e credível: sucessão, variedade e intensidade de fiscalizações 
morais ao próprio fazer jornalístico, em sua técnica, sua ética e sua estética, 
tanto pelo cidadão como pelos próprios jornalistas. Entre essas práticas 
críticas, a arena mais evidente seria a dos observatórios de mídia, que 
se multiplicaram com velocidade nos últimos vinte anos no Brasil e na 
América Latina. Para os autores, num ambiente potencialmente inflamável, 
a tensão entre produtores profissionais de conteúdo e amadores tende a 
aumentar à medida que surgem sistemas cada vez mais facilitadores de 
produção, edição e difusão. 

Dos impasses políticos passamos aos desafios epistemológicos que 
se apresentam ora como novos, ora como os mesmos que enfrentamos 
sem pre. Os cinco textos da Parte II – Expansões do objeto se dedicam 
ao desafio de pensar a instabilidade, a mudança, ou crise, se preferirmos,  
a par  tir de reflexões sobre o objeto de pesquisa do jornalismo. Em As estéticas 
do jornalismo em transformação: perspectivas de pesquisa em comunicação, Bruno 
Souza Leal quer verificar o quanto essa possível crise alcança modos e 
convenções narrativas do jornalismo. Parte o autor dos estudos acerca dos 
aspectos estéticos dos fenômenos comunicacionais que buscam superar 
tanto a tradição de valoração dos objetos midiáticos a partir de sua pretensa 
ou falta de artisticidade, quanto um viés de predileção tecnológica, que 
avalia o impacto das inovações técnicas no tecido cultural. A dimensão 
estética das notícias e dos produtos jornalísticos teria, portanto, seu papel 
acentuado nesse cenário de transformações e de possível crise, em que a 
legitimidade institucional do jornalismo sofre com a concorrência de outros 
modos de produção da verdade. Tratar da busca da adesão dos indivíduos 
passa a ser, então, fundamental para a experiência do mundo proporcionada 
pelos veículos jornalísticos e vital para a manutenção ou renovação do 
jornalismo e de seu status institucional de ator social legítimo. Trabalha-se 
com a hipótese de que tradições estéticas aparentemente opostas confluem 
contemporaneamente para a renovação das estratégias de autenticação 
das narrativas jornalísticas, num ambiente instável de transformações. 
Assim, apesar de tradicionalmente visto sob as lentes da objetividade, o 
jornalismo poderia ser observado em um percurso que desenvolve mais 
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de uma forma de narrar os acontecimentos sociais. O pano de fundo atual 
dessa hibridização considera, por um lado, a articulação cada vez maior do 
sistema midiático, na forma de convergência tecnológica e nas exigências 
dos grandes conglomerados de comunicação, e, por outro, o fato de os 
diferentes veículos e produtos terem como horizonte uma experiência de 
recepção e consumo que é ao mesmo tempo comum e concorrencial. 

A mesma inquietação epistemológica está presente no estudo de 
Fernando Resende. Seu texto, Às desordens e aos sentidos: a narrativa como 
problema de pesquisa, propõe a compreensão da narrativa como lugar de 
produção de sentido.  Argumenta que sem este pressuposto muitos dos 
estudos do jornalismo que se pretendem tomados pela narrativa apenas 
tangenciam problemas, reiterando dicotomias e categorizações, sem de fato 
atravessar o próprio jornalismo. A narrativa, antes de ser compreendida 
como um problema de pesquisa a partir do qual se pode também buscar 
conhecer o jornalismo, costuma ser tomada como um fenômeno da 
literatura, um artifício do qual o jornalismo eventualmente lança mão.  Sua 
crítica é incisiva contra um modo atrofiado de compreender a problemática 
da enunciação no jornalismo. Seu propósito, o de problematizar o objeto 
do jornalismo para além de sua clássica vontade de verdade e compreender 
melhor a força e a velocidade com que as narrativas migram de um suporte 
técnico a outro e suscitam diferentes e múltiplos modos de narrar. 

Ainda com atenção na narrativa jornalística, segue-se o mergulho 
destemido de Márcio Serelle para pensar o horror nas notícias. Da sedução 
e do abalo: a narrativa jornalística do horror encara a recusa daqueles que não 
querem ouvir ou que, quando ouvem, reprovam o caráter explícito e o 
detalhismo do relato. Expõe o que se passa na acusação comum de que 
essa narrativa, permeada pelo sensível, acaba por delinear, na lógica do 
espetáculo, um outro campo que não o do jornalismo considerado de 
referência, e que por isso deve ser afastada, condenada à invisibilidade e 
amnésia ou restrita aos tablóides ditos sensacionalistas. Inspirado em Susan 
Sontag, na necessidade de se ampliar a consciência acerca das atrocidades 
no mundo, seu estudo problematiza a narração do horror pelo jornalismo, 
busca compreender o modo como a narrativa do horror nos afeta e em que 
consiste sua sedução. A consciência de que a mídia faz uso da sedução do 
horror resultaria, por vezes, em repulsa, reivindicada por uma elite ilustrada, 
que tenciona afastar do jornalismo dito sério as representações mais 
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explícitas de atrocidades, como se o ato de noticiá-las, em sua crueldade, 
fosse, como diz o autor, uma forma de sensacionalismo ou de jornalismo 
primitivo. Estaria implícita aí também a estratégia de preservação de certo 
mundo regido por uma felicidade obrigatória. Algumas reportagens, 
porém, conseguiriam narrar o horror. Assim, o relato jornalístico, fazendo 
uso de uma importante faculdade da narrativa, poderia operar modos de 
compreensão de realidades. Por sua vez, a narrativa jornalística, como 
objeto de estudo, poderia levar-nos a uma apreensão do horror.

Lugar privilegiado para se prosseguir nesse percurso reflexivo teria, sem 
dúvida, a narrativa do fotojornalismo. Por isso, num texto inconformado, 
Benjamim Picado reclama da pouca densidade demográfica deste segmento 
como objeto de pesquisa do jornalismo. O fotojornalismo estaria esquecido 
de investigação sobre seu caráter comunicacional, discursivo, institucional 
e mesmo profissional da atividade fotojornalística. Ao tratar dos Pastiches 
e perplexidades: limites e devires da discursividade visual no fotojornalismo, ele 
se propõe a avaliar os benefícios possíveis de uma maior atenção aos 
regimes visuais que orientam a cobertura jornalística, apontando como 
que em outros contextos intelectuais o pensamento sobre os problemas 
do fotojornalismo se constitui com força considerável, sendo reconhecido 
como importante elemento da reflexão sobre o predomínio das formas 
visuais na configuração de inumeráveis aspectos da experiência cultural de 
nossos dias. Sem se esquecer de um olhar crítico sobre a reificação das figuras 
canônicas da cobertura visual, seu estudo persegue um entendimento das 
imagens do mundo que encontram uma acolhida na compreensão dos 
fatos diários, na qual a urgência e a exacerbação das paixões cederiam lugar 
a um regime mais contemplativo e nem por isto menos engajado nas ações 
e na compaixão que as imagens do fotojornalismo podem instilar.

Esse tempo mais vagoroso perceptível em alguns exemplos jornalísticos 
aparece também no texto que encerra esta segunda parte. Em Jornalismo 
e tempo profundo: o trabalho de Nelson Araújo no Globo Rural, José Eugenio 
de Oliveira Menezes e Monica Martinez investigam como elementos 
da tradição do jornalismo literário – ampla pesquisa temática, redação 
primorosa, traços de uma cultura do ouvir que dá voz aos protagonistas e 
cria cenários sonoros e imagéticos envolventes – permitem a captação de 
um tempo profundo nas reportagens audiovisuais. Tratando de reportagens 
de televisão, a análise de um objeto empírico específico feita pelos autores 
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se dá na tensão entre duas posturas, sem temores quanto às mudanças 
tecnológicas e econômicas também enfrentadas pelo telejornalismo hoje 
e sem deslumbramento com utopias digitais. Eles nos perguntam se 
haveria algum espaço midiático ou algum profissional contemporâneo 
nos ambientes audiovisuais ocupado com esta contraparte jornalística 
profunda, que engloba tanto o contexto teórico da cultura do ouvir quanto 
o instrumental técnico das entrevistas de profundidade. Encontram e 
demonstram uma resposta. 

No conjunto destes cinco textos, o que temos são amplificações de 
fronteiras metodológicas e epistemológicas, com acenos para expandir a 
própria noção de objeto de estudo do jornalismo, nas direções as mais 
diversas, com cuidado investigativo para desordens, seduções, horrores, 
estéticas, regimes visuais e temporais do jornalismo como fenômeno 
narrativo por excelência. 

Os textos que compõem a Parte III – Experiências e impactos 
vêm contribuir um tanto mais a respeito de todas essas perturbações, 
com forte ênfase, porém, na investigação empírica e na tecnologia digital. 
Na comentada crise entre velhos e novos modos de se fazer jornalismo, 
passam por revisão algumas experiências jornalísticas. Experiências da 
recepção e da produção e ainda de duas salas, a do ensino e a de redação. 
Anna Paula Knewitz e Nilda Jacks, em Reconfigurações nas práticas de 
leitura de notícias: como convivem o jornalismo impresso e o digital, partem de 
pesquisa de recorte etnográfico junto a leitores de portal, numa amostra 
de 16 entrevistas, para pensar as práticas de leitura de notícias diante da 
série de transformações que as consagradas características do webjorna-
lismo, especialmente interatividade, hipertextualidade, multimidialidade 
e atualização instantânea, vêm introduzindo no modo de produzir, apre -
sentar e ler o conteúdo jornalístico. Trabalham em dois eixos, o dia-
crônico (jornal impresso → jornal digital), preocupado em identificar 
rupturas e continuidades entre essa modalidade jornalística, e outro, 
sincrônico (tecnicidades → ritualidades), destinado a examinar como 
as transformações desta tecnologia são incorporadas no cotidiano dos 
leitores. O objetivo é chegar à proposição de uma tipologia de leitura.  
A escolha das autoras em estudar sujeitos adeptos a ambos os formatos está 
amparada justamente no entendimento de que ler notícias, na atualida-
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de, envolve misturar propósitos, gestos, sensibilidades e habilidades dos 
jornais impresso e digital.

Trata-se, agora, de ver mais localizadamente os rearranjos por que pas-
sam as práticas vigentes de recepção e consumo midiático quando novas 
formas de produção, armazenamento e transmissão de informações são 
integradas à vida social. Este trajeto investigativo continua, portanto, nos 
dois textos subsequentes: Usuário antropofágico e produsage: novas lógi-
cas de relação com o jornalismo, de Joana Ziller e Maria Aparecida Moura,  
e Jornalismo em microblogs: um estudo das apropriações jornalísticas do Twitter, de 
Gabriela Zago e Raquel Recuero.  

O primeiro deles, ainda no continuum entre produção e recepção 
midiáticas, tem como objeto os fluxos digitalizados, a apropriação de 
con teú dos, sua alteração, republicação e compartilhamento por parte de 
sujeitos comuns que compõem uma lógica dentro da qual, defendem as 
autoras, deixa de fazer sentido falar em leitores, ouvintes, espectadores.  
À instância da recepção se sobreporiam atividades de mediação e produção 
de conteúdos, o que levaria à noção de produsage. Investigando várias 
situações jornalísticas recentes, as autoras sugerem que os produsers 
estariam incorporando livremente os conteúdos jornalísticos produzidos 
por portais, blogs, TVs, rádios, jornais, revistas.  Como mostra este estudo, 
a reprodução/mediação de notícias é uma das tônicas nos sites de redes 
sociais: 60% dos usuários de sites de redes sociais afirmam obter nesses 
sites toda a informação necessária à sua atualização. Como um desses 
fluxos, o jornalismo apropriado por produsers, publicado em portais ou fruto 
do trabalho de jornalistas independentes parece se impor como atividade 
social. Nesse quadro, o jornalismo de massa resiste, hesita, concede ou 
apropria? 

Respostas outras trazem o texto sobre as possíveis apropriações dos 
microblogs pelo jornalismo. A investigação sobre jornalismo e Twitter fei-
ta por Zago e Recuero vai retomando formas de uso da ferramenta com 
base em estudo realizado em maio de 2008 e complementado em no-
vembro de 2010 com um total de 566 contas no Twitter de organizações 
jornalísticas, jornalistas, blogs e mídia colaborativa.  O apontamento central 
se dá na múltipla utilização pelas organizações jornalísticas do potencial 
dos microblogs para a produção de conteúdos originais e diversificados, em 
um formato alternativo e econômico de produção de conteúdo. Como 
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constatação, o entendimento de que as tecnologias digitais tornam possível 
a formalização pública de um processo antropofágico, de deglutição e 
republicação. 

Mas ainda temos de nos haver com outros dois lugares quando nos 
propomos aproveitar a oportunidade deste livro na formulação de questões 
que façam pensar e fazer melhores jornalismos: a sala de aula e a sala de 
redação. Alex Primo e uma equipe de pesquisadores olham para a sala 
de aula. Apresentam uma Cartografia do ensino de jornalismo digital no Brasil 
em 2010: um mapa de conquistas e desafios. Em pesquisa empírica realizada 
junto a 102 instituições de ensino superior, de todos os estados do país, 
verificou-se que 80% delas oferecem disciplinas ligadas diretamente ao 
ensino de jornalismo digital. Nessa investigação, procuraram dar conta 
da constante mutação do jornalismo em redes digitais para o ensino dessa 
modalidade nas universidades brasileiras, observando as alterações na 
infraestrutura, produção laboratorial, disciplinas, softwares e currículos, 
forjadas na necessidade da reorganização e reinvenção de determinadas 
práticas profissionais da área. 

Na outra ponta, na sala de redação, vai Beatriz Marocco. Ao investigar 
O saber que circula nas redações e os procedimentos de controle discursivo, num 
contexto de unificação das equipes de produção de veículos impressos, 
radiofônicos e televisivos, sua proposta é um deslocamento epistemológico 
na instância das práticas para explorar o saber que circula nas redações, no 
duplo movimento da experiência do pesquisador e do jornalista profissional. 
Com base em enquete realizada com repórteres de 51 jornais, a pesquisa 
procura evidenciar os procedimentos internos de controle discursivo 
que são exercidos sobre as práticas jornalísticas. A hipótese se sustenta 
na percepção de que, em funcionamento, as tais práticas jornalísticas não 
seriam somente comandadas pela instituição, prescritas pela ideologia ou 
guiadas pelas circunstâncias, certos acontecimentos e alguns indivíduos; 
elas teriam também procedimentos regulares que evidenciam o que se diz 
e o que se faz, como regras e razões. Continuaria sendo forjado, então, 
um saber jornalístico que aproxima diferentes redações num processo 
ininterrupto de circulação e partilha de procedimentos disciplinares 
afirmados há quase dois séculos. 

Com esse conjunto de textos, esperamos ter alcançado o nosso pro-
pósito de pensar o jornalismo de modo mais largo e abrangente, tendo em 
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vista sua natureza histórica, seus fundamentos culturais e tecnológicos, 
seu processo social de produção, circulação e consumo, suas relações 
com outras formas de produção textual.  Acreditamos que a diversidade 
das questões de ordem política, ética, epistemológica, teórica, empírica, 
metodológica, prática e técnica do fenômeno noticioso tratadas aqui neste 
livro revela muito das limitações, críticas e possibilidades da pesquisa sobre 
este atraente objeto comunicacional.
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Configurações políticas
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Informação e boato na rede

Muniz Sodré e Raquel Paiva

“Quando as pessoas deixam de acreditar em alguma coisa, o risco não 
é de que passem a acreditar em nada, e sim de que acreditem em qualquer 
coisa”. (CHERTESTON, 2010, p. 98)1 A reflexão de Chesterton pode 
servir para lançar alguma luz sobre o estado atual da nossa comunicação 
pública. Com esta expressão, designamos não apenas a mídia (o complexo 
de jornais, revistas, rádios, tevês e internet), mas também a comunicação 
oral e quotidiana nas instituições que, bem ou mal, repercutem os temas 
dominantes no espaço público.

Normalmente, o aspecto da comunicação oral é deixado de lado pela 
observação crítica da mídia. Primeiro, porque, sem a permanência da escrita, 
o que se diz é fugaz, não se presta à comprovação; segundo, porque ali é o 
lugar próprio ao boato que, como bem se sabe, é um conjunto de “bolhas” 
desinformativas, infladas por maledicência, temores e interesses às vezes 
inconfessáveis. La Bruyère, famoso moralista francês do século XVII, dizia 
que “o contrário dos boatos que correm costuma ser a verdade”.

Por que então trazer o velho boato ao moderno tópico da mídia?
Uma hipótese viável como resposta traz à baila a frase de Chesterton.  

É que, em nossa plena modernidade, os públicos firmaram com a imprensa 
informativa um pacto de credibilidade. A ela caberia garantir não apenas a 
livre expressão, mas também a publicização da verdade oculta nos desvãos 
do Poder. Não uma publicidade qualquer, mas uma versão abalizada sobre 
os arcana imperii, isto é, os segredos do mando. A imprensa seria, portanto, 
a antítese do que La Bruyère chamava de bruit, o boato. Por isso, a imprensa 
se investe modernamente do direito moral de narrar, inerente a toda e 
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qualquer testemunha de um fato. Testemunho, em grego clássico, é histor 
– daí, história. Acreditamos numa história porque foi testemunhada, se não 
diretamente ao menos por uma mediação confiável, a cargo do jornalis mo. 
E não se trata de uma crença qualquer, porque essa é a admissão de um fa to 
em cujo horizonte de recepção está inscrita a noção de “esclarecimento”, 
palavra sinônima de “iluminismo” (Erklärung, em alemão). A verdade 
factual esclareceria o público.

De fato, conforme temos frisado (SODRÉ, 2003; PAIVA, 1998), até 
mesmo em seus instantes panfletários ou em seus manifestos típicos do 
publicismo (o jornal artesanalmente produzido, mas politicamente definido 
como tribune aggrandie, na formulação de Benjamin Constant), a imprensa 
queria de algum modo esclarecer um público, ora trazendo à luz o que se 
ocultava nos desvãos do Poder como “segredos de Estado”, ora tentando 
fazer passar uma ideia ou uma causa como indutoras de modernização e 
progresso. Emergindo historicamente na passagem do Estado absoluto ao 
Estado de direito, como porta-voz dos direitos (civis) que inauguram a 
modernidade da cidadania, a imprensa traz consigo a novidade ideológica 
da liberdade de expressão, além de uma retórica persuasiva enquanto 
narrativa princeps da atualidade.

Perpassada pelo compromisso histórico para com a ética do liberalismo, 
essa narrativa procura assegurar a seus públicos que cabe à imprensa, 
desde os começos do regime republicano europeu, assegurar ao cidadão 
a representatividade de sua palavra, de seus pensamentos particulares, 
garantindo assim a sua liberdade civil de exprimir-se ou manifestar-se 
publicamente. Esta função, que é a virtude intrínseca do jornalismo, lastreia 
eticamente o pacto de credibilidade implícito na relação de entre os meios 
de comunicação e a sua comunidade receptora. Seja no jornalismo escrito 
ou eletrônico, o dever do jornalista para com o público-leitor é noticiar uma 
verdade, reconhecida como tal pelo senso comum, desde que o enunciado 
corresponda a um fato, selecionado por regras hierárquicas de importância. 
Tradicionalmente, se o jornalista não se especifica editorialmente como 
comentarista (comment é algo diverso de news), o seu enunciado “noticioso” 
obriga-se a explicitar a distinção entre informação pura e opinião, isto é, 
entre o relato supostamente imparcial e objetivo de um acontecimento e a 
tomada de posição subjetiva sobre a natureza do fato. 
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A imprensa legitima-se, portanto, por um “regime de veridicção”2 de-
cor rente do preceito das liberdades civis instituídas pela Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão. Sua posição institucional, para além 
dos limites empresariais do “negócio” jornalístico, resulta da definição e 
do empenho de liberais, a exemplo de Benjamin Constant, para quem a 
única de todas as liberdades que não pode ser suspensa é a de imprensa, por 
funcionar como uma efetiva condição das outras. Foi assim que a imprensa 
livre pôde ser reconhecida como obra do espírito objetivo moderno e, deste 
modo, constituir um pano de fundo ético-político que tornaria escandaloso 
para a consciência liberal, em qualquer parte do mundo, o fenômeno do 
jornalismo sensacionalista, ou tornaria condenável pela consciência moral 
do jornalista o falseamento ou o encobrimento da verdade factual.

Isso significa que o jornalismo de fato enuncie a verdade? 
Claro que não, responderia qualquer pensador armado de boa lógica. 

Descombes (1977, p. 88), por exemplo: 

A enunciação do verdadeiro é possível? Não, ela não é pos-
sível se o erro é universal. O sujeito pode se enganar se ele faz 
subtrair-se o verdadeiro por suas próprias palavras, e pode 
compartilhar o seu erro com outros, se ele os seduz, embora 
não se veja por que o erro não se generalizaria junto a todo 
mundo, cada um afirmando que compreende muito bem o 
sentido daquilo que na verdade não tem sentido nenhum. 

Pensar no jornalismo nos termos deste raciocínio leva a se concluir que 
não está ali em jogo nenhuma demonstração lógico-filosófica da verdade, 
e sim um pacto de credibilidade que, como toda convenção, institui as 
suas próprias regras (ficcionalmente sedutoras) de aceitação do pactuado.

O que se pactua é um tipo particular de “conhecimento de fato”, nos 
termos da definição de Hobbes:

Há dois tipos de conhecimento: um é o conhecimento de fato, 
e outro o conhecimento da conseqüência de uma afirma ção a 
respeito de outra. O primeiro não é outra coisa senão sensação 
e memória, e é conhecimento absoluto, como quando vemos 
realizar-se um fato ou recordamos o que se fez; deste gênero 
é o conhecimento que requer uma testemunha. O último se 
denomina ciência. (HOBBES, 1979, p. 67)
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O conhecimento dos fatos redunda, na verdade, em História, em torno 
da qual sempre girou o jornalismo, mesmo sem pretensões de essência ou 
sequer de sistematização de seus registros. O que os fatos, em si mesmos, 
nos transmitem são conhecimentos contingentes, isto é, que poderiam ser 
de outra forma, relativos, não necessários.

Mas por que a sedução retórica? Para uma resposta, é preciso levar em 
conta que a notícia não se estrutura em função dos conteúdos lógicos de 
um relato, mas principalmente em função dos mecanismos receptivo-
cognitivos do público-leitor, isto é, de sua atenção, o que implica estruturar-
se em função da “comunicabilidade”, portanto em função de mecanismos de 
sedução ou de convencimento. Isto quer dizer que, na retórica implicada, não 
predomina qualquer arcabouço lógico-argumentativo herdado dos clássicos, 
e sim o projeto “psicológico” de implicar o leitor no próprio processo de 
narrar o acontecimento, por meio de uma hierarquização dos enunciados 
que se destina a facilitar-lhe o acesso ao fato, economizando tempo.

No entanto, em sua prática profissional e em seus eventuais posicio-
namentos doutrinários, os jornalistas costumam apoiar-se na presunção de 
que expressam a verdade do cotidiano ou da vida social imediata. “Verdade” 
é então entendida do modo mais familiar ao senso comum, que é a noção 
da correspondência do enunciado aos fatos do mundo: “S é verdadeiro se 
S corresponde a um fato”. Assim, a notícia “homem mordeu o cachorro” 
é verdadeira se um homem efetivamente mordeu um cachorro. Os ló-
gicos e os filósofos da linguagem não se cansam de demonstrar que a 
noção “correspondentista” não funciona em muitos casos. Mas a partir 
deles próprios se pode salvar para o jornalismo uma definição de verdade, 
desde que vinculada ao humano: “[tais teorias] têm o mérito de relacionar 
o conceito de verdade aos interesses humanos, como linguagem, crença, 
pensamento e ação intencional, e essas conexões é que tornam a verdade a 
chave de como a mente apreende o mundo”. (DAVIDSON, 2002, p. 20) 

Na realidade, desde o antigo grego, existe o que se pode chamar de 
“verdade do necessário” (pertencente à lógica, à ciência) e “verdade do 
verossímil” (pertencente à retórica). Diferentemente da primeira – para a 
qual a verdade do enunciado independe de quem a enuncia –, a segunda 
inclui o sujeito da enunciação, isto é, aquele que diz ter a sua própria fa-
la uma conformidade com a verdade, portanto, uma verossimilhança.  
A ideo logia do campo profissional procura sempre fazer passar a ideia de 
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que a verdade do jornalismo pertence ao enunciado, ao invés da enuncia-
ção. A realidade, porém, é que, no pacto implícito entre o jornal e seu leitor, 
figura a cláusula de que o discurso do jornalista deva ser crível para que o 
público lhe outorgue o reconhecimento da verdade. Essa credibilidade não 
nasce simplesmente de uma lógica do enunciado, e sim de uma hegemonia 
da enunciação, o que pressupõe uma luta ou um embate dos enunciados, 
de acordo com a variedade dos atores no acontecimento.

Ocorre, assim, mais do que a verdade, “um” a sutil economia da aten-
ção, lastreada pelo pacto de credibilidade. O problema é que, de algum 
modo, esse pacto tem sido abalado pelo funcionamento da mídia, palavra 
algo abstrusa, mas que vale como conceito da ampliação da velha imprensa 
por meio de novas tecnologias da informação, entretenimento e mercado. 
Com efeito, na medida em que a imprensa agiganta o seu poder como ator 
social, tornando-se “mídia” (uma forma de vida articulada com mercado e 
tecnologias da informação) num contexto de esvaziamento do liberalismo 
clássico, vai-se ampliando tecnologicamente o espaço público tradicional, 
embora se tornando caduca a velha exigência ética de livre manifestação 
da subjetividade civil. Isto já é perfeitamente visível nos Estados Unidos, 
um dos principais solos fundadores do liberalismo publicista, tradicional 
centro exportador de modernizações jornalísticas e o mais bem realizado 
modelo de organização capitalista da mídia. 

A mídia é hoje intelectual coletivo da liberdade exclusiva de mercado: 
não mais agente de universais do esclarecimento burguês, e sim do global 
financeiro e mercantil. Dispositivo de dominação sensorial e simbólica, 
ela não oculta o seu compromisso histórico com o espírito objetivo dessa 
ordem, explicitando as suas estratégias de identificar, marcar e fixar em seus 
lugares os sujeitos do consumo, cada vez mais dispersos e fragmentários 
em suas identidades. 

Isso não implica afirmar a “vitimização” do público por motivo de 
desinformação, uma vez que o público-leitor ou espectador termina sendo 
conivente com o “pacto de comunicação” implícito na forma de vida 
criada pela mídia. É desse modo que o entretenimento e os serviços de 
consumo ganham o primeiro plano das atenções: nos Estados Unidos ou 
na trilha de sua imitação internacional, dá-se o fenômeno da propagação 
de uma forma de notícia que se relaciona mais com frivolidade e parques 
temáticos do que com a velha ideia de público e vida cívica. A mídia não 
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é mais ventríloqua da comunidade nacional, mas intérprete de si mesma 
enquanto boca orgânica do mercado.

No que diz respeito à esfera pública, os códigos deontológicos (a mo-
ra lidade dos deveres) das empresas de comunicação costumam ser belas 
palavras ao vento. A ética comunitária ou coletiva, reserva de sentido 
para o liberalismo político, desceu pelo ralo. Daí, a margem para que se 
multipliquem no novo espaço público, publicitário ou cibernético, todas 
as taras que sempre constituíram o outro lado da moeda moral. A mídia 
de hoje, com raras exceções, passa ao largo das virtudes cívicas implicadas 
no esclarecimento, que vêm se tornando desnecessárias pelo mercado do 
entretenimento e do falatório.

Entretenimento: Não é preciso acreditar naquilo que nos diverte ou 
nos faz rir: simplesmente, rimos; informação: com a disseminação tecno-
lógica do falatório (o discurso infinito do rumor social), desaparecem 
progressivamente os critérios de estabelecimento da face pública da verdade, 
isto é, o veraz. Nesse transe, multiplicam-se na mídia mundial, em todas as 
suas declinações técnicas, em todos os suportes, os falsos rumores, os boatos, 
assim como as esforçadas tentativas de desconstrução das mentiras.

Um exemplo recente é dado por Thomas L. Friedman, jornalista do 
The New York Times, ao relatar a desconstrução, pelo programa jornalístico 
de Anderson Cooper na CNN, do boato de que a viagem do presidente 
Obama à Ásia custaria duzentos milhões de dólares por dia. Havia circu-
lado na internet, na véspera da viagem de Obama, que ela custaria aos 
contribuintes duzentos milhões de dólares por dia, o que daria dois bilhões 
ao fim de dez dias. Sabedor de que a oposição direitista dos republicanos ia 
usar a informação, transmitida sem apuração nem provas, Cooper trouxe 
a público o absurdo da notícia, desconstruindo-a. Escreve Friedman 
(2010): 

Esse tipo de ‘informação’ sublinha quanto adiante de seu 
tempo estava Mark Twain quando disse, um século antes 
da Internet que ‘a mentira pode viajar por meio mundo 
enquanto a verdade ainda está calçando os sapatos’. Mas 
também mostrou que há um antídoto para o jornalismo 
malicioso – o bom jornalismo.
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Um exemplo mais próximo de nós é dado pelo atual funcionamento 
de redes sociais como o Twitter: junto com todo o falatório e todas as 
pequenas informações, sobre cuja veracidade, paira a suspeita contínua. 
Na última semana de novembro de 2010, quando facções de traficantes 
de drogas se uniram para reagir às medidas governamentais de controle da 
criminalidade no Rio de Janeiro, os boatos de arrastões e incêndios, ao lado 
de informações factuais, propagaram-se na Internet como um rastilho de 
pólvora, contribuindo para disseminar o pânico coletivo. As autoridades 
advertiam então a populações sobre as zonas de perigo, mas ao mesmo 
tempo sobre as informações passadas nas redes sociais sem mediação. Apesar 
de todo o esforço de distinção entre o veraz e o falso, sem uma mediação 
pactuada, nunca se pode realmente saber se é verdadeiro o enunciado que 
desmente o falso.

redação e apUração

O que tem a dizer sobre o assunto o campo comunicacional brasileiro? 
Os cursos de jornalismo no país na década de 1970 e 1980 estavam 
fortemente assentados em dois pilares: redação e apuração. E toda uma 
geração de jornalistas se formou a partir dessas premissas, ambas tidas como 
fundamentais para a tarefa/missão de relatar um fato ou acontecimento. 
Regrinhas básicas montadas a partir do “o que, quem, quando, onde, 
como e porque” se consolidaram como dogma para toda uma geração 
de profissionais saídos das faculdades. Inúmeras teorias do jornalismo se 
concentraram em descrever e teorizar sobre o sentido da profissão, sempre 
partindo da suposta evidência de que essa compreensão estava na base do 
senso comum sobre o conhecimento e o exercício da profissão.

Com as novas formas de relato de fatos, em função do advento das 
novas mídias e da convergência midiática, em que o celular se consolidou 
como o mais ágil instrumento transmissor e receptor de mensagens, a re-
dação tradicional sofre uma modificação substancial. Entretanto, não há 
nessa nova redação nada de inovador, se considerarmos o diagnóstico de 
Barthes (Informação verbal)3, em um dos seus seminários nos idos 70 na 
Sorbonne, sobre a literatura de ficção. A nova redação, certamente diria 
Barthes, não é inovadora e revolucionária, simplesmente porque não há 
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uma mudança na forma. Isto porque o velho e bom lead continua em ação 
e talvez muito mais vigoroso e resplandecente do que antes. Afinal, muitos 
dos recursos atuais (vide Twitter, Facebook) pautam-se por um número 
reduzido de toques exigindo objetividade absoluta, concisão e sedução 
exacerbada.

Se a redação não tem um novo formato, mas tão e simplesmente 
uma exacerbação do seu formato inicial, montado basicamente no lead e 
no sublead, o que se diz da apuração é bastante diferente. Isto porque a 
apuração tem hoje duas características definitivas: sua baixa qualidade e 
excesso de fontes. Haveria uma relação entre esses dois fatores? É o que 
pretendemos sugerir, não sem antes partirmos da hipótese de que a falha 
na apuração e o excesso de informação em circulação ou à disposição têm 
produzido um ambiente em que as notícias circulam de maneira acelerada 
consolidando o ambiente de boato.

Prestes a encerrar o seu governo, o Presidente Lula, “ameaça” com a 
sugestão de que irá, tão logo saia do cargo, se transformar em blogueiro e 
twitteiro, numa referencia direta às inúmeras ondas, escândalos e notícias 
gerados neste ambiente durante os oito anos de seu mandato.4 O lastro de 
confiabilidade que caracterizaria o jornalismo tradicional foi substituído 
pelo lastro da celebridade, que facilmente assina um blog. A assinatura é a 
única garantia da veracidade da informação, ou seja, não há garantia. 

Fora isso, tudo é rumor, consolidando-se um ambiente semelhante 
ao da teoria da “tabula rasa” (Tabula se refere a uma superfície de pedra 
para o ato de escrever; Rasa, feminino de rasus, significa apagado, “em 
branco”), do filosofo inglês John Locke. Na teoria, Locke se dispunha 
a afirmar que todos somos iguais no nascimento, indistintamente sem 
conhecimento, sem acesso a nada, somos uma “folha em branco”, uma 
“tábula rasa”. Na am biência das novas mídias e das redes sociais, sem 
mediações cívicas, cada um de nós é no fundo qualificado como “tabula 
rasa”, capaz de gerar e receber informação.

É preciso recordar também que a geração indistinta de informação 
tem sido, até o momento, incensada por grande parte da mídia, que vê na 
“interatividade”, principalmente a capacidade de alimentar seu banco de 
informações e de criatividade. Tornamo-nos todos repórteres, redatores 
e fotógrafos. O ambiente de desqualificação da formação universitária 
também corrobora esse clima de produção desqualificada. E assim seriamos 
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capazes de viver para sempre não fosse o espectro da boataria que nos 
ronda, porque, afinal, o risco do boato levado ao infinito é a descrença total 
ou a crença em qualquer coisa. 

Na onda do vale tudo, o império da imagem é o vencedor. Uma imagem 
– ainda que paire sempre sobre as cabeças dos receptores uma presunção 
de certeza tecnológica – cada vez mais adquire o velho caráter testemunhal 
definidor do bom jornalismo. A foto diz o fato, poucos toques narram o 
acontecimento e tornamo-nos todos seguidores vorazes das informações 
em pílulas.

A lástima de tudo não é só que se tenha uma informação com uma 
versão única. Essa prática, aliás, tem se normatizado cada vez mais, de 
maneira a ser possível até que, dentro de pouco tempo, a determinação 
de se ouvirem os dois lados de uma questão possa tornar-se anacrônica. 
O problema mesmo é que o fantasma do discurso único cada vez mais 
nos assombre como uma realidade no horizonte não muito distante.  
A disposição para a diversidade, para se alcançar o olhar inclusivo e 
humanista, cada vez mais se desloca para a utopia. 

Recentemente, o filósofo francês Alain Badiou (2011) reafirmou em 
entrevista a importância da ideia na era atual – ideia como possibilidade de 
pensamento e reflexão. E por isto mesmo elegia, dentre todas as ideias, o 
marxismo. Note-se bem que ele não sugere o marxismo como sistema de 
governo, mas como teoria sobre a qual devemos nos debruçar nesta busca 
do olhar igualitário para com o outro. 

O olhar pleno de aceitação do Outro, bem sabemos é uma utopia 
dificilmente alcançável no atual patamar civilizatório. Entretanto, é um 
imperativo político da diversidade cultural o empenho coletivo para não 
se perder de vista pelo menos o olhar abrangente sobre o outro e sobre 
sua realidade. A apuração metódica, como prática emblemática, não 
pode morrer, ainda que feneçam gêneros jornalísticos, como a grande 
reportagem, que fez a cabeça de toda uma geração, com suas narrativas 
recheadas de informações, fontes, pontos de vista diferentes. 

E se todos perdemos, perdem muito mais as novas gerações, que sequer 
podem imaginar-se lendo algo para além dos 143 toques do twitter. A perda 
está para muito além da mera redução de caracteres: a perda é cognitiva e 
mensuravelmente social. O ganho promovido pela intensificação infor-
mativa pode não estar além do estágio da fase oral, em que sobressai o 
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lado negro da força, a implosão do sentido, calcinado em um universo de 
boatarias, vaticinada por Baudrillard nos anos 80.

Um “qUalqUer” sem valores

Na crise da credibilidade mora o risco atual da mídia junto aos seus 
públicos. Se nela deixamos de acreditar, poderemos, como diz Chesterton, 
acreditar em “qualquer” coisa. “Qualquer”, adjetivo e pronome indefinidos, 
implica neutralidade quanto às qualificações de uma coisa ou de alguém. 
O “qualquer” é sem atributos nem valores. Quando aceitamos “qualquer 
coisa”, pouco importa o que nos apareça, estamos dentro da lógica do 
indefinido.

É assim com a informação sem critérios coletivos consensuais para se-
le cio narmos a coisa em que acreditamos. É o que pode acontecer quando 
perdemos a confiança na mediação histórica da imprensa. Muita tinta e 
muitos bytes já se gastaram em análises dessa crise de credibilidade, que 
atinge desde as referências mundiais (o New York Times, por exemplo) até 
as regionais.

E não se trata apenas de texto: as suposições quanto à verdade referen-
cial da própria imagem costumam ser abaladas pelas tecnologias digitais. 
Os dia gnósticos neste sentido tornam-se correntes. Assim é que o artista 
e pesquisador britânico David Hockney (apud SODRÉ, 2009, p. 60), em 
entrevista ao jornal The Daily Telegraph, sustentou que a fotografia pode estar 
“perdendo o crédito como espelho da verdade”. Citando uma contrafação 
do Daily Mirror (o tablóide havia publicado na capa uma foto em que 
um suposto soldado inglês urinava no rosto de um prisioneiro iraquiano, 
mas depois se descobriu que era uma montagem), ele afirmou: “Nós não 
sabemos mais como olhar para uma foto”. O coeficiente de inverdade da 
fotografia aumenta com a imagem digital, a tal ponto que “daqui a algum 
tempo, vai ser impossível acreditar no que estamos vendo nos jornais”.

O fenômeno é mundial, não é aqui o caso de ser exaustivo quanto a 
exemplos. Trata-se, sim, de olhar ao redor, na paisagem nacional, e tentar 
ver o que está acontecendo na “coligação” implícita da mídia corporativa 
com as chamadas redes sociais na internet. Eticamente, é parecido com 
certas coligações partidárias: vale tudo.
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A diferença é que a coligação midiática ocorre sem que os envolvidos 
disso se deem grande conta. Fala-se de “mídias complementares” sem 
perceber que as regras de produção de veracidade valem apenas para um 
campo técnico (o do jornalismo) com limites traçados, ao longo dos tempos, 
por sutis negociações discursivas entre os sistemas profissionais e seus 
públicos. Sem esse jogo semiótico, entram em cena a mentira e o boato.

O fenômeno recrudesceu com a última campanha eleitoral para a 
presidência da república. Ao tomar partido (o que não se configura como 
escandaloso, uma vez que os jornais podem perfeitamente espelhar 
as preferências das frações de classe social que os sustentam), a mídia 
hegemônica confundiu frequentemente fato com opinião e boato. 
Assimilou acriticamente os “rumores” da rede eletrônica, e esta, por sua 
vez, perdeu limites e freios. Nela, qualquer montagem, qualquer mentira 
pode ser respaldada por milhares de “acessos”. 

Obviamente, pode-se fazer o mesmo com versões contrárias, com 
pron tos desmentidos. Mas não se consegue instaurar o contraditório da 
democracia, porque o boato predomina pela força sedutora do imaginário, 
é mais “virótico” do que a comunicação do fato. Na rede eletrônica, 
podem ser curtas as pernas da mentira, mas são certamente muito velozes.  
Um furacão também é veloz, mas seus estragos podem ser duradouros.

A palavra, como é bom lembrar, é a matéria de que é feita a comunica-
ção que dinamiza a complexa sociedade contemporânea. Esta, por vez, 
é cimentada pela confiança que se possa depositar no sentido pleno das 
palavras, imprescindível à compreensão da realidade. Sem isto não se 
governa, nem há vida social inteligente. Mais: não há vida livre, porque, 
como nos assegura Confúcio, “quando as palavras perdem seu significado, 
as pessoas perdem sua liberdade”. Por isso, não é nada ocioso refletir com 
mais seriedade sobre sugestões correntes quanto a uma discussão pública 
e responsável sobre o funcionamento da nossa mídia. 

notas

1 G. K. Chesterton (1874-1936), escritor e poeta, era um renomado frasista. Autor de 
O homem que era quinta-feira (2010) foi também o criador do personagem detetivesco 
“Padre Brown”. 
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2 A expressão é foucaultiana, embora aplicada a outro contexto teórico.
3 Passagem extraída dos cadernos de Muniz Sodré, aluno-ouvinte de Barthes, em maio 

de 1967, num seminário sobre a literatura de ficção científica na VI Section de l’ École 
Pratique des Hautes Études.

4 Um novo momento no contexto midiático brasileiro ocorreu em 24/11/2010, quando 
o presidente da República concedeu, pela primeira vez, uma entrevista coletiva a 
blogueiros no Palácio do Planalto. Elogiando o que chama de “blogs progressistas”, 
Lula teceu críticas aos jornais brasileiros que “torceram” contra o seu governo.  
Na oca sião, prestou atenção particular ao representante do blog Cloaca News, que diz 
publicar “as últimas do jornalismo de esgoto e dos coliformes da imprensa golpista”. 
Sua missão seria “desmascarar a máfia midiática que infesta o nosso país.”
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Das modalizações para consumidores à 
reterritorialização de cidadãos politizados1

José Luiz Aidar Prado e Beatriz Becker 

territorialização, democracia e inFormação

O desenvolvimento dos meios provocou uma disjunção entre espaço e 
tempo, tornando cada vez mais difusas as percepções das fronteiras entre 
os territórios, físicos ou simbólicos, entre os mundos off-line e virtual. 
(THOMPSON, 1995, p. 36-41) Os discursos midiáticos têm expressiva 
influência na percepção de acontecimentos distantes ou próximos e sobre 
as identidades pessoais e coletivas. Segundo Franciscato (2005) nos relatos 
jornalísticos, o espaço e o tempo são estruturadores das enunciações 
e por meio de seus conteúdos é possível pensar em um tempo comum 
da experiência social: o aqui e o agora naturalizados impõem uma 
ordem e configuram enquadramentos de fatos sociais transformados em 
acontecimentos. As notícias são, simultaneamente, um registro da reali-
dade social e seu produto e reproduzem as estruturas interpretativas das 
instituições, a partir de seus agendamentos. (TUCHMAN apud PONTE, 
2005, p. 152; VIZEU, 2005, p. 13) Assim, referências ao conceito de 
territorialidade associado ao jornalismo e às lutas políticas na esfera 
pública são relevantes para o fortalecimento da democracia. Segundo 
Raffestin (1993) o território é o resultado de uma ação conduzida por 
atores sociais diversos ao se apropriarem, concreta ou abstratamente, de 
um espaço e o domínio da comunicação é essencial para a sua apropriação 
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(RAFFESTIN, 1993) e para garantir a vitalidade da esfera pública. Com base 
no pensamento de Habermas (2003, p. 283-284), muitos compreenderam 
o jornalismo como uma esfera pública democrática que permitiria 
aos homens participar, se reunindo em público num espaço midiático 
supostamente aberto para discutir a sociedade, buscar representação 
e apreender maneiras de exercer sua cidadania. A época moderna, ao 
negar a natureza política à esfera pública, criou sociedades despolitizadas, 
marcadas pela atomização, competição e compressão dos homens em 
massa como produtores e consumidores, o que significa a prevalência 
dos interesses privados na arena pública. O alcance de certo consenso na 
esfera pública, ao qual também se refere Arendt (2004), resultaria, nessa 
visão, de uma ação humana solidária em que a identidade individual e dos 
grupos é assegurada, em um ambiente que possibilitaria aos indivíduos 
compartilharem suas aspirações. O resgate da esfera pública implicaria, 
portanto, a construção de um território de livre manifestação de ideias que 
não se remete a um domínio privado, mas público, onde a comunicação 
e a argumentação passam a se constituir como meios de mudança social. 
Essa visão permite pensar uma possível democracia no âmbito das redes, 
embora parta de uma confiança num lugar transcendental em que o telos 
da linguagem é o entendimento e, por isso, também passível de crítica, 
uma vez que o antagonismo seria entendido como algo a normalizar e não 
como fratura estrutural na teoria da sociedade. 

Um dos princípios norteadores do jornalismo tem sido a construção 
de credibilidade na ética apregoada pela imprensa. Entretanto, a opinião 
pública não é verdadeiramente expressão de uma vontade comunicativa 
coletiva, mas simulacro de uma vontade desejada pelo enunciador, 
atribuída a um sujeito-público projetado pelo contrato de comunicação 
despolitizador. O contrato projeta no texto um diálogo amigável entre 
enunciador e destinatário, mas oculta uma tensão que poderia advir em 
função da diferença interna das múltiplas posições dessa audiência. O des-
tinatário é muitas vezes convidado pelo texto e seu respectivo contrato a 
endossar as palavras de ordem do enunciador e não exatamente a dialogar,  
a apresentar outras interpretações e até a opor-se a uma representação de um 
fato social, o que resulta numa visibilidade da sociedade “monolinguajeira”, 
não em uma multiplicidade prestes a se reorganizar pelo reconhecimento 
da diferença e pela democracia. 
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As identidades e aspirações dos grupos não-hegemônicos não con-
seguem transitar livremente nas economias discursivas e nas repre senta-
ções simbólicas dos sistemas jurídicos, políticos, econômicos e cul turais, 
tam pouco nos textos dos noticiários televisivos e impressos, dando voz aos 
sem-voz. As narrativas mediadas pela televisão valorizam estrategicamente 
o diálogo e a participação do receptor nas suas enunciações, mas direcio-
nam e limitam a participação da audiência numa relação assimétrica.  
Num estudo sobre as contribuições de Buber e Freire para o desen-
volvimento das teorias dialógicas (2004, p. 69-87), Lima assume que 
a comunicação pode ser compreendida como o diálogo necessário para 
dar sentidos e nomear o mundo, um instrumento essencial para pro-
mover autonomia nas relações humanas marcadas pela dominação.  
No entanto, observa que o diálogo é uma condição universal, mas não se 
estabelece entre opressores e oprimidos, nem entre classes antagônicas. 
Mas, pode ocorrer entre indivíduos de classes diferentes, quando a voz 
do oprimido é valorizada e as massas conseguem visualizar a realidade 
que as faz oprimidas por meio do testemunho que, em forma de diálogo 
político, implicaria em profundas mudanças políticas e sociais. Pensemos 
então como o testemunho e processos dialógicos são ou não incorporados 
nas narrativas jornalísticas. 

Há uma presença cada vez mais frequente da fala do anônimo, de 
qualquer-um, testemunha ou vítima, dos acontecimentos nos relatos 
jornalísticos. Há também uma perspectiva de transformação cada vez 
mais cotidiana do valor do depoimento popular, que passa a funcionar 
na construção das reportagens televisivas como reivindicação e defesa 
de direitos públicos. A inserção de novos atores sociais nos discursos 
jornalísticos, porém, não garante, necessariamente, a diversidade e a 
pluralidade de interpretações inerentes às práticas democráticas por 
constituir, muitas vezes, um simulacro despolitizado de interação, sob 
claros interesses de fidelização dos telespectadores-usuários por parte das 
grandes empresas de mídia, interessadas em incorporar essas vozes apenas 
de modo aparente, aparentando uma atitude politicamente correta por 
parte da empresa. Sem dúvida, nos processos de construção de reportagens 
e entrevistas pode ocorrer, em alguns momentos, uma legitimação de 
vozes e aspirações sociais diferenciadas. De qualquer modo, as audiências 
não são coenunciadoras nos relatos jornalísticos. É baseada na posição de 
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reprodutor dos fatos a partir do mito da neutralidade e da imparcialidade 
que o jornalismo, em particular os noticiários, constroem informações 
com certa liberdade, omitem, aumentam, diminuem e até criam notícias 
através de discursos pouco marcados pela pluralidade de ideias, mais 
ordenadores do que representativos, valorizando a si mesmos como atores 
relevantes na mediação das relações e interesses sociais. No entanto, os 
media não tem o poder de influenciar, de “fazer a cabeça das pessoas”, de 
moldar pensamentos e atitudes, mas de agendar a realidade, de ‘empurrar’ 
assuntos e modos de ver o cotidiano. 

É preciso distinguir entre a indispensável denúncia da cumplicidade 
dos media com as manipulações dos poderes políticos e dos interesses 
mercantis e o lugar estratégico que, ao mesmo tempo, os media ocupam 
nas dinâmicas da cultura cotidiana das maiorias, na transformação das 
sensibilidades, nos modos de construir imaginários e identidades, sem 
que isso signifique compreender as relações entre a produção e rece pção 
dos noticiários apenas como relações entre dominantes e dominados, ou 
o telejornal, por exemplo, como um gênero capaz de esvaziar possí veis 
contradições discursivas, reduzindo a percepção de sua própria media-
ção social à reafirmação do poder dos media frente à passividade dos 
telespectadores. As visões de mundo e os estilos de vida tematizados na 
comunicação massiva tendem a fazer dominar certos valores e práticas 
na vida social, geralmente ligados ao consumo e aos interesses de gru-
pos políticos e financeiros. Ao mesmo tempo, os meios de comunica-
ção se veem comprometidos com o aparecimento de novos temas, atores 
e inter pretações sociais e culturais, que costumam criar incertezas para 
os media e nem sempre são acolhidos na amplitude desejável. Nessas 
interações, porém, são gerados novos sentidos, percepções da contem-
poraneidade e renovações. Em suma, os regimes de visibilidade que os 
media brasileiros oferecem não respondem ao ideal democrático de visões 
de mundo diversificadas, correspondentes à multiplicidade de vozes 
e interesses sociais, sendo um resultado ambíguo da intersecção entre 
informação e desinformação, verdade e artifício, montagens ritualizadas 
e espontaneidade. (MARTÍN-BARBERO, 2001)
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do tecnólogo ao mediador

Nesse contexto, o jornalismo é um campo complexo em que jornalistas 
são tecnólogos de discursos, produtores de textos com mapas cognitivos e 
estésicos em que não somente a informação é ofertada, mas também modos 
de vida, carregados com valores de sucesso, riqueza e visibilidade. O modo 
de produção cinemático visa à existência pela visibilidade. (BELLER, 
2006) Quando analisamos as capas e textos de uma revista semanal, mas 
também quando examinamos os vários cadernos de um jornal diário ou os 
programas televisuais em que a atividade jornalística é ativa, nota-se como 
outras referências narrativas, para além da pura confecção cognitiva de 
notícia e de reportagem carregada de facticidade constituem os discursos. 
O engate com o destinatário não se faz somente pelo aspecto cognitivo-
informacional ligado a relatos de estados de coisas ocorridos no mundo, 
mas também pelo envolvimento corporal com esses mapas modalizadores 
que ensinam como proceder no mundo do consumo pós-moderno, em 
que a inserção em um segmento social se faz pelo saber-fazer, pelo saber-
portar-se e pelo estilo, o que gera um imaginário de consumo em que 
se anuncia o sucesso individual, a riqueza, a ascensão para o pódio dos 
vencedores, lugar longínquo do rés-do-chão, onde vivem os sem-parcela, 
os sem-parte na partilha do sensível. Esses mapas são carregados de receitas 
da boa vida regada a sucesso e prazer, jamais desvinculados do consumo de 
objetos, sempre ligados a ações e experiências; tais mapas são modalizados 
pelos tecnólogos de discursos, em que o que se mostra é essa partilha do 
sensível, em que os enunciadores indicam os caminhos das vantagens que 
cada um pode obter dentro da oferta capitalista, para se distanciar do Outro, 
o pobre, o sem-lugar, sem-emprego, aquele que não merece visibilidade 
no mundo dos Mesmos. Aqui o mundo resulta dividido entre as parcelas 
dos que contam e dos que não contam sob a hierarquia social, pouco justa 
e/ou equilibrada. (RANCIèRE, 1996, p. 20)

Nos media de modo geral a política é um contrato entre quem troca 
bens ou serviços, apresentado sob a forma dos mapas modalizadores, 
fazendo com que qualquer sentido de igualdade seja o mesmo do que 
ordena a troca de mercadorias porque 



38 _ DAS MODALIzAçõES PARA CONSUMIDORES à RETERRITORIALIzAçãO DE CIDADãOS...

[...] para que a comunidade política seja mais do que um 
contrato entre quem troca bens ou serviços, é preciso que 
a igualdade que nela reina seja radicalmente diferente da-
quela segundo a qual as mercadorias se trocam e os danos 
se reparam. (RANCIèRE, 1996, p. 21) 

Essa igualdade é a que rompe a distribuição hegemônica das parcelas na 
partilha liberal do sensível. Porém, o nome da massa sem qualidades, que tanto 
causou medo na modernidade às classes médias e aos intelectuais, resulta 
identificado com o nome da própria comunidade. (RANCIèRE, 1996,  
p. 22) Aí localiza Rancière o nó fundamental, o tort original da política e da 
democracia, nó torto que impede a dedução do útil para o justo: “o povo 
apropria-se da qualidade comum como sua qualidade própria. O que ele 
traz à comunidade é, propriamente, o litígio”. (RANCIèRE, 1996, p. 24) 
O povo é o Outro. Essa massa dos homens sem propriedades identifica-
se à comunidade em nome do torto. Os sem-parcela são o nada que é 
tudo e é aí que está a fundação da comunidade política, que impede que a 
pensemos exclusivamente a partir do consenso. 

Os media brasileiros em geral, ao conduzir o leitor a tomar a sua parte 
na partilha da comunidade, contra os demais partidos, lutando indi vidual-
mente, em geral sem que regimes coletivos e contra-hegemônicos sejam 
considerados válidos, assume um papel na lógica de sistema, apropriando-
se das energias vitais do Lebenswelt. Nesse horizonte, a voz do povo só tem 
lugar para decidir quem sai da próxima etapa do BBB, ou para engatar 
uma interatividade medida e reduzida em que o programa narrativo ainda 
é construído pelo enunciador. É preciso, contra essa dominância, pensar 
os media contra-hegemônicos e as redes que apoiam esses movimentos, 
em que o jornalista reafirma-se como mediador social e não apenas como 
tecnólogo de discursos.

Hoje, as sociedades são culturalizadas, ou seja, o capitalismo é movido 
a linguagens: o mundo da vida tornou-se combustível para a lógica de 
sistema. Isto ocorre se olharmos do ponto de vista do painel sistêmico, ou 
como diria Habermas (1981), sob a ótica da racionalidade com relação a fins.  
Se, porém, a perspectiva for a do mundo fenomenológico da vida, é possível 
ainda vislumbrar uma cultura das bordas em que saberes de background 
constroem valores não subsumidos à lógica sistêmica, algo como culturas 
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de resistência. Em Gorz (2005) esse capitalismo em que tudo se tornou 
cultura, signo, é chamado de cognitivo, pois depende de uma circulação de 
saberes, construídos como tecnologias discursivas, em que o produto não 
é mais somente um objeto material que visa um uso específico, mas um 
signo, uma marca carregada de materialidade, que circula em um campo 
dito “imaterial”, em que os actantes buscam identificações que atravessam 
o sensível do corpo. A força produtiva principal nessa sociedade é o 
conhecimento, a ciência, a produção de saberes e de inteligência, mas a 
convocação não se dá somente pela mente, pela inteligência, e sim também 
pelo nível estésico, dos sentidos que bolinam o corpo. A superprodução 
semiótica cria regimes de visibilidade em que os leitores-telespectadores-
usuários apreendem uma posição de engate aos mundos imaginários do 
consumo, em que as identificações se produzem. (DURÃO, 2008) O sis-
tema convoca sem cessar a esse engate cognitivo-sensível, em que a partir 
dele o destinatário se vincula a comunidades de pertença, por meio de redes, 
em que são partilhados gostos, estilos e modos de vida. Nessa perspectiva o 
jornalismo atual não é mais somente informativo, mas atividade de produ-
ção de textos para essa sociedade imaterial, em que a cultura e a notícia são 
mercadorias. Tais textos têm um componente cognitivo-informativo, mas 
também um componente lúdico, de entretenimento. O texto jornalístico 
é, nessa situação de supercapitalismo culturalizado, constituído por um 
conjunto sincrético em que categorias do plano do conteúdo têm for-
te correspondência com categorias do plano de expressão. Assim sendo,  
o jor nalista atua como tecnólogo de discursos, no sentido de Fairclough 
(2001), como produtor de textos “audioverbivisuais” que convocam para 
esses imaginários de consumo. 

Por outro lado, Fairclough também sugere que é preciso examinar 
em profundidade não apenas o papel da linguagem na reprodução das 
práticas sociais e das ideologias, mas também seu papel fundamental na 
transformação social, uma vez que o discurso é moldado e, ao mesmo tempo, 
constitui a estrutura social. É uma prática, não apenas de repre sentação 
mas de significação do mundo, constituindo e construindo o mundo em 
significados. Sua perspectiva dialética considera que a prá tica social tem uma 
relação complexa e variável com as estruturas, as quais manifestam apenas 
uma fixidez temporária, parcial e contraditória constituída e construída no 
discurso. A mudança discursiva pode ocorrer mediante a reconfiguração 
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dos elementos da ordem do discurso que atuam dinamicamente na relação 
entre as práticas discursivas. Ela pode estender seus efeitos sobre os sujeitos 
e suas identidades, sobre as relações sociais, as instituições, os sistemas de 
conhecimento e crença e também sobre o jornalismo.

jornalismo: mediação em mUtação

 Mais do que nunca e quase um século depois, o debate entre Lippmann 
e Dewey (1922; 1927 apud PONTE, 2005, p. 86-90) nos parece atual. 
Lippmann apresentou em 1922 uma descrença na capacidade da imprensa 
de constituir um cidadão suficientemente ilustrado e informado, capaz de 
exercer um papel ativo nos assuntos públicos e um profundo ceticismo 
sobre o poder da maioria na democracia. Afirmava que as imagens são 
criadas indiretamente pela ação dos media e do noticiário em nossos 
mapas mentais e são estas imagens estereotipadas da realidade que vão 
ao encontro de expectativas e estereótipos já cultivados, resultando 
pouco da capacidade cognitiva do indivíduo e muito da manipulação e 
administração do consenso social pelas partes interessadas. Sugeria ainda 
que os mapas mentais que resultam da exposição dos indivíduos à mídia 
moderna jamais serão capazes de refletir a verdade. Dewey, por sua vez, em 
1927, defendia que a imprensa do século XX passou a desempenhar um 
papel de estabelecimento e consolidação da democracia, e que o desafio da 
democracia é estimular a liberdade e permitir às pessoas desenvolverem 
seus potenciais porque se constitui em um meio e não um fim em si 
mesmo. (PONTE, 2005, p. 86-90) Nesse sentido, caberia à imprensa tornar 
visíveis fatos escondidos, relacionando-os com outros acontecimentos a 
fim de produzir uma imagem da realidade que permita às pessoas agirem, 
e a solução da democracia seria aperfeiçoar as competências da imprensa e 
a educação do público. 

 A prática jornalística, porém, não pode ser vista sem contradições 
em relação a um papel idealizado de formador do cidadão, principal-
mente se considerarmos as fusões da indústrias de informação com as de 
entretenimento. O jornalismo hegemônico é conservador, mas, ao mes-
mo tempo, é espaço passível para mostrar jogos e disputas de poder e 
desigualdades, para fazer denúncias, para informar os cidadãos sobre os 
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principais acontecimentos do país e do mundo, ainda que de determina-
dos modos de ver a(s) realidade (s). Não é por acaso que as sociedades 
que querem extinguir a liberdade, tentam primeiro suprimir a imprensa, 
e não o capitalismo. Quanto mais democrática é uma sociedade, mais 
informações e notícias existem, mesmo que a vigência de certos regimes 
de visibilidades impeçam que práticas do Outro sejam sempre visíveis e 
válidas. (PRADO, 2008, 2009)

O jornalismo tem um papel importante na atualidade como forma de 
conhecimento (MEDITSCH, 1997, p. 10), é um campo fundamental para 
a vida em sociedade. Porém, o compromisso ético na prática profissional 
esbarra na estrutura de propriedade e nos interesses dos media. Há o fim da 
demarcação entre jornalismo e assessoria de imprensa, a fusão mercado-
lógica entre notícia, entretenimento e consumo, a crescente manipulação 
da informação por grupos de interesse, a concentração de monopólios, 
efeitos nem sempre positivos do uso das novas tecnologias nas redações e, 
principalmente, a mentalidade que celebra o consumo, o individualismo e o 
sucesso pessoal. Por essas razões, a prática profissional nem sempre está em 
sintonia com o interesse público. Embora a objetividade e a imparcialidade 
constituem-se como princípios do jornalismo, “os relatos jornalísticos são 
impregnados de subjetividades”. (MOTTA, 2002, p. 15, 20) Dessa forma, 
os jornalistas ganham status de historiadores do presente, organizadores de 
uma história falada e escrita por eles, assistida cotidianamente por milhares 
de pessoas, mediante o uso de uma retórica eficiente. Porém, a inserção do 
jornalismo nos demais campos da vida social não implica necessariamente 
numa prática profissional marcada pela submissão e sim numa relação 
de não-subordinação. O exercício ético jornalístico, com a luta política 
abrangente e vinculada a outros campos sociais pode ajudar a combater o 
pensamento único. O jornalismo e os jornalistas podem contribuir para a 
formação de uma esfera pública mais qualificada e visível. (KARAM, 2004, 
p. 260, 274) Uma produção jornalística mais plural e comprometida com 
a qualidade de vida e o desenvolvimento social, implica na oferta de uma 
forma de conhecimento do mundo que permita ao cidadão condições de 
acesso e escolha de direitos políticos, que ofereça informações e serviços 
básicos para o enfrentamento do cotidiano, contribuindo para ampliar o 
exercício da cidadania e da democracia. 
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A posse privada dos meios impede a manifestação deste potencial 
de forma plena enquanto não existir uma pressão contrária e oposta de 
exigência de qualidade informativa. (GENTILLI, 2005) É mesmo preciso, 
repensar a imprensa e construí-la como espaço de luta, de recusa da 
primazia do econômico sobre o social, valorizando-a como um dos prin-
cipais instrumentos da oposição e da resistência política em qualquer 
época. (RAMONET apud BENEDETI, 2009, p. 51; SCHUDSON, 1998, 
p. 30; MOTTA, 2002, p. 13) A imprensa é uma instituição historicamente 
vinculada à vigilância pública pelo poder em exercício para a manuten-
ção da ordem instituída, mas também é um instrumento do exercício da 
democracia, que se reinventou em diferentes períodos históricos porque 
os sentidos das notícias intervém na vida, nos pensamentos e na cultura 
de todos os cidadãos. Porém, quantos órgãos de imprensa conseguem 
sobreviver só do que ganham com redimentos publicitários, sem aceitar 
interferência por parte do governo, de anunciantes ou de grandes grupos 
econômicios em suas decisões editoriais? Talvez, nunca tenha sido tão 
essencial repensar o jornalismo como prática social, investigando seu 
valor tanto como um instrumento de promoção de rupturas quanto de 
modalização de percepções de realidades distintas. 

Contra a postura liberal hegemônica, inúmeras redes sociais têm se 
constituído como uma via de mudança nos termos da contagem das par-
celas do social. Sugerimos que os processos colaborativos de construção 
da notícia na web podem se constituir como formas não-hegemônicas 
e independentes de produção, gestão e circulação da informação que 
devem ser investigados. Embora não garantam um jornalismo de maior 
qualidade, promovem uma reconfiguração da prática jornalística e de sua 
mediação social. Conceitua-se aqui jornalismo colaborativo como aquele 
de um cidadão ou um grupo de cidadãos “que desempenham papel ativo 
no processo de coletar, reportar, analisar e disseminar informação de um 
modo independente” (BOWMA; WILLIS, 2003, p. 9), em que a fronteira 
entre produção e leitura não pode ser claramente demarcada. (TRÄSEL, 
2006, 2008) Nessa perspectiva, questiona-se como as novas mídias e a 
internet poderiam constituir, mesmo que não em seu todo, territórios 
contra-hegemônicos geradores de opiniões e discursos transformadores 
das relações de poder estabelecidas pelas instituições e pelos governos. 
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prodUção colaBorativa com reinvenção da prática 
jornalística

O crescimento da mídia nos séculos XIX e XX é reconhecido como a 
era do broadcasting, em que era difícil produzir conteúdos e quase impossível 
divulgá-los fora desses espaços hegemônicos. No final do século XX, com 
a emergência das “novas” mídias, os sistemas tradicionais de comunicação 
passaram a conviver com novas possibilidades de mediação e de construções 
de sentidos sobre a experiência e a realidade social viabilizadas pelos 
usos das tecnologias digitais. Hoje, a rápida proliferação das redes e da 
digitalização, associada à globalização, intervém na autoridade do estado, na 
participação democrática e também nas práticas jornalísticas. A digitalização 
permitiu a ascensão de uma escala subnacional (a cidade global) e de uma 
escala supranacional (os mercados globais). Observa-se no ciberespaço a 
formação de lutas políticas globais sobre questões localizadas que podem 
ser entendidas como uma expansão da democracia para além das fronteiras 
do Estado, e que podem ser denominadas como versões não cosmopolitas 
da política e da economia globais. (SASSEN, 2006, p. 328-329) A chave do 
meio digital é o acesso público à Internet, por indivíduos e organizações 
sem recursos financeiros expressivos. (SASSEN, 2006, p. 338). Esses 
atores sociais estabelecem troca de informações, desenvolvem poderes nas 
redes, e estabelecem outras formas de ação política, um ativismo centrado 
em múltiplas localidades conectadas digitalmente em escala mais ampla 
que a local, quase atingindo uma escala global. (SASSEN, 2006, p. 338) 
Esses atores sociais são membros de dispersas diásporas globais conectados 
por grupos de interesse, que têm o potencial de intervir em arenas antes 
exclusivas dos estados nacionais, assim deixam de ser invisíveis e ganham 
visibilidade como membros agregados e como coletividades. (SASSEN, 
2006, p. 340) No entanto, esses grupos que utilizam as ferramentas 
digitais de combate têm um longo enfrentamento pela frente, até porque 
suas enunciações no território virtual também estão vinculadas às relações 
estabelecidas no contexto sociocultural e político em que estão inseridos 
fora do espaço eletrônico. (FRAGOSO, 2008) Assim, nas redes seria 
possível identificar a criação de um dissenso contra as práticas hegemônicas 
e a atuação de um jornalismo contra-hegemônico poderia ser aí pensada, 
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como uma atividade tecnodiscursiva de disseminação comunicativa para 
além do hegemônico. 

As tecnologias e redes móveis têm criado novas formas de mobilidade 
informacional, porém, se os territórios informacionais indicam novas 
dimensões da territorialidade, novas relações de poder e novas práticas 
sociais de mobilidade na sociedade contemporânea, implicam, ao mesmo 
tempo, em criação de novas formas de controle, redefinindo espaços 
e modos de reafirmar as comunidades reais, assim como produções 
autônomas e colaborativas de conteúdos, inclusive de textos jornalísticos. 
Tais processos são recentes e somente uma visão política poderá consolidar 
essas perspectivas. (LEMOS, 2008) Segundo Franco (2008), há uma 
relação intrínseca entre a forma (social) de conexão e o modo (político) 
de regulação de conflitos e a democratização está coimplicada no aumento 
da distribuição das redes sociais, o que significa enfocar e valorizar o 
cidadão desorganizado e conectado que compõe o imenso contingente 
da sociedade civil. Revela-se a necessidade de repensar as reconfigurações 
das práticas jornalistas e de suas mediações na atualidade e as mudanças 
nas relações dos jornalistas com os fatos, as fontes e os leitores porque 
os poderes das sociedades contemporâneas são redesenhados nos espaços 
por meio de fluxos contínuos de informação que podem incrementar a 
democracia. Mas, a falta de clareza para compreender como pode hoje a 
imprensa contribuir para a democracia está enfraquecendo o jornalismo 
nas sociedades complexas. Se não for possível construir uma imprensa 
independente, o jornalismo corre o risco de desaparecer, pelo menos como 
a instituição capaz de monitorar outras forças e instituições poderosas. 

Para Kovach e Rosenstiel (2001) a sobrevivência de uma imprensa 
independente depende da convicção dos jornalistas sobre o que a caracteriza 
hoje e também de com o que os cidadãos realmente se importam. Questiona-
se também o atual status do jornalismo e sua mediação. (FAUSTO NETO, 
2009) E uma reflexão consistente sobre as atuais reconfigurações das 
práticas jornalísticas não deve estar baseada na existência de uma falsa 
oposição: de um lado, jornalistas privilegiados detentores da informação;  
e de outro, comunidades de leitores-telespectadores-usuários que, dotados 
de mecanismos tecnológicos adequados e ansiosos pela verdade, poderiam 
alcançá-la de forma desinteressada. (RODRIGUES, 2009) 



JOSé LUIz AIDAR PRADO E BEATRIz BECKER _ 45

Vivenciamos a existência de um modelo de mídia massiva, verticaliza-
do e hierarquizado, com uma produção de textos culturais de poucos para 
muitos, paralelo ao surgimento de uma mídia distribuída, transversal,  
e dialógica, de muitos para muitos marcada pela possibilidade de exercício 
da cidadania em grande escala. (DYER-WITTERFORD, 1999) Porém, 
muitas vezes a demanda por diferentes níveis de acesso e diálogo é incen-
tivada pelos próprios conglomerados de comunicação, fazendo, des se 
modo, a convergência corresponder apenas ao fluxo de conteúdos através 
de múltiplos suportes midiáticos, à cooperação entre diferentes nichos de 
mercado e ao comportamento migratório dos públicos de comunicação, que 
vão a quase qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que 
desejam, e, neste caso, não necessariamente, de informações jornalísticas 
mais contextualizadas, críticas e criativas. Isto significa que as tecnologias 
digitais são aproveitadas pelas grandes empresas como uma forma de 
reprodução de determinados valores e princípios articulados na economia 
discursiva da mídia massiva. Ainda assim, a produção e a circulação de 
notícias desvinculadas de grandes empresas de comunicação e da imprensa 
oficial, têm um sentido político, sendo com frequência instrumento de 
resistência e ativismo por sua habilidade de mobilizar a opinião publica. 
(TRÄSEL, 2008) 

Os novos modos de construção da notícia e os diferentes atores sociais 
envolvidos podem garantir certa autonomia aos usuários. (MIEL; FARIS, 
2008; TRÄSEL, 2006; VIZEU, 2008) A intervenção da população na 
apuração, seleção e divulgação de informações promove alguma ruptura 
na hegemonia do jornalismo como gestor das notícias e a possibilidade de 
sua reinvenção numa cultura da colaboração em rede em formação porque 
olhares diferentes resultam em ângulos diversos de representação das 
realidades, ampliando as discussões acerca dos fatos sociais transformados 
em acontecimentos mídiáticos. O jornalismo participativo, porém, ainda 
é muito dependente das grandes organizações de mídia e das ofertas de 
participação sugeridas pelos grandes monopólios da comunicação. Basta 
observar que muitas experiências de produção de conteúdos colaborativos 
apresentam similaridades estéticas e temáticas entre produtores de 
diferentes lugares do mundo, como sugere Lev Manovich (2009) e a maioria 
dos produtos audiovisuais disponibilizados são imitações pouco criativas 
de conteúdos e formatos audiovisuais da indústria cultural. A princípio 
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nas seções colaborativas dos portais jornalísticos todos podem postar 
conteúdos, mas é a empresa que decide o que será publicado e o usuário 
perde a autoria da sua colaboração, por meio da cessão de direitos. Já nas 
redes colaborativas o processo é diferente. Todos podem dizer e publicar 
o que querem, mas a maior parte desses conteúdos repete os temas dos 
media por meio de comentários das notícias e, quando há apresentação de 
outros conteúdos, os mesmos carecem de qualidade técnica. Entretanto, 
a diversidade dos relatos jornalísticos pode ser alcançada por meio de 
processos colaborativos, sem que isso signifique um esvaziamento da 
mediação do jornalismo na contemporaneidade. 

A rede oferece acesso a uma enorme quantidade de informação, mas não 
cria igualdade de uso da internet e do computador, reafirmando a necessidade 
do trabalho jornalístico porque quanto maior o volume de informação, 
maior é a necessidade de intermediários capazes de filtrar, organizar, 
priorizar dados e conteúdos (PALÁCIOS, 2003), de modo que a notícia seja 
mais valorizada como forma de conhecimento do que como produto de 
consumo. Um dos maiores desafios das redes colaborativas de jornalismo 
são a credibilidade das notícias e a qualidade da informação jornalística –  
a apuração, a verificação de pautas, fontes e dados, a inventividade estética 
e de conteúdo, a pluralidade de interpretações e a diversidade temática. 
(BECKER, 2009) Por isso, a valorização do jornalismo como prática social 
capaz de contribuir para a democracia depende da qualificação do ensino 
do jornalismo, da conquista de habilidades e competências para leitura 
crítica das narrativas, e para a produção de outros formatos e conteúdos de 
notícias mais contextualizadas e engajadas em um ambiente em constante 
transformação (DEUZE apud FRANCISCATO, 2005; PAVLICK apud 
FRANCISCATO, 2005), o qual não pode ser reconhecido como um 
território livre de tensões e interesses. Se os cidadãos não têm acesso à 
diversidade de interpretações e às competências para produção de outros 
relatos jornalísticos, o dilema da democracia não tem solução. 

Entre a desesperança e o descrédito dos referenciais iluministas que 
ain da amparam as diretrizes dos relatos jornalísticos e o otimismo exacer-
bado pelo determinismo tecnológico, observa-se, portanto, que os recursos 
oferecidos pela Internet podem dar condições para a uma participação mais 
ativa de leitores-telespectadores-usuários. As modalizações e as rupturas no 
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jornalismo dependem também da nossa capacidade de integrar a disciplina 
à prática jornalística. 

notas

1 Uma versão preliminar desse trabalho foi apresentada ao Grupo de Trabalho Estudos 
de Jornalismo, do XIX Encontro da Compós, na PUC-RJ, Rio de Janeiro, em junho 
de 2010.
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Entre jornalismos e poderes

Maria Helena Weber e Marja Pfeifer Coelho 

Analogias, metáforas e emblemas são fios com que o espírito se 
prende ao mundo, mesmo nos momentos em que, desatento, 

perde o contato direto com ele: são eles também que garantem a 
unidade da experiência humana. 

Hanna Arendt 

introdUção

Do ethos construído pelo jornalismo sobressaem as dimensões de tes-
te munhar, registrar e compartir o mundo real. Tamanho poder está vincu-
lado ao dizer a verdade sobre esta realidade apreendida com objetividade, 
transformando-a em notícia com atualidade. A complexidade desse pro-
cesso justifica o debate e as crises que, desde o século XIX, abrigam argu-
mentos sobre o poder da imprensa, dos meios de comunicação, das mídias 
de massa; a autonomia do jornalismo como matéria de natureza diferen-
ciada em relação à comunicação social; as mudanças tecnológicas e a pers-
pectiva iminente de substituição do dispositivo jornal; sobre autonomia, 
e dependências do mercado e dos governos; a organização profissional do 
jornalismo; a essencialidade do jornalismo associada à credibilidade e à 
ética; sobre o ofício de jornalista em instituições públicas e organizações 
privadas. 



52 _ ENTRE JORNALISMOS E PODERES

É sobre limites, configurações e apropriações do jornalismo diante do 
poder do Estado, do poder da política e dos governos que trata esse artigo. 
Parte-se da premissa de que há diferentes modos de exercer o jornalismo, 
ou seja, os tantos jornalismos, especialmente quando produzir notícias 
está relacionado com estabelecer relações com a imprensa, provocar 
agendamentos em busca da visibilidade desejada por atores e instituições. 
Em jogo, interesses públicos e privados e os compromissos do jornalismo 
com os fatos, fontes e público. 

A natureza e o estatuto do jornalismo são utilizados como balisadores 
da análise proposta por esse texto, que tem por objetivos identificar e 
problematizar os limites do jornalismo institucional e do jornalismo 
midático a partir de uma ordem profissional, tecnológica e deontológica 
que tem reforçado consideravelmente os sistemas de comunicação 
do Estado Brasileiro e ampliado a difusão do discurso da política e sua 
autonomia nas relações comunicacionais com a sociedade e públicos 
específicos. Para tanto, são abordados aspectos da teoria e da história do 
jornalismo e da comunicação capazes de manter o debate sobre o exercício 
do jornalismo, relações e apropriações pela sociedade civil organizada, 
organizações privadas e o Estado, sem a pretensão de esgotar a questão, 
estabelecer comparações ou disputar valorações. A intenção é contribuir 
para o debate a partir de pesquisas1 que vêm sendo realizadas em torno do 
problema. Sintetiza-se a referência aos jornalismos denominados midiático 
e institucional, que facilita a abordagem e ampliam o problema.

o jornalismo

O jornalismo como instituição e organização é um fenômeno da 
Modernidade que se mantém em contínua transformação e crise: do 
impresso ao webjornalismo. Especializado e profissional, fortaleceu práticas 
e valores que sua função pública cotidiana mostra de modo simples, apesar 
da complexidade que a produção de notícias exige. Encontradas em vários 
lugares e em uma pluralidade de formas, as notícias permitem perguntar o 
que é, afinal, o jornalismo?

A pergunta pode ser reforçada a partir de fenômenos de comunicação 
vinculados ao poder e à disputa de representação e visibilidade pública 
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que interagem numa zona de visibilidade conformada pela mídia, na 
perspectiva de Gomes (2004). Essa disputa, aliada às novas tecnologias, 
tem permitido a montagem de grandes estruturas e redes de comunicação 
administradas por profissionais competentes – jornalistas especialmente – 
capazes de produzir material informativo de qualidade e estabelecer relações 
diretas entre representantes e representados, produtores e consumidores, 
candidatos e eleitores. Outro aspecto do problema refere-se às “mídias das 
fontes” conforme estudo de Sant’Anna (2009). É de jornalismo que se fala 
ou da comunicação institucional? Se jornalismo for, qual a diferença entre 
o jornalismo midiático e o jornalismo institucional? 

Nas pesquisas em comunicação encontram-se várias abordagens sobre 
o jornalismo, compreendido como uma instituição ou um campo social, 
uma prática profissional, um discurso, uma forma de conhecimento. 
Cada perspectiva traz implicações para uma compreensão dos fenômenos 
comunicacionais contemporâneos – ainda que dialoguem e apresentem 
convergências.

Entender o jornalismo como instituição, por exemplo, somente é 
possível pelo reconhecimento da profissionalização de uma prática. Falar 
de uma “instituição jornalística” é adotar uma perspectiva organizacional, 
como sugere Franciscato (2005, p. 166). Trata-se de uma: 

Instituição com certa carga de racionalidade, que aglutina, 
organiza e dá unidade a normas de ação e valores cultu-
rais institucionalizados. [...] A instituição jornalística é, ao 
mesmo tempo, um ‘corpo’, uma forma social e uma estru-
tura operacional de produção. 

O caráter institucional é necessariamente coletivo, social – esta forma 
de organização há que ser reconhecida e legitimada socialmente, por uma 
atribuição cumprida com exclusividade. O papel social da instituição 
jornalística está na produção de uma “reconstrução discursiva do mundo 
com base em um sentido de fidelidade entre o relato jornalístico e as 
ocorrências cotidianas” para uma audiência ampla e variada, afirma 
Franciscato (2005, p. 167). 

A ideia de uma instituição remete a outra perspectiva de análise, que 
reduz a notícia à mercadoria, ao seu valor de uso, a uma “instituição 
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suporte” como definiu Marcondes Filho (1986, p. 13). O autor entende 
que mesmo sem desvincular a notícia dos confrontos de interesse: 

A notícia é a informação transformada em mercadoria com 
todos os seus apelos estéticos, emocionais e sensacionais; 
para isso a informação sofre um tratamento que a adapta 
às normas mercadológicas de generalização, padronização, 
simplificação e negação do subjetivismo. 

O autor argumenta ainda que “o jornal [...] cria a partir da matéria 
prima informação, a mercadoria notícia expondo-a a venda” que é “uma das 
mercadorias mais rapidamente perecíveis” (p. 25, grifos do autor). 

Trata-se de uma perspectiva que constitui o paradoxo formado pela 
propalada função social do jornalismo e sua condição de negócio rentável. 
É possível escolher? A história nos remete a refutações e convergências 
entre estes dois modos. Para Traquina (2005), inclusive, a conformação 
do campo jornalístico supõe dois pólos: um econômico e um ideológico. 
Neste, a primazia é dos valores profissionais; naquele, as determinações 
do mercado.

No centro da problematização em torno do jornalismo está o público, 
o consumidor, leitor, espectador. Conforme Pontes e Silva (2009), falar 
para o público é finalidade e razão para a conformação histórica das 
instituições jornalísticas. Indicam que o fundamento da institucionalização 
do jornalismo é uma necessidade social de notícia, que encontra nesta 
prática sua resposta contemporânea. No seu fazer, o jornalismo parte de 
uma realidade que é também socialmente construída, participando de sua 
composição. Há, portanto, uma “intencionalidade coletiva” presente desde 
a seleção dos acontecimentos – o que é notícia – até o próprio modo de 
divulgar, narrar, relatar.

Esta perspectiva é mais interessante do que a que trata o jornalismo 
como “sistema perito”, analisado por Miguel (1999, p. 198), através de 
dois traços característicos: um “elevado grau de autonomia em relação 
àqueles que lhes estão submetidos” e uma confiança, uma crença destes 
na competência especializada do sistema. Nesta concepção, o público é 
colocado como mero consumidor de notícias, que, no máximo, pode 
deixar de comprar/ler/ver/ouvir – e não como parte essencial da própria 
conformação do jornalismo. 
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Já a confiança, que poderia ser entendida da mesma forma nas duas 
perspectivas, também difere: no jornalismo como instituição, a cre-
dibilidade surge como atributo de sua função social – fruto de uma 
necessidade social. Para o jornalismo como sistema perito, a confiança 
reside em um não-saber; na ausência de verificabilidade do processo de 
produção das notícias. (MIGUEL, 1999) Se bem o fazer jornalístico possa 
realmente ser encarado como um “mistério”, a notícia não o é; de fato, 
por sua dimensão pública, a notícia é um produto reconhecível e parte do 
senso comum. O público sabe o que é notícia, e pode impor temas – ou 
no mínimo, influir na visibilidade destes. Aqui se pode perguntar sobre 
públicos, instituições e a capacidade de agendamento. 

Muito embora o autor tenha já antecipado uma posição sobre a questão 
(a de que o sistema perito impõe uma qualidade diferencial2), o jornalismo 
colaborativo é hoje uma realidade – com todas as suas problematizações. 
Ademais, a visão da confiança traçada pela perspectiva do sistema perito é 
quase cega, quase fé, o que pode ser questionado a partir dos debates sobre 
posicionamentos de candidato e governantes e mídias quanto à liberdade 
de imprensa que também pautaram as eleições brasileiras de 2010.

Outra perspectiva importante é o entendimento do jornalismo como 
um campo social. (BERGER, 2003; TRAQUINA, 2005) A partir do 
conceito de campo de Pierre Bourdieu, Berger (2003) entende o campo 
jornalístico pela natureza de sua atividade: fazer crer. É a credibilidade o 
capital deste campo, em permanente disputa entre os veículos e entre o 
jornalismo e os demais campos sociais. Como afirma Berger (2003, p. 21), 
para o fazer jornalístico valem os “efeitos de verdade”: os testemunhos, 
as provas, a redação objetiva, tudo o que pode contribuir para ganhos de 
credibilidade quando a tarefa é dar conta do presente, da atualidade.

Para Traquina (2005), o jornalismo foi constituído historicamente em 
campo, uma vez que desenvolveu as duas condições necessárias para tal  
(p. 19): um “prêmio” colocado em disputa e a especialização de um gru-
po sobre um determinado saber. O “prêmio” seriam as notícias e os 
especialistas, os jornalistas: aqueles que produzem as notícias.

Se a especialização supõe uma autoridade, é porque há reconheci-
mento (como na visão de instituição) e/ou confiança (como para o sis-
tema perito). O campo requer um grau de autonomia, muito embora a 
matéria-prima para o “prêmio” esteja em outros campos sociais – pro-
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vocando outras dis putas por credibilidade. A visão aqui não é, portanto, 
de um sistema impermeável; a autonomia da especialização é provocada 
mais pelo surgi mento de uma cultura profissional – necessariamente le-
gitimada socialmente. 

Compreender o jornalismo como instituição ou como campo nos 
leva a diferentes questionamentos sobre as formas contemporâneas das 
práticas comunicativas. Se a função da instituição jornalística é clara, 
seu lugar organizacional compreende uma variedade de conformações, 
de conglomerados a pequenos empreendimentos, de caráter público ou 
privado. Como lembra Franciscato (2005), o jornalismo como instituição 
não pode ser separado de seu contexto temporal e social, o que interfere 
em suas práticas.

Na abordagem do campo, estas diferenças são de posição e de capital 
(maior ou menor credibilidade). As instituições/os veículos/as mídias estão 
em constante disputa pela atenção (audiência) – pela credibilidade, já que 
o campo convida

a pensar o espaço do jornalismo como um universo es tru-
turado por oposições ao mesmo tempo objetivas e subje-
tivas, a perceber cada publicação e cada jornalista dentro da 
rede de estratégias, de solidariedades e de lutas que o ligam 
a outros membros do campo. Ele chama a pensar o campo 
jornalístico na sua relação com outros espaços sociais. Qual 
é a autonomia, ou, ao contrário, sua dependência em rela-
ção aos campos econômico, político, intelectual? (NEVEU, 
2006, p. 63)

O entendimento do jornalismo como instituição social com atribuições 
exclusivas, assim como a ideia de jornalismo como um campo, implicam 
em tensionar a profissão como um exercício relativamente autônomo. 
Podemos questionar com Schudson (2002), uma vez que as conformações 
tanto empresariais quanto estatais lidam com interesses de ordem diversa 
que afetam a produção jornalística, desempenhando uma variedade de 
papéis nas sociedades liberais, da defesa de uma ordem ao apontamento de 
falhas nesta, passando por espaços de debate público. 

No campo ou em uma instituição jornalística são executadas práti cas 
reconhecidas e discursos que levam a um conhecimento diário so bre a atua-
lidade, o cotidiano. Outra perspectiva de análise e importante via de en ten-



MARIA HELENA WEBER E MARJA PFEIFER COELHO _ 57

dimento do jornalismo é justamente enquanto forma de co nhe cimento. 
(GENRO FILHO, 1989; PARK, 2008a, 2008b, 2008c; MEDITSCH, 2004, 
2005)

Para Genro Filho (1989), esta forma é centrada e cristalizada no singular, 
para onde convergem as também categorias filosóficas do particular e do 
universal. Enquanto conhecimento, o autor apontou potencialidades 
emancipadoras no jornalismo, que passam pela identificação dos interesses 
e das origens “dos discursos e das diversas abordagens da realidade”, do 
confronto entre estas abordagens, “para que revelem os sujeitos políticos e 
sociais que estão por trás da suposta imparcialidade”: é preciso reconhecer 
que “a informação jornalística não é nem puramente objetiva, nem 
imparcial ou neutra”, como as práticas professam. (GENRO FILHO, 
1989, p. 215)

Outra perspectiva refere-se à identificação do jornalismo pela espe-
cificidade de seu discurso em relação à verdade e objetividade. Segundo 
Charaudeau (2004), a elaboração do discurso jornalístico aponta para 
estratégias que buscam um efeito de realidade: é preciso recontar este 
fato com marcas, com índices que apontem o acontecimento (fotos, 
tes temunhos), com uma narrativa verossímel, com explicações ao que 
acontece. Trata-se de uma oferta de “plausibilidade e exatidão” inerente 
ao discurso informativo jornalístico, como afirma Sodré (2009, p. 186): 
“adequando-se o enunciado à coisa real, obtém-se uma verdade material – 
e não apenas formal, como na lógica pura”. Estratégias utilizadas em toda 
a extensão do campo: o jornalista é o mediador autorizado a produzir este 
discurso, como visto.

Para Mar de Fontcuberta (1993), são duas as razões do jornalismo:  
a atualidade e os acontecimentos. A atividade é, fundamentalmente, uma 
mediação entre diferentes instâncias sociais e distintos públicos, através 
deste discurso sobre o mundo. 

No caminho histórico do jornalismo, o século XIX é demarcador. 
A in dustrialização da imprensa, a transformação da notícia em produto 
ren tável, faz virar a atenção das narrativas jornalísticas para os fatos, em 
detrimento das opiniões (NEVEU, 2006). É nesta centralidade do factual 
que ganha preponderância a ideia de objetividade, ligada a uma visão 
positivista de que é possível registrar a realidade tal qual ela é.
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Este novo paradigma será a luz que viu nascer valores que ainda 
hoje são identificados com o jornalismo: a notícia, a procura 
da verdade, a independência, a objetividade, e uma noção de 
serviço ao público – uma constelação de ideias que dá forma 
a uma nova visão do ‘pólo intelectual’ do campo jornalístico. 
(TRAQUINA, 2005, p. 34)

A objetividade torna-se princípio e perspectiva técnica determinante na 
identificação do discurso jornalístico que permite que a verdade sobressaia 
e possa validar a notícia construída a partir de normas (de apreensão e 
edição dos fatos) definidas pelo campo, mesmo entendida como uma 
“estranha exigência” às instituições e ao jornalista conforme minuciosa 
análise de Schudson (1978, 2010). Também Tuchman (1983, p. 95-96) 
aborda essa perspectiva, mas a partir do processo de produção da notícia e 
sua “facticidade” ao afirmar que a objetividade é também um ritual, uma 
estratégia de prevenção do jornalista. Para o autor, na notícia “la verificación 
de los hechos es una realización a la vez política y profissional.”. 

O público que lê e atribui credibilidade à informação jornalística in-
dica o poder e a responsabilidade dessa instituição sobre a verdade e o 
registro temporal. Face à dimensão pública da atividade jornalística, 
adquire relevância a pergunta sobre sua função social, já que o interesse 
público passa a ser também um critério de noticiabilidade. Cabe ressaltar 
que o interesse público é o princípio defensável, também, por instituições 
sociais e políticas, especialmente nas democracias. Em torno disso são 
justificadas a produção de informações no âmbito das esferas pública, 
política e mercadológica. O Estado democrático, por sua vez, informa, se 
relaciona, faz sua accountability nas modalidades da propaganda e da notícia, 
por onde busca visibilidade e a formação da imagem pública adequada. 

A notícia, como afirma Fontcuberta (1993) é o principal produto do 
jornalismo e na sua produção está o que Traquina (1993) considera ques-
tão central do campo jornalístico: o que é notícia? Em consequência, 
quem a produz?

O estatuto adquirido pelo jornalismo ao longo da sua história também 
mantém o debate sobre o papel da imprensa como um “quarto poder” 
como clichê ou como categoria para compreendê-la em relação às suas 
relações de autonomia ou conivência com regimes políticos, ou pela sua 
resistência e autonomia em relação a eles. (ALBUQUERQUE, 2000) 
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O debate sobre jornalismos e seus usos remete às categorias do público e 
do privado e à questão do interesse público. Nesse sentido, encontraremos 
classificações e funções de um “jornalismo público”, do “jornalismo 
cidadão”, dos “comunicadores públicos” e outros. A informação como um 
bem público e a responsabilidade sobre o poder de visibilidade dos mídias 
são indicadores da responsabilidade dos jornalistas na produção e difusão 
pública das informações. 

Max Weber, Robert Park e Otto Groth acompanharam o desen-
volvimento da imprensa no início do século XX e refletiram sobre a 
importância de uma dimensão que é essencial ao jornalismo, a publi-
cidade. Weber questiona em sua proposta de pesquisa, a respeito do que 
“deve se fazer público”. (WEBER, 2006, p. 36) Esta pergunta pode ser 
desdobrada em outras: o que é passível de se tornar público, em um 
universo de acontecimentos, opiniões e interesses diversos? O que é 
que efetivamente se torna público deste universo? O que, por fim, deve/
deveria (pressupondo então uma relevância pública) tornar-se público?

Transversalmente a estas perguntas, tem-se a ideia de seleção, mas 
também uma noção ética. Das formas de selecionar – dos critérios de 
noticiabilidade – Weber aponta diferenças que são culturais, mas também 
do poder de dizer o que é – de fazer – a notícia.

Como todos sabemos, as opiniões estão muito divididas 
sobre esse tema. Naturalmente é muito interessante inves-
tigar: quais são as opiniões hoje em dia sobre este assunto 
e quem são os que opinam? [...] Todo o mundo sabe que, 
na Inglaterra, por exemplo, as opiniões sobre esta questão 
são diferentes. [...] De onde vem essa diferença? (WEBER, 
2006, p. 36)

Quem opina? Em abordagens contemporâneas, pode-se pensar na 
empresa, em sua linha editorial, nos gatekeepers, na concorrência, no público 
– o leitor/espectador imaginado. Este último já considerado por Park 
(2008a) ao analisar o surgimento da imprensa independente e da imprensa 
amarela, recompondo o que chama de “história natural do jornal” – uma 
visão diacrônica do jornal como um produto que não é integralmente 
racional e calculado, mas fruto de um processo histórico.
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Partindo de uma observação de Lippmann (1922) sobre a existência 
de dois tipos de leitores, “aqueles que acham suas vidas interessantes e 
aqueles que acham suas vidas chatas e querem viver uma existência mais 
emocionante”, Park (2008a, p. 46), expõe dois tipos de jornais:

[...] jornais baseados no princípio de que os leitores estão 
mais interessados em ler sobre si próprios, e jornais baseados 
no princípio de que seus leitores, buscando uma fuga da 
rotina monótona de suas vidas, se interessam por qualquer 
coisa que lhes ofereça o que os psicanalistas chamam de 
‘um vôo da realidade’. 

O interesse do público é assim alçado à condição de critério de noti-
ciabilidade. Pode o público também influenciar no tornar público, e em 
Park esta possibilidade está relacionada a uma imagem de quem lê por 
quem faz o jornal. Ao se questionar: o que é uma notícia?, o autor cita duas 
definições. Entre o que faz o povo falar (e aqui a relação é falar e pensar) 
e o que faz o leitor exclamar (relação de espanto), há um pressuposto de 
conhecimento do povo/do leitor. Fazer falar é um desejo de repercussão, 
mas também pode ser compreendido em uma perspectiva de um ideal de 
esclarecimento (fazer falar – pensar, como Park enuncia). O espanto, o 
pro vocar surpresa, leva a pensar em critérios de noticiabilidade afinados 
à dramatização da enunciação − e Park relaciona esta concepção à da 
imprensa amarela. Estas duas visadas lembram o que Mar de Fontcuberta 
(1993) relaciona como sendo as funções da prática do jornalismo: refletir a 
realidade (informar), interpretá-la (formar) e ocupar o ócio (entreter). 

Esta característica, de considerar a reação esperada do público, está 
mui to relacionada à compreensão do autor da notícia como uma forma 
de conhecimento, com uma determinada posição no continuum do conhe-
cimento humano, reunindo desde um conhecimento não sistemático, 
intuitivo (aqcuaintance with) até o conhecimento formal (knowledge about).  
O foco da notícia como forma de conhecimento é o presente, um “presente 
precioso”, com a marca da instantaneidade/permissibilidade, capaz de nos 
situar no mundo, de preservar a saúde do indivíduo e a permanência da 
sociedade, e de mobilizar a opinião pública. (PARK, 2008b, p. 69) A relação 
notícia-público é fundadora da própria notícia: “A notícia, portanto, ao 
menos no sentido estrito da palavra, não é uma história ou uma frivolidade. 



MARIA HELENA WEBER E MARJA PFEIFER COELHO _ 61

É algo que possui um interesse pragmático mais que apreciativo para aquele 
que ouve ou lê”. (PARK, 2008b, p. 64)

Retome-se o tornar público pelo enfoque ético, de valores/interesses 
públicos que devem/deveriam ser divulgados, justificado pela noção de um 
poder inerente à imprensa por sua atribuição de publicizar. A presença da 
imprensa traz implicações sociais. Em Weber, há uma preocupação com o 
tipo de leitura a que o jornal acostuma o homem moderno. O consumo da 
notícia é encarado de forma ritualística; sua habituação provoca “podero-
sas modificações na conformação, no modo e na maneira como o homem 
capta e interpreta o mundo exterior”. (WEBER, 2006, p. 43) Esta relação 
social privilegiada estabelece fontes de poder.

De nossa parte, teremos que investigar, antes de mais nada, 
as relações de poder criadas pelo fato específico de que a 
imprensa transforme em público determinados temas e 
questões. [...] Em cada sessão do jornal, esta relação de 
poder é extremamente diferente. Os contratos dos jornais 
com os partidos, aqui e em outros países, seus contatos 
com o mundo dos negócios, com todos os inumeráveis 
grupos e pessoas que influenciam a vida pública e que são 
influenciados por ela, supõem um campo impressionante 
para a investigação sociológica, explorado até agora somente 
em alguns aspectos. (WEBER, 2006, p. 36-37)

De fato, é a própria mudança no âmbito público conformada pelo 
jornalismo que provoca Weber (2006, p. 35) em sua proposta de pesquisa, 
pela percepção do poder inerente a esta prerrogativa da imprensa, que é 
capaz de pôr “de joelhos o parlamento”, com a simples ameaça de não 
divulgar. Se Weber pontua esta dimensão ameaçadora do poder de dar a 
ver, Park enxerga a possibilidade de esclarecimento (falar/pensar) e mesmo 
de aprimoramento democrático. A publicidade garantida pelo jornal tem 
um caráter mobilizador: “a extensão na qual a notícia circula determina 
a extensão que os membros de uma sociedade participam de sua ação 
política”. (PARK, 2008b, p. 51) É a formação de uma opinião pública a 
fonte de poder da publicidade da imprensa.

Embora seu texto seja voltado à justificação e compreensão de uma 
ciência diferenciada focada nos jornais e revistas − uma ciência ligada às 
ciências da cultura − Groth tangencia a dimensão pública. Para o autor, ela é 



62 _ ENTRE JORNALISMOS E PODERES

um dos “distintos momentos” da produção de jornais e revistas − da prática 
jornalística, pode-se inferir. O caráter público figura com a periodicidade, 
a universalidade e a atualidade como momento/temporalidade do jornal, 
enquanto fenômeno da Idade Moderna. (GROTH, 2006, p. 196) Aqui as 
imbricações são não apenas da modernidade, mas do tempo da produção, 
deste processo, que tem em seu caráter público (o tornar-se visível das 
notícias) um momento marcado. 

Pode-se perceber, em Groth, que este tornar público inerente à ciência 
jornalística termina por exigir, porque a nova ciência o faz, uma dogmática, 
para além de uma doutrina técnica, e aqui se retoma a questão ética.

O jornalismo não tem um valor próprio, mas sim um va-
lor ‘consecutivo’, ‘relativo aos efeitos’; sua mediação ou 
veiculação, como o diz a própria palavra, não é um valor em 
si, mas recebe seu valor de outros valores, primeiramente 
do valor de informar o ser humano da cultura moderna 
a respeito do ser e dos acontecimentos, do espírito e das 
ações no mundo em que ele se encontra como alguém 
que é influenciado e exerce influência. A informação pode 
e deve servir à sociedade, tanto a seus indivíduos quanto 
a seus conjuntos, com vistas a inúmeras finalidades, que 
conservem e que fomentem, incrementem e ampliem a vi-
da; são essas finalidades que dão valor ao que é veiculado 
pelo jornalismo. (GROTH, 2006, p. 206-207)

O caráter mediador está na prerrogativa da publicidade, valorada não 
em si mesma, mas no valor da informação. Há, portanto, um dever ser, 
um dever informar. O tornar público é fonte de poder; selecionar o que 
será visível, reconhecível implica considerar não apenas critérios, como 
os esboçados pelos autores, como também uma questão ética, do dever ser. 
Esta dimensão pública é, portanto, essencial ao jornalismo.

Além das perspectivas expostas, muitas outras poderiam ser trazidas à 
tona para justificar a permanência do jornalismo como fator constitutivo 
do debate sobre a contemporaneidade, mídias, tecnologia e as novas socia-
bilidades. 
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o jornalista 

No centro da problematização teórica e estrutural sobre o jornalismo 
está o jornalista e o exercício de uma profissão que surge com o desen-
volvimento da imprensa como negócio e da necessidade de produzir 
informações a partir de determinados valores, procedimentos e técnicas 
sobre a apreensão e a oferta de fatos para um número cada vez maior de 
leitores. A apreensão e tradução da realidade criam um produto discursivo 
singular capaz de produzir e questionar verdades. Neste sentido, torna-se 
uma profissão disputada também pelo mercado, políticos e governantes. 
No Brasil, a profissão foi regulamentada em 1938, e dela dependem as 
organizações midiáticas – sustentadas pelo jornalismo, as instituições 
públicas, governos, organizações privadas. Cada vez mais esta profissão 
atribui legitimidade à produção de informações em estruturas de 
comunicação institucional ligadas ao Estado, a organizações sociais (ONGs 
e sindicatos, por exemplo) e organizações privadas. 

Produzir notícias é trabalhar com acontecimentos, reconstruí-los 
dis  cursivamente e publicizá-los. Neste processo estão envolvidos mo-
men tos de seleção, hierarquização, organização, elaboração, demar ca dos 
por pressões espaciais, temporais, organizacionais. A seleção dos acon-
tecimentos, por exemplo, segue critérios de noticiabilidade que vão de 
características próprias dos fatos, aos valores professados pela prática 
jornalística, passando pelo tipo de veículo, perfil editorial, concorrência. 

Todas estas variações – encontradas em todas as instituições jornalísti-
cas – são experenciadas pelos jornalistas em qualquer posição do campo 
que ocupem. Assim como se espera notícias diferentes em jornais com 
diferentes perfis editoriais, também as notícias produzidas pelo jornalismo 
institucional têm suas variações de critérios. No entanto, a busca pelo 
acontecimento inusitado, a perspectiva de qualificação e a continuidade 
da matéria dependente das fontes, a continuidade gerada pelas opiniões e 
o contraditório não pertencem ao jornalismo institucional. Essa diferença 
não está na qualidade do jornalista, mas na sua vinculação, no seu lugar de 
atuação. Enquanto o jornalista de imprensa persegue (em tese) a informação 
e procura todas as suas angulações, o jornalista da instituição publica com 
as fontes institucionais e avalia a repercussão. Tem responsabilidade sobre 
a notícia e sobre a instituição.
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De outro ângulo, pode-se afirmar que nas margens do campo do jor-
na lismo institucional muda o contrato de leitura, pois atrás da notícia 
gerada fora da mídia há um jornalista e uma instituição. Neste sentido, 
parece natural a expectativa de que não haja o contraditório – presente e 
cobrado no contrato estabelecido com o discurso jornalístico produzido 
pelas instituições jornalísticas. Essa situação não exime o jornalista das ins-
tituições de compromissos, conforme salienta Sant’Anna (2009), quan do 
afirma que o Senado Federal tem definições inclusive normativas sobre o 
que deve ser notícia em seus veículos – algo que poderia ser similar a uma 
política editorial, com o peso do instrumento institucional. 

Contribuição fundante para esse debate está no artigo Journaliste um 
jour, journaliste toujours assinado por Moura, Sant’Anna, Silva, Adghirni, 
Pereira (2008). A abordagem problematiza a “apropriação da informação 
jornalística por diversas estruturas de comunicação governamentais e não-
governamentais”, a partir do conceito de interesse público. (MOURA 
et al., 2008, p. 131) Como tal, desconstitui a tradicional oposição entre 
“jornalismo de investigação” e o “jornalismo de influência”. Os autores 
ratificam a legitimidade das práticas jornalísticas utilizadas em torno do 
interesse público como sendo equivalente o seu exercício tanto nas mídias 
tradicionais como em organizações públicas e privadas. 

Se as variações são comuns, pode-se também considerar aspectos bá-
si cos para a noticiabilidade, transversais a qualquer prática jornalística. 
Tomando os fundamentos de Fontcuberta já citados, é fácil perceber 
que a atualidade é referencial – toda notícia tem uma carga de novidade. 
Logo, não está no processo de seleção dos acontecimentos a diferença 
fundamental no jornalismo praticado pelas instituições jornalísticas ou 
pelo Estado. Muito menos na forma de organizar este texto/narrativa que 
é a notícia – com todos os procedimentos de edição e redação técnicos 
ensinados no mercado e na academia.

Se as práticas não sugerem explicação para os diferentes jornalismos,  
os profissionais também não o fazem. No Brasil, a profissão é regulamen-
tada pelo Decreto n. 83.284, de 13 de março de 1979. A discussão sobre 
obrigatoriedade ou não de diploma culminou com decisão do Supremo 
Tribunal Federal em 2009 – desde então, o documento não é exigido. 
Entidades de jornalistas reagiram, e hoje tramita no Congresso Nacional 
a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n. 33 de 2009, restabele-
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cen do a obrigatoriedade (e desta vez, constitucionalmente). O Decreto  
n. 83.284/793 especifica o exercício privativo de atividades da profissão de 
jornalista e as atribuições que, dada a data da legislação (1979), ainda não 
refletem toda a diversidade de práticas comunicacionais contempo râ-
neas. Mesmo a assessoria de imprensa não está elencada entre as funções 
determinadas pela lei4. Por isto, a Federação Nacional dos Jornalistas 
(FENAJ) edita desde 1985 seu Manual de assessoria de comunicação/imprensa, 
onde defende a atividade como atribuição de jornalista profissional.

Desse jornalista profissional reconhecido por seus pares depende a 
qualidade da informação veiculada, a capacidade de gerar agendamento, 
de desencadear um processo de advocacy das mídias em relação a uma 
instituição que defende projetos de interesse público, por exemplo. Pode-
se afirmar que a diferença entre os jornalismos não está no profissional. 
Elimina-se, assim, a questão de não considerar o jornalismo aqui chamado 
de institucional como jornalismo, como bem justificam Benetti e Moreira 
(2005, p. 123), baseadas na ausência de “iniciativa da divulgação de notícias 
negativas à imagem da instituição (que não costuma ser tomada)” e na 
baixa “diversificação das fontes e dos assuntos (que fica limitada pela área 
de atuação de cada instituição)”. No primeiro caso, há que se referir que 
nenhuma instituição jornalística tem também a iniciativa de divulgar 
notícias negativas sobre si5; a pouca diversidade de fontes e temas também 
existe no jornalismo especializado, mas aqui a questão da dimensão pública 
x estratégica do jornalismo institucional é que sobrevém.

os jornalismos e a comUnicação institUcional

As instituições políticas precisam se comunicar, obter visibilidade e 
como tal se aproximam da dimensão publicitária. Nessa perspectiva, o pa-
pel de vigilância da imprensa em relação aos princípios da representação 
democrática se mantém como essencial, pois ainda é este exercício que 
permite identificar abusos, corrupções e privilégios específicos do interesse 
privado. 

Pode-se formular a hipótese de que a configuração contemporânea da 
comunicação pública de Estado (mídias, noticias, eventos, produtos, pres-
tação de serviços on-line, comunicação direta e espaços de participação) 



66 _ ENTRE JORNALISMOS E PODERES

fornece elementos para exercício da cidadania (maior informação), mas 
amplia e qualifica a propaganda sob outros modos e formatos. O Estado 
cumpre os princípios da comunicação pública regida pelo interesse público 
ao informar, explicar, disponibilizar, treinar, habilitar, ouvir e contribuir 
para o exercício da cidadania. Ao contrário da informação produzida pelas 
mídias, a comunicação do Estado é estratégica, não apresenta perspectivas 
diferenciadas sobre o mesmo tema. Falta o contraditório formulado por 
fontes distantes do fato; a crítica necessária às afirmações formuladas por 
fontes oficiais. Trata-se da comunicação pública, da comunicação com 
funções informativas e estratégicas vinculada às instituições políticas do 
Estado. A comunicação do Estado desenvolvida no plano governamental 
ou no legislativo, planejada e executada a partir das novas tecnologias, 
competência de profissionais da comunicação, administração dos espaços 
e mídias que apontam para a qualidade da democracia e o fortalecimento 
do Estado criam um paradoxo que começa a ser estudado: de um lado a 
salutar ampliação dos processos de transparência, exposição e, conse-
quentemente, aumento da vulnerabilidade; de outro, ampliação da capa-
cidade de informar e persuadir. Mais acessibilidade a informações e, ao 
mesmo tempo, maior domínio de resultados e das relações. Identifica-se 
uma burocracia organizada para sustentar a comunicação dos poderes. 
Para tanto, reúne tecnologia e profissionais que transformam vultosos 
investimentos em matéria informativa, eventos, serviços, propaganda e 
notícias capazes de traduzir e justificar o projeto político e institucional do 
Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Evidentemente que o Poder Executivo exercido por governos, suas 
instituições e organizações público-privadas detém a maior capacidade 
de investimentos que lhe permite planejar e dar visibilidade aos projetos 
políticos de modo integrado e estratégico. Neste sentido, o reconhecimento 
e a busca de visibilidade e formação de uma imagem pública podem ser 
formados a partir da combinação de dados e informações dos atores, 
instituições e serviços que geram a comunicação institucional propiciada 
por ações e discursos passíveis de experimentação e comprovação. Isto não 
acontece, porém, com os atores e as instituições do Poder Legislativo, pois 
a circulação de dados e informações ocorre a partir de projetos individuais 
ou de bancada, em um processo de construção com menos chance de 
reconhecimento, pois até as ações também são retóricas e o discurso é a 
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principal atividade, o que torna a comunicação individualizada. O Poder 
Judiciário, mesmo em busca de visibilidade e da formação de imagem, 
detém o poder da regulação e do julgamento. Neste sentido, são pontuais 
as suas manifestações públicas e a necessidade de estabelecer comunicação 
com a sociedade. 

A comunicação destes poderes é executada em sistemas de comuni ca-
ção estruturados em torno de organização, gestão qualificada, profissio-
nais, tecnologia e recursos financeiros. A organização abrange estruturas 
admi nistrativas e funcionais, internas e externas, que sustentam a visibili-
dade e a comunicação dos poderes. No plano interno, atividades e técnicos 
obedecem a um organograma e hierarquia que reproduz as redações das 
empresas de comunicação (jornalismo), das assessorias de relações públicas 
(eventos, protocolos e cerimoniais) e agências de propaganda (produção de 
material promocional). Além disso, os governantes, ministros, senadores, 
deputados, vereadores possuem assessorias pessoais. 

Centenas de profissionais de comunicação emprestam sua competên-
cia como assessores de comunicação, de imprensa e de relações públicas, 
como especialistas capazes de produzir notícias, promover eventos e 
planejar relações públicas. Fazem parte das assessorias de comunicação, em 
geral denominadas Assessorias ou Departamentos de Comunicação Social, 
Assessorias de Imprensa. Pode-se identificar a autonomia dos jornalistas 
quanto à especificidade de suas funções e à manutenção dos padrões de 
produção das notícias. Os demais profissionais da comunicação, como os 
relações-públicas e publicitários, atuam mais diretamente na execução dos 
projetos da instituição, na execução de um projeto de comunicação. 

As pesquisas empíricas realizadas identificaram e classificaram a pro-
dução de informações e os processos de comunicação desenvolvidos 
pe lo Executivo, Legislativo e Judiciário, no Brasil. São 10 as modalida-
des comunicação, especificamente: 1) publicização; 2) debate público;  
3) prestação de contas; 4) prestação de serviços; 5) informação jornalística; 
6) mídias públicas; 7) mídias sociais; 8) propaganda; 9) relações públicas,  
e 10) eventos. Um total de 150 formatos centrais foram identificados nestas 
modalidades, sendo que cada um deles gera dezenas de outros itens. 

Estes dados (aqui apresentados apenas como referencial) exigem o 
trabalho de centenas de profissionais e estão disponíveis ininterruptamente.  
A partir deste levantamento, pode-se entender a ampliação e a profis-



68 _ ENTRE JORNALISMOS E PODERES

sionalização do processo de comunicação do Governo Federal, por 
exemplo, que se torna cada vez mais capaz de disputar com as mídias de 
massa e mídias sociais a visibilidade e o reconhecimento de seus projetos 
políticos-sociais. A partir disso, pode-se formular uma hipótese sobre os 
altos índices de aprovação do governo e do presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (2007/2010). O governo está se comunicando de modo eficaz e 
diretamente com a sociedade e públicos de interesse. Quanto as mídias 
de massa intervém na formação da opinião política dos cidadãos? Quanto 
essa comunicação pública do governo se aproxima da hibridação entre 
informação e propaganda? 

Para este artigo, especificaremos apenas o item Informação Jor nalística. 
As notícias sobre atores e projetos do Estado circulam inin terruptamente, 
acessíveis às mídias nacionais e internacionais que nelas se baseiam para 
construir sua própria notícia ou que dela se servem como pauta. Associa-
das aos eventos, rotinas dos governantes e políticos, discursos, decisões,  
o processo de produção da notícia e o trabalho dos jornalistas têm suscitado 
classificações e controvérsias de ordem legal, deontológica e operativas.  
O conteúdo produzido por profissionais do jornalismo pretende atender 
aos critérios jornalísticos de noticiabilidade. No entanto, de forma massiva 
ou segmentada, têm a finalidade de informar o cidadão sobre as ações 
do Estado. Foram identificados espaços ditos jornalísticos, pois reúnem 
notícias, dados e informações que subsidiam a produção de notícias em 
ambientes externos ao Estado. A saber: Salas de imprensa, Agência de 
notícias, Artigos, Boletim eletrônico, Clipagem, Coberturas especiais, 
Entrevistas, Fotos, Jornais impressos, Newsletter, Notícias via portal, 
Programas de rádio/ radiorreportagens, Releases, Revistas, Programas de 
televisão/vídeorreportagens, Programas de webrádio/radiorreportagens na 
web, Programas de webtelevisão/vídeorreportagens na web, Assessoria de 
imprensa a dirigentes; Assessoria à imprensa sobre a instituição. 

Para além dos produtos comunicacionais, o Estado administra Mídias 
Públicas, que se caracterizam pela autonomia e diversidade de produção 
e por atingir grande parte da região brasileira, o que permite uma ampla 
difusão de informações a partir da similitude com a estética e a programação 
das mídias convencionais. Estão submetidas à legislação e definidas pela 
Constituição de 1988, que prevê a existência no campo da radiodifusão 
de “meios estatais, públicos e privados” e assim podem ser encontradas 
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em todos os estados e em muitas cidades como as rádios e televisões 
denominadas de Educativas, Cultura e Universitárias. 

Com repercussão nacional, pode-se citar a TV Senado, TV Câmara, TV 
Judiciário, Rádio Senado, Rádio Câmara, NBR TV, TV Brasil (nacional 
e internacional). A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) foi criada 
sob forte debate nacional com o objetivo de “implantar e gerir os canais 
públicos, aqueles que, por sua independência editorial, distinguem-se 
dos canais estatais ou governamentais” e cria a chamada TV Brasil como 
“TV Pública” para atender “antiga aspiração da sociedade brasileira por 
uma televisão pública nacional, independente e democrática” além de 
administrar 8 rádios6 (EBC, 2010). A dita autonomia editorial dessas mídias 
permite fortalecer as perspectivas ideológicas e linhas editoriais específicas 
das instituições às quais estão vinculadas, através da abordagem de temas e 
programação que não precisam se submeter aos ditames mercadológicos. 
Trata-se de um debate sobre a audiência como indicador de qualidade das 
emissoras, e essa qualidade é definida pelo mercado. 

Diante disso, e assumindo a perspectiva do campo jornalístico – e dos 
pólos econômico e ideológico enunciados por Traquina (2005) pode-
mos pensar na complexidade profissional contemporânea em eixos que 
comportem também o peso da dimensão pública. Para quem se fala?  
O que e a quem se informa? Se o discurso jornalístico é híbrido por natureza 
(BERGER, 2003), mas essencialmente informativo, que condicionantes 
as práticas e as posições no campo trazem para a informação produzida? 
A notícia é um privilégio do campo?

São modificações, expansões e dispersões do campo jornalístico. Por 
exemplo, os processos de midiatização que certamente colocaram a ló-
gica da produção de notícias como saber desejado pelos outros campos 
sociais. (VERÓN, 1995; FAUSTO NETO, 2008) No entanto, o que se 
configura atualmente é muito mais do que uma apropriação de práticas 
por campos externos ao do jornalismo7. É o próprio campo que se expande 
e os jornalismos e suas diferenças constituem a diferença epistemológica. 
Partir do campo do jornalismo significa procurar entender como o 
jornalismo se diferencia em suas margens, sobreposto a outros campos. 
Nas margens do campo da política − sem alterar seu capital, seu habitus −, 
em encontro com o campo jornalístico, surge uma estrutura profissional 
de tal magnitude que provoca não apenas a mediação pretendida entre 
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Estado e imprensa, na clássica função do agendamento: o que está em 
questão é a conformação de uma nova zona de visibilidade pública, com a 
profissionalização do jornalismo e a força do Estado.

Isto é muito mais significativo em termos de dimensão pública do que as 
tradicionais práticas jornalísticas imputadas às fontes. No pólo econômico, 
por exemplo, temos um extremo: o jornalismo empresarial. Profissionais 
do campo são contratados por empresas privadas cujo produto não é a 
informação, mas que fazem uso da comunicação como estratégia na defesa 
última de interesses privados8. São assessorias que realizam a mediação 
com a imprensa e elaboram produtos informativos variados (e por isso 
também podem ser chamadas de mídias das fontes).

Neste limite último do campo, as condicionantes das práticas jorna-
lísticas sofrem pressões: o profissional tem a formação adequada (e as-
sim geralmente é preferido por sua aproximação com os jornalistas de 
veículos), e partilha, portanto, dos valores da comunidade jornalística. 
(TRAQUINA, 2005) As fontes e o público, entretanto, não são os mesmos 
nesta ponta do espectro. A fonte preferencial é a própria empresa – o que 
se vai informar é sobre ela, seus produtos/serviços, seus consumidores, 
fornecedores etc. Limitado também é o público: os produtos informativos 
de uma tal assessoria são direcionados à fração de mercado da empresa. 
Neste horizonte, o profissional vai aplicar as regras práticas que aprendeu, 
de ouvir o maior número possível de fontes, de usar aspas, de provocar 
efeitos de realidade, de ter um compromisso enunciado com a verdade. 
A dimensão pública aqui é baixa, mas persistirá (em tese) a ética sobre o 
que divulgar, a que dar visibilidade, dentro do limite da sobreposição de 
interesses privados aos interesses públicos. 

A investigação jornalística, o chamado jornalismo investigativo, com 
raízes na tradição norte-americana, conforme Waisbord (2000), enfoca 
justamente o trabalho de reportagem ativa e de iniciativa do profissional 
na busca de informações. Com um campo midiático historicamente 
constituído com vinculações políticas, as informações repassadas por 
fontes ganham tanto peso quanto o esforço solitário do repórter. Esta é 
uma das razões pelas quais ele adota o termo watchdog, referindo-se ao 
jornalismo que revela práticas condenáveis de sujeitos/instituições pela 
divulgação de informações que estes desejariam manter escondidas. Seja 
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por investigação, seja por repasse direto das fontes, caso do vazamento – 
que nunca se dará pelo jornalismo institucional.

Na outra ponta do espectro, no pólo ideológico, temos um compromisso 
extremo com os princípios de verdade, interesse público. Talvez o que 
esteja mais ao limite deste pólo seja o dito jornalismo público/cívico. 
Quando em sobreposição ao campo político, podemos pensar em veículos 
públicos. É o lugar de um jornalismo institucional. Dos condicionantes 
da prática, temos como fonte primeira o próprio Estado9, assim como os 
beneficiários das políticas públicas (todos os cidadãos). A dimensão pública 
é alta, muito embora potencial, se pensarmos que produtos informativos 
diretos à sociedade não têm a mesma visibilidade daqueles da mídia: 
esta é muito mais ampla. É nesta visibilidade que reside a melhor chave 
de leitura para os processos contemporâneos, conforme os esquemas a 
seguir apresentados privilegiando a fonte (F), o jornalismo midiático (J),  
o jornalismo institucional (JI) e o público (P):

Figura 1 – Esquema clássico da produção de notícias: jornalismo mediador

Figura 2 – Esquema mídia das fontes

Figura 3 – Esquema jornalismo institucional de Estado
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As consequências de um fortalecimento estrutural do que aqui se 
chama jornalismo institucional são variadas. Em primeiro lugar, a cons-
tituição de uma zona de visibilidade alternativa vinculada ao Estado 
permite pensar na hipótese de que este possa competir com a mídia na 
produção de informações como afirma Weber (2007, 2010), seja geran-
do um espaço complementar, suplementar ou mesmo responsivo na vei-
culação de notícias. 

Em termos de credibilidade, há uma dupla atribuição, dado o lugar que 
este jornalismo ocupa. Sua origem é o campo da política, suas práticas, 
valores e profissionalismo são do campo do jornalismo. As informações 
são tidas por verdadeiras e são jornalistas a produzi-las a partir de preceitos 
éticos que independem do lugar. No entanto, a dimensão pública do 
jornalismo institucional está colada a uma dimensão estratégica: não há 
espaço para o contraditório. A objetividade é aqui conquistada pelos recursos 
discursivos típicos, mas “o outro lado” será sempre o de beneficiados pelas 
políticas públicas – não há espaço para críticas nas notícias do jornalismo 
institucional. Para respostas a críticas, sim.

A origem destas notícias – o campo da política – é demarcada: não 
se espera (e não se cobrará) nestes discursos a fala contrária. No site do 
MEC, por exemplo, as notícias sobre o Exame Nacional de Ensino Médio 
(ENEM)10 não trazem falas de alunos prejudicados pela falha de im-
pressão no caderno amarelo do exame realizado em 2010. Nem mesmo a 
sentença da Justiça Federal do Ceará merece alguma citação. Já a decisão 
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região – que suspende a da Justiça 
Federal – ganha notícia. A decisão do desembargador Luiz Alberto Gurgel 
de Faria é explorada textualmente:

Por fim, realçou ser inadmissível que paixões a teses jurí-
dicas venham aflorar e contaminar o Judiciário, a ponto de 
se pretender a reforma da decisão anteriormente proferi-
da por quem não possui competência para tanto, trazendo 
insegurança jurídica para milhões de jovens atônitos (e suas 
famílias) à espera da definição das respectivas situações 
escolares. (TRF5..., 2010)

Fontes que contribuam para uma posição da instituição são bem-vin-
das. Esta postura é esperada em relação às notícias veiculadas pelo jorna-
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lismo institucional, mas não o é em relação à mídia – embora se possa 
argumentar que as empresas jornalísticas têm seus recursos para a defesa 
de interesses próprios, há os limites da dimensão pública. O lugar da 
instituição jornalística faz com que esta possa ser cobrada pelas regras que 
professa.

considerações Finais

Pode-se afirmar que a força dos sistemas de comunicação do Estado e 
das democracias contemporâneas permite sugerir questões relacionadas à 
sobreposição do desejo de visibilidade sobre o modo de fazer política dos 
Poderes Executivo e Legislativo e o modo de julgar e legislar do Poder 
Judiciário. Trata-se de entender o poder do Estado quanto à competência 
para obter visibilidade, informar, promover atores, instituições e projetos 
e, especialmente, de estabelecer relações e comunicação com os cida-
dãos, a sociedade e suas organizações. Este poder viabiliza um enfrenta-
mento simbólico com as informações e notícias circulantes na esfera da 
comunicação midiática. 

Por um lado, esta estrutura grandiosa e complexa que vem do Estado 
torna visíveis pautas e acontecimentos que nem sempre são valorizados 
pela grande mídia. De certa forma, é possível esperar das notícias dos 
diferentes órgãos públicos que sejam mais especializadas, uma vez que os 
jornalistas que ali trabalham terminam por dominar melhor os termos, 
os procedimentos, as políticas e ações desenvolvidas. Isto certamente 
contribui para um conhecimento mais balizado sobre os temas tratados.

Por outro lado, a ausência de contraditório nesta zona de visibilidade 
aumenta a importância das boas práticas jornalísticas na grande mídia – 
nas instituições jornalísticas. Este ainda é o lugar privilegiado da vigilância, 
fundamental à democracia.

Neste artigo, apontou-se como o jornalismo tem diferenças que não 
são diretamente relacionadas a seus profissionais, práticas ou valores (com 
a mesma origem), mas ao lugar no campo. Às margens e em conjunção 
com o campo da política, o jornalismo está configurando uma nova zona de 
visibilidade, em que sua dimensão pública está associada a uma dimensão 
estratégica. 
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notas

1 Duas pesquisas pertencem ao mesmo escopo de investigação: A comunicação pública dos 
poderes e o poder da mídia no Brasil (CNPq, 2006/2008) e Sistemas e estratégias de comu nicação 
pública do estado brasileiro: entre a visibilidade e o interesse público (CNPq, 2009/2012). Vários 
bolsistas de Iniciação Científica têm contribuído para a execução da pesquisa empírica: 
Wesley Kuhn; Ariel Antunes; Elisa Priori de Deus e, atualmente, Thiago Gauthier. 

2 Ainda que o autor se refira apenas a uma qualidade tecnológica – justo onde a 
diminuição da diferença é crescente.

3 O Decreto n. 83.284/79 estabelece que a profissão de jornalista compreende, priva-
tivamente, o exercício habitual e remunerado de qualquer das seguintes atividades: 

 I - redação, condensação, titulação, interpretação, correção ou coordenação de matéria 
a ser divulgada, contenha ou não comentário; 

 II - comentário ou crônica, por meio de quaisquer veículos de comunicação; 
 III - entrevista, inquérito ou reportagem, escrita ou falada; 
 IV - planejamento, organização, direção e eventual execução de serviços técnicos de 

Jornalismo, como os de arquivo, ilustração ou distribuição gráfica de matéria a ser 
divulgada; 

 V - planejamento, organização e administração técnica dos serviços de que trata o 
item I; 

 VI - ensino de técnicas de Jornalismo; 
 VII - coleta de notícias ou informações e seu preparo para divulgação; 
 VIII - revisão de originais de matéria jornalística, com vistas à correção redacional e à 

adequação da linguagem; 
 IX - organização e conservação de arquivo jornalístico e pesquisa dos respectivos 

dados para elaboração de notícias; 
 X - execução da distribuição gráfica de texto, fotografia ou ilustração de caráter 

jornalístico, para fins de divulgação; 
 XI - execução de desenhos artísticos ou técnicos de caráter jornalístico, para fins de 

divulgação. 
4 Que são: redator, noticiarista, repórter, repórter de setor, rádio repórter, arquivista-

pesquisador, revisor, ilustrador, repórter fotográfico, repórter cinematográfico e 
diagramador.

5 Tome-se como exemplo o caso de suposto estupro de uma adolescente pelo filho de 
um dos donos da Rede Brasil Sul de TV (RBS) em Santa Catarina, acontecido em 2010: 
não foi dos veículos desta rede a iniciativa de divulgar o fato. Após o acontecimento ter 
circulado em blogs e em outras instituições jornalísticas, os veículos da RBS passaram 
a divulgar informações sobre o caso, em enquadramentos adequados pela empresa. 
Pode-se pensar que uma instituição pública igualmente jamais terá a iniciativa de uma 
pauta negativa, mas que também será pressionada a se manifestar. 
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6 Rádio Nacional AM Brasília. Rádio Nacional FM Brasília. Rádio Nacional AM Rio 
de Janeiro. Rádio MEC AM Rio de Janeiro. Radio MEC AM Brasília. Rádio MEC 
FM Rio de Janeiro. Rádio Nacional do Alto Solimões AM e FM. Rádio Nacional da 
Amazônia – OC. Radioagência Nacional. (EBC, 2010) 

7 Caso, por exemplo, de Sant’Anna e suas Mídias das Fontes, que devem ser visualizadas 
“enquanto uma transformação da mídia institucional que se lançou a ocupar espaço 
jornalístico clássico. [...] fruto da maturação de um processo histórico de aquisição 
de técnicas e ferramentas comunicacionais classificado por Schlesinger como sendo o 
processo de profissionalização das fontes”. (SANT’ANNA, 2009, p. 271) 

8 Ainda que uma empresa possa promover o interesse público – e assim participar de 
processos de comunicação pública (WEBER, 2010) – o interesse privado sempre 
estará presente.

9 De maneira crítica, pode-se pensar que a maioria dos veículos também tem nas fontes 
oficiais suas indicações obrigatórias e/ou preferenciais na composição de boa parte dos 
acontecimentos.

10 Ver http://enem.inep.gov.br/
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Fundamentos jornalísticos para novos  
cenários éticos da informação

Francisco José Castilhos Karam e Rogério Christofoletti

Se houve narrativas pré-jornalísticas e se a humanidade sempre viveu de 
contar histórias e de registrar atos e acontecimentos, não é menos correto 
afirmar que o Jornalismo, como Instituição representativa do interesse 
público e do direito social à informação experimentou o seu principal 
processo de reconhecimento, de legitimidade e de credibilidade sociais a 
partir do século 19. Se de um lado emergiu favorecido pelo surgimento das 
fábricas de papel, da prensa de Gutenberg (que dá as bases tecnológicas para 
a reprodução ampliada de informações e de conhecimento)1, do crescente 
processo de alfabetização e de ritmo social que gerou mais acontecimentos 
e mais versões, mais opiniões e mais interpretações em âmbito massivo e 
planetário, é certo, por outro lado, dizer que ele correspondeu a um novo 
cenário global: a constituição de estados nacionais vinculados ao conceito 
de cidadania; ao surgimento das Repúblicas e consolidação de seus três 
poderes centrais; ao surgimento e intensificação da sociedade industrial; 
à ampliação do sistema de transportes; à necessidade de saber o que se 
passa no entorno geográfico e social e, simultaneamente, à curiosidade 
ancestral de comentar aspectos públicos e privados em ambiente particular 
ou público. (SOUSA, 2008)

As revoluções Inglesa (1688) e Francesa (1789), e a Independência Ame-
ricana (1776), gestadas e realizadas em menos de cem anos, deram as ba-
ses, da mesma forma, para a constituição de um ambiente público propício 
à incrementação dos negócios e, entre eles, o de vender informações ne-
cessárias e/ou interessantes, tanto para dar a conhecer o que se passa quan-
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to para satisfazer comentários pessoais, num ambiente crescente que se 
chamaria espaço público. (CORNU, 1999) 

De um lado, os negócios precisavam de mais gente incluída social-
mente, com mais escolarização e alfabetizada e que pudesse participar, mini-
mamente, da discussão da época e suscitar novos comentários e opiniões, 
e, por conseguinte, geradora de novos acontecimentos por meio de certo 
protagonismo, desde indivíduos até grupos sociais, desde ideais modernas 
até ideias revolucionárias. De outro, a sucessão e intensidade de eventos, 
com protagonistas de distintos perfis ideológicos, políticos, econômicos e 
culturais se tornaram necessários para incrementar os próprios negócios, já 
que públicos distintos consomem produtos distintos e se inserem de forma 
específica nos grupos sociais e na sociedade como um todo. 

Este cenário, que de um lado propôs as bases iniciais da liberdade de 
expressão e imprensa – por meio do “direito social à informação”, na já 
era dos modernos direitos civis – e os negócios particulares midiáticos, 
sobretudo jornais e revistas, e mais contemporaneamente rádios, tevês 
e redes digitais, estimulou o conflito ainda em vigor entre negócios 
particulares versus interesse público. A gestação de editorias, para um 
auditório cada vez mais universal, procurava satisfazer demandas de ordem 
particular no interior da universalidade, correspondendo à produção 
factual de acontecimentos a partir de distintos cenários ocupados por 
diferentes atores, grupos, classes. No centro, retórica e dialética; discurso 
e representatividade; fatos e relatos; acontecimentos e interpretações.  
Um novo cenário social, em que a informação torna-se um “bem público” 
como se costuma afirmar em fóruns supranacionais como a Organização 
das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco).

Assim, tornou-se cada vez mais importante a dedicação a buscar 
informações, apurar fatos, ouvir diferentes atores sociais sobre distintas 
e infinitas produções de conhecimento, de fatos e de poder que os 
embalam, colocando, idealmente, à disposição do público, determinados 
acontecimentos que terão relevância na vida das pessoas e que precisam, 
de forma diversificada, plural e precisa, estarem no dia-a-dia das pessoas, 
para que estas possam exercer de forma mais consciente e clara a liberdade 
de escolha.

Tal liberdade, que acompanha o crescimento e a implementação dos 
direitos civis, está ancorada, até chegar aos dias de hoje, em momentos 
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marcantes da história da humanidade, quando algumas expressões como 
“cidadania”, “direitos”, “igualdade”, “liberdade” ganham dimensão social 
mais intensa. Mas corresponde, também, a um espaço público consumidor, 
que terá acesso a fatos, versões, interpretações, opiniões e produtos de 
todo o tipo por meio da circulação midiática de distintas mensagens, 
correspondentes a um cenário complexo de ritmo intenso como hoje e 
em distintas plataformas tecnológicas, até chegarmos ao que se chama 
ciberespaço.

retórica, jornalismo e representação

As sociedades humanas sempre criaram artefatos ou, mais precisamente, 
artifícios para continuarem seu projeto social, sua convivência e suas 
disputas, para dirimirem suas dúvidas e para validarem suas certezas.

O artefato da cultura, como uma segunda natureza humana, carregou 
consigo também a constituição de valores a serem discutidos, constran-
gidos e/ou validados. Por isso, o processo comunicativo ganha, com a 
constituição dos signos e, especialmente, da palavra e de sua representação 
de mundo, uma legitimidade significativa desde tempos imemoriais. 
Mas chega ao século 21 com uma carga de complexidade como nunca 
se percebeu antes e em um ritmo acentuado, extremamente veloz, como 
também nunca havia ocorrido. Assim, torna-se ainda mais relevante os 
pro  cessos de comunicação e sua inserção em um mundo simultanea-
mente globalizado e fragmentado, universalizado e particularizado.

Desde a retórica greco-romana, havia a preocupação com o discurso 
con vincente, e, sobretudo, com o perfil de auditório a que o discurso se 
dirigia. Quanto mais universal o auditório, mais difícil seria o con ven-
cimento e a persuasão, já que os indivíduos e grupos, dadas suas sin gu-
laridades e particularidades, teriam de aceitar a representação dis cursiva do 
mundo real e vinculá-lo as suas vivências e experiências. Por isso, seria mais 
fácil convencer e persuadir um auditório mais particular. (PERELMAN; 
OLBRECHTS-TYTECA, 1996)

O jornalismo, tributário também da retórica greco-romana, tentou, 
na modernidade, por meio de editorias e de escuta de diferenciadas fon-
tes, abordar a complexidade e controvérsia sobre o mundo concreto 
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evidenciado pelos fatos... e pela versão deles. Por isso, na antiguidade 
greco-romana, havia uma segunda preocupação central com os dis-
cursos: já não bastava a retórica, era também necessário incluir a 
controvérsia, ao que seria conhecido, como procedimentos – de Platão 
a Hegel e Marx – como o método dialético, resguardando-se as devidas 
concepções e desdobramentos conceituais, incluindo os de ordem 
ideológica. (JAPIASSU; MARCONDES, 1991) No jornalismo da era da 
modernidade, a legitimação do discurso e a credibilidade decorrente dele 
necessitam incluir, de um lado, estratégias de convencimento e a persuasão 
e, de outro, a controvérsia, tributários, nas duas perspectivas, da retórica e 
da Dialética como discurso e como métodos surgidos ainda por volta de 
400 anos antes da era cristã. (LÓPEZ EIRE, 2002) Naturalmente, a nova 
retórica (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996), recuperada, 
atualizada e consolidada conceitualmente, acompanhou a representação 
discursiva do mundo factual desenvolvido ao longo dos últimos 2400 
anos, mas aprofundou discussões sobre a validade dos discursos, a eficácia 
deles e o eventual afastamento da representação discursiva em relação às 
vivências individuais e sociais.

No século 21, no ambiente do ciberespaço, o discurso jornalístico, 
sustentado na tentativa de representação convincente do mundo real 
e amparado pela controvérsia de fontes que se colocam em diálogo, em 
versões e interpretações muitas vezes conflitantes ou mesmo antagônicas, 
tem mais um elemento moral para se preocupar, no sentido de ainda 
defender sua especificidade como legítima, autêntica e credível: é a 
sucessão, variedade e intensidade de fiscalizações morais ao próprio fazer 
jornalístico, em sua técnica, sua ética e sua estética. Os novos espaços e 
ambientes ciberjornalísticos, complementares ao déficit informacional 
de qualquer grande mídia hegemônica, propicia, potencialmente, uma 
aparente redefinição no conceito de mediação e de apuração, observados 
os princípios históricos, quais sejam, entre outros, o da verossimilhança, da 
acurácia, da precisão e da credibilidade, resumidos na legitimidade social 
da Instituição Jornalismo.

Em um planeta tomado pela diversidade, pela concentração midiática, 
pela hiper-segmentação e por um intenso ritmo social, há volume de 
informação incompatível com a capacidade de reconhecer e perceber 
plenamente o entorno. Há déficit informacional e abundância informativa; 
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há déficit cognitivo, crise de atenção e processos comunicativos intensos e, 
em muitos casos, dispersos. E se o mundo é o validado pela representação 
da palavra – ainda que verbalizada no interior da consciência ao se 
reconhecer imagens (BAKHTIN, 1988) – e é necessário decodificá-la 
a cada instante, a relevância do compromisso ético com o presente em 
constante movimento e desdobramento se torna ainda mais importante. 
À fadiga informacional corresponde uma necessidade de superá-la pela 
veracidade, transparência, validade de mensagens que, ainda que com 
pontos de vista conflituados ou mesmo antagônicos, sejam esclarecidos 
num jogo de diferentes posições em um espaço público normativo em 
que cada indivíduo é um cidadão; em que cada profissão tem relação 
com as demais a partir de sua especificidade; em que as empresas, para a 
própria legitimidade em que se assentam, tenham responsabilidade social 
com o entorno e que haja limites para o fundamentalismo de mercado. 
Isto é importante para assegurar a convivência no âmbito da segunda 
natureza humana, a da ética e da cultura, no sentido de estimular a geração 
de projetos válidos socialmente e compartilháveis coletivamente para 
defender e manter valores universalizáveis. (APEL, 1995)

Com tal perspectiva, a democracia invade a esfera da moral para ser 
validada. A representação democrática encontra, na mediação narrativa,  
a forma possível de validar comportamentos, discursos, atitudes. A ética, 
ao respeitar as especificidades morais, indaga sobre os valores para remetê-
los à consolidação planetária e consensuada. Neste caso, há importância 
ainda maior não só em quaisquer discursos, mas nos discursos midiáticos, 
profissionais, empresariais e em seus vínculos com os processos sociais 
complexos e em expansão. Por isso, palavras e temas como “ambiente”, 
“infância”, “felicidade”, “futuro” e “violência” são extremamente concretos, 
porque expressam o movimento factual humano de todos os dias.

Para uma ética do jornalismo, recuperam-se valores básicos cristalizados 
em duas vertentes da Filosofia, a retórica e a dialética. Se à primeira 
corresponde um cenário de emissão de argumentos, juízos, circunstâncias 
– objetivados na representação discursivo-argumentativa do mundo – ,  
à segunda corresponde um interminável debate que remete à controvérsia, 
onde o jogo político e ideológico de atores intervém na versão sobre os 
argumentos e fatos, criados pela sucessão de acontecimentos noticiáveis.  
O tributo do jornalismo à retórica e à dialética greco-romanas está 
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representado pela tradição e herança que nos deixaram tanto a civilização 
helênica e sua ainda incipiente democracia ateniense; e a incipiente 
República romana, com seus poderes e seus representantes “públicos”. 
A argumentação é necessária, mas deve ser convincente. A dialética é 
imprescindível, mas deve envolver diferentes correntes de opinião, que 
representam atores em distintos pontos da factualidade e produção de 
eventos significativos para consumar a realização do discurso comunicativo 
e, como o é o do tipo jornalístico. Daí que uma ética da comunicação exige 
certa transparência no discurso, fidelidade ao ocorrido, argumentação 
entre contrários e decisões razoavelmente consensuadas.

Isto nos leva à Grécia e Roma antigas. Todo discurso é dirigido a alguém... 
e precisa ser validado pela representação eficaz que faz da realidade. Quanto 
mais universal for o auditório, é necessária uma legitimação ainda mais 
consistente e uma fidelidade mais precisa, à medida que os interesses de 
cada membro ou grupo podem ser heterogêneos. Mas nos remete também, 
além da retórica, à própria dialética, envolvendo, por meio de um diálogo, de 
contradição e de controvérsias, a possibilidade de aceitar e de participar de 
argumentações e de decisões. Reitera-se, assim, que nas bases do jornalismo 
de hoje estão os elementos da retórica e da dialética greco-romanas. Não 
só no jornalismo, claro, mas nele encontra, por ocupar espaço singular 
no espaço público normativo com suas transformações contemporâneas 
(KEANE, 1996), reais condições de manifestação, seja por meio de um 
discurso dirigido a auditórios universais e heterogêneos, seja por meio de 
discursos destinados a auditórios particulares ou mesmo singulares e mais 
homogêneos, seja por meio de temáticas específicas ou por segmentação 
de interesses, como os de categorias profissionais ou empresariais. Para 
uma ética no jornalismo ou na Comunicação, no sentido mais amplo de 
referência, valores sociais compartilhados, debatidos e revistos precisam 
estar na ordem do dia dos assuntos tratados, dos temas argumentados, dos 
projetos a serem realizados. Isto é, “o outro” é de fundamental relevância 
para a validação dos discursos.

A ética no jornalismo, ou seja, nos processos comunicativos jorna-
lísticos, que se estendem das profissões às empresas e às sociedades como 
recebedoras e participantes de mensagens e discursos representativos da 
realidade, tem grande relevância na organização da vida cotidiana, nas 
rotinas produtivas, no calendário funcional humano. É importante para 
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a segmentação temática, diversidade de atores e distintos discursos. Disto 
depende, também, a eficácia da representação do Estado, a validade do 
espaço público reconhecido por diferentes pontas da vida social e envolve 
sociedades complexas.

Mas há o reconhecimento, sem dúvida, de novos cenários, com novos 
atores, protagonistas, fontes, “mediadores” e apuradores da informação 
que, em vários casos, se aproximam dos métodos clássicos do fazer 
jornalístico e das narrativas correspondentes, que podem se ampliar no 
ambiente do ciberespaço. (LÓPEZ, 2003) Pode não ser tão bom para o 
jornalismo, mas tende a contribuir para os processos mais democráticos de 
visibilidade pública do entorno. Mas também pode ser muito bom para o 
jornalismo reafirmar ou recuperar os compromissos com valores cen trais 
de sua legitimidade social: a autenticidade e a credibilidade específicas, 
sobre as quais se tentou afirmar, ao longo dos últimos 200 anos, uma fun-
damentação ética, estética, técnica e teórica, hoje correspondente, em 
enorme diversidade de perspectivas, a diferentes suportes tecnológicos e 
a um cenário de convergência de mídias e de diversidade temática e de 
protagonistas.

Um fator que atualmente contribui para isso é a própria fiscalização da 
mídia pelo cidadão. Há mais recursos para contestar as informações e mais 
rapidez na disseminação das correções. 

Com isso, a própria mídia e o jornalismo, jornalistas e editores têm 
saído a campo para criticar outras coberturas e, ao mesmo tempo, defen-
der seus veículos e coberturas atacados. A participação pública, ainda 
que incipiente, tem sido mais visível, mais intensa e com mais retorno/
resposta ao que surge imediatamente nas coberturas. E por meio de novas 
mídias, sobretudo eletrônicas, com disseminação imediata de informa-
ções profissionais, é possível obter dados e versões que contraponham 
e questionem procedimentos jornalísticos. A este cenário se soma o das 
organizações que – a partir dos segmentos da sociedade civil descontentes 
com o rumo das coberturas, estratégias e particularização dos interes-
ses sociais – buscam a pluralização de mídias, de fontes, de temáticas, 
de propriedades. Seria este um novo cenário para o Jornalismo e para 
a Democracia. Alguns autores estudam, especificamente, tal cenário.  
E pres tam um tributo tanto à antiguidade grego-romana quanto à história 
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e à consolidação de valores jornalísticos. (FONTCUBERTA; BORRAT, 
2006; LÓPEZ, 2003; PAVLIK, 2005)

Entrever desdobramentos num futuro próximo é tão desafiador 
quan to convidativo para quem se debruça e se preocupa com os rumos 
que o jornalismo reserva para si.

crise, crítica e aUtocrítica

O tema mais palpitante e acalorado das últimas décadas nas redações 
é a propalada crise dos impressos, prenúncio de um apocalíptico fim do 
Jornalismo. Quedas das tiragens entre os jornais publicados dos Estados 
Unidos e na Europa2, redução no raio de circulação e migração de verbas 
publicitárias do segmento impresso para meios eletrônicos e na internet 
têm assustado as cúpulas diretivas de alguns gigantes do mercado. A repe-
tição das más notícias nos departamentos comerciais vem afetando não 
só o faturamento e solvência das empresas como ameaçando a própria 
sustentação desses empreendimentos. Um discurso é repetido à exaustão 
e com cada vez mais vigor nas reuniões dos gestores: é preciso buscar 
novos modelos de negócio3. Quer dizer, é cada vez mais emergencial 
encontrar formas de financiamento da atividade jornalística, afinal produzir 
informação confiável e de qualidade, e distribui-la com foco e agilidade é 
bastante custoso.

Para os mais apressados e pessimistas4, a crise dos jornais nos maiores 
mercados deve se alastrar para todos os lados, colhendo pequenos e grandes 
players. Desenvolvido no bojo do capitalismo e, portanto, consolidado como 
uma atividade comercial sujeita às regras econômicas, o jornalismo como 
negócio corre riscos reais, conforme o vaticínio negativo. Insustentável 
financeiramente, a atividade estaria fadada a sucumbir, a não ser que se 
reinventasse.

As nuvens escuras ainda não cobriram o céu dos jornais brasileiros, a se 
julgar pelos números auditados junto às impressoras5. O mercado arrisca 
algumas explicações para o aparente descolamento da realidade local com 
as dos mercados mais complexos. A Associação Nacional dos Jornais (ANJ) 
atribui um certo equilíbrio no segmento ao lançamento e boa aceitação 
pelo público de diversos títulos mais voltados às classes populares.



FRANCISCO JOSé CASTILHOS KARAM E ROGéRIO CHRISTOFOLETTI _ 87

Nos últimos anos, os ‘quality papers’ vêm mantendo uma 
circulação estável ou um aumento correspondente ao 
crescimento demográfico. Ao mesmo tempo, têm tratado 
de alcançar os segmentos sociais de renda média baixa, cujos 
rendimentos apresentaram crescimento real ao longo dos 
últimos anos, por meio do lançamento de jornais populares. 
Em conseqüência, os jornais populares ganharam diversas 
posições entre os dez diários de maior circulação no país,  
o que se refletiu num aumento da circulação total de jornais 
no país. (ANJ, 2010)

As vozes mais céticas da indústria acreditam, no entanto, que o 
fôlego não dura muito e que fatores infraestruturais podem atrair o tempo 
ruim. Combinados, quatro fatores poderiam se mostrar fatais aos jornais 
brasileiros: a) o aumento da oferta dos serviços de internet banda larga; 
b) a manutenção da tendência de ganhos reais no poder aquisitivo do 
consumidor local; c) uma cada vez mais generalizada indisposição do 
internauta de pagar por conteúdos; e d) a resistência ou lentidão dos jornais 
de se reposicionarem no rol de fornecedores de informação.

Os três primeiros fatores sinalizam movimentos rápidos do governo, de 
provedores de serviços e do mercado consumidor. Se não acompanharem 
essas mudanças, os produtores tradicionais de informação jornalística 
podem ficar pelo caminho, tendo seus produtos e serviços descartados 
quando não substituídos. Como na anedota clássica, se não se mexerem 
os jornais vão se parecer muito com o pianista do Titanic que permaneceu 
tocando enquanto as águas tomavam o convés.

Naufrágio real ou tempestade em copo d’água, ainda é cedo para 
se determinar, embora os mais afoitos prevejam data e hora para o 
ocaso dos impressos6. O que os analistas não podem esquecer é que 
o jornalismo – como instituição  –  quase sempre se manteve sob o 
signo da crise. Enfrentar momentos críticos parece ser uma constante 
para as organizações do setor e para os seus profissionais, seja pelas 
tensões que o Jornalismo estabelece com os poderes constituídos, pelas 
adequações a que se submete a cada nova adoção tecnológica ou pelos 
solavancos econômicos no mercado. O Jornalismo transita pelos planos; 
político, social, tecnológico, econômico e cultural, tentando manter seu 
curso apesar das zonas de atrito que insistem em descaracterizá-lo, e a 
desmoralizá-lo.
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A consolidação do jornalismo como o conhecemos hoje – organizador 
simbólico da realidade, fiscalizador dos poderes, narrador de atualidade... 
– permitiu sua expansão em escala planetária e sua assunção como um 
elemento imprescindível para as sociedades complexas. Isto é, o apego a 
funções de natureza pública e social tornou esta atividade útil, relevante, 
enraizada em nossos cotidianos. 

É bem verdade que nem sempre foi assim, e outra anedota ilustra 
este caráter provisório, escuso e a se legitimar. Um homem se encontra 
com conhecidos e, constrangido, pede: “Não digam à minha mãe que sou 
jornalista, prefiro que continue pensando que toco piano num bordel”7.

Clandestino, este segundo pianista é representativo de um período de 
maturação da atividade, de definição mais precisa dos seus contornos e 
possibilidades. Jocosa e ambígua, sua imagem ainda não reivindica um 
sentimento de orgulho profissional, mas pode-se perceber alguma ambição 
nessa direção. O aperfeiçoamento dos processos de apuração informativa,  
a estandardização de práticas e rotinas internas, a confluência de linguagens, 
a modernização de sistemas e equipamentos e a paulatina profissionalização 
dos trabalhadores das redações permitiram avanços qualitativos concretos 
no jornalismo8, mas não blindaram esta atividade das crises. Tanto o pianista 
do Titanic – passivo – quanto o do bordel – alheio – parecem vulneráveis 
frente aos tremores sentidos acima da linha do Equador. Talvez porque a 
crise sentida não seja apenas de sustentabilidade, mas de confiança, e este 
nervo exposto tende a piorar o quadro.

Um dos valores mais cultivados no jornalismo é a credibilidade. Sem 
ela, restam poucas condições para uma sustentação moral da atividade 
que se propõe fornecer dados fiéis para uma recomposição do senso 
de atualidade do público. A confiabilidade das informações permite ao 
cidadão comum não apenas se reconectar ao seu tempo e à comunidade 
a qual pertence, mas possibilita também a tomada de decisões mais ou 
menos importantes. O modelo de negócios predominante na imprensa 
comercial é aquele que combina receitas vindas da venda avulsa ou por 
assinatura de exemplares com a comercialização de espaços para anúncios 
publicitários em suas páginas. Tanto uma receita quanto a outra repousam 
sobre um ativo intangível da organização jornalística, a sua credibilidade. 
Isto é, se o jornal não consegue reunir elementos que credenciem seu 
noticiário como algo credível, certamente seu leitorado não o tomará 
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como uma referência para sua atualização do cotidiano. Sem leitores, são 
os anunciantes que descartam comprar espaços naquelas páginas, pois o 
que buscam é também a atenção dos leitores. Afinal, anunciar num meio 
é associar seu produto, marca ou serviço ao prestígio, confiabilidade e 
qualidade do veículo de informação. 

Valor inabdicável do jornalismo, maior patrimônio que um jornalista 
pode ter9, ativo intangível imprescindível para a organização jornalística, 
a credibilidade está apoiada num modelo de influência, que não apenas 
estabelece o Jornalismo dentro da sociedade como também auxilia na 
sua manutenção como setor produtivo. Meyer toma como base uma 
noção de Hal Jurgensmeyer, executivo do conglomerado Knight Rider, 
para explicar como funciona este modelo: “A influência social de um 
meio de comunicação pode aumentar sua influência comercial. Se o 
modelo funcionar, um jornal influente terá leitores que confiam nele e, 
portanto, mais valor para os anunciantes”. (MEYER, 2007, p. 18) Segundo 
o autor (2007, p. 18), a “beleza desse modelo é que ele fornece uma 
justificativa econômica para a excelência em jornalismo”. Qualidade, ética 
e sustentabilidade comercial poderiam estar costuradas por um mesmo 
fio. A assertiva é plausível, e se considerarmos que a crise dos jornais não 
é só financeira, mas de confiança, podemos entrever impasses de natureza 
ética no ambiente jornalístico.

Não se pode ignorar que as últimas décadas vêm exibindo de mons-
trações cada vez mais evidentes de um certo descontentamento com 
algumas condutas jornalistas e com seus resultados. A crítica emerge 
de setores organizados da sociedade e cerca as redações, muitas vezes 
refratária a olhares mais duros. Um dos primeiros a sistematizar práticas 
sociais que propõem mudanças estruturais e efetivas nos meios é Bertrand 
(1999; 2002), que batiza esses dispositivos de Meios para Assegurar a 
Responsabilidade Social da Mídia (MARS). Trata-se de conselhos de 
imprensa, coletivos de leitores, observatórios de mídia, entre outras 
formas para ajudar os profissionais a respeitar a deontologia, manter a 
confiança e fidelidade do público, defender sua liberdade de atuação 
frente às ameaças dos poderes políticos e econômicos. Tais espaços 
configu ram-se como arenas de discussão da mídia, dos conteúdos que 
veicula e das relações sociais que estabelece. Atuando em conjunto ou 
dissociados, esses dispositivos acabam sinalizando movimentos exter-



90 _ FUNDAMENTOS JORNALíSTICOS PARA NOVOS CENÁRIOS éTICOS DA INFORMAçãO

nos às organizações que reivindicam noticiário de mais qualidade, com 
maior comprometimento com as demandas da comunidade e com maior 
transparência10.

Entre essas práticas críticas, a arena mais evidente é a dos observatórios 
de mídia, que se multiplicaram com velocidade nos últimos 20 anos no 
Brasil e na América Latina11. O fenômeno pode ser a ponta mais visível 
do que Braga (2006) chama de “sistema de resposta”. Segundo o autor, 
a crítica de mídia ajudaria a conformar um terceiro módulo, ao lado 
dos habitualmente reconhecidos, o sistema de produção e o de recep-
ção. Este “sistema de resposta” possibilitaria interações sociais com a 
mí dia (respostas), ampliando a leitura de produtos, processos e práticas, 
contagiando também sua produção. Isto é, a crítica motiva a autocrítica, 
o que a nosso ver pode contribuir paulatinamente para a diluição de 
resistências históricas no Jornalismo. Essas resistências impedem a revisão 
de práticas equivocadas e que se cristalizaram ao longo dos anos, travam a 
inovação e atrasam o aperfeiçoamento dos produtos.

Essa cultura refratária a mudanças não se perfaz apenas no âmbito 
técnico, mas também no ético. Bucci (2000) chama de “síndrome de auto-
suficiência ética” o comportamento recorrente entre jornalistas de rechaçar 
toda e qualquer crítica a sua conduta, considerando-a uma tentativa de 
cerceamento de sua liberdade de ação.

Ainda é cedo para aferir se os MARS vão romper os muros que separam 
as redações de seus públicos. Talvez não seja o caso de demoli-los por 
completo, mas já parece evidente que as linhas de resistência vêm caindo, 
seja pela crescente articulação de setores do público ou pela assunção dos 
profissionais de que precisam “ouvir mais” quem está do outro lado do 
balcão. Possibilidades tecnológicas têm contribuído para isso também, 
como a cada vez mais comum seção de comentários em sites e portais 
noticiosos. O leitor acessa o conteúdo informativo, comenta a notícia, 
diverge, corrige dados, sugere novas angulações, isto é, assume uma outra 
posição na equação informativa. Se antes o esquema reservava instâncias 
mais rígidas – a dos produtores de informação e a dos consumidores –, 
agora parece haver condições de uma maior porosidade e intercomunicação 
entre elas.

Para além de um mero reposicionamento do público, estamos diante 
de um conjunto de novidades que pode resultar em transformações reais 
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no processo de comunicação, interferindo num modelo totalizante-
vertical-arborescente, possibilitando horizontalizar algumas etapas da 
produção da informação.

valores, dilemas e novos cenários

Parece cada vez mais nítido que as mudanças atuais no Jornalismo não 
são apenas tecnológicas, mas também éticas. Isto é, à medida que as relações 
entre jornalistas e fontes e entre jornalistas e públicos se modificam, alte-
ram-se também os valores onde se apoiam ações e reações. A ética emerge 
da relação entre pessoas; valores e princípios conformam um complexo 
mapa de possibilidades de conduta humana. No caso das profissões em 
geral e do Jornalismo em particular, incidem ainda normas deontoló-
gicas, convenções profissionais e injunções sociais. A adoção de recursos 
tecnológicos pode necessariamente levar à assunção de novas formas de 
apropriação de conteúdos e de ferramentas, provocando a reconsideração 
de pesos e papéis.

Assim, se o Jornalismo cresceu e se desenvolveu ao longo dos anos co-
mo o único provedor de informação atual, hoje em dia, ele não desfruta 
tão confortavelmente desta exclusividade. Redes sociais na internet, siste-
mas automatizados de notícia12 e mecanismos para-jornalísticos13 disputam 
espaço e preferência de quem anseia por informação e conteúdo. É bem 
ver dade que nem todos os concorrentes gozam das mesmas condições na 
disputa da atenção, mas a multiplicação de opções e a novidade de seu 
advento acabam seduzindo muitos consumidores. Blogs podem não ter a 
mes ma credibilidade das agências de notícia, mas podem tentar compensar 
essa lacuna com mais análise e interpretação dos fatos. Sites menores não 
têm o mesmo alcance e capilaridade dos maiores portais, mas podem se 
valer de jornalismo hiperlocalizado, dirigido a nichos bem específicos. 
Novos enfoques do mesmo acontecimento, multiplicidade de pontos de 
vista, canais que incentivem a interatividade e participação do público, e 
informação oferecida com agilidade podem se converter em diferenciais 
competitivos entre grandes e pequenos provedores de informação.

Somados, fatores como a expansão da internet, o barateamento dos 
com putadores pessoais, o desenvolvimento de sistemas facilitadores de 
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publicação de conteúdos e as potencialidades dos dispositivos móveis vêm 
reduzindo drasticamente as vantagens entre os concorrentes. Em al gumas 
circunstâncias, tamanho já não é documento, e players menores podem se 
sobressair a conglomerados, menos ágeis por natureza e cultura empresarial. 
Essas novas configurações podem equilibrar mais o mercado, assim como 
provocar distorções que funcionem como efeitos colaterais14.

O fato é que não se pode ignorar a presença de novos atores neste 
processo de produção e distribuição informativa. Esta não é uma boa nova 
para quem já opera no segmento há mais tempo. A segunda notícia ruim 
para os meios acostumados com a exclusividade e que agora perderam essa 
primazia é que a situação parece ser irreversível. Isto é, a expansão das redes 
sociais, o crescente peso e influência das mídias sociais, e o surgimento de 
novos canais informativos indicam uma tendência conturbada da vigência 
simultânea de modelos distintos. Não é à toa que os meios tradicionais 
busquem ampliar sua presença na internet – criando sites e “ocupando” 
o espaço virtual – , recorram a ferramentas para interatividade – para se 
aproximar de seus públicos –, e assimilem aspectos da cultura nascente – 
como o compartilhamento de conteúdos.

Concretamente, o pequeno jornal do interior, antes acostumado a ser 
consumido apenas no suporte físico de papel, agora não só oferece acesso às 
suas páginas em site próprio como também passa a produzir conteúdos em 
áudio e vídeo, a que antes não se dedicava. A emissora de rádio, antes restrita 
a operar na faixa de sua frequência, transcende seus limites geográficos, 
disponibilizando sua programação numa rádio on-line e convidando seus 
ouvintes a segui-la no Twitter, Orkut e Facebook. Lançando mão de sites de 
relacionamento e de outros canais, a emissora de TV “mede” a receptividade 
de seus programas com enquetes, e convida seu público a “participar” da 
produção, mandando vídeos caseiros, por exemplo.

Steve Johnson recorre a um conceito da área biológica para melhor 
visualizar o ambiente comunicacional atual. O surto de blogs na última 
década, a explosão sígnica da internet e a expansão exponencial das redes 
sociais têm ajudado a compor uma nova ecologia da mídia, orientada por 
fluxos comunicativos horizontais15.

A ideia de uma nova ecologia da mídia auxilia mesmo na identificação 
do momento crítico para o jornalismo convencional. Consideremos um 
ambiente de difusão informativa e tomemo-lo como um ecossistema, 
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com suas regras, habitantes, condicionantes e relações entre as espécies. 
Este ecossistema tem uma espécie dominante, no topo da cadeia alimen-
tar: os jornalistas. De repente, a fauna local recebe novas espécies, me-
nores, mais ágeis, mais adaptadas a novas condições climáticas. Este no-
vatos – blogueiros, tuiteiros, moderadores de comunidades em sites de 
relacionamento – não seguem as mesmas regras dos veteranos, mas em 
situações-limite mimetizam alguns comportamentos, visando ampliar seu 
raio de influência e domínio territorial. Temos então um ambiente de dis-
puta por espaço, por alimentos, enfim, pela hegemonia no ecossistema.

Tal como os dinossauros que dominaram o planeta por 135 milhões de 
anos, os jornalistas por décadas reinaram soberanos na produção e difusão das 
informações. Ninguém os ameaçava, até que surgiram seres mais versáteis, 
biologicamente mais econômicos e não totalmente comprometidos com 
o habitat. Assim como os dinossauros que sucumbiram há 65 milhões de 
anos, os jornalistas também vão se extinguir? É cedo para responder, mas é 
muito possível que novas relações ecológicas precisem se estabelecer entre 
velhos e novos habitantes, produzindo algum equilíbrio no ambiente. 
Podem ser relações de predatismo, mutualismo, comensalismo... mas os 
jornalistas não podem simplesmente ignorar as novas espécies sob o risco 
de não perceber os movimentos evolutivos no planeta.

A tensão entre produtores profissionais de conteúdo e amadores tende 
a aumentar à medida que surgem sistemas cada vez mais facilitados de 
produção, edição e difusão16. Com cinco cliques pode-se criar um blog 
em qualquer plataforma gratuita; com menos de mil reais se compra um 
netbook que pode muito bem funcionar como media center; com a maioria 
dos modelos de telefones celulares já é possível fotografar, filmar, gravar 
arquivos em áudio, acessar a internet e atualizar o próprio blog.

É num ambiente potencialmente inflamável como este, que distintas 
“espécies” precisam conviver e construir alguma supremacia. As ameaças 
ao jornalismo tradicional parecem vir de diversas partes, colocando em 
suspeição a sua sobrevivência nos moldes a que se estava acostumada.  
As mudanças na “fauna” local demandam novos comportamentos, novas 
estratégias e catalisam o surgimento de novos valores. Outras relações 
precisam ser constituídas, mas em que bases? Nas atuais ou em novas? 
Quem irá determinar isso?
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O edifício do Jornalismo foi erguido sobre os pilares da verdade, da 
objetividade, da imparcialidade, do equilíbrio e do pluralismo. Com o 
tempo, novas vigas foram apoiadas nessas bases, a exemplo da respon-
sabilidade social, do interesse público, do compromisso com a coletividade, 
da democracia e da cidadania.

As possibilidades tecnológicas que escancararam as vias para troca de 
informação e conhecimento permitiram a emergência de novos valores 
não-jornalísticos, mas mais amplos. Pekka Himanen (2002) se refere 
a uma “ética hacker”, suportada por preocupações como a paixão pelo 
trabalho, a generosidade no compartilhamento das informações e saberes, 
a depuração de erros, a resolução de problemas e a transparência de fontes 
e processos. Segundo o autor, o modelo hacker se apoia na produção 
coletiva, no colaboracionismo, no caráter aberto das fontes e códigos e na 
disponibilização dos resultados de forma ampla e gratuita. Enquanto na 
ética protestante os valores são dinheiro, trabalho, otimização, flexibilidade, 
estabilidade, determinação e a contabilidade de resultados, na ética hacker, 
dominam a paixão, a liberdade, o valor social (isto é, interessa aquilo que 
tem valor para a comunidade), reconhecimento social, pró-atividade, 
preocupação responsável e criatividade.

É possível intuir que, gradativamente, a ética jornalística tradicional 
possa se “contaminar” por valores da ética hacker, já que alguns valores de 
lado a lado encontram certo parentesco. Note-se, por exemplo, que já se 
fala em jornalismo de código aberto17, aquele em que o repórter oferece 
ao leitor também quais foram suas fontes e procedimentos de apuração. 
Na encruzilhada dos valores, transparência se traduz como accountability e 
como abertura de processos. Bem como se pode perceber proximidades 
entre o gesto de compartilhar arquivos e conteúdos on-line com o do 
jornalista tradicional de tornar públicas situações de interesse coletivo. 
Mesmo que o primeiro ato possa se contrapor a direitos autorais ou viole a 
propriedade intelectual, seus defensores argumentam que conhecimento e 
informação são públicos e devem circular sem óbices. O interesse público 
e as preocupações coletivas reuniriam raízes comuns de um gesto e de 
outro, sobrepondo-se a direitos individuais e particulares.

Além do contato da ética jornalística com uma ética hacker, outras ocor-
rências têm sido identificadas num panorama mais amplo. A professora 
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Jane B. Singer (2008), por exemplo, observa um processo de esvaziamento 
do papel do jornalista como gatekeeper.

Segundo ela, a ética jornalística na mídia tradicional dependia desse 
papel, pois se convencionou socialmente que a mídia certificava os 
relatos, conferia a eles autenticidade. Com o advento da internet e o 
espalhamento das informações, os processos de autenticação tornam-se 
menos institucionais e mais individuais, o que simplesmente faria erodir 
a figura central no fluxo das informações, historicamente encarnada pelo 
jornalista. Nessas novas configurações, a credibilidade seria muito mais 
um problema de relacionamento dos repórteres com seus públicos, e a 
autenticidade dos relatos sobreviveria em outras bases. O Jornalismo 
passa a se redimensionar como conversação, diálogo com os públicos, 
e valores como a objetividade assume novos contornos, não mais como 
distanciamento dos objetos narráveis, mas como forma de satisfação da 
lealdade com o público.

O preenchimento de novos significados para o valor da objetividade 
não é uma novidade desses tempos. Stephen J. Ward (2004) percorre 
quatro séculos para mostrar como esta noção vai auxiliar a “fundar” uma 
ética para o jornalismo e a “inventar” uma racionalidade e moralidade 
públicas. Vai além e propõe uma objetividade pragmática, um futuro para 
este conceito num contexto interativo e global de novas mídias. É o que 
vai chamar de “ética jornalística global”:

A construção de uma ética jornalística global enfrenta mui-
tos obstáculos teóricos e práticos. Conceitualmente, ela tem 
que mostrar em detalhes como a se definem nor mas e o que 
isso significa para as redações. Eticamente, é preci so explicar 
o que os jornalistas em um país ‘devem’ aos cidadãos de uma 
terra distante. É preciso explicar como os jornalistas po-
dem promover o desenvolvimento global posi tivo enquanto 
permanecem comunicadores públicos imparciais. (2004,  
p. 330) 

Pelo que se percebe, os desafios não são poucos. Quaisquer que sejam as 
receitas para uma nova ética jornalística, nem os profissionais das redações 
nem as organizações empresariais poderão prescindir de alguns valores 
mais tradicionais da atividade. O Jornalismo não poderá renunciar à função 
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social que construiu para si a duras penas, nem poderá se desprender 
da responsabilidade social que lhe é inerente, já que seus movimentos 
afetam as reputações de terceiros e parte substancial do entendimento 
do que é realidade. O jornalismo não poderá se esquecer da qualidade 
técnica, e não poderá se distanciar do interesse público. Se quebrar esses 
contratos históricos, estará negando suas reais vocações, permitindo que 
o público se distancie perigosamente e passe a considerá-lo prescindível, 
descartável, desnecessário. O ocaso pode estar nesta chave – a utilidade 
–, e se o jornalismo mostrar-se irrelevante ou não fundamental, pode ser 
simplesmente substituído por outras formas de atualização e conexão com 
o cotidiano.

Profissionais e empresas jornalísticas devem firmar novos pactos com 
seus públicos, a título de se reinventarem? É perda de tempo reforçar os 
mecanismos e sistemas deontológicos atuais, já que estamos diante de 
redimensionamento de valores éticos? Os cenários que se descortinam à 
nossa frente exigem novas soluções para velhos problemas?

Em tempos de grandes e rápidas transformações, os questionamentos 
parecem não ter mais fim. Retornando à metáfora biológica que identifica 
a chegada de novas espécies num ecossistema em tensão, podemos arriscar 
a hipótese de que, para sobreviver, os jornalistas e o Jornalismo precisão 
resistir e se adaptar. Se o fizerem bem, estarão reeditando capítulos ancestrais 
da vida no planeta, afastando os perigos de sua extinção e alcançando mais 
chances de efetivamente evoluir.

notas

1 Desenvolvida por Johann Gensfleich zum Gutenberg (Renânia, Alemanha), entre 
1444 e 1456.

2 Associação Mundial de Jornais (World Association Newspapers). Disponível em: 
http://www.wan-press.org

3 Segundo Philip Meyer (2007, p. 16), “talvez seja necessário um tipo diferente de 
jornalismo, sustentado por uma base financeira diferente, para nos conservar inteiros”.

4 Nos Estados Unidos, o jornalista Paul Gillin criou em 2007 o site Newspaper Death 
Watch (http://newspaperdeathwatch.com), uma espécie de observatório da morte dos 
jornais. Apesar de devotar seu apreço pelos jornais impressos, o slogan que acompanha 
o site indica um inadiável momento de transição midiática: “Fazendo a crônica do 
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declínio dos jornais e o renascimento do jornalismo” (Chronicling the decline of 
newspapers and the rebirth of journalism).

5 Segundo Sant’Anna (2008), a circulação total dos diários brasileiros caiu de 2000 a 
2004, mas se recuperou em 2005. Dados do Instituto Verificador de Circulação (IVC) 
sinalizam que a crise que afeta os jornais norte-americanos, por exemplo, ainda não 
colheu a indústria nacional de frente.

6 Para Philip Meyer (2007), os jornais devem desaparecer em 2043; o futurista Ross 
Dawson (2010 apud Macmillan, 2010) vê o ocaso mais próximo. Segundo ele, nos 
Estados Unidos, os impressos devem deixar de existir em 2017 e no Reino Unido, 
dois anos depois. Em mercados como a Argentina, os jornais podem sobreviver até 
2040. Já para José Luis Martinez Albertos (1997, p. 24), “não é necessário ser profeta 
para arriscar que a morte dos diários impressos em papel não passará de 2020”. 
Restará, então, ao profissional das redações ser um provedor de informação e não 
mais jornalista.

7 A piada é contada por um dos fundadores do El País na Espanha, Juan Luis Cebrián 
(2010).

8 Para uma abordagem brasileira, ver Christofoletti (2010), Rothberg (2010) e Guerra 
(2010), que culminam na proposição de indicadores de qualidade para a imprensa 
(CERQUEIRA, 2010).

9 A expressão é de Bucci (2000).
10 O conceito que amplia a noção de transparência é accountability, termo sem tradução 

para o português, mas que abrange não apenas operar com mais abertura em seus 
procedimentos, mas permitir-se ser cobrado, responsabilizado e prestar contas de suas 
atividades. Apoiado sobre este conceito e sobre o de responsabilidade social, Paulino 
(2009) oferece um interessante comparativo das realidades brasileira, portuguesa e 
espanhola, discutindo inclusive condições de aplicabilidade.

11 Abordagens multifacetadas dos observatórios e da crítica de mídia no país podem ser 
consultadas em Christofoletti e Motta (2008).

12 A exemplo do Google News (http://news.google.com.br). 
13 Como por exemplo, o uso do Twitter como alerta de notícias ou difusor de manchetes 

(headlines).
14 Um exemplo: no ranking dos endereços mais acessados na internet brasileira, 

figuram sites de conteúdo humorístico que disseminam fofocas, boatos e versões 
antijornalísticas de fatos. Se fôssemos vincular indistintamente os índices de audiência 
a credibilidade, incorreríamos num flagrante equívoco. Isto é, no mundo virtual, as 
regras de atribuição de reputação podem funcionar de forma diferente da dos meios 
de comunicação tradicionais. Acessar um endereço não significa necessariamente 
elegê-lo como referência. Sua reputação dependeria também do processo de indicação 
(oferecimento de links), por exemplo.
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15 Johnson é professor do Departamento de Jornalismo da New York University (EUA) 
e autor de Cultura da Interface, entre outros. Seus textos tentam evidenciar como a 
indústria cultural e a comunicação de massa têm interferido na formação da mente 
contemporânea. Ver ainda Pisani (2003).

16 Keen (2009) aborda com mais detalhes esta disputa. O tom do autor é marcadamente 
conservador na sua crítica à ascensão do público à categoria de produtor de conteúdos 
compartilháveis. Keen defende a manutenção dos intermediadores, a quem reputa 
o trabalho de descobrir os grandes talentos e inteligências na cultura e nas artes. Em 
momentos mais apocalípticos, o autor chega a acusar os amadores pela decadência da 
cultura e dos valores atuais.

17 A expressão já tem mais de uma década, data de 1999, e surgiu num artigo de Andrew 
Leonard (1999). É clara a aproximação que o autor faz com o movimento pró-
software livre que defende o uso e disseminação dos aplicativos de código aberto 
(open source).
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As estéticas do jornalismo em transformação: 
perspectivas de pesquisa em comunicação

Bruno Souza Leal

introdUção: a crise do jornalismo e os desaFios da estética 
no campo da comUnicação

No processo de transformações históricas do jornalismo, especial-
mente em seus aspectos contemporâneos, alguns elementos podem ser 
vislumbrados de modo a propiciar leituras e abordagens críticas, ainda que 
estejam integrados a uma rede complexa de relações, atores, circunstâncias 
e condições que se entrelaçam e superpõem. Tendo em vista esse cenário, 
este artigo propõe a pesquisa e a reflexão acerca das estéticas narrativas 
jornalísticas como uma perspectiva reveladora dos modos de autenticação 
do jornalismo e de sua relação com o público. Nesse sentido, afirma-se 
que tal empreendimento contribui tanto para a apreensão do jornalismo 
como para a renovação dos estudos acerca da dimensão estética dos 
fenômenos comunicacionais. Num primeiro momento, busca-se delinear 
alguns desses elementos importantes nas transformações contemporâneas 
do jornalismo ao mesmo tempo em que se verifica o quanto essa possível 
crise alcança modos e convenções narrativas. A seguir, apresenta-se uma 
reflexão sobre a confluência das estéticas narrativas jornalísticas, para então 
mostrar sua possível contribuição para o entendimento do jornalismo hoje 
e para a pesquisa em comunicação.
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Algumas dessas pistas para caracterizar o cenário contemporâneo 
podem ser encontradas no posfácio de uma coletânea de artigos dedicada às 
transformações do jornalismo, em que o pesquisador sueco Peter Dahlgreen 
(2009), ao mesmo tempo em que demonstra sua fé nos princípios gerais do 
fazer jornalístico, delineia os contornos de uma crise ainda em processo. 
Ao lado de audiências cada vez mais “nômades” e móveis, ao sabor de 
es co lhas e possibilidades individuais mais autônomas e fragmentadas,  
o jornalismo vem enfrentando mudanças no seu modelo de negócios, na 
gestão das empresas, nos modos de engajamento de seus profissionais e em 
função das inovações tecnológicas, que geram alterações significativas nos 
processos de produção, edição, arquivo, distribuição e disseminação das 
notícias. Para Dahlgreen (2009, p. 147, tradução nossa), o “[j]ornalismo 
sempre teve seus (necessários) críticos, mas nessas circunstâncias, ele 
parece crescentemente desmoralizado e sem poder”.

Nesse mesmo volume, o diagnóstico do pesquisador americano Jeffrey  
P. Jones (2009, p. 129, tradução nossa) é mais incisivo: “[...] o lu gar das 
notí cias no regime de verdade da vida pública está sob risco no mundo digi-
tal”, diz ele. Para Jones, as recentes transformações sociais, especialmente a 
diversidade de fontes e novos modos de produção e circulação de informação, 
solapam aquilo que seriam o sustentáculo da legitimidade jornalística, o seu 
status de mediador privilegiado da verdade social. Assim:

[o]s desafios ao jornalismo na era digital não são apenas 
econômicos (ou seja, sobre como devem ser reconfigurados 
os modelos de negócio, produção ou distribuição para que se 
dê conta das mudanças no comportamento do consumidor 
e no dinheiro da publicidade). Mais que isso, esses desafios 
são também presentes em como o uso e a disponibilidade 
de tecnologias digitais ajudaram na transformação das 
expectativas do publico a respeito de quem na sociedade tem 
legitimidade discursiva e pode participar da configuração 
da realidade e da verdade. (JONES, 2009, p. 129, grifos do 
autor, tradução nossa)

Menos que tomados por um determinismo tecnológico, portanto,  
Jones e Dahlgreen, entre outros, observam que a “era digital” trouxe con-
sigo novas condições para as formas de construção social da realidade. Nesse 
processo, o jornalismo enfrentaria não apenas transformações internas em 
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seus processos e produtos, mas também modos cada vez mais diversificados 
de mediação social e de estabelecimento do que seria verdade ou não. Nessa 
perspectiva, não se trata de mais um questionamento acerca da metáfora do 
“espelho do real” e sim de uma mudança mais profunda, que poria em xeque 
tanto a crença nos “fatos” como suporte da verdade quanto a legitimidade 
dos jornalistas para reconhecê-los e difundi-los.

Jones oferece como exemplo alguns momentos da política americana, 
como as notícias não comprovadas, mas largamente difundidas, dos 
armamentos de destruição em massa do Iraque e da relação de Saddam 
Hussein com Osama Bin-Laden, postos em cena pelo governo Bush; de 
campanhas na tevê e na web difamando o então candidato democrata a 
vice-presidente nas eleições de 2004, John Kerry; e, em direção oposta, 
de filmes de Michael Moore, como Farenheit 9/11(2004), que, afirmariam 
uma “verdade em essência” de pessoas e situações para a qual fatos e 
recursos retóricos seriam mobilizados. Para Jones, essas believable fictions 
seriam menos que táticas eticamente questionáveis e mais fortes indícios 
a respeito da disputa contemporânea acerca da natureza da verdade e de 
como ela seria difundida. Ele esclarece:

Qualquer um pode criar uma fotomontagem falsa de John 
Kerry e Jane Fonda numa manifestação contra a Guerra 
e mandá-la para os seus amigos [...] Tais ficções credíveis 
[believable fictions] podem ser anônimas, havendo pouca 
possibilidade de serem vinculadas a uma origem específica 
(e assim possivelmente se tornando ainda mais credíveis, 
especialmente numa era em que as mídias noticiosas 
recebem tão pouca confiança). Da mesma forma, e-mails 
virais estão relacionados ao que os pesquisadores de novas 
mídias chamam de poder de reputação ou ‘gerência de 
reputação’ [reputation management]. No velho regime, era 
a confiança e a reputação institucionais que importavam na 
circulação da informação e da verdade. (JONES, 2009,  
p. 137, grifos do autor, tradução nossa)

Se o alcance das conclusões de Jones pode ser questionado, poucos não 
reconheceriam alguns dos elementos que compõem o cenário descrito por 
ele e também por Dahlgreen. Nesse sentido, o que se pode verificar é um 
conjunto de transformações tecnológicas e sociais e, particularmente, de 
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produção e circulação de informações que desafiam o jornalismo e os mo-
dos tradicionais de compreendê-lo. Curiosamente, essas mudanças (crise?) 
trazem consigo também novos modos de narrar e produzir “verdades”, 
mesmo no âmbito do jornalismo, que vê ampliadas as suas formas textuais, 
seus processos, seus partícipes e seus interlocutores, ou seja, seus próprios 
“modos de ser”. Jones, aliás, dedica parte de suas reflexões na observação 
do papel importante que a sátira e o humor de caráter jornalístico têm no 
questionamento dessas believable fictions e dos processos contemporâneos 
de produção da verdade.

Nessa perspectiva, a reflexão sobre as transformações do jornalismo e 
dos processos aos quais ele se vincula adquirem novos contornos. Um de-
les certamente é coerente com o esforço de renovação dos estudos acerca 
dos aspectos estéticos dos fenômenos comunicacionais que busca superar 
tanto a tradição de valoração dos objetos mediáticos a partir de sua pretensa 
ou falta de artisticidade quanto um viés de predileção tecnológica, que 
avalia o impacto das inovações técnicas no tecido cultural. Como observa 
José Benjamim Picado (2010, p. 16, grifos do autor):

Devemos considerar no fundo destas relações, a neces si-
dade de uma interrogação mais longitudinal sobre o esta be-
lecimento dos padrões básicos da partilha do sentido, assim 
como sobre o papel exercido por um horizonte partilhado 
de expectativas, que é necessariamente prévio às realiza-
ções propriamente técnicas dos meios de comunicação. 
Em última análise, o elogio da técnica somente deve ser 
admitido, se vier precedido de uma investigação sobre as 
estruturas prévias da recepção e da interpretação como 
fornecendo um horizonte estético da experiência em geral  
(e não somente contemporânea).

Em outras palavras, a renovação pretendida nos estudos de estética da 
comunicação não toma os produtos comunicacionais como objetos de arte 
e apreende a técnica e a tecnologia como “modos de fazer” que contribuem 
para formas de ser e aparecer dos produtos comunicacionais. Estes, então, 
passam a ser vistos em sua dimensão sensível, em seu poder de afecção, 
nas suas possibilidades de constituição de lugares de experiência para os 
sujeitos. Nessa perspectiva, o jornalismo e seus modos de fazer e narrar 
são instâncias que mobilizam tanto a produção de significado, ou seja, 
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a circulação da informação, como outras dimensões de sentido – termo 
aqui tomado na amplitude de sua acepção, como percepção, afecção, 
sensibilidade e significação.

Essas questões têm como pano de fundo dois aspectos vitais para a 
dinâmica comunicacional do jornalismo, premida – cada vez mais, se-
gun do Jones e Dahlgreen, por exemplo – pela necessidade de auten-
ticação das narrativas que produz. Como apontam analistas do discur-
so, como Charaudeau (2006), e mesmo estudiosos da estética realista 
(SUSSEKIND, 1984; LIMA, 2007; BLACK, 2002; HILL, 2007; STAM, 
1985, entre outros) todo gesto de informar (“fazer saber”) é acompanhado 
pelo esforço de convencimento (“fazer crer”) do receptor da autenticidade 
da realidade apresentada. Se essa necessidade é presente mesmo na 
tradição da objetividade, ela é mais acentuada, por exemplo, em narrativas 
melodramáticas, que apelam fortemente, como aponta Martín-Barbero 
(1997), para a identificação do receptor como forma de viabilizar seu con-
trato comunicativo. Assim, esse elemento persuasivo não é certa men-
te exclusivo dos jornais impressos, sendo mesmo acentuado em outros 
veículos e mídias, como na televisão, por exemplo, – e por extensão, no 
telejornalismo – cada vez mais dependente das relações de contato, como 
apontam Verón (2001), Cassetti e Odin (1990), entre outros.

Além disso, essa necessidade de autenticação está articulada a um limite 
fundamental e insuperável: é impossível narrar o acontecimento em sua 
plenitude. Os acontecimentos sociais não se oferecem como matéria bruta 
e estável, passível de ser espelhada. (QUERÉ, 2005; MOUILLAUD; 
PORTO, 1997; BENETTI; FONSECA, 2010) Ao prometer acon-
tecimentos, o jornalismo oferece, então, histórias, que se constituem, na 
melhor das hipóteses, como modos de construção de realidades. Ao se 
propor oferecer aos receptores “o que acontece”, o jornalismo produz, no 
fim das contas, textos narrativos fortemente dependentes de convenções 
e recursos estratégicos para que possam “acontecer” aos receptores 
como algo credível, válido e legítimo e não como fábulas altamente 
ficcionais. Em relação a essas convenções narrativas, Jones, aliás, observa 
que foi exatamente em função delas que “[...] jornalistas retoricamente 
asseguraram que os receptores deviam acreditar que o que eles produzem 
é ‘a verdade’ e que a verdade é baseada em fatos”. Hoje em dia, porém, 
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alerta ele, o público “[…] pode não estar mais comprando essa retórica.” 
(JONES, 2009, p. 129, tradução nossa)

A dimensão estética das notícias e dos produtos jornalísticos tem, 
portanto, seu papel acentuado nesse cenário de transformações e de pos-
sível crise, em que a legitimidade institucional do jornalismo sofre com 
a concorrência de outros modos de produção da verdade, nos termos 
de Jones. Assim, a busca da adesão dos indivíduos, se é fundamental pa-
ra a experiência do mundo proporcionada pelos veículos jornalísticos,  
é também vital para a manutenção ou renovação do jornalismo e de seu 
status institucional de ator social legítimo. Refletir sobre as estéticas 
narrativas do jornalismo, portanto, apresenta-se como um caminho 
tanto para apreender seus mecanismos textuais e retóricos, quanto, mais 
ainda, para se aproximar criticamente da sua delicada relação com os 
acontecimentos e com os receptores, em suas implicações institucionais, 
ideológicas, processuais e epistemológicas. Ao mesmo tempo, integra 
também os esforços teórico-metodológicos de renovação dos modos de 
apreensão da dimensão estética dos fenômenos comunicacionais. (LEAL; 
GUIMARÃES; MENDONÇA, 2010; PICADO, 2010) 

Nesse sentido, este artigo, ao afirmar essa perspectiva de enten-
dimento do jornalismo, desenvolve a hipótese de que tradições esté-
ti cas aparentemente opostas confluem contemporaneamente para a 
reno vação das estratégias de autenticação das narrativas jornalísticas, 
num cenário instável de transformações e desafios. Com isso, busca, 
primeiro, indicar elementos que compõem essa dimensão específica 
das narrativas jornalísticas e, segundo, observar as respostas estéticas 
aos desafios contemporâneos postos em tela. Nesse percurso, observa-
se que, apesar de tradicionalmente visto sob as lentes da objetividade, o 
jornalismo desenvolveu historicamente mais de uma forma de narrar os 
acontecimentos sociais que compõem sua matéria-prima. 

Da mesma forma que é possível reconhecer na tradição narrativa da 
objetividade jornalística seus fortes laços com as estéticas realistas, ela 
se contrapõe, hierarquicamente inclusive, a outros modos de narrar os 
acontecimentos, como o melodrama e o sensacionalismo, que constituem 
outras formas do jornalismo. Apesar da aparentemente supremacia do 
discurso, da retórica e da ideologia da objetividade, esses outros modos 
de narrar permanecem vivos em diversos meios e produtos jornalísticos e, 
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mais importante, constituem estratégias cada vez mais presentes nas nar-
rativas, mesmo naquelas que buscam se autenticar no vínculo com o real. 
Assim, entende-se que o jornalismo apresenta-se esteticamente híbrido, 
desafiador de dicotomias estanques, como objetividade/melodrama, na 
sua busca constante de adesão do seu público. O pano de fundo atual 
dessa hibridização considera por um lado a articulação cada vez maior do 
sistema mediático – seja sob a forma de convergência tecnológica, seja via 
constituição e exigências dos grandes conglomerados de comunicação – e, 
por outro, o fato dos diferentes veículos e produtos terem como horizonte 
uma experiência de recepção e consumo que é ao mesmo tempo comum 
e concorrencial.

a constrUção da proximidade e da aUtenticação

Como nota a pesquisadora portuguesa Cristina Ponte (2005), o jor-
nalismo que se desenvolve no Ocidente a partir do século XIX, voltado para 
o relato dos fatos atuais, “[...] vai encontrar no realismo algumas de suas 
metáforas fundadoras, como a de ‘espelho da vida’, proposta por Stendhal, 
ou sua matéria-prima, os acontecimentos, como mimeses dos seres e das 
coisas [...]”. (PONTE, 2005, p. 45) Muitas das convenções narrativas do 
jornalismo dito objetivo encontraram suas bases nessa literatura realista 
e no seu esforço de desenvolver estratégias de “efeito de real”. Ideologia 
estética, no dizer de Flora Sussekind (1984), o realismo afirma tanto a 
existência de uma realidade social dada, a ser desvendada e narrada, quanto 
a natureza da linguagem como meio, cuja função seria dar transparência 
ao real. Nesse sentido, observa-se o quanto autores realistas como Ernest 
Hemingway e Balzac serviram de modelo e de inspiração para os jornalistas 
ao longo do século XX, como assumiu, entre outros, Tom Wolfe (2005).

No Brasil, a estética realista encontrou nas redações um ambiente 
fértil e acolhedor, apesar de significativos conflitos, como aponta Costa 
(2005). Enquanto figuras como Graciliano Ramos foram responsáveis pela 
introdução nas redações de uma retórica da objetividade, marcada pela 
máxima de “escrever é cortar palavras”, outros escritores, como Nélson 
Rodrigues, combatiam, de forma contundente, a “idiotice” que tal padrão 
estético representava, por apagar a intensidade das narrativas. É interessante 
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notar, nesse sentido, que o aparente predomínio da objetividade jornalística 
não implicou a morte desses outros modos de narrar. Ponte (2005) observa 
o quanto essas tradições se mantiveram fortes, mesmo no predomínio do 
modo industrial, ideológico e estético “anglo-americano”, em função, 
especialmente, a seu ver, de especificidades culturais e linguisticas dos 
países latinos. Para a pesquisadora portuguesa, o melodrama preserva-se na 
contemporaneidade, de modo acentuado, nas matérias ditas de “interesse 
humano” ou inspiradas no modo de funcionamento dos folhetins.

Segundo Ponte, o que unificaria as diversas formas de manifestação do 
melodrama no jornalismo impresso contemporâneo seria a preocupação 
com as “leis morais”, que unificariam indivíduos e classes, o tratamento 
de temas que podem ser tomados como metáforas dos conflitos sociais, 
a tipificação dos personagens (vítimas, heróis etc.) e, por fim, a “retórica 
da autenticidade”, que “[e]stimula que se entre na vida privada de figuras 
públicas para dar conta de possíveis descoincidências, como que fun-
cionando como prova para avaliarmos se são merecedoras de identificação 
e compaixão”. (PONTE, 2005, p. 67-68, grifos do autor) A partir desse 
ponto comum, as notícias de “interesse humano” teriam a especifici dade 
de rejeitar explicações sociais, econômicas e/ou políticas para os acon-
tecimentos, que seriam apresentados como interações individualizadas, 
pessoa a pessoa, e marcados por sorte, destino, oportunidade etc. Além 
disso, tais notícias apresentariam um mundo aparentemente imutável e 
naturalizado, inserindo os indivíduos numa espécie de comunidade que 
partilharia experiências universais, como o amor, a morte, o infortúnio,  
o consumo ou doenças. Já o folhetim, por sua vez, marcado pela expressão 
“continua no próximo número”, constrói o melodrama através da técnica 
do episódio, em que curiosidade, expectativa e rememoração articulam 
os diversos fragmentos de uma história, num efeito de montagem que 
submete o acontecimento às necessidades narrativas de constituição de 
suspense, identificação e interesse humano.

Observa-se, então, que, enquanto o realismo seria marcado por uma 
retórica de distanciamento, o melodrama – em suas diversas formas – 
buscaria, em direção oposta, exatamente identificação e proximidade. 
No entanto, como o distanciamento é ele mesmo uma estratégia textual, 
convencional e persuasiva, pode-se perguntar se ambas tradições não 
se encontram num mesmo ponto: no esforço de integrar o receptor na 
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lógica narrativa da notícia. Fontcubierta e Borrat (2006), nesse sentido, 
ao considerar que a proximidade é um dos credos mais indiscutíveis do 
jornalismo não a incluem apenas na tradição melodramática. Ao contrário. 
Fundamentando a organização de conteúdos e orientando decisivamente 
a construção das notícias, a “proximidade” seria um fator chave para que 
o jornalismo – de modo geral – estabeleça a conexão entre as pessoas e a 
sociedade em que se insere. Os autores observam que, frequentemente 
reduzida à noção de um espaço geográfico comum, a proximidade, nas 
sociedades complexas do século XXI, tem vários conceitos e formas, 
frequentemente superpostos. Eles indicam, nesse sentido, pelo menos 
dois níveis de manifestação da proximidade, tal como construídos hoje 
no jornalismo, e que se afastariam/complementariam a perspectiva 
estritamente geográfica: a identitária e a psicológica.

A identidade como proximidade, segundo Fontcubierta e Borrat 
(2006), envolve o pertencimento – da notícia, do acontecimento relatado 
e do receptor – numa coletividade histórico-cultural comum, com toda 
car ga simbólica que carrega. Tal pertença pode coincidir ou transcender os 
limites geográficos, mas, em todos os casos, implica a produção da referên-
cia a identidades culturais compartilhadas – sejam elas nacionais, regio nais, 
de gênero etc. – e às alteridades aí também implicadas. Já a proximidade 
psicológica refere-se às consequências individuais, frequentemente 
emocionais, que se associam aos acontecimentos jornalísticos. Ou, como 
dizem os autores: “[a] realidade da vida cotidiana é um mundo no qual 
compartilhamos com os outros não apenas fatos, mas também subje-
tividades. E grande parte do que compartilhamos são sentimentos”. 
(FONTCUBIERTA; BORRAT, 2006, p. 77, tradução nossa) Nesse 
sentido, estes autores observam que as emoções têm um papel funda-
mental no jornalismo e circunscrevê-las às notícias de interesse humano 
é um grave reducionismo, assim como associá-las ao sensacionalismo, 
pois desempenham um papel fundamental na compreensão do sujeito 
na sociedade em que vivemos e, além disso, envolve um modo como os 
receptores lidam com as notícias. Assim, lembram eles, as emoções são 
um elemento importante para o jornalismo impresso contemporâneo, por 
exemplo, porque este:
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a) circula em um contexto de espetacularização, poten cia li-
zados pelos meios audiovisuais; b) esse contexto implica que se 
produz uma estratégia de estimular o receptor para que tenha 
uma resposta instintiva frente aos conteúdos oferecidos pe los 
meios; c) o futuro para a imprensa não é talvez entrar nessa 
competência senão oferecer conteúdos diferentes nos quais 
a emoção esteja associada à reflexão. (FONTCUBIERTA; 
BORRAT, 2006, p. 96, tradução nossa)

Fontcubierta e Borrat (2006), como se vê, não só consideram as emoções 
integrantes da relação acontecimento/jornalismo/receptores, como reivin-
dicam, no contexto atual, um uso eticamente mais responsável por parte 
do jornalismo impresso como forma de responder à concorrência que 
enfrenta. Destaca-se, então, que para os autores, os “meios audiovisuais” 
aparentemente são aqueles em que as emoções têm um papel mais 
decisivo, exigindo uma releitura das tradições jornalísticas e dos modos 
contemporâneos de narrar do jornalismo, de modo que a circunscrição do 
apelo à emoção ao melodrama e ao sensacionalismo seja revista. 

É significativo observar, nesse sentido, que na apreensão dos desafios 
narrativos do jornalismo impresso, a tevê seja reconhecida como um meio 
fortemente emotivo e melodramático. Isso certamente tem implicações – 
talvez imprevistas – para o entendimento do telejornalismo. Afinal, como 
aponta Martín-Barbero (1997), entre vários outros, a linguagem televisiva 
já nasce fortemente híbrida (com articulação de elementos do rádio, teatro, 
cinema e do impresso), mantendo, desde o início, uma matriz fortemente 
melodramática. Nesse sentido, a passagem da paleo para neotevê observa da 
por Eco (1984) e Casetti e Odin (1990) e a emergência recente dos realities 
shows, fazem ressaltar a força dos elementos emocionais na configura-
ção estética e recepcional da tevê. Muniz Sodré, aliás, no seu conhecido  
O Monopólio da Fala, de 1977, já havia observado tanto a importância do 
“contato, associado” à “função fática” de Jakobson, como elemento “essencial” 
à “expressão televisiva”, quanto afirmado que, nesta, “[...] a palavra, o verbo, 
impõem seu poder ao elemento visual”. (SODRÉ, 1977, p. 74) 

Se o contato acentua os aspectos metonímicos, fáticos e emocionais 
mobilizados pelo dispositivo televisivo, os realities shows, por sua vez, 
acentuam a dependência do meio de uma retórica de autenticidade – 
aquele mesmo elemento típico do melodrama e reconhecido hoje no jor-
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na lismo impresso exatamente por influência da tevê, como dito acima. 
Com essa retórica, toda uma dinâmica axiológica passa a ser vislumbrada 
na composição estética televisual. Annette Hill (2007), abordando a 
reestilização do factual na TV, a partir da emergência dos realities shows, 
baseia-se num conjunto de estudos de recepção para observar o quanto a 
autenticidade se transforma num valor para o julgamento das performances 
de participantes de qualquer gênero factual, seja ele um telejornal, um 
documentário ou o Big Brother. Para a pesquisadora, a TV vive hoje sob o 
predomínio de um “realismo performativo”, calcado em dicotomias como 
natural/artificial, real/ficcional, e fortemente dependente do julgamento 
da autenticidade dos corpos nas telas. Assim, diz ela:

O tema da realidade é crucial no entendimento das audiên-
cias da televisão factual. O realismo refere-se ao que é 
experienciado como real, e as experiências das audiências 
das representações da realidade são importantes. Muitos 
expectadores usam o critério de verdade quando assistem 
aos gêneros factuais. Aqui, realismo significa o que é autên-
tico no conteúdo factual. Há um entendimento da realidade 
como algo verdadeiro à vida, a percepção das representações 
da realidade como naturais e autênticas ou artificiais e 
encenadas. (HILL, 2007, p. 142-143, tradução nossa)

Sendo a autenticidade tão fundamental, hoje, no funcionamento 
do realismo televisivo (LEAL, 2008b), talvez não seja surpreendente a 
verificação, por parte de Hill (2007), que não haja definição precisa sobre 
seu sentido entre as pessoas consultadas. Ser “autêntico” é um valor e um 
parâmetro de julgamento, mas é também uma espécie de “significante 
flutuante”, que serve a diferentes significados, conforme contextos e 
necessidades. Nesse sentido, as reflexões de Wenceslao Castañares (2006) 
são reveladoras quando este observa que a tradição “sentimental” da 
televisão – marcada por sua relação com o melodrama – é responsável pela 
associação entre emoções e julgamento moral, algo fortemente acentuado 
nos realities shows, ainda que não lhes sejam exclusivos. Assim, não é estranho 
à televisão como meio – e o telejornalismo com um dos seus produtos –  
a associação entre emoções, julgamento moral e realismo. Ao contrário. 
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Tendo em vista as transformações por que passa o jornalismo é pos-
sível verificar um alto grau de “contaminação” entre os recursos e padrões 
estéticos dos diversos meios, como o impresso e a tevê. Nessa convergência 
estética, tradições aparentemente opostas, como o realismo e o melodrama, 
parecem confluir no esforço de autenticação da experiência do real 
produzido pelos veículos e ofertada aos receptores. Uma autenticação, 
aliás, tal como aponta Black (2002) em seu estudo sobre o realismo 
audiovisual, que é cada vez mais dependente da recuperação – via imitação 
ou reprodução – dos modos de narrar, realistas ou não, instituídos no 
passado. Diante de uma possível crise, em que as convenções narrativas 
e os valores a elas associados são postos em xeque, o jornalismo, em suas 
diversas modalidades, vem buscando a adesão do seu público de várias 
maneiras, de modo a se vincular ao mundo não apenas por seu status 
institucional de relator legítimo de fatos, mas também através de diferentes 
estratégias textuais que visam à construção da proximidade.

Nesse sentido, tendo em vista o que diz Hill (2007), o jornalismo coloca-
se em julgamento a partir da autenticidade das histórias que apresenta, da 
crença que desperta, da confiança que lhes atribuem as pessoas. Nesse 
ponto, essa “hibridização estética” pode ser vista ou como indício de uma 
crise ou como uma resposta a ela. O entendimento da dimensão estética 
das narrativas jornalística, hoje e ao longo da história, constitui, então, um 
espaço aberto de questionamento e apreensão de um fenômeno complexo 
e em constante transformação. Se há muito que se considerar nessa rede de 
relações, não há como negar que apreender a complexidade dos fenômenos 
jornalísticos implica também reconhecer a sua dimensão narrativa e as 
questões estéticas que a envolve e que contribuem para sua integração – 
harmônica, concorrencial ou conflituosamente – num cenário histórico-
social peculiar. Os desafios teórico-metodológicos que tal reconhecimento 
impõe são instigantes e contribuem, certamente, para o desenvolvimento 
das reflexões tanto sobre o jornalismo como para a dimensão estética dos 
demais fenômenos comunicacionais.
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Às desordens e aos sentidos:  
a narrativa como problema de pesquisa

Fernando Resende

apontamentos iniciais

Este artigo propõe pensar a narrativa como um problema de pesquisa 
no jornalismo e busca contribuir para a compreensão de que o olhar para 
as narrativas, neste campo específico, demanda uma reflexão de natureza 
epistemológica. Antes mesmo de anunciar uma questão de ordem 
metodológica e relativa aos objetos de que lançamos mão para compreender 
o jornalismo, ao pensar e problematizar narrativas “no” e “do” jornalismo, 
faz-se fundamental, minimamente, suspeitar de alguns dos preceitos 
que por muitos anos nos serviram como baliza para pensar e conhecer 
sua disciplina e sua prática. Nesse sentido, o tipo de pesquisa a que este 
artigo se propõe refletir, requer um olhar menos tomado pelo disciplinar e 
mais afeito à “epistemologia da comunicação [que] se desenvolve a partir 
de metodologias estrategicamente elaboradas para enfrentar [o] objeto 
científico na sua mobilidade”. (FERRARA, 2008, p. 12)

Compreendido por um viés iluminista (MARCONDES FILHO, 
2000), o jornalismo fez-se predominantemente valer de uma instrumen-
tação teórica através da qual o exercício da linguagem se vê cerceado 
pelo impositivo de ordens e lógicas atentas ao esforço da simplificação. 
(RESENDE, 2002b) Se tal esforço efetivamente resultasse no seu intui-
to primeiro – com eficácia e imparcialidade, dar a ver os fatos de forma 
objetiva –, o seu caráter redutor não se revelaria problemático. 
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Em rota muito próxima à da ciência positivista, cujo 

[...] desejo de conhecimento e de controle do espaço exigiu 
o despojamento da natureza de seus aspectos heterogêneos 
qualitativos [e] plurais, a fim de reduzi-la a algo passível 
de ser medido e apreendido por números. (MATOS, 2006, 
p. 103) 

O jornalismo legitimou uma linguagem que, também pontuada 
por números e dados estatísticos, visa ao esforço de apagamento, tanto 
quanto possível, de marcas de enunciação. Uma instância eminentemente 
discursiva, como é o caso do jornalismo, atravessada fortemente por um 
viés tecnicista e que busca cumprir o desejo da evidência – próprio da 
ciência cartesiana –, funda seu alicerce na retórica da verdade, fazendo-se, 
ao mesmo tempo, devedora de uma suposta realidade do acontecimento. 
É por este viés que foram tecidos seus marcos teóricos basilares, muitos 
dos quais ancoram estudos que não dão conta do discurso – e menos ainda 
da narrativa – como dilema da linguagem1. 

O olhar para este problema recupera alguns expoentes que deram 
importantes contribuições para que compreendêssemos as notícias 
como estórias, entre eles Schudson (1999), Bird e Dardenne (1999) 
e Tuchman (1999). Além disso, ele nos impõe a lembrança de que, no 
Brasil, Cremilda Medina, com A arte de tecer o presente, é quem inaugura, 
do ponto de vista teórico e com um viés diferenciado, o marco de uma 
proposta que visa à reflexão sobre o texto jornalístico. É esta autora que, 
levando em consideração a narrativa, nos diz da necessidade de reavaliar 
as epistemologias do jornalismo. Em um outro trabalho, Povo e personagem, 
ela diz: “os horizontes da mediação social da informação necessitam [...] 
de um alargamento.” (MEDINA, 1996, p. 11). Para ela, 

não convém o corte pela estilística ou pela semiótica da 
mensagem jornalística. [...] convém reverificar o discurso 
verbal tradicional e aí questionar pontos de estrangulamento 
quanto à simbolização complexa ou não do real imediato. 
(1996, p. 226)

Este artigo, contudo, insiste na necessidade de avançar, na medida em 
que reconhece como fundamental o caminho feito pelos estudos literários 
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e por Paul Ricoeur no campo da história, no que diz respeito à compreensão 
da narrativa como lugar de produção de sentido2. Sem este pressuposto, 
muito dos estudos do jornalismo que se pretendem tomados pela narrativa 
ficam fadados a tangenciar problemas, sem de fato atravessar o próprio 
jornalismo. E sob esse prisma, esses estudos, de modo geral, reiteram 
dicotomias e reforçam categorizações, fazendo com que a narrativa, por 
exemplo, antes de ser compreendida como um problema de pesquisa a 
partir do qual se pode também buscar conhecer o jornalismo, seja vista 
como um fenômeno da literatura, como um artifício do qual o jornalismo 
– ou algum jornalista em particular – às vezes lança mão3. 

No âmbito deste artigo, a narrativa, constitutiva de uma poética 
(RICOEUR, 1994)4, não é sinônimo de discurso, mas, antes, uma questão 
discursiva. E é sob essa perspectiva que se faz possível reconhecer que a 
necessária obediência ao acontecido – ou à realidade, se assim quisermos 
pensar – oferece ao jornalismo, a priori, a condição de uma narrativa 
de pretensão realista, ainda aos moldes do romance do século XVIII 
(RESENDE, 2002a); aquela no qual referente e significado parecem 
inevitavelmente se confundir. 

Sob o prisma do problema que este artigo evoca, é imprescindível 
considerar que o domínio discursivo no qual o jornalismo está imbricado 
o deixa atravessado por um paradoxo: dar a ver o mundo que, na sua 
totalidade, por meio da linguagem, é inapreensível. Um paradoxo que nos 
obriga a buscar caminhos teórico-metodológicos que suscite interrogantes 
e, inclusive, expanda nossos objetos de investigação, de modo a contribuir 
para que melhor se compreenda o problema. É à luz deste desafio que se 
articula esta reflexão.

por qUe narrar?

Entre as várias perguntas que os estudos da narrativa impõem ao 
jornalismo, por que narrar talvez seja uma que, de início, mereça especial 
atenção. Em uma perspectiva ampliada, o olhar para a narrativa nos ensina 
que ao narrar criamos o acontecimento (RICOEUR, 1994). Para além 
de informar ou dar ao outro a possibilidade de vir a conhecer ou saber a 
respeito de um fato, ao narrar damos vida aos objetos de que falamos e aos 
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sujeitos a quem nos referimos ou com quem pretendemos falar. Clarice 
Lispector ia ainda mais longe, para ela, seu ofício oferecia, a ela própria,  
a chance de continuar viva; o que não é pouco, em se tratando de alguém 
que reconhecia quão árdua é a tarefa de dar sentido à existência. Assim, 
de um modo ou de outro, a resposta é clara: narramos porque é preciso, 
narramos para que haja vida. 

É verdade, esta pergunta, que de forma absoluta coloca em questão tanto 
o narrado como o narrador, tem se mostrado relevante, particularmente, 
no domínio dos estudos literários. A narrativa, nesse lugar, ao se apresentar 
como um espaço de reflexão e criação, fornece um rico material de análise 
e conhecimento para o que diz respeito ao desenvolvimento de questões 
que lhe são bastante caras. Tal é sua relevância que, em se tratando da 
literatura, por exemplo, Todorov (2009, p. 25) nos alerta para o risco de ela 
ser “reduzida ao absurdo” caso se sustente a tendência atual de focarmos 
a disciplina, deixando de lado os textos. Uma crítica que certamente 
retoma questões já anunciadas pelos pós-estruturalistas, mas que, nas 
palavras renovadas de Todorov, chama atenção para a importância de 
compreendermos que nas disciplinas cujos objetos/textos cumprem o 
papel de falar (d)o mundo, negligenciá-los como lugar de produção de 
conhecimento e significação é, no mínimo, um gesto redutor. Para este 
autor, e é esta a razão da sua crítica, os estudos literários e a literatura devem 
ter como primordial o fato de que ali a narrativa é potência. Observação 
que, no entender desta reflexão, é de grande valor para o jornalismo.

a oBediência ao real: prenúncios para Uma proBlemática 
epistemológica

O paradoxo que atravessa o jornalismo  – como diz Michel de Certeau 
(2002) acerca da historiografia – é gerado, antes de tudo, a partir do 
esforço de colocar em relação dois termos antinômicos: o discurso e o real. 
Em se tratando de tecer considerações sobre os estudos do jornalismo, 
parece relevante pontuar um dos problemas que funda a reflexão sobre 
conhecimentos e métodos produzidos: a dicotomia – construída e muitas 
vezes reiterada – entre o material e o simbólico. A escrita, tanto para a 
história quanto para o jornalismo, enquanto espaço de construção da 
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representação de um real − acontecido ou em acontecimento − é, ao que 
parece, o lugar para o qual conflui o paradoxo de que se trata. Na escrita, 
o real deve se revelar, porém é também nela que descobrimos as faltas 
próprias a qualquer sistema de representação.

Esta reflexão considera a premissa de que raramente se lidou com 
este paradoxo, na medida em que as dicotomias geradas no processo de 
construção de conhecimento sobre o jornalismo – por exemplo, informação 
x comunicação, conteúdo x forma e objetividade x subjetividade – sempre 
serviram ao propósito de dividir o campo entre estudos que visam à 
compreensão ora do jornalismo como técnica e prática ora como teoria5. 
A força com que a noção de jornalismo informativo se instala entre nós, 
em meados do século passado, somada aos acontecimentos e mudanças 
socioculturais – um rápido processo de urbanização, elevada densidade 
demográfica e um contundente avanço tecnológico – parecem ter 
contribuído para legitimar esta divisão, tornando complicada a relação 
entre os que mais efetivamente começavam a pensar o jornalismo e os que 
o tinham como prática.

Naquele momento, as problematizações, mesmo quando entendidas 
como teóricas, primavam por uma ênfase normativa que muito mais 
reiterava modos de conceber uma prática – a jornalística – cujas funções 
seriam organizar o caos e explicar ao homem os acontecimentos do mundo. 
À luz de preceitos como, por exemplo, ser objetivo, este viés hegemônico 
dos estudos do jornalismo tem a informação como elemento esclarecedor e 
é nele que o impresso se legitima como instância privilegiada de enunciação 
na qual prevaleceria a verdade do fato. 

A televisão, nesse mesmo momento, aponta suas projeções iniciais,  
é certo, mas é o imaginário em torno da cultura da escrita como símbolo 
do registro (CERTEAU, 2002) que predomina como um fator relevante e 
que, de forma bastante significativa, corrobora não só para a reiteração da 
antinomia antes referida como também para o que a cultura do jornalismo 
impresso construiu como duas de suas perspectivas epistemológicas 
centrais: a ênfase na problemática do conteúdo – o que dizer é a pergunta 
primordial a ser respondida (RESENDE, 2002b) – e a ideia de que o valor 
da informação se mede pelo viés quantitativo.

A história das teorias da comunicação, considerando os aspectos que 
por razões econômicas, políticas e culturais se fizeram hegemônicos, nos 
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leva a pensar o quanto se fez necessário dicotomizar lugares, práticas e 
saberes. (MATTELART, A.; MATTELART, M., 1999) O olhar voltado 
para os meios, a atenção em relação ao pólo da produção e a preocupação 
com os efeitos da mensagem, o que por muitos anos se apresentou como 
o caminho para a solução dos problemas, são perspectivas que iluminam 
nossos modos de conceber e problematizar o jornalismo. 

Nesse quadro histórico-cultural, moldurado pelas hegemonias, proble-
máticas relativas à linguagem tornaram-se verdades menos verdadeiras, se 
quisermos pensar com Foucault (1996); elas foram obliteradas, na medida 
em que iam de encontro à lógica de um discurso ordenador. Santaella 
(2003) corrobora esta reflexão ao apontar o mesmo problema no que diz 
respeito aos estudos da Comunicação. Para esta autora, o chamado “fetiche 
das mídias” fez com que deixássemos de entender que “[nos meios],  
a mediação primeira vem dos signos, linguagem e pensamento que eles 
veiculam” (SANTAELLA, 2003, p. 222), o que legitimou em nós a crença 
de que “tudo é mídia” e, assim, contribuiu para que se negligenciasse o 
papel da linguagem na constitutibilidade dos meios.

É sob essa ótica que o olhar voltado para a narrativa no jornalismo, ao se 
haver com os estudos da linguagem, atravessa uma problemática de cunho 
epistemológico: há um saber e um pensamento, de certo modo atrofiados, 
que legitimam e nos fazem conhecer um modo também atrofiado de 
compreender a problemática da enunciação no jornalismo. As narrativas 
concebidas sob esse prisma, antes de nos oferecer potencialidades, sofrem 
de aprisionamentos, pois são a priori regidas por ordens discursivas6. 

Assim, há de se sugerir a premência de assumirmos uma postura epis-
temológica crítica, na medida em que considerar a narrativa como lugar 
de produção de sentido é também entendê-la como lugar de produção de 
conhecimento. Um conhecimento produzido pelo avesso (RESENDE, 
2002b), não só por implicar um olhar voltado para a narração como 
objeto, como também porque a problemática da linguagem e da narrativa 
constituiu-se como ausência7 no âmbito dos estudos do jornalismo.

Levando em conta o paradoxo tratado nesta reflexão, me parece funda-
mental entender que assumir essa postura não deve se valer do propósito 
esvaziado de definir modelos contrários ao estabelecido, mas, antes, cumprir 
o objetivo de entrelaçar interrogantes que possam contribuir para que, mais 
que explicar o funcionamento do nosso objeto, se possa trabalhar com 
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proposições e descobertas de práticas e pensamentos tornados menores 
diante de perspectivas hegemônicas. Ao lidarmos com um campo que 
carrega no seu histórico o esforço de minimizar, quando não desqualificar, 
este paradoxo, penso que nosso esforço deve ser o de “complexificar” a 
questão e contribuir para que se reconheça que, na dimensão ambígua na 
qual se instala o jornalístico, olhar para a narrativa significa enfrentar o 
dilema de saber que o discurso que obedece a lei de se referendar no real 
é também estruturado – e tecido – a partir do simbólico.

comUnicar, por qUê?

Esse caminho implica tratar o jornalismo como prática discursiva, e 
portanto cultural (HALL, 1997), afeita às mudanças a que estão sujeitas 
todas e quaisquer práticas histórico-culturais. Dessa forma, é inevitável, 
do ponto de vista metodológico, uma constante indagação acerca das 
idéias e dos princípios que regem e determinam tais práticas. Se de fato 
escolhemos nos defrontar com a questão das mediações, como sugere 
Martín-Barbero (1997), os regimes conceituais daquilo que aprendemos 
como sendo “jornalismo”, além de alguns dos propósitos que justificam 
seus pressupostos, entram em estado de suspeição. 

Por exemplo, se por um lado pode parecer demasiado simplório 
oferecer ao jornalismo a mesma resposta acolhida pela literatura para 
o gesto de narrar, por outro, é nesse espaço em que as mediações e as 
representações acontecem em concomitância – como é próprio das práticas 
comunicacionais (FRANÇA, 2004) – que parece necessário perguntar por 
que se comunica. Para Flusser (2007) – e aí a consonância com a resposta 
dada à questão da narrativa é crucial –, o propósito da comunicação é 
“promover o esquecimento da falta de sentido e da solidão de uma vida 
para a morte”. Ainda, segundo este autor, comunicamos “para tornar a 
vida vivível” (2007, p. 96); ou seja, nosso desejo, nossa intenção, menos 
que informar, é promover e ganhar sentido, é compartilhar.

Se acolhemos esta resposta como também relevante para o jornalismo 
– ou, no mínimo, desafiadora –, entra em suspeição tanto a condição na 
qual se inscreve o discurso jornalístico como a concepção de discurso sob 
a qual se ancoram seus estudos. Se frente ao desafio de falar a verdade, 
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em se tratando do jornalismo particularmente, não nos atentarmos para 
o fato de que, no máximo, o que se consegue é fazer uso de estratégias 
discursivas, inclusive coibidoras, muitas vezes, da suposta verdade, não 
assumimos uma postura crítica que minimamente problematize o papel 
mediador do jornalismo8. 

Quando os acontecimentos, no seu curso, nos escorrem pelas mãos, 
toda e qualquer prática discursiva que os tem como objetos da narrativa e 
que busque sustentação em um suposto lugar da verdade, só pode fundar 
seus pilares em estratégias de uso da linguagem ou esforços de aplicação 
de teorias. À luz de uma ideia de discurso que não indaga os efeitos e pres-
supostos do paradigma informacional, corremos o risco de negligenciar o 
problema da enunciação no jornalismo e contribuir para que o uso de tais 
estratégias continuem sendo muito úteis para justificar o vão esforço de 
ser imparcial e objetivo, sustentando, ao mesmo tempo, a lógica de uma 
comunicação – também jornalística – supostamente eficaz. 

Mais ainda, por esta via, o discurso ordenador – lembrando Foucault 
(1996) – encontra um terreno fértil, ele se instala, se organiza e gera saberes 
a partir da disciplina e de seus poderes legitimadores. E sob essa ótica,  
o esforço pela sustentação de um lugar de fala legitimado e a crença na força 
das normatizações e das regras que enquadram o seu discurso encon tram 
ancoradouro e se colam na “vontade de verdade” (FOUCAULT, 1996)  
a que se submete todo e qualquer discurso9. Nesse sentido, a fala jornalística 
é tomada antes por um desejo de saber e poder que, se a princípio não 
a distinguiria de quaisquer outras falas, acena veementemente para uma 
contradição em relação aos motivos que a mobiliza: com o intuito de 
compartilhar, ela exclui e segrega – ainda pensando com Foucault – de 
forma acachapante. (RESENDE, 2007b) 

Esta crítica não deixa de lado a função que cabe ao jornalismo: repassar 
ao outro informações sobre os fatos do dia. Porém, com ela, procura-se 
advertir que, se não nos atentarmos para este princípio organizador da 
fala jornalística, ao olharmos para suas narrativas nada veremos senão a 
ordem do discurso sob a qual e na qual o jornalismo, e qualquer outro 
regime discursivo, subjaz e se instala. Do ponto de vista de uma pesquisa 
que visa à compreensão das narrativas no/do jornalismo e do desafio 
de concebê-lo a partir dos pressupostos aqui reiterados, esta crítica, 
entretanto, expande e tensiona esta função. Os fatos não falam por si e 
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é na narração que, a partir de um jogo de forças, o compartilhamento é  
(e não é) potencializado, ao mesmo tempo em que é (ou não) viabilizado 
o propósito da comunicação.

moBilidades e desordens na narrativa 

O olhar aqui reivindicado compreende o discurso como o lugar on-
de o acontecimento se configura em sentido, processo este que não só 
gera lacunas como também se nutre, ao mesmo tempo, dos vazios que 
instaura. (RICOEUR, 2005) Em se tratando da comunicação, à frente do 
inexorável da linguagem, Ricoeur chama atenção para o fato de que não 
há como considerar uma teoria do discurso resvalando-se dos abismos que 
ele próprio cria. Acompanhando Benveniste e Austin, e, ao mesmo tempo, 
indo além, Ricoeur desenvolve sua reflexão problematizando a relação 
que se estabelece na tríade lógica / força / intenção. Em conjunção com a 
ideia de que os atos de fala, para além da mera realização de uma ação, se 
constituem das intencionalidades, esta tríade assegura possibilidades de se 
pensar os enunciados como instâncias atadas ao referente, uma dimensão 
da qual também compartilha. Foucault (1996) 

No entanto, para Ricoeur, em se tratando de considerar o enigma da 
comunicação – o desejo de compartilhar –, há que se pensar para além da 
ordem do discurso. À luz da tríade por ele sugerida, revela-se o fato de que 
a comunicação acontece em algum lugar para fora do que entendemos 
como sentido. Ela se dá na dimensão de uma força ilocucionária, própria 
de um jogo de linguagem, que só se realiza por que quem fala “tem a 
intenção de que o outro saiba que ele tem a intenção de”. (RICOEUR, 
2005, p. 17) A este princípio Ricoeur dá o nome de “intenção desejante”, 
artifício que conduzirá o processo no qual o discurso pode realizar seu 
papel transgressor: tornar possível a comunicabilidade.

O olhar para a narrativa no/do jornalismo como um problema de 
pesquisa não se sustenta caso se abra mão desses princípios. Ele não 
compreende o jornalismo como sendo, exclusivamente, uma instância 
enunciativa de transmissão de informação e só pode se fazer valer à luz 
da ideia de que o enigma da comunicação está em ela ser potencialmente 
o espaço no qual o discurso possa realizar o seu papel transgressor 
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(RICOEUR, 2005); quando ele, portanto, resvala de suas próprias ordens. 
Assim, se o jornalismo é “um lugar de circulação e produção de sentidos” 
(BENETTI, 2007, p. 107), o olhar para a narrativa deve contribuir para 
que se possa problematizá-lo enquanto espaço de mediações possíveis.  
Se ele é uma instância na qual o processo de enunciação é constitutivo, 
há de se haver com o fato de que é este um processo que se dá a partir da 
“tessitura da intriga”, o que, segundo Ricoeur, “nunca é o simples triunfo 
da ordem”. (1994, v. I, p. 13)

Isto equivale a dizer que não se trata de enxergar o jornalismo fora do 
discurso, ainda que, como prática, ele também não possa ser pensado, em 
si, como se nada fora para além do texto. Ele é uma prática social, cultural, 
construtora de realidades e, por esta razão, uma prática discursiva cujo 
propósito é, através dos seus discursos instituídos e instituintes, “tornar 
um acontecimento inteligível”. (HALL, 1999, p. 226) E para cumprir o 
seu intuito, os processos de que se utiliza e aos quais se submete – suas 
pressuposições teóricas, suas pressões internas e externas, suas rotinas 
produtivas, os embates ideológicos, os imaginários em jogo, a produção 
discursiva orientada por estratégias, como a objetividade (TUCHMAN, 
1999), por exemplo, e as narrativas tornadas possíveis – hão de ser 
entendidos como entrelaçamentos que fazem com que o jornalismo seja a 
prática que é10. Ele é este conjunto de problemas, orientações, intenções e 
dizeres que, de forma inseparável, dá a ver o possível do mundo. Somente 
assim, ressignificado, se pode compreendê-lo a partir de suas narrativas, 
plenas de aprisionamentos e potencialidades. 

Desse modo, o esforço de compreender o jornalismo como lugar de 
mediação – insistindo no fato de que como prática discursiva ele não se 
descola da comunicação –, implica avanços ainda maiores. Por exemplo, 
precisamos nos atentar para a natureza do objeto tanto dessa prática como da 
comunicação propriamente dita. Se “a comunicação é o lugar da observação 
do mundo em movimento” (FRANÇA, 2004, p. 23), reconhecemos seu 
objeto como algo móvel; ou seja, o mundo e os sujeitos no qual e do(s) 
qual(is) falamos ao narrar pelas mídias é “em” acontecimento. Podemos 
até nos esforçar para estancá-los, de fato os enquadramentos – também 
jornalísticos – nos obrigam que assim seja, mas todo esforço se esvai na 
própria realidade que segue seu curso enquanto é narrada. 
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Pois bem, a menos que se negue a ver no jornalismo sua dimensão 
social e simbólica, parece fundamental problematizá-lo para além da 
sua vontade de verdade. E o elemento que nos permite expandir este 
problema, no recorte específico desta reflexão, é a própria narrativa.  
Se além de ser atravessada por aprisionamentos, também a concebemos 
como sendo potência – inevitável percurso quando acolhemos, com o 
propósito da comunicação, os vazios instaurados pelo discurso e o para-
doxo da linguagem –, talvez nela possamos reconhecer os problemas e 
os de safios relativos às mediações e às representações no jornalismo.  
A retó rica de que o jornalismo tem feito uso para se sustentar no lugar 
privilegiado de narrar o acontecimento em tempo presente – como se ali 
coubesse uma apreensão totalizadora do mundo – se esfacela na condição 
que é própria da narrativa: ser o espaço no qual a linguagem acontece 
(BARTHES, 2001) e, por este motivo, ser delirante, como nos faz pensar 
Guattari (1992).

dos oBjetos, pergUntas e emBates 

Entender o jornalismo envolto nessa dimensão discursiva é a ele atri-
buir a dimensão relacional na qual se instala o processo mimético de que 
fala Ricoeur (1994), este no qual a narrativa, pelo viés da tessitura da intriga, 
se inscreve numa dinâmica que compreende tanto os mundos do agir, do 
“como se” e da leitura. Uma dinâmica que inviabiliza a suposta autonomia 
dos três mundos, pois, para este autor, a compreensão da tríplice mimese 
implica lançar-se a uma “tarefa hermenêutica” cujo princípio é “[...] 
reconstruir o conjunto de operações pelas quais uma obra eleva-se do 
fundo opaco do viver, do agir e do sofrer, para ser dada, por um ator, a um 
leitor que a recebe e assim muda seu agir”. (RICOEUR, 1994, p. 86)11 

Em outras palavras, deixar que este viés teórico atravesse o jornalismo 
significa (re)conhecer as circunstâncias de enunciação como dispositivos 
de produção de subjetividades e acolher a idéia de que esta produção 
não se dá senão num processo de luta por poder e legitimidade. Se para 
Ricoeur, a narrativa, através da tessitura da intriga, é uma articulação de 
formas simbólicas, de “processos culturais que articulam a experiência 
inteira” (1994, v. I, p. 92), ao produzir e ler a narrativa no e do jornalismo, 
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trazemos à tona a dimensão simbólica inscrita no mundo prefigurado.  
É este o mundo do agir – ou o que experimentamos fora da notícia – que, 
sabemos, é tomado pela dinâmica das relações sociais, um mundo pleno 
de negociações, conflitos, poderes, ideologias, inserções e exclusões de 
(novos e velhos) atores. 

Compreender a narrativa por este viés, em se tratando do jornalismo, 
significa tomá-lo como problema. No recorte desta reflexão, a chance de 
entendê-lo como um lugar em que “consonâncias e dissonâncias [são] 
estabelecidas por sujeitos ativos e atuantes que, em conjunto, e no atrito 
de suas afinidades e diferenças, constroem [com os meios] seu mundo 
partilhado” (FRANÇA, 2004, p. 25), se dá através da possibilidade de 
tomarmos a narração como problema. É no processo de análise de suas 
narrativas, acompanhado das indagações acerca de seus aprisionamentos 
e potencialidades no corpo discursivo do jornalismo e do cotejamento de 
objetos distintos, que se fará possível compreender os modos de instalação 
dos jogos de poder e produção de sentidos. 

Quando Todorov defende a narrativa como importante objeto de 
estudo, ele o faz face às chances atuais de a literatura ser compreendida, 
antes e tão-somente, por perspectivas teóricas de caráter hegemônico e 
mercadológico. E, segundo este autor, a narrativa “está necessariamente 
inserida num diálogo do qual os homens não são apenas o objeto, mas 
também os protagonistas”. (TODOROV, 2009, p. 86, grifo nosso) Uma 
observação que me parece também pertinente ao jornalismo, já que nele, 
hegemonias e mercados, a despeito dos sujeitos, historicamente ocupam 
papéis preponderantes, especialmente, na legitimação de suas práticas.

Os tempos atuais têm sido particularmente reveladores de problemas 
que atingem o jornalismo na sua demanda enunciativa: quem hoje pode/
deve narrar, de que modo e através de qual instância os acontecimentos 
do presente? As novas mídias, por exemplo, têm sido contumazes em 
apre sentar a este campo um caminho que, no entender desta reflexão, se 
bifurca entre continuar se esforçando para sustentar sua legitimação a partir 
das retóricas que lhe eram suficientes quando o impresso se apresentava 
como materialidade absoluta ou ressignificar e ampliar seus modos de ser, 
investindo, por exemplo, na compreensão das diferenças que os narrares 
suscitam. No momento atual, quando entendemos melhor a força e a velo-
cidade com que as narrativas migram de um suporte a outro(s), o esforço 
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por angariar legitimidade pela via das ordens é nada mais que o desejo de 
manutenção de um lugar de fala alicerçado em uma vontade de verdade. 

À luz do paradigma informacional, este caminho aparentemente se 
sustenta. No entanto, sob a ótica do que se entende por narrativa, con-
forme aqui reiterado, o que está em jogo, atualmente, é uma dinâmica 
cultural que desmonta as retóricas que durante muito tempo serviram para 
sustentar a primazia do jornalismo como instância exclusiva, enunciadora 
da verdade. Sendo o jornalismo constitutivo de um processo social, sua 
pretensão também é o compartilhamento e, sob essa perspectiva, os 
estudos da narrativa no e do jornalismo não podem deixar de se haver com 
o fato de que o avanço tecnológico exacerba a produção, diversificando 
e aumentando a pluralidade de modos e lugares de narrar os fatos do 
cotidiano. Sob essa ótica, é impossível para o jornalismo não reconhecer 
como problema de pesquisa o fato de que 

[...] há relatos que dotam o mundo de diferenças, enquanto 
há outros que não; há os que rechaçam as particularidades e 
ainda há os que as ressaltam; há os que dizem de um lugar 
em movimento [...] e há os que narram o mundo como 
algo estático. (RESENDE, 2008b, p. 147)

Novamente, a análise e o cotejamento de narrativas e lugares distintos 
podem contribuir para esclarecer modos, também diferenciados, de narrar 
o cotidiano. É dessa forma que, à luz de uma epistemologia complexificada, 
os estudos da narrativa no e do jornalismo ampliam as fronteiras do nosso 
viés metodológico, incluindo as perguntas de que se pode lançar mão e 
acenando para uma diversidade maior de objetos com os quais se pode e 
deve confrontar para investigarmos o jornalismo.

As notícias de jornais são relevantes objetos de pesquisa, pois elas 
abrigam, sim, uma grande diversidade de modos narrativos – e não 
necessariamente por serem constitutivas de um ou outro gênero12. No 
entanto, outros objetos, que, por exemplo, podem ser vistos como para-
jornalísticos quando postos à luz do chão epistemológico que legitima 
uma narração que se quer objetiva, devem ser agregados às pesquisas, já 
que suscitam questões de extrema relevância para a complexificação e a 
compreensão dos possíveis modos de dizer no jornalismo. As histórias 
em quadrinhos, por exemplo, que abrigam relatos factuais, são de grande 
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importância. Para Edward Said, nos textos de apresentação dos trabalhos 
de Joe Sacco (2005, p. XI) os acontecimentos são descritos “com precisão 
quase assustadora e, paradoxalmente, de forma delicada”. Trata-se, diz 
Said, de uma experiência que temos através dos “gibis em sua objetividade 
implacável” (SACCO, 2005, p. VIII).

É fato que os constrangimentos e as demandas, incluindo o tempo 
e o espaço de produção das histórias narradas por Sacco são distintos 
daqueles que geralmente acompanham o jornalista numa cobertura 
de guerra, por exemplo, se quisermos nos ater à temática deste que se 
autodenomina um “repórter-quadrinista”. Ainda que essas diferenças 
não devam ser apagadas, à luz da narrativa e das questões que ela suscita, 
elas também não devem ser dadas como premissas que inviabilizariam a 
comparação acerca dos modos de narrar. O olhar para a narrativa implica 
reconhecer que é a partir dos usos da linguagem que os problemas 
devem ser balizados; em um caminho inverso, é desses usos que surgem 
as perguntas e os dilemas que afetam o jornalismo no contemporâneo. 
O interesse central, em uma pesquisa desta natureza, é buscar conhecer 
estratégias e táticas textuais à luz de narrativas que são tanto devedoras de 
uma referencialidade como portadoras do simbólico.

Além dos quadrinhos, os documentários são também fontes muito 
ricas de investigação. Nota-se hoje, particularmente no Brasil, um avanço 
teórico muito significativo em relação às questões suscitadas por este tipo 
de narração. Para Migliorin (2010, p. 10), o documentário é atravessado por 
“um interesse pelo humano, [pelo] que esse homem comum faz, como 
aquela mulher ganha a vida, como conta seu passado, como mobiliza a 
palavra e enfrenta os poderes [...]”; observação que, por si só, nos autoriza, 
de antemão, a minimamente aproximar o documentário dos interesses 
do jornalismo, desde que este seja entendido como instância tomada pelo 
social e pela cultura. 

Ao que parece, para o documentário tem sido bastante profícuo o 
esforço na “busca de uma maneira de abordar o mundo” (MIGLIORIN, 
2010, p. 10); as reflexões e análises que ele tem provocado, históricas e 
conceituais, são contundentes no sentido de mostrar como este modo de 
narrar tem se renovado ao longo do tempo. Com o intuito de que assim 
o seja para o jornalismo, o que se pode reivindicar, a partir dos estudos da 
narrativa, é a condição, necessária e que também se quer renovadora, de 



FERNANDO RESENDE _ 133

refletir sobre o jornalismo. Diante da cultura das mídias (SANTAELLA, 
2003), a complexidade própria da justaposição das formações culturais nos 
coloca, de forma crítica e não dual, atentos à necessidade de balizarmos 
lugares, modos e contextos. 

Como exemplo, na narrativa de Sacco, nos documentários de Avi 
Mograbi e naquelas produzidas para a coluna O Diário de Bagdá, na Folha de 
São Paulo, o implacável da objetividade não está nos números de mortos ou 
nas manchas de sangue que evidenciam e comprovam a guerra. Ela está na 
forma de enunciar, nos espaços abertos que a narrativa cria de modo a fazer 
com que ali surjam sujeitos, nas condições que o repórter cria para que o 
leitor minimamente compreenda os mistérios que se escondem por detrás 
do fato aparente, no esforço, vale assim dizer, de construir diálogos13.

Tais análises permitem, por exemplo, problematizar aspectos relativos 
ao papel do jornalista e à questão das vozes que operam sua narrativa e dos 
sujeitos nela representados, elas indagam e colocam em evidência o caráter 
(que se pressupõe) dialógico do discurso jornalístico; um caminho que 
nos faz defrontar, no exercício de compreensão da narrativa jornalística 
e do jornalismo, com as ordens impostas a este discurso encarregado de 
exprimir o real. Além disso, conhecer os modos de inscrição dos sujeitos-
narradores em contraponto aos autores empíricos – que no caso dos 
jornalistas são absolutamente respaldados pelas ordens discursivas –, por 
exemplo, torna possível o conhecimento de outros modos através dos quais 
os discursos do referente podem se manifestar. Um percurso metodológico 
que também nos permite, por conseguinte, avaliar a coexistência de outras 
narrativas possíveis no âmbito do jornalismo. 

Um dos temores que aflige os estudos que visam a reiterar a sustentação 
das retóricas parece, muitas vezes, dizer respeito à possível perda de um 
espaço privilegiado de enunciação. O objetivo dessas análises, que além de 
problematizar os usos da linguagem também partem da diversificação de 
objetos e lugares de fala, nunca é a categorização ou o esforço de definir o 
que é ou deixa de ser jornalismo, ainda que inevitavelmente tais pesquisas 
sejam atravessadas por essas questões. A perspectiva mais relevante, e este 
artigo procura chamar atenção, é o fato de que os estudos da narrativa 
podem e devem contribuir para uma maior compreensão e um maior 
conhecimento em relação aos modos de narrar o cotidiano, expandindo, 
do ponto de vista da sua linguagem, as formas de o jornalismo existir.
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considerações Finais

Para Maria Esther Maciel (apud GUIMARÃES, 2007), “nas frestas, 
nas margens e nas dobras [do] ato de narrar emerge sempre uma frase, 
uma cadeia sonora, um devaneio, o que acaba por desestabilizar o fluxo 
narrativo”. É sob esta perspectiva, o da narrativa como um lugar que,  
a des peito de almejar a ordem é, ao mesmo tempo, desestabilizador, que 
se sugere compreender a importância de tomá-la como lugar de produção 
de sentidos e conhecimento no jornalismo. É à luz dessas desordens, 
entretecidas nas ordens do discurso jornalístico, que também se faz 
possível, nas pesquisas, discutir o jornalismo, colocando em suspeição 
aspectos que por vezes se apresentam fechados ou exclusivos deste lugar 
de enunciação e aventando hipóteses que nos levem a certos arejamentos 
em torno dos seus modos de enunciar.

Ao tomarmos como problema a compreensão de que o jornalismo seja 
um espaço no qual o discursivo e o narrativo estão instalados, faz-se ne-
cessário reconhecer que a narrativa no e do jornalismo, com todos os seus 
aprisionamentos e potencialidades, mais que efeitos, produz sentidos. Se, 
como sugere Traquina (1999, p. 170), “a notícia cria o acontecimento”, há 
de se entender que só se sabe do mundo através dos jornais, bem “e” mal, 
porque neles os fatos são tecidos. Em outras palavras, aos conteúdos dos 
acontecimentos narrados inserimos modos de dizer, inscrevendo e excluindo 
sujeitos, ressaltando e apagando saberes e poderes, concedendo e negando 
espaços e direitos. O mundo contado nos jornais, à luz da narrativa, é menos 
da ordem da retórica das imparcialidades e objetividades, do que do jogo de 
forças, das negociações e dos embates próprios do mundo da vida.

Assim, enquanto prática discursiva e cultural, o jornalismo pode ser li-
do como envolto no comum que partilhamos e problematizado a partir dos 
jogos de poder que nele se instalam. Uma perspectiva que, teoricamente, 
nos enlaça a Ricoeur (1994), com quem aprendemos que a intriga é tecida 
pelo viés de um processo no qual se reconhecem marcas do vivido inscri-
tas na experiência cotidiana dos protagonistas do presente. Essa noção faz 
com que o jornalismo, através dos seus suportes e suas narrativas, tenha 
um importante papel a desempenhar na contemporaneidade: entrelaçar 
mundos e tecer redes com todos os percalços e potências de que este gesto 
se constitui.
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notas

1 Bakhtin (1997) faz uma reflexão fundamental acerca da diferença entre os modos 
de conceber o discurso pelo viés da linguística – que basicamente o vê como um 
aglomerado de frases – e o que seria o viés da linguagem – quando sentidos e relações, 
na dinâmica do social, se instalam para além das frases. Os estudos da narrativa, que 
acompanham as problemáticas do discurso, são aqui entendidos à luz dos problemas 
da linguagem.

2 É imprescindível que também se faça referência ao diálogo que este artigo faz com 
o trabalho de Luiz Gonzaga Mota, autor que, no jornalismo, tem desenvolvido vasta 
pesquisa em torno dos interesses teóricos e metodológicos aqui expostos. Ver em 
especial Motta (2006). 

3 Muitos desses estudos, por exemplo, dão lugar ao que muitas vezes é chamado de 
“jornalismo literário”; no entender desta reflexão, um modo de categorização que 
contraria o problema da narrativa e do jornalismo, conforme aqui se busca esclarecer.

4 Em outro trabalho, Ricoeur (2002, p. 55) esclarece: “Estendo a palavra ‘poético’ para 
além da poesia no sentido de rimado e ritmado, ao sentido de produção de sentido”. 

5 É certo que esses estudos estão sendo aqui generalizados. Em Benetti e Lago (2007) 
é possível se haver com um conjunto de pesquisas que apresentam a variedade de 
percursos que têm sido feitos nos estudos do Jornalismo e em Resende (2008a) 
encontra-se uma reflexão mais elaborada sobre esses percursos.

6 Um esforço de compreensão e maior aprofundamento em relação à ideia de “nar-
rativas atrofiadas” e da primazia da discursividade sobre a narratividade no campo do 
jornalismo, encontra-se, respectivamente, em Resende (2002b; 2007a).

7 Santos (2002) desenvolve uma reflexão bastante significativa, neste caso, acerca das 
“ausências” no que diz respeito à produção de conhecimento na ciências sociais 
e da necessidade de as recuperarmos, caso o intuito seja rever nossos modos de 
compreender as dinâmicas sociais nos dias de hoje. No nosso caso, o olhar voltado 
para a dimensão discursiva e narrativa quer também ser um modo de recuperação de 
ausências no âmbito dos estudos do jornalismo, dado com o qual corrobora Ferrara 
(2008) acerca da comunicação. 

8 Já disse Schudson (1978, p. 122): “Com a ideologia da objetividade, os jornalistas 
substituíram uma fé simples nos fatos por uma fidelidade às regras e procedimento 
criados para um mundo no qual até os fatos eram postos em dúvida”. 

9 Neste ponto parece fundamental ressaltar que, somada à reflexão de Foucault, a no-
ção de discurso da qual parte esta reflexão se ancora no pensamento de Bakhtin, na 
medida em que é este o autor que primeiro o concebe como próprio de uma dinâmica 
social e presumivelmente dialógica.

10 Aqui também cabe, perfeitamente, a definição de Mayra Gomes. (2000, p. 19): “antes 
de registrar, informar, antes de ser colocado pelas condições que o caracterizam, por 
exemplo, periodicidade, universalidade, atualidade, difusão [...] o jornalismo é ele 
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próprio um fato de língua. Seu papel e sua função na instituição social implica o de 
organizar discursivamente, o que, aliás, é a prática jornalística por excelência”. 

11 Barbosa (2007, p. 24) esclarece de que se trata a “tarefa hermenêutica” para Ricoeur: 
“[...] a arte da interpretação de decifração do sentido de textos, por intermédio da 
compreensão e da explicação. Nesse sentido, compreender não é conhecer, mas ser 
e relacionar-se com outros seres. A hermenêutica é a filosofia da compreensão e não 
um conjunto de técnicas de interpretação”.

12 Não cabe neste artigo uma discussão sobre a validade ou não do conceito de gêneros, 
no entanto, do ponto de vista da narrativa e do discurso, o próprio Todorov (1980) 
já dá como resolvida esta questão quando alerta para o fato de que os gêneros são 
propriedades discursivas. 

13 Atualmente, desenvolvo o projeto Narrativas de conflito: a representação do outro no dis-
curso midiático (UFF / CNPq / Faperj) no qual analiso documentários do israelense 
Avi Mograbi, sobre o conflito Israel/Palestina, e os quadrinhos de Sacco têm sido muito 
importantes no desenvolvimento da reflexão aqui sugerida. Também, em Resende 
(2008b), é feita, nesses termos, uma análise da coluna “O diário de Bagdá”, que o jornal 
Folha de São Paulo publicou durante o mês de abril/2003. Nos três casos, as análises 
nos permitem conhecer relatos marcados, por exemplo, por aspectos intertextuais e 
metanarrativos bastante significativos para a reflexão e a critica do jornalismo.
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Da sedução e do abalo:  
a narrativa jornalística do horror

Márcio Serelle

Susan Sontag escreveu, em Diante da dos outros, que, após certa idade, 
ninguém tem o direito a um tipo de inocência, a um grau de superficialidade 
e ignorância em face daquilo que “os seres humanos são capazes de infligir, 
em matéria de horrores e crueldades a sangue-frio, contra outros seres 
humanos”. (SONTAG, 2003. p. 95) Essa assertiva indicou uma inflexão 
consciente no pensamento da autora, que desembocaria na crítica à omissão 
dos intelectuais contemporâneos, que se firmavam no álibi do contra-
espetáculo. No primeiro dos seis ensaios de Sobre fotografia (On photography), 
Na caverna de Platão, de 1971, Sontag (1977) denunciava o caráter anestesiante 
de imagens sobre atrocidades, que expostas repetidamente, em difusão 
implacável, tornavam os eventos menos reais, corrompendo a consciência 
e inibindo a compaixão do espectador. Três décadas e pelo menos uma 
experiência de guerra depois – a autora testemunhou o horror em Sarajevo, 
no início dos anos 1990, tornando-se, segundo ela própria, “veterana do 
pavor e do choque” (SONTAG, 2005, p. 412) –, Sontag já não parecia estar 
tão certa, pois, para ela, aquele era um argumento conservador; dizer que 
a realidade renunciou, que se transformou em espetáculo, seria supor que 
todos sejam espectadores e sugerir, de modo impertinente, que “não existe 
sofrimento verdadeiro no mundo” (SONTAG, 2003, p. 92) e que todo 
registro do horror obedece somente a uma sedução. Sontag investia, enfim, 
contra um clichê que Sobre a fotografia ajudara a criar, reiterado na crítica de 
uma certa elite privilegiada e cosmopolita – mas extremamente provinciana 
em seu modo de observar o mundo – ao jornalismo, visto como narrativa 
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cínica do horror, “turismo de guerra”. No entanto, ela ressaltou, a partir 
do que havia presenciado na cidade sitiada, que “buscar uma boa matéria 
não era o único motivo para a avidez e a coragem” (SONTAG, 2003, p. 93) 
daqueles jornalistas experientes, que, em sua maioria, tomaram partido nos 
even tos de Sarajevo. Ao lado do pensamento sobre a força e a necessidade 
das imagens da violência, ela afirmaria a importância das narrativas, que “nos 
levam a compreender” (SONTAG, 2003, p. 76), diferentemente das fotos, 
que, veiculadas isoladamente, “nos perseguem”. (SONTAG, 2003, p. 76)

No discurso que proferiu na Academia da Suécia, o italiano Roberto 
Saviano, autor de Gomorra, disse que muitas vezes é perguntado, em tom 
de censura, sobre como é possível viver, como ele, obcecado somente por 
sangue e crueldade. 

Na verdade”, ele respondeu, “não é assim: acredito que 
qual quer um que tenha em seu coração uma percepção do 
que seja a beleza, do que seja a possibilidade de viver livre e 
amar, não suporta o mau cheiro da conivência, a corrupção, 
a devastação da própria terra.1 (SAVIANO, 2009a, p. 200, 
tradução nossa) 

“Por isto”, concluiu, “me agrada dizer, parafraseando Alberto Camus, 
‘Existe a beleza e existe o inferno. Queria – enquanto puder – permanecer 
fiel a ambos’”2. (SAVIANO, 2009a, p. 200, tradução nossa) Portanto, se 
“mostrar um inferno não significa [...] dizer-nos algo como retirar as 
pessoas” (SONTAG, 2003, p. 95) de lá, parece constituir um bem em si 
ampliar a consciência acerca da dor do outro e das atrocidades; mostrá-las 
e narrá-las é permanecer fiel ao seu contrário, a beleza.

Isso posto, é possível inferir que o ato e o dever de narrar jornalistica-
mente o horror implicam, na contemporaneidade, outros enfrentamen-
tos, como, por exemplo, a recusa daqueles que não querem ouvir ou que, 
quando ouvem, reprovam o caráter explícito e o detalhismo do relato, 
comum também à retórica testemunhal3. A censura à sedução daquilo 
que é visto como rebaixamento humano, na chave do grotesco, leva, 
assim, a uma outra ordem, que nos interessa mais de perto neste artigo: 
a acusação de que essa narrativa, permeada pelo sensível e, por vezes, 
avessa às ideias claras e distintas (como na aisthesis) (SELIGMANN-
SILVA, 2005), acaba por delinear, pela lógica do espetáculo, um outro 
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campo que não o do jornalismo considerado de referência. Por isso, ela 
deve ser afastada, condenada à invisibilidade e amnésia ou restrita aos 
tablóides ditos sensacionalistas.

 Como exemplo dessa dificuldade de ajuste de foco e tom, podemos 
recuperar as críticas à jornalista russa, Anna Politkovskaya, assassinada em 
2006, que narrou o horror (estupros, torturas, execuções) na guerra da 
Tchechenia, durante o governo Putin. Mesmos aqueles que reconhecem 
a importância de Politkovskaya, resumiu Anne Applebaum, no prefácio a 
Putin’s Russia, reprovam, ocasionalmente, sua face sombria: “Ela era um 
daqueles jornalistas que viam prenúncios de catástrofe em toda história” 
(APPLEBAUM, 2007, p. xi, tradução nossa)4 – embora sua morte por 
assassinato, no elevador do prédio onde morava em Moscou, tenha 
aproximado a biografia da repórter de sua própria escrita do horror5. Em 
face desses limites, que legitimam a presença e a ausência de atrocidades 
para determinados públicos, cabe perguntar: quando e como narrar o 
horror no jornalismo? De que modo essa narrativa nos afeta? Parafraseando 
Sontag, existe um antídoto contra a eterna sedução do horror? De que 
forma a narrativa jornalística do horror pode servir a uma ideologia?

o sUBlime e a sedUção do horror

A ideia de se tangenciar a beleza pela narração do horror retorna no 
título do segundo livro de Saviano (2009b), O contrário da morte, que remete 
a esse movimento quando revisita, nas reportagens, dois topoi de Gomorra: 
o da juventude confiscada (pela guerra ou pela máfia) e o do estigma de ser 
napolitano. O nome da obra vem de um verso de uma canção de Sérgio 
Bruni, “O amor é o contrário da morte”, entoada por Maria, “Eurídice 
ao contrário” (SAVIANO, 2009b, p. 62), jovem de 17 anos que somente 
pela memória pode recuperar o noivo Enzo, de 21, morto em missão no 
Afeganistão, quando o tanque em que estava foi atacado pelos talibãs. 
Nesse relato, a descrição da morte brutal do soldado projeta a imagem 
do horror que ancora as estatísticas: a maior parte das tropas das missões 
humanitárias italianas é composta por soldados do sul do país, que buscam 
no alistamento uma oportunidade financeira que a miséria regional os 
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nega; logo, “mais da metade dos soldados italianos mortos também é do 
sul”. (SAVIANO, 2009b, p. 26) 

Embora Saviano evoque Camus, essa espécie de contraste entre a bele-
za e horror já fora reivindicada, antes, por exemplo, em uma das linhas 
do prefácio de Victor Hugo à Cromwell, Do grotesco e do sublime (1827), 
que, de modo programático, reflete sobre as técnicas da escrita romântica, 
bem como sobre seus valores poéticos. Nele, Hugo (2002, p. 26), contra a 
preceptística neoclássica e a rigidez dos gêneros, afirma que “tudo na criação 
não é humanamente belo, que o feio existe ao lado do belo, o disforme 
perto do gracioso, o grotesco no reverso do sublime, o mal com o bem, 
a sombra com a luz”. O efeito do sublime sobre o sublime, argumenta, 
produz, na constância, o tédio, sendo necessário, portanto, descansar até 
do belo. Daí o grotesco – não necessariamente o horror, mas a noção de 
rebaixamento – ser “um tempo de parada, um termo de comparação, um 
ponto de partida, de onde nos elevamos para o belo com uma percepção 
mais fresca e excitada”. (HUGO, 2002, p. 33) 

O horror pode ser, contudo, não contraste, mas fonte do sublime, 
que, nesse caso, deve ser diferenciado da beleza, como expõe a obra 
Uma investigação filosófica sobre a origem de nossas ideias do sublime e do belo 
(1757), de Edmund Burke, com indicações, na abordagem do tema, 
da transição do neoclássico para o romântico. Para Burke (2008, p. 24, 
tradução nossa), o sublime é produzido, principalmente, pelas paixões 
intensas, relacionadas à autopreservação, vinculada a ideias de dor, 
doença e morte, que “[...] enchem o espírito com fortes emoções de 
horror”6. O assombro [astonishment] – estado da alma em que todos seus 
movimentos são suspensos, por algum grau de horror – é, portanto,  
“o efeito de sublime em seu grau mais elevado; os efeitos inferiores são 
admiração, reverência e respeito”7. (BURKE, 2008, p. 34, tradução nossa) 
Sobre o medo, como “apreensão da dor e da morte”8, Burke escreve que 
“nenhuma outra paixão confisca tão efetivamente a mente de todos os 
seus poderes de agir e de pensar”9. (BURKE, 2008, p. 39, tradução nossa) 
Dessa suspensão do raciocínio, emerge justamente o sublime, como esta-
do de assombro. Como comenta Selligman-Silva (2005, p. 33), em Burke,  
“o su blime é a manifestação de um máximo; é um abalo de muita inten-
sidade que provoca deleite ou o ‘horror delicioso’”. 
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O conceito de “deleite” [delight] é desenvolvido, em Burke, a partir da 
distinção em relação ao “prazer positivo” ou simplesmente prazer, como 
o autor o denomina no decorrer da obra. Este é entendido, no tratado, 
como uma sensação que transporta o sujeito de um estado de indiferença, 
tranquilidade, “repouso” para um estado de real prazer – ser, de repente, 
tocado por uma música, por um objeto de formas belas, pela fragrância 
de uma flor, pelo gosto de um vinho refinado etc. Aquele, o deleite, 
normalmente confundido no senso comum com o prazer, seria, por sua 
vez, uma sensação relacionada, que acompanha a remoção de dor ou do 
perigo. O deleite, segundo Burke, é produzido, por exemplo, pelo terror, 
quando este não nos ameaça de muito perto, e em face dos sofrimentos 
ficcionais ou reais dos outros, como nos diz esta frase do tratado, já tornada 
aforismo: “Estou convencido de que temos um grau de deleite, que não 
é pequeno, nas adversidades e dores reais dos outros”10. (BURKE, 2008,  
p. 30, tradução nossa) Uma forma de se opor, moralmente, a essa espécie de 
deleite que emerge do horror ou da catástrofe vivida pelos outros é, como 
recupera Selligman-Silva (2005, p. 33), “apelar para a nossa capacidade 
de empatia ou simpatia”. Na definição de Burke (2008, p. 29, tradução 
nossa), a simpatia é uma “uma espécie de substituição, pela qual somos 
colocados no lugar de outro homem e afetados, em muitos modos, como 
ele é afetado”11 

A atração exercida pelo horror e o caráter corruptor ou, no contrário, 
pedagógico de sua representação são discutidos desde a poética clássica de 
Aristóteles, que, como assinala Seligmann-Silva (2005, p. 31), considera 
que o abalo (movere), “provocado pela representação de cenas chocantes, 
que geram pena e medo, poderia ter uma conseqüência tanto prazerosa 
quanto útil”. O tópico ressurge, também, conquanto de modo reprovativo, 
em Santo Agostinho, que opõe a curiosidade12 (segundo ele, por vezes, 
disfarçada de “conhecimento” e “ciência”), à busca do belo, “que tem 
como fim último o encontro com Deus”. (SELLIGMAN-SILVA, 2005,  
p. 31) A primeira, que deve ser criticada, pois submetida à “concupiscência 
dos olhos” (SANTO AGOSTINHO apud SELIGMANN-SILVA, 2005, 
p. 31) é exemplificada a partir da curiosidade em relação aos cadáveres – 
não necessariamente representados, como na poética aristotélica, quando 
esta se refere ao prazer que o homem tem de imitar13 –, cuja presença 
seduz: “Que gosto há em ver um cadáver dilacerado, a que se tem horror? 
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Apesar disso, onde quer que esteja, toda a gente lá acorre”. (SANTO 
AGOSTINHO apud SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 31)

Em Gomorra, no capítulo “A guerra de Secondigliano”, em que uma 
série de assassinatos entre famílias mafiosas, nos primeiros anos do século 
XXI, atrai a imprensa europeia à região, esse desejo é colocado em relevo 
na própria narrativa. Se os jornalistas buscavam, segundo Saviano (2008,  
p. 146), “[o] pior do pior, o horror do horror, transmitir a tragédia, o san-
gue, os intestinos, os tiros de metralhadora, os crânios massacrados, os 
corpos queimados”, ele próprio não escapava à obsessão. “Não entendia 
realmente por que eu mais uma vez tinha decidido ir ao lugar do crime” 
(SAVIANO, 2008, p. 138), escreve, após conseguir novamente chegar à 
cena de um assassinato, antes que o corpo tivesse sido removido (para 
acom panhar as vinganças, Saviano havia conseguido um rádio sintonizado 
na frequência da polícia). Na reportagem, o relato da descrição da sensação 
de se ver uma pessoa assassinada aproxima-se da suspensão dos sentidos, 
do tipo de abalo ocasionado pela forte emoção do terror – a ideia da dor e 
do perigo – a que se refere a filosofia burkiana:

Attilio Romanò está ali. Sangue por todo o lado. Parece que 
sua alma se desprendeu por aqueles buracos de projéteis 
que lhe marcam todo o corpo. Quando alguém vê tanto 
sangue pelo chão, começa a apalpar-se para conferir se 
não está ferido, se naquele sangue não está também o seu; 
inicia-se uma ânsia psicótica para assegurar-se de que não se 
está machucado. E, mesmo assim, não se acredita que um 
só homem possa ter tanto sangue, pois seguramente o seu 
próprio corpo possui muito menos. Quando finalmente se 
convence de que naquele sangue não está o seu, ainda não 
é o bastante. Sente uma espécie de hemorragia, as pernas 
faltam, a língua emplastra, as mãos derretem-se naquele 
lago denso, é preciso ainda que alguém o olhe dentro dos 
olhos para verificar o nível de anemia [...]. (SAVIANO, 
2008, p. 139)

Se o repugnante também seduz, como diz-nos Sontag (2003, p. 80), 
não devemos chamar tal desejo de mórbido, pois, segundo ela, “isso 
sugere uma aberração rara, mas a atração por essas imagens não é rara e 
constitui uma fonte permanente de tormento interior”. Sontag refere-se 
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a uma passagem de A república, Livro IV, como, possivelmente, “o mais 
antigo reconhecimento [...]. da atração exercida por corpos mutilados”. 
(SONTAG, 2003, p. 81) Nele, o Sócrates de Platão conta a história de 
Leôncio, filho de Aglaion, que, tendo avistado, à distância, corpos de 
criminosos executados, travou conflito mental contra o desejo de ver 
os cadáveres. Vencido, abriu os olhos, e correu até os corpos, gritando: 
“Pronto, aí está, olhos malditos, regalem-se à vontade com essa bela visão”.
(PLATÃO apud SONTAG, 2003, p. 81)

Essa busca pelo chocante – aqui, narrada na sedução de Leôncio –, 
é, segundo Seligmann-Silva (2005, p. 39), em comentário aos Poderes 
do horror, de Kristeva, a busca por uma manifestação original, de uma 
violenta protocisão materializada no abjeto, que “nos atira de volta ao 
campo caótico e pré-simbólico da natureza”. Abjeto, do latim abjetus, 
significa etimologicamente “atirado por terra”, “derribado”, “desprezível”, 
“desanimado”, daí o seu irrompimento no cadáver (cadere, cair.) (KRIS-
TEVA, 1982; SELIGMANN-SILVA, 2005) Na aproximação das teo rias 
do sublime e do abjeto, Seligmann-Silva (2005, p. 40) conclui que uma 
estética “deslizou” para a outra, pois “ambos conceitos [...] lidam com 
o inominável e sem-limites, mas falando esquematicamente o sublime 
remete ao sublime espiritual – e o abjeto a nosso corpo”.

o horror como clivagem no jornalismo

A estratégia comunicacional que estende a mão a essa curiosidade 
mis turada à paixão do horror, para retomarmos o pensamento burkiano, 
produz, de fato, uma das angulares de certo jornalismo popularesco 
acusado de sensacionalismo: aquele feixe temático que narra o horror, 
geralmente o do crime cotidiano, no detalhe da crueldade. Cruor, ex-
plica-nos Villaça (2004, p. 66), “de onde deriva crudelis (cruel) assim co-
mo crudus (cru, não digerido, indigesto) designa a carne escorchada 
e ensanguentada, ou seja, a coisa mesma privada de seus ornamentos 
[...]”. Nessas narrativas, a crueldade posta em cena e transformada em 
sensação, não raro e em consequência, torna-se, também, entretenimento. 
Ora, embora haja um esforço teórico de aproximação entre jornalismo e 
entretenimento para o entendimento de determinados fenômenos ditos 
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híbridos (AGUIAR, 2008; DEJAVITE, 2008; GOMES, 2009), sabemos, 
com Luhmann (2005), que é do caráter desse âmbito instaurar, ao modo 
da ficção, um mundo entre parêntesis, que proporciona a autonomia do 
universo narrado em relação à realidade imediata e a possibilidade fantasiosa 
de os sujeitos experimentarem identidades, livres de qualquer carga ou 
necessidade de comprometimento – e essa leveza é um dos prazeres do 
entretenimento. Portanto, a princípio, os efeitos do entretenimento são 
contrários àqueles pretendidos pela narrativa jornalística, que são os de 
vinculação do leitor ou espectador com o mundo ali narrado. Como nos 
diz certo texto à feição de manual, “a principal finalidade do jornalismo 
é fornecer aos cidadãos as informações de que necessitam para ser 
livres e se autogovernar”. (KOVACH; ROSENSTIEL, 2003, p. 31) Ou 
seja, é função do jornalismo construir quadros de realidade para que os 
indivíduos possam, pragmaticamente, tomar determinadas decisões e agir 
sobre eles, ainda que, como assinalam Kovach e Rosenstiel (2003, p. 68), 
esses quadros sejam sempre provisórios, formados numa conversação, 
pela produção cotidiana de matérias, que busca o que os autores definem 
como “forma prática e funcional de verdade.” 

Contudo, como vimos em Sontag (2003; 2005), a noção de que os 
eventos são transformados em sensação, perdendo, assim, sua aderência 
à realidade e sendo explorados economicamente, constitui o argumento 
central da crítica à espetacularização. A consciência de que a mídia faz uso 
da sedução do horror resulta, portanto, por vezes, em reação contrária de 
repulsa, por meio da marcação de um ponto de corte ou de uma clivagem, 
reivindicada por uma elite ilustrada, que tenciona afastar do jornalismo 
dito sério representações mais explícitas de atrocidades, como se o ato 
de noticiá-las, em sua crueldade, fosse, como dissemos, uma forma de 
sensacionalismo ou de jornalismo primitivo. De fato, o estudo histórico 
de Davis acerca da ascensão da reportagem na Inglaterra mostra-nos que 
os assuntos mais recorrentes nas baladas noticiosas do Seiscentos eram 
sobre “comportamento criminal” [criminal behaviour] (DAVIS, 1996, p. 56)  
– assassinatos, enforcamentos, mortes por esmagamento, decapitações 
etc. Essas narrativas sobre eventos de um passado recente e circunstancial 
provocavam a sensação de atualidade e permitiam, aos leitores, acompanhar 
voyeuristicamente as transgressões cometidas em seu cotidiano. 
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A resistência, hoje, ao jornalismo que noticia o horror sem aliviar seu 
peso, enquadrando de modo direto aquilo que normalmente constitui o 
abjeto e o obsceno (o que pelo seu grau de impureza deveria estar fora da 
cena, escondido), pode ser observada na discussão de Bucci (2003), em 
texto no Jornal do Brasil, publicado em 2002. Nele, o jornalista descreve 
a reação de leitores a uma foto da agência France Press, publicada na 
primeira página do jornal carioca e da Folha de S. Paulo, em que “o corpo 
de um jovem sem camisa, pendurado de cabeça para baixo, com os braços 
escorrendo para o chão, tem o ventre esfaqueado por outro jovem [...]”. 
Segundo a legenda, trata-se de dois palestinos, “o que aumenta o choque 
de quem vê o quadro”. (BUCCI, 2003, p. 75) Doze cartas de leitores, 
todas as que comentaram a foto no dia seguinte, “repudiaram a publicação 
da imagem”, com “protestos energéticos” acerca da exibição da violência. 
(BUCCI, 2003, p.75) Algumas manifestações tardias, segundo Bucci, 
polemizaram com as primeiras cartas, afirmando a necessidade de se 
noticiar determinadas atrocidades. 

As pessoas não querem ouvir sobre “sofrimentos, a perplexidade, o 
ter ror e a humilhação dos habitantes da cidade que você acabou de deixar 
para trás”, constata Sontag (2005, p. 413), ao retornar de Sarajevo. Nesse 
contrachoque, que é a reentrada no mundo exterior, livre do horror,  
a autora se dá conta de que seus amigos de Nova York, embora preocupados 
com a segurança dela, “não querem saber” e que “jamais conseguirá 
explicar, de fato, para eles nem como é terrível ‘lá’, nem como [...]. se sente 
mal [ali], de volta”. (SONTAG, 2005, p. 413) A dificuldade de se narrar 
o horror, que remete ao caráter lacunar de todo testemunho diante do 
indizível (aquilo que não pode ser comparado a nada, e que, por isso, deve 
rejeitar qualquer tropo e qualquer dramatização), e a retirada de audiência, 
que se recusa a ouvi-lo, não é, evidentemente, um entrave apenas para o 
jornalismo, mas também algo que afeta a memória das catástrofes passadas. 
Sobre o Shoah, Lejeune (2009, p. 2) afirma que muitos sobreviventes que 
tomaram o caminho do testemunho se confrontaram com dois obstáculos: 
“de saída, a dificuldade de encontrar uma linguagem para relatar o caráter 
inacreditável dos fatos, e o horror que se havia vivido. Em seguida, quando 
o faziam, a surdez que o público lhes opunha.”

Essa surdez em relação à narrativa jornalística do horror, como a 
aná lise de Lejeune acerca do testemunho dos casos-limite ajuda-nos a 
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compreender, não se deve a um único motivo. No caso da Shoah e de 
outros eventos históricos marcados por atrocidades – como o caso das 
ditaduras na América Latina, na segunda metade do século XX – não 
se trata, ao que parece, de evitar a escuta para marcar posicionamento 
crítico ao espetáculo, ao horror dessesinbilizante, mas de uma reação de 
proteção diante daquilo que é insuportável. Lembremos, por exemplo, o 
desfecho de O coração das trevas, de Conrad, em que Marlow recusa-se a 
contar à pretendida de Kurz quais foram as últimas palavras deste (“O hor-
ror!, O horror!”). “Não queira ou vi-las” (CONRAD, 2008, p. 137), pen-
sa e decide proteger a “pretendida” por meio de uma ilusão: “A última 
palavra que ele pronunciou foi o seu nome”. (CONRAD, 2008, p. 137) 
No jornalismo, a incapacidade de suportar o hor ror pode ser também 
uma explicação para a recusa em ouvir, mas, ainda sim, há de se colocar 
em questão, na contemporaneidade, a que serve esse aparato de proteção 
contra o insuportável que deve ser noticiado, se esse aparato não é, também, 
estratégia de preservação de um certo mundo regido por uma felicidade 
obrigatória, que não pode ser abalada, o que, por fim resulta, também, na 
criação de um mundo fechado à parte (como a redoma criada por Marlow 
à prometida de Kurz), ilusório, imaturo e egoístico.

narrar o horror

Embora as imagens técnicas (FLUSSER, 2005) das fotografias e vídeos 
sejam mais impactantes no registro jornalístico do horror, suas manifesta-
ções, muitas vezes, estão ou se tornam vinculadas a narrativas jornalísticas. 
As imagens midiáticas da tortura na prisão de Abu Ghraib, por exemplo, 
fei tas pelos próprios militares norte-americanos e distribuídas globalmente 
– o que mostrou, segundo Kellner (2006), o caráter imprevisível e ambíguo 
do espetáculo –, foram articuladas, no jornalismo, ao pensamento em linha 
(FLUSSER, 2007), histórico e conceitual, compondo narrativas acerca do 
evento, que pressionaram as políticas externa e interna dos Estados Unidos. 

Como narrativa, o relato jornalístico do horror está, evidentemente, 
sujeito ao seu uso estratégico para direcionamento da opinião pública, 
como é o caso da matéria de capa da revista Time, de julho de 2010, em que 
a fotografia, em primeiro plano, da adolescente afegã mutilada Aisha, de 18 
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anos – que teve as orelhas e o nariz cortados, por fugir da casa do marido –, 
é acompanhada da seguinte manchete: O que acontece se sairmos do Afeganistão. 
A reportagem inicia-se justamente pela narração da mutilação, como se 
buscasse paridade na pungência da fotografia feita por Jodi Bieber14:

O Talibã bateu à porta quase à meia-noite, exigindo que 
Aisha, 18, fosse punida por fugir da casa de seu marido. 
Eles a arrastaram para uma clareira na montanha perto de 
sua vila, na província de Uruzgan, no sul do Afeganistão, 
ignorando seus protestos de que os parentes do marido 
estavam sendo cruéis, que ela não teria nenhuma escolha a 
não ser escapar. Tremendo no ar frio e cega pelas luzes das 
lanternas direcionadas pela família do marido, ela encarou 
seu esposo e acusador. Os parentes do marido a tratavam 
como uma escrava, alegou Aisha. Eles batem nela. Se ela 
não fugisse, teria morrido. Seu juiz, um comandante talibã 
local, estava impassível. Mais tarde, ele diria ao tio de Aisha 
que ela teve de servir como exemplo para que outras garotas 
da vila não tentassem fazer o mesmo. O comandante deu 
seu veredicto, e os homens se prontificaram a executar 
a punição. O cunhado de Aisha a segurou enquanto seu 
marido sacou uma faca. Primeiro, ele cortou as orelhas 
dela. Então, começou no nariz dela. Aisha desmaiou de dor, 
mas acordou logo depois sufocada com o próprio sangue. 
Os homens haviam abandonado-a na escarpa da montanha 
para morrer. (BAKER, 2010, p. 1, tradução nossa)15 

Pela linha temporal traçada na matéria, a narrativa constrói o período 
de governo talibã no Afeganistão, imediatamente antes da invasão norte-
americana, como uma época de terror, quando os direitos das mulheres 
foram cassados e elas viveram sob a ameaça e a violência de um estado 
misógino. Há 40 anos, entretanto, “Cabul era considerada o playground 
da Ásia Central, a cidade em que as garotas usavam jeans para ir à 
universidade e mulheres elegantes iam a festas ostentando minissaias 
Chanel”16. (BAKER, 2010, p. 2, tradução nossa) Sob a atual ocupação 
norte-americana, o país, de acordo com a narrativa, recuperou e garantiu 
liberdade às mulheres – embora casos como o de Aisha ainda ocorram –, 
que voltaram a estudar e ocupar postos de trabalho, inclusive no exército 
e na polícia, e a ter representatividade política.
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O posicionamento da reportagem é claro: os Estados Unidos não po-
dem deixar “prematuramente” o Afeganistão sob o risco de o mundo ver o 
horror novamente reinstalado no país. Nesse sentido, a primeira Sontag, de 
Sobre fotografia, permanece, em alguns aspectos, bastante correta: a narrativa 
do horror por vezes ganha visibilidade quando há, ideologicamente, espaço 
para ela, ou seja, nesses casos, ela reforça uma posição moral já estabelecida 
ou ajuda a emergir uma posição nascente. No entanto, na reportagem de 
Aisha, convém esclarecer, o criticável não é a denúncia do horror, mas, sim, 
a lógica bifurcada e simplista como a questão é proposta, já na manchete: 
a presença do exército norte-americano ou o horror. De todo modo,  
a posição ideológica que subjaz a esse tipo de narrativa deve ser sempre 
desnudada e exposta à crítica, que, contudo, ainda assim, nem sempre 
resultará em posicionamento terminante ou em pensamento desprovido 
de ambiguidades, o que é uma outra dificuldade imposta por esses relatos. 
Ainda assim, de acordo com o pensamento de Sontag (2003, p. 97), narrar 
determinado tipo de horror seria um dever do jornalismo, como um 
convite a “prestar atenção, a refletir, aprender, examinar as racionalizações 
do sofrimento em massa propostas pelos poderes constituídos”.

O horror que deve ser noticiado – e esse parece ser o caso da história 
de Aisha – é aquele que, retomando o texto de Bucci (2003, p. 78), “indica, 
mais que uma anomalia individual, a degeneração dos direitos de todos,  
a degeneração mesma da possibilidade do convívio pacífico e democrático.” 
Nesse ponto, cada parte descrita se verte em totalidade, num movimento 
metonímico em que o particular solda-se no todo contextualizado, daí a 
importância da narrativa como método expositivo. 

O jornalista Sergio González Rodríguez, na obra Huesos en el desierto, 
que reúne reportagens publicadas no jornal mexicano Reforma acerca dos 
assassinato de jovens mulheres em Ciudad Juárez, na fronteira com os 
Estados Unidos, afirma que, em seu livro, a narrativa, como forma de 
raciocínio, é primordial. Citando o filósofo Ortega y Gasset, González 
Rodríguez (2002, p. V, tradução nossa) abre seu relato afirmando que a 
narrativa é uma forma de razão que “não consiste em induzir nem em 
deduzir, senão simplesmente em narrar, é a única capaz de entender as 
realidades humanas”17. 

A realidade que Rodríguez busca prismatizar é a do horror de uma 
cidade razoavelmente próspera, com alto nível de emprego para o contexto 
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mexicano, que se tornou estatisticamente um dos lugares mais perigosos 
do mundo para as mulheres – uma twilight zone ou zona crepuscular e 
desconhecida, como definiu o especialista em crimes seriais Robert K. 
Ressler, em entrevista sobre essa fronteira. (GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, 
2002) Os crimes contra mulheres, que acontecem recorrentemente na 
região pelo menos desde a última década do século passado, servem, como 
escreve González Rodríguez (2002), a todo tipo de fantasias radicais, entre 
elas a do cineasta norte-americano Robert Rodriguez, diretor de Um drinque 
no inferno (1996), que recupera o imaginário hollywoodiano a respeito do 
México como um território permissivo, de violência ilimitada, com “ecos 
da antropofagia demoníaca dos astecas”. (GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, 
2002, p. 70, tradução nossa)18 Segundo o jornalista, “nessas imagens e 
representações estereotipadas, pavor da cultura anglosaxônica e protestante, 
confluem a lenda negra da cultura hispânica e da barbárie mexicana”19. 
(GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, 2002, p. 70, tradução nossa) 

 A narrativa jornalística do horror que assola Ciudad Juárez deve ser 
produzida, portanto, de acordo com Rodríguez, como relato de contra-
imaginário, ou seja, a partir de histórias que, como fazem as reportagens 
denunciantes de Huesos, possam levar menos à sedução que à compreensão, 
no sentido de identificação e entendimento das forças que atuam nesses 
crimes e as formas de combatê-las, inclusive pela crítica à própria imprensa 
que, não raramente, narra os crimes contra as mulheres imputando 
a elas determina culpa pela violência sofrida. Em Huesos, a narrativa 
envolve, para além do ambiente policialesco e criminal, uma percepção 
da própria cultura mexicana – “os crimes sexuais contra mulheres seriam 
possibilidades definidas pela cultura”20, conclui, em certo momento, 
González Rodríguez (2002, p. 37, tradução nossa) –, do enredamento 
social do narcotráfico e de sua estrutura patriarcal, bem como das tensões 
de gênero e dos valores atávicos de submissão das mulheres. Nesses 
casos, como assinala uma das especialistas entrevistadas pelo jornalista,  
“a mulher é menos que mulher, menos que ser humano, é um objeto a que 
se nega uma experiência subjetiva. A estratégia de domínio masculino se 
apropria do corpo das mulheres ao mesmo tempo em que possui e dispõe 
do espaço público”21. (GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, 2002, p. 37, tradução 
nossa) Os relatos do horror individualizado, isto é, as histórias particulares 
das mulheres violentadas e assassinadas, cujos corpos são despejados em 



152 _ DA SEDUçãO E DO ABALO: A NARRATIVA JORNALíSTICA DO HORROR

espaços públicos, aparecem, na obra, em detalhes, porém sob a luz fria do 
relatório de investigação policial, isto é, sem eufemismos, mas, também, 
sem qualquer tessitura romanesca na reconstituição dos eventos, o que 
pode ser uma estratégia para afastar riscos de folhetinização. 

Quando, portanto, como nas reportagens de González Rodríguez, nar-
rar o horror é interpretá-lo, o relato jornalístico faz uso de uma importante 
faculdade da narrativa, que podemos retomar, aqui, à guisa de conclusão: 
a capacidade de operar modos de compreensão de realidades. Por meio de 
um pensamento histórico, cultural, relacional e interpretativo, a narrativa 
pode levar-nos a uma apreensão do horror e das atrocidades, permitindo, 
assim, o delineamento de rumos para ação e um outro mover, como 
consequência desejável à indignação ou ao efeito assombroso do abalo.

notas

1 In realtà non è così: credo che chiunque abbia in cuor suo una concezione di cosa sia 
la bellezza, di cosa sia la possibilità di vivere liberi e di amare, non sopporta il puzzo 
del compromesso, la corruzione, la devastazione della propria terra.

2 Per questo mi piace dire, parafraseando Alberto Camus: ‘Esiste la bellezza ed esiste 
l’inferno, vorrei – per quanto posso – rimanere fedele a entrambi.’ 

3 Beatriz Sarlo afirma, em seu estudo sobre memória e guinada subjetiva, que o detalhe 
traz ao testemunho um aspecto de completude, que assim pode ser descrito: “A proli-
feração do detalhe individual fecha ilusoriamente as fendas da intriga e a apresenta 
como se ela pudesse ou devesse apresentar um todo, algo completo e consistente 
porque o detalhe o certifica, sem ter de mostrar sua necessidade. Além disso, o detalhe 
reforça o tom de verdade íntima do relato: o narrador que lembra de modo exaustivo 
seria incapaz de passar por alto o importante, nem forçá-lo, pois o que narra formou 
um desvão pessoal de sua vida, e são fatos que ele viu com os próprios olhos”. (SARLO, 
2007, p. 52, grifos do autor)

4 She was one of the journalists who saw harbingers of catastrophe in every story. 
5 Ver, ainda, sobre Politkovskaya, o ensaio de Roberto Saviano (2009a), Chi scrive, muore, 

em La bellezza e l’inferno. 
6 [...] fill the mind with strong emotions of horror. 
7 [...] is the effect of the sublime in its highest degree; the inferior effects are admiration, 

reverence and respect. 
8 [...] an apprehension of pain and death. 
9 No passion so effectually robs the mind of all its powers of acting and reasoning [...] 
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10 I am convinced we have a degree of delight, and that no small one, in the real 
misfortunes and pains of others. 

11 [...] a sort of substitution, by which we are put into the place of another man, and 
affected in many respects as he is affected. 

12 Em seu tratado, Edmund Burke refere-se, na primeira seção, “Novelty”, à curiosidade, 
de modo amplo, como “a emoção mais simples” [the simplest emotion] (BURKE, 2008, 
p. 17) da mente humana. Volúvel e facilmente satisfeita, a curiosidade, segundo Burke, 
“rapidamente foge de grande parte de seus objetos, e logo exaure a variedade que é 
comum de ser encontrada na natureza” (tradução nossa) [it quickly runs over the greatest 
part of its objetcts, and soon exhausts the variety which is commonly to be met with in nature] 
(idem, ibidem). Se algum grau de novidade deve estar em todo instrumento que 
afeta a mente, “a curiosidade se mistura mais ou menos com todas as nossas paixões” 
[curiosity blends itself more or less with all our passions] (BURKE, 2008, p. 18), como, no 
caso, aos objetos do horror, como adverte Santo Agostinho.

13 Ver o capítulo IV da Poética, em que Aristóteles disserta sobre a imitação como forma 
de adquirir conhecimento e forma de prazer. Para o filósofo, “[p]rova disso é o que 
acontece na realidade: das coisas cuja visão é penosa temos o prazer em contemplar a 
imagem quanto mais perfeita; por exemplo, as formas dos bichos mais desprezíveis e 
dos cadáveres” (ARISTÓTELES, 1997, p. 22)

14 A fotografia recebeu, em 2011, o prêmio máximo do World Press Photo of the year 
2010. 

15 The Taliban pounded on the door just before midnight, demanding that Aisha, 18, 
be punished for running away from her husband’s house. They dragged her to a 
mountain clearing near her village in the southern Afghan province of Uruzgan, 
ignoring her protests that her in-laws had been abusive, that she had no choice but 
to escape. Shivering in the cold air and blinded by the flashlights trained on her by 
her husband’s family, she faced her spouse and accuser. Her in-laws treated her like 
a slave, Aisha pleaded. They beat her. If she hadn’t run away, she would have died. 
Her judge, a local Taliban commander, was unmoved. Later, he would tell Aisha’s 
uncle that she had to be made an example of lest other girls in the village try to do 
the same thing. The commander gave his verdict, and men moved in to deliver the 
punishment. Aisha’s brother-in-law held her down while her husband pulled out a 
knife. First he sliced off her ears. Then he started on her nose. Aisha passed out from 
the pain but awoke soon after, choking on her own blood. The men had left her on 
the mountainside to die. 

16 [...] playground of Central Asia, a city where girls wore jeans to the university and 
fashionable women went to parties sporting Chanel miniskirts. 

17 no consiste en inducir ni en deducir, sino lisamente en narrar, es la única capaz de 
entender las realidades humanas. 

18 [...] ecos de la antropofagia demoniaca de los aztecas.
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19 En estas imágenes y representaciones estereotípicas, pavor de la cultura anglosajona y 
protestante, confluyen a leyenda negra de la cultura hispánica y la barbarie mexicana. 

20 Los crímenes sexuales contra mujeres serían posibilidades definidas por la cultura. 
21 [...] la mujer es menos que mujer, menos que ser humano, es un objeto al que se le 

niega su experiencia subjetiva. La estrategia de dominio masculino se apropria del 
cuerpo de las mujeres al mismo tiempo que posee y dispone del espacio público. 
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De pastiches e perplexidades: limites e devires da 
discursividade visual no fotojornalismo

Benjamim Picado

Dans um photographie du temps faible, rien se passerait. 
Raymond Depardon

premissa: qUe lUgar conFerir às Formas impressas na 
pesqUisa soBre o jornalismo? 

Não seria exagero afirmar que há um interesse particularmente cres-
cente – especialmente notável nos estudos sobre fenômenos e processos 
comunicacionais – que parece marcar o modo como a história e as 
instituições, os discursos e as práticas do jornalismo se consolidaram 
como assunto de pesquisa, por vezes até reclamando um lugar quase 
exclusivo de cogitação. Este fenômeno se notabiliza pelo relativo grau 
de institucionalização assumido por este gênero de interrogações, aí 
incluídos os esforços programáticos de autonomização da pesquisa sobre 
este universo, manifestando-se até mesmo como uma problematização do 
devido alcance dos estudos comunicacionais para abordar esta ordem de 
fenômenos, em face da emergência ou da demanda de uma reflexão mais 
detida sobre o jornalismo, em particular.

Um tal estado de coisas se comprova pela súbita existência de programas 
de pesquisa e de pós-graduação que possuem o jornalismo como única área 
de concentração, sem qualquer referência aos problemas da pesquisa em 
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comunicação como sendo seu endereço de origem, assim como a criação 
de associações e fóruns que congregam os pesquisadores exclusivamente 
devotados a este universo de estudos, nas mesmas condições de exclu-
sividade: a supor que tais dados signifiquem a pertinência com que este 
segmento da pesquisa em comunicação reclama agora sua existência mais 
própria, não nos parece que tamanha atenção aos fenômenos jornalísticos 
se distribua de maneira uniforme sobre todos os possíveis quadrantes de 
sua manifestação enquanto fenômeno, em especial naquilo em que se 
pode implicar o investimento teórico e heurístico deste inteiro programa 
de pesquisas que vem se descortinando, nos últimos anos. 

Apenas a título de exemplo, tomemos o especial caso do fotojornalismo 
e do quão pouco a reflexão a seu respeito tem importado ou requisitado 
a atenção do campo de estudos sobre o jornalismo, em especial (e é 
bom que se diga, se ampliarmos o escopo do diagnóstico para o lugar 
destes mesmos estudos na pesquisa em comunicação, as conclusões não 
serão muito diferentes). Apenas como amostragem, se tomarmos uma 
busca de currículos de pesquisadores-doutores no sistema universitário 
brasileiro, a partir de palavras-chave “fotojornalismo” ou mesmo, mais 
genericamente, “fotografia”, seremos levados a fazer constatações até certo 
ponto surpreendentes (veremos adiante que esta perplexidade será apenas 
relativa, pois é da ordem de um já sabido sintoma do campo intelectual 
em que o interesse pelo fotojornalismo emerge como traço distintivo): 
em primeiro lugar, veremos que o volume do trabalho mais sistemático 
deste ramo de estudos − naquilo que se traduz em termos de projetos 
de pesquisa em andamento, produção regular em veículos científicos 
qualificados, formação de mestrandos e doutorandos – é por demais 
delgado, não produzindo o impacto que se poderia supor, a supor que se 
trata de um assunto de alguma importância em nosso campo de estudos, 
em especial. 

Segunda constatação, observaremos que uma parte significativa deste 
trabalho específico sobre o fotojornalismo não é desenvolvido, por curioso 
que isto possa soar, nos departamentos de comunicação ou mesmo nos 
de jornalismo – que seriam seu habitat mais intuitivo – mas sobretudo 
em espaços como o dos estudos históricos. Ao que parece, portanto, 
neste especial quesito, o estudo dos vários aspectos que caracterizariam a 
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dimensão comunicacional, discursiva, institucional e mesmo profissional 
da atividade fotojornalística não têm consistido em assunto privilegiado 
da pesquisa e dos estudos sobre a comunicação, em geral (e nem mesmo 
deste recentemente reclamado lugar dos estudos sobre o jornalismo, em 
particular). 

Esta última constatação nos parece muito importante para uma ava-
liação das implicações conceituais e metodológicas mais específicas do 
exame sistemático dos fenômenos ligados direta ou indiretamente às 
prá ticas e produtos do fotojornalismo (mais uma vez, aí destacados seus 
contextos discursivo, histórico e social), aspectos estes que certas variantes 
mais recentes da pesquisa sobre jornalismo parecem vir elidindo como 
pressupostos da investigação sobre seus objetos respectivos.

Em face de algumas destas considerações, é evidente que cumpre, 
em primeiro lugar, avaliar os benefícios que se podem obter de uma 
maior atenção a segmentos como o dos regimes visuais que orientam a 
cobertura jornalística de acontecimentos, no contexto de seu confronto 
com certos desafios impostos à reflexão mais sistemática sobre a própria 
atividade do jornalismo, em geral: a pouca densidade demográfica deste 
segmento da pesquisa (em variáveis de produtividade e formação como as 
que mencionamos logo acima) não pode ser avaliada em função da suposta 
baixa de interesse sobre esta temática, em especial: mais adiante, veremos 
como é que, em outros contextos intelectuais, o pensamento sobre os 
problemas do fotojornalismo se constitui com força considerável, sendo 
reconhecido como importante elemento da reflexão sobre o predomínio 
das formas visuais na configuração de inumeráveis aspectos da experiência 
cultural de nossos dias. Assim sendo, ainda há muito o que ser feito, na 
pesquisa sobre o jornalismo, no que respeita um maior grau de atenção a 
esta particular manifestação de suas práticas, com as devidas implicações 
institucionais, profissionais e discursivas, com as quais o jornalismo é, em 
geral, tratado enquanto objeto de estudo.

Um segundo desafio que cumpre enfrentar é aquele que decorrerá 
de uma possível atenção do campo comunicacional e dos estudos sobre 
o jornalismo, uma vez que estes segmentos de sua manifestação mais 
ligados à produção da visualidade (caso do fotojornalismo) encontrar seu 
devido lugar de pertinentização, em nosso campo de estudos: trata-se de 
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dimensionar o fenômeno da cobertura visual de acontecimentos de toda 
espécie, especialmente em seu aspecto de manifestação das estratégias 
comunicacionais que certamente fazem parte do sistema inerente a este 
campo de atividades; se o fotojornalismo constitui, de fato, um assunto de 
interesse cada vez mais frequente dos historiadores, por exemplo, é legí-
timo supor que a presença mais frequente destes materiais por dentre os 
corpora mais tradicionais de uma pesquisa historiográfica ou arqueológica 
repercutem uma espécie de interesse renovado da pesquisa nesses campos, 
razão pela qual o caráter comunicacional do fotojornalismo é, por assim 
dizer, oportunizado enquanto pretexto de investigação. 

Em termos, os materiais da cobertura visual pareceriam cumprir aqui 
a função própria a esta entidade da pesquisa historiográfica que desi gna 
sua “fonte” ou “documento”, em suas várias formas de manifestação (a vi-
sual inclusive), podendo e até devendo ser reconhecido e repertoriado em 
espaços como o dos arquivos públicos e repositórios da memória coletiva, 
o que decerto dignificaria os materiais fotojornalísticos en quan to curiosi-
da de arqueológica, ao menos de saída. Ora, este não é, evidentemente, o 
foco que caracteriza o viés pelo qual os estudos comu nicacionais poderiam 
vislumbrar a dimensão mais significativa do foto jornalismo enquanto fe-
nômeno cultural ou como objeto de interesse de um ramo mais específico 
da pesquisa sobre suas devidas funções. Há que se pensar, de saída, que a 
atenção que os historiadores devotam aos materiais deste campo não deve ser 
tomada como modelo daquilo que nos levaria a dignificar o fotojornalismo 
enquanto assunto de reflexão.

Mas é igualmente importante assinalar que há algo que atravessa 
o viés arqueológico a que o fotojornalismo está submetido enquanto 
assunto de interesse histórico e que talvez pudesse interessar às pers-
pectivas propriamente comunicacionais de sua evocação enquanto 
assunto de estudos e pesquisa: em termos, parece-nos sobreviver entre 
o sentido informativo da cobertura visual e o caráter documental 
que a fotografia assume, como objeto histórico, a noção de que o 
fotojornalismo se caracteriza por um tipo de relação peculiar com os 
acontecimentos, na medida mesma em que estes últimos são concebidos 
enquanto encarnações mais exteriorizadas de uma temporalidade própria 
ao histórico. 
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Ou seja, enquanto objeto do exame sobre a gênese e a significação 
mesma da historicidade (diríamos, sobre esta inteira ontologia histórica 
do acontecimento), a imagem fotojornalística evoca uma questão que 
é relativa aos princípios temporais da significação dos eventos, como 
aspectos que marcam com força a substância propriamente icônica e 
plástica de que são feitas estas representações. O exame desta dimensão 
semiosicamente organizada do discurso histórico manifesto nas imagens 
poder-se-ia constituir como a matriz sobre a qual o status acontecimental 
do fotojornalismo poderia se manifestar também como sua dimensão 
propriamente comunicacional.

Algumas vertentes do trabalho historiográfico declinam assim a di-
men são morfológica daquilo que se manifesta como documento ou ar-
quivo, enquanto elementos de uma justificação do chamamento de que 
são objetos, a partir de sua assumida historicidade (GUINZBURG, 
1990): pois bem, é a uma tal dimensão do objeto da pesquisa histórica e 
arqueológica que nos parece possível restituir o nexo que une o interesse 
historiográfico e comunicacional das imagens fotojornalísticas; neste pos-
sível corpus de nosso exame, unem-se em simultaneidade o caráter acon-
tecimental dos eventos de uma cobertura e o status semiótico assumido 
por esta conexão entre imagem e fato jornalístico. Não há como evitar: 
aqui, a indexicalidade assumida pelo fotojornalismo é, ao mesmo tempo, 
um aspecto de sua significação temporal (implica, portanto, a dimensão 
historicamente significativa de seus instantes) e do regime pelo qual esta 
temporalidade se comunica, através dos operadores icônicos e plásticos 
de sua manifestação (o que explicita na função da instantaneidade a sua 
capacidade de exprimir as várias ordens de intensidade das ações e dos 
eventos rendidos pela imagem).

Em alguns ramos da pesquisa sobre o fotojornalismo, é precisamente 
este horizonte que se descortina como próprio ao exame de suas ima-
gens e das funções que ela eventualmente cumpre na comunicação do 
acontecimento: é em tais termos que se pretende avançar neste espaço 
certas linhas de fuga da pesquisa histórica sobre estes materiais, assim como 
sobre as especificidades materiais e formais que a imagem fotojornalística 
instila, do ponto de vista de suas potencias discursivas e comunicacionais. 
É desta plataforma de nosso exame aos fundamentos plásticos e semiósicos 
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do discurso visual do fotojornalismo que desejamos partir (como já vimos, 
os historiadores diriam que este lugar é o da morfologia do documento 
histórico), sugerindo algumas possibilidades de reflexão sobre o lugar 
da cobertura visual dos eventos, no contexto das estratégias pelas quais 
o fotojornalismo foi capaz de pertinentizar semiosicamente a dimensão 
histórica dos acontecimentos cotidianos.

Entretanto, é necessário que se façam certos destaques, de modo a que 
não se subentenda esta proposta de trabalho sobre os materiais visuais da 
cobertura fotojornalística, na medida mesma do estauto com o qual se 
pretende fixar o fotojornalismo em seu aspecto de curiosidade histórica: 
é fato, ao menos entre historiadores de gerações mais recentes, que a 
noção mesma de “documento” se constituiu como uma espécie de centro 
nervosamente irradiador das energias mais filosóficas de uma reflexão 
sobre o status ontológico dos objetos de interesse, neste especial campo das 
humanidades; em diferentes quadrantes das escolas historiográficas, é hoje 
moeda corrente a discussão sobre as forças disciplinares que fazem com 
que um objeto qualquer possa vir a nuclear questões próprias ao exame do 
historiador, sejam eles oriundos do universo das belas artes, das imagens 
mediatizadas do cotidiano, dos filmes e dos objetos mais ordinários que se 
possa pensar. Evidentemente que este tipo de questionamento se motiva 
pelo espírito de rejeição contra certa naturalização de uma metafísica do 
objeto das pesquisas históricas, visando mais claramente deslindar os 
intrincados jogos institucionais que se manifestam na eleição mesma do 
caráter documental de certos artefatos, aí incluídos os documentos visuais.

Neste sentido, o problema que lançamos − a partir deste recurso a uma 
manifesta atenção que as disciplinas históricas têm devotado continua-
mente ao fenômeno do fotojornalismo − nos interessa aqui, por uma razão 
mais própria ao caráter marcadamente comunicacional destes objetos: 
assim sendo, não nos interessa aprofundar as conotações arqueológicas e 
críticas do exame histórico a este universo iconográfico, ao menos no que 
respeita a economia interna das disputas sobre os hipotéticos fundamentos 
epistemológicos do trabalho do historiador. Mais uma vez, o que nos 
interessa é o exame de certos regimes de sentido da imagem fotojornalística, 
na proporção em que neles se possa supor que a historicidade de uma 
cobertura visual dos acontecimentos esteja em vias de se gestar: mais do 
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que aquilo que concerne ao trabalho do historiador (fazer a fotografia as-
sumir a condição de documento histórico), nos importa aqui trabalhar a 
dimensão acontecimental da imagem fotojornalística, supondo que esta 
seja originária dos modos nos quais o instante visual é capaz de significar 
a ligação do discurso jornalístico com a ordem temporal dos eventos, ao 
menos em alguma medida. 

Neste caso, em especial, diríamos inclusive que a evocação de um uni-
ver so visual como o das imagens fotojornalísticas introduz uma inte res-
sante dobra dos discursos sobre a história, naquilo que implica abordar as 
representações visuais neste algo inusitado status do documento fotográ-
fico: pois é evidente que o ramo das investigações históricas que trabalha 
com os métodos próprios à descrição e caracterização dos materiais vi-
suais nesta sua dimensão de signos de determinados períodos ou culturas 
se desenvolveu numa relação frequentemente tensa com o domínio mais 
tradicional da historiografia que se faz a partir de documentos escri tos; 
não por acaso, a história da arte se desenvolveu, enquanto disciplina 
acadêmica, em relativa autonomia com respeito aos princípios mais ca-
nônicos da formação do historiador. 

Qualquer recenseamento mais breve das principais escolas deste seg-
mento de uma historiografia das imagens auxiliará a um bom observador 
sobre as maneiras nada tranquilas com as quais este pesquisador das séries 
culturais de distintas épocas (que explora os princípios da linearização 
temporal que fundarão, a partir de seu trabalho, os modos possíveis de se 
falar sobre o estilo de determinados períodos da pintura, do desenho e da 
escultura) tem que negociar o processo do reconhecimento da dignidade 
intelectual de seu trabalho, em face daquilo que caracteriza os liames mais 
acadêmicos do trabalho historiográfico (mais uma vez, confrontando a 
natureza especial de manifestação de seus objetos com a dos documentos 
escritos que matriciam, em geral, o trabalho mais canônico da pesquisa 
histórica).

Em boa medida, a relação dos vários universos iconográficos com 
a significação histórica que poderiam assumir (assim como as questões 
de método derivadas do trabalho no qual o exame das imagens confere 
este status temporalmente vinculante aos vários corpora visuais) é aquilo 
que faz a graça da história da arte como um campo de experimentações 
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constantes, em termos de uma epistemologia das humanidades: não é 
casual que os historiadores da imagem se constituam como uma espécie 
de investigador que necessita recolocar permanentemente em dia a 
escavação dos pressupostos mais fundos de seu trabalho, face à necessidade 
de atender esta condição do reconhecimento e da legitimação de seu 
esforço, no contexto mais geral das disciplinas histórico-hermenêuticas. 
É muito raro, ao menos no domínio das ciências humanas, que se veja 
tal fenômeno de intensidade da autorreflexão, na qual a mera postulação 
de um universo de exame (como o caso das imagens, sobretudo aquelas 
que caracterizam a consciência mais aguda da contemporaneidade, como 
é o caso do fotojornalismo) suscita a frequente revisitação de seus inícios, 
a constante retomada dos fundamentos epistemológicos iniciais de seu 
próprio caminho de interrogação. 

Pois bem, o inquérito de certos historiadores mais recentes aos vários 
aspectos do fotojornalismo − autores e aspectos estes dos quais falaremos 
com algum vagar, em seguida − nos recoloca no centro deste problema 
que consiste em infirmar o caráter historicamente constituinte da co ber-
tura visual de acontecimentos: melhor dizendo, os desafios suscitados 
pela necessidade de infundir um tipo especial de temporalidade ao tra-
balho do fotojornalismo − aquela que é própria ao status histórico dos 
eventos − reclama aos pesquisadores da comunicação aquilo que nos 
parece mais próprio, enquanto campo de estudos. 

Assim sendo, há que se considerar que esta temporalidade compul-
soriamente vinculante na qual a imagem se constitui como um signo 
do acontecimento, desde sua gênese mesma, não se destaca − a não, 
por gesto de análise − das estratégias discursivas e comunicacionais pe
las quais a imagem é, ela mesma, o signo de uma vontade de mediar o 
acontecimento: a historicidade da imagem não se separa, portanto, das 
condições nas quais ela é narrativamente pertinentizada pelo jornalismo, 
como dado de seu modo de aparecer. De tal modo que precisamos, em 
primeiro lugar, examinar as estratégias às quais o campo do jornalismo fez 
uso mais frequente dos instantâneos visuais, tomando-os enquanto índices 
de um mythos, ou seja, de uma trama na qual o acontecimento é como que 
instantaneamente capturado e, em seguida, visualmente pertinentizado 
pela ordem discursiva da informação.
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do instante às ações: as dimensões mito-FUncionais do 
acontecimento Fotojornalístico

Até este momento, no exame que temos feito aos imperativos dis-
cursivos da matéria visual da imagem fotojornalística, nos fixamos es-
pecialmente na questão da representação dos temas de ação neste 
universo iconográfico, assumidos os dois níveis em que este problema 
se apresenta, para uma abordagem que combina ao mesmo tempo, 
plasticidade e regimes de discurso (PICADO, 2008): nestes termos,  
a aná lise que propomos tenta condensar a questão dos modos nos quais 
a nar rativa representa a ação em sua dimensão de evento que se desdobra 
temporalmente (numa durée determinada) e, por outro lado, o fato de que 
a imagem fotográfica se reporta a essa dimensão temporalizada através 
de sua rendição em um único instante. Questão esta que, ainda uma vez 
mais, nos obriga a assimilar os problemas de certas abordagens teóricas 
sobre as formas narrativas (que normalmente se restringem ao domínio de 
suas manifestações literárias) às interrogações sobre a questão da fixação 
do tempo em certos tipos de imagens que aludem a um saber claramente 
pressuposto em fabulações de toda ordem, como nas pinturas de temas 
históricos ou mítico-religiosos. 

No caso especial dos modelos discursos que orientam a produção de 
um particular efeito de testemunho visual no fotojornalismo (que pa-
rece replicar a condição mesma do discurso jornalístico em geral), esta 
combinação entre uma estrutura narrativa e os aspectos de modelação 
icônica que constituem a representação visual (que orientam sua plas-
ticidade, na relação que esta manterá com os regimes de sua apreensão per-
ceptiva), justifica que coloquemos esses materiais na condição de campo 
de provas de uma análise mais específica dos regimes textuais na imagem 
(BURKE, 2004): passemos, assim, ao exame concreto de certos destes 
clichês, sabendo de antemão que nelas encontramos muito fortemente 
um apelo ao que podemos chamar de “temas da ação”, pois estes são mui 
simplesmente motivos que exprimem na retenção de um instante especial 
a noção de desdobramento e de integração temporais que são próprias a 
uma representação narrativa de um acontecimento)1. 
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Nos melhores exemplares da história do fotojornalismo, ilustrado por 
casos como o desta imagem clássica do gênero das imagens de guerra, 
po demos afirmar sem grandes temores que o caráter patentemente dra-
mático da imagem se desprende, de forma relativamente fácil, das fun-
ções eminentemente reportativas sob as quais a fotografia de imprensa está 
geralmente submetida. Digamos isto de modo menos polêmico: dada a 
suposição de que a imagem da cobertura deve ser capaz de singularizar 
o acontecimento ao qual se reporta (o que, de todo modo, é mais um 
elemento da deontologia dos conhecimentos sobre fatos que jornalismo 
presume constituir), o que resulta de suas imagens mais canônicas é da 
ordem de uma relação mais genérica com a ordem dos acontecimentos: do 
ponto de vista da análise que se pode firmar para este instantâneo, temos 
que separar em sua manifestação (ao menos, do ponto de vista dos regimes 
textuais sob os quais a abordamos) o que nela se manifesta como resultante 
da “narração” relativamente ao que ela significa, do ponto de vista de uma 
“descrição” ou “ilustração”. 

Com isto, queremos dizer que a análise sobre a capacidade da imagem 
de nos comunicar uma história – ou mesmo de gerar um sentido textual 
mais lato – é relativamente independente de sua relação mais decorativa 
com o universo do fait divers jornalístico: assim, do ponto de vista de 
seu exame, devemos considerar o valor desta imagem para além de sua 
condição de mero acompanhamento visual da reportagem escrita destes 
fatos; assim sendo, tomando-a no aspecto icônico de sua representação, 
nada nos autoriza a supor que o efeito de discurso que lhe é próprio seja 
exclusivamente derivado da função de ancrage que uma legenda ou qualquer 
outro tipo de escritura associada à imagem pudesse proporcionar para que 
sua compreensão se desse de maneira mais franca, como nos ensinaram 
alguns dos arcanos de uma abordagem semiológica das mensagens visuais. 
(BARTHES, 1964)

Esta suposta independência do regime visual do discurso na fotografia 
em relação a seus aspectos reportativos traz em causa dois níveis nos quais 
o problema do fotojornalismo se põe para nossa interrogação: no primeiro 
deles, entra em jogo toda uma dinâmica de autonomização dos princípios 
orientadores da atividade do repórter visual, especialmente característica 
da história do jornalismo no decorrer do último século; este processo 
envolve inclusive o conjunto de estratégias que o campo profissional dos 
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fotojornalistas desenvolveu periodicamente para dimensionar a função 
própria da presença do olhar fotográfico no centro das reportagens de 
assuntos de toda espécie. O alegado interesse que discriminamos como 
próprio à investigação histórica do fotojornalismo em nossos dias se 
enraíza frequentemente neste aspecto da institucionalização da atividade 
do repórter visual, tanto nos aspectos de sua relação com os ditames 
profissionais do jornalismo, quanto na relação da produção iconográfica 
destas coberturas em outros sistemas da circulação cultural (como é o caso 
da evidente valorização estética do fotojornalismo, sobretudo em épocas 
mais recentes).

Dois aspectos emergiriam, neste ponto, como correlativos à dimen são 
de institucionalização cultural das práticas fotojornalísticas: de um la do, 
há que se considerar os esforços que o campo profissional dos foto jor-
nalistas desenvolveu, em diferentes momentos de sua história, de modo 
a se legiti mar, na relação com o campo dos jornalistas, como um todo 
(o que é ilustrado sobretudo pelas narrativas de origem que jus tificam o 
nascimento de agências fotográficas, tais como a Magnum Photos, ao fim 
da última grande guerra, nos anos 40 do último século); muito embora 
as questões relativas ao controle autoral das imagens e dos regimes de 
circulação da produção fotojornalística (independentemente dos ditames 
redacionais da cobertura jornalística) seja uma componente das razões pelas 
quais tais coletivos de fotógrafos se constitui como marca da autonomia 
do fotojornalismo, é evidente que este processo de autonomização tem 
resultantes mais vastas do que aquelas que conjugam o fotojornalismo e o 
fait-divers jornalístico. Demonstra-o, por exemplo, na origem desse mesmo 
esforço de independência, o nascimento daquilo a que certos historiadores 
mais recentes chamarão de uma “cultura do autor”, que orientará inclusive 
a assimilação da lógica da produção e da circulação dos produtos da 
fotoreportagem nos contextos institucionais da arte contemporânea. 
(MOREL, 2006)

Outra variável deste processo de institucionalização se manifesta no 
âmbito dos sistemas de critérios que orientam a atribuição de insígnias 
do campo fotojornalístico, tais como o World PressPhoto e o Pulitzer Prize: 
a questão do mérito e da excelência da produção visual neste universo 
introduz importantes elementos para se pensar nos limites que o conjunto 
profissional dos fotojornalistas sempre parece interpor entre a natureza e 
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os princípios de seu trabalho, com respeito às regras e constrições que são 
características, por sua vez, do trabalho jornalístico, enquanto tal. Neste 
caso, um tal movimento de afastamento entre uma axiologia da excelên cia 
da reportagem visual e os princípios de noticiabilidade no campo do jor-
nalismo é igualmente assunto de interesse de historiadores: identificam-se 
neste fenômeno as tensões permanentes e constitutivas das relações entre 
o fotojornalismo e o jornalismo, assim como certos indicativos de que 
uma tal autonomização implicará, muitas vezes, numa aproximação entre 
a cobertura visual de acontecimentos e certos cânones expressionais das 
artes figurativas. (LAVOIE, 2007)

De todo modo, este especial conjunto de implicações ligadas ao con-
texto no qual o fotojornalismo se legitimou profissionalmente (especial-
mente no intervalo entre as duas grandes guerras mundiais), ainda que de 
vital importância para uma análise mais ampla das funções e da importância 
da reportagem visual, não se coloca (ao menos momentaneamente) no 
escopo de nossas explorações, sobretudo naquilo que elas requisitam 
uma atenção mais forte á dimensão heurística de nossa aproximação às 
imagens mais clássicas deste tipo de cobertura.

O segundo nível da pertinência de uma hipótese sobre a autonomia 
na qual o fotojornalismo instaura o sentido comunicacional que lhe é 
próprio, na reportagem visual dos eventos (e que manifesta aquele “sentido 
mito-funcional” com o qual os materiais visuais da cobertura jornalística 
é investido), é precisamente aquele que coloca em jogo a pertinência dos 
operadores de uma análise genuinamente estrutural desses clichês, assim 
como a valorização de seu sentido de composição mais “interna”, observado 
em um corpus concreto de imagens: numa perspectiva mais afastada, 
diríamos que esta mesma autonomia se exprime através de uma ênfase 
sobre os níveis afetivos e sensacionais pelos quais certas imagens clássicas 
do fotojornalismo funcionam como amostras da excelência da reportagem 
visual. Assim sendo, se recensearmos um bom número destas imagens 
(como este famosíssimo clichê de Eddie Adams), notaremos uma clara 
predominância do impacto emocional e sensorial que as acompanha no 
lugar de, por exemplo, qualquer indicação mais clara de uma coligação com 
a singularidade histórica, política ou social dos mesmos acontecimentos. 

Pensando na hipótese de certos pesquisadores que trabalham com a 
noção de um modelo poético de análise de materiais expressivos, espe-
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cialmente no campo do cinema ficcional, deveríamos levar em conta a 
natureza dos “programas de produção de efeito” que encontramos geral-
mente associados ao universo do fotojornalismo (pelo menos, aquele de 
seus exemplares mais clássicos): nestas imagens, diríamos que os aspectos 
cognitivo ou informacional são bem menos predominantes nestas imagens 
do que aqueles que caracterizam a programação de efeitos mais próximos 
da afecção emocional ou de uma sensibilidade estética. (GOMES, 2004)

Entretanto, se nos acercamos um pouco mais destes instantâneos que 
exprimem uma certa maneira de coligação com o acontecimento e de sua 
necessária comunicação através dos operadores de uma discursividade 
visual, notaremos que uma tarefa importante se descortina para a análise 
deste imperativo textual que se manifesta nos exemplares do fotojorna-
lismo que examinamos. Pois é legítimo que, ao supormos esta deflação 
sofrida pelo caráter informacional ou historicamente singularizador da 
imagem (na sua relação com a particularidade do acontecimento), nos 
perguntemos igualmente sobre duas coisas muito importantes para o 
entendimento desse discurso através da imagem, a saber: 

a) sobre as razões desse mesmo fenômeno (isto é, por que 
mesmo imaginar que o fotojornalismo deva se realizar 
na condição de uma necessária subscrição a certas ordens 
discursivas, como a das narrativas); 

b) sobre como é que se dá nas imagens a valorização das 
outras dimensões de sua regência pelas forças discur-
si vas (isto é, como assimilar a mobilização de nosso 
pathos e de nossa aisthesis com os ditames de inscrição 
de temporalidade e historicidade, que atravessam a rela-
ção entre essas imagens e os acontecimentos que elas 
simultaneamente reportam e significam). 

É a segunda parte da questão – a dimensão discursivamente constituída 
das operações com a imagem – que nos interessa, de momento: ela tem por 
pressuposto um modo determinado de se responder a primeira questão, 
isto é, a admissão de que os modelos da reportagem visual se consolida-
ram enquanto protocolo da informação jornalística, reconhecendo neste 
patamar a predominância de um apelo afetivo e sensorial, no modo pelo 
qual estas imagens regenciam a produção de seus sentidos, especialmente 
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nos modos de invocar a relação possível dos leitores com aspectos do 
acontecimento. Assim sendo, o que o tratamento desta segunda questão 
nos reclama é uma maior atenção às modalidades internas de configuração 
do sentido na imagem fotojornalística, a partir de todos aqueles elementos 
nos quais a imagem visual pertinentiza esta relação mais intensa com o 
olhar do espectador, sob o signo da geração de um testemunho sensorial e 
vicário do acontecimento.

Enfim, para o efeito do exame da imagem de Adams, cumpre que des-
con sideremos momentaneamente que se trata da ilustração fotográfica 
de uma matéria jornalística sobre a execução de um soldado do Vietnã 
do Norte, pelas mãos do Chefe de Brigada Nguyen Ngoc Loan, do 
exército sul-vietnamita, ocorrido numa rua qualquer da cidade de Saigon, 
no primeiro dia do mês de fevereiro de 1968. Sobretudo, temos que 
considerar nesta foto o que faz com ela perdure em seu poder de evocação 
de uma situação narrativa, para muito além desta sua relação com um 
evento particular de uma guerra havida há mais de 40 anos.

Temos que nos perguntar, enfim, sobre os modos como esta imagem 
clássica do fotojornalismo do último século punge questões sobre a 
potência narrativa das imagens fixas, em geral: muito especialmente, 
nos interessa examinar o modo como nela se exprime o sentido de 
propagação sensório-motora das ações, próprio ao aspecto mito-fun-
cional de continuidade e de linearidade de sua significação (e mediante 
o qual a fotografia se coliga com os acontecimentos aos quais se re por-
ta ou representa). Entram em jogo aqui também questões que pun-
gem ao modo como a fotografia é capaz de infundir historicidade a 
acontecimentos de toda sorte: em nosso modo de entender as questões 
sobre os fundamentos da textualidade própria do fotojornalismo, seu 
sentido se revela muito mais na relação da imagem fixa com o tempo 
interno das ações do que propriamente na sua coligação factual (ou em 
jargão semiótico, sua “indexicalidade”) com uma realidade exterior que, 
assim sendo, se formaria na imagem como resultado da mecânica de sua 
impregnação sobre uma superfície sensível.

O que caracteriza mais fortemente o poder evocador desta fotografia 
é, portanto, o fato de que ela exprime, no nível de um instante único, 
um sentido de desdobramento que é próprio às ações das quais esse 
segmento foi originariamente arrestado: a fotografia representa uma ação 
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completa, mas como que condensada na forma da pura iminência de sua 
consumação última; ela manifesta-se como urgência de um desdobramento 
que a imagem mesma (na sua condição de mero átomo da ação mais 
completa) não é capaz de exprimir, na sua integridade. Neste sentido 
mais consequencial que caracteriza o fluxo das narrativas, esta imagem 
representa um momento imediatamente anterior ao ponto de resolução 
da ação (no caso, a efetiva execução do suposto rebelde). 

Do ponto de vista daquilo que define, por exemplo, na análise estrutural 
da narrativa, a pura linearidade na qual as ações sintetizam as relações entre 
seus elementos constituintes (por exemplo, tomar em mãos uma faca e 
empregá-la na consumação de um crime, em seguida), esta foto representa 
aquilo que Barthes designa no seu modelo de análise como sendo um 
“núcleo”, ou seja, um aspecto destacado (uma subclasse) das “funções” 
narrativas, em geral (BARTHES, 1966); do ponto de vista de seu exame 
mais detido, a finalidade desses núcleos é a de permitir que se isolem, 
no contexto integrado de ações mais completas, um certo conjunto de 
elementos que funcionem como segmentos temporalmente separados 
daqueles que significam a consecução de uma ação (a estes últimos, Barthes 
os designa como “catálises”). 

No caso da fotografia, este aspecto da significação das ações, através 
de sua rendição em instantes tem especial correlação com este dado espe-
cífico da análise estrutural do discurso narrativo: segundo Barthes, os 
núcleos têm uma função propriamente cardinal, pois visam introduzir um 
segmento das ações que servirá como uma espécie de indicador de seu 
desdobramento possível ou mesmo incerto; na fotografia de Adams, essa 
função é expressa no modo como a organização dos elementos retidos 
pela fotografia (nos deteremos especialmente aqui na integração vetorial 
entre o gesto do agressor e a fisionomia da vítima) opera como um dado 
sugestivo desta iminência da consumação. 

Ao estabelecermos essa função cardinal do instante fotográfico, não es-
tamos desconhecendo que sua correlação com o desdobramento das ações é 
relativamente livre com respeito ao que esse arresto da animação su gere: há 
uma interessante proporcionalidade entre o valor dramático deste instante e a 
considerável incerteza sobre a consumação do ato pelo qual o oficial executará 
seu inimigo; a fixidez do momento rendido na imagem reforça este aspecto 
de potencial indeterminabilidade deste segmento da ação, fazendo com 
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que este desdobramento se suspenda na sua efetivação, mas se mantenha 
permanente num horizonte de possibilidades considerável, o que gera um 
efeito de “perpétuo gerúndio”, característico das representações de ações 
tomadas a partir da rendição de um instante. 

No que respeita aos operadores da plasticidade pelos quais essa co-
municação do tempo iminente das ações se manifesta, é necessário que 
nos detenhamos sobre a função mesma dos gestos e das fisionomias 
manifestas na imagem, de modo a entender como sua rendição em um 
dado instante permite significar a iminência de um assassinato. Pois é 
inevitável pensarmos na correlação entre as figuras dessa exteriorização 
somática de uma agonia mórbida e aquilo que certa tradição da história da 
arte designava pelas “fórmulas do pathos”: é sob a marca de uma reflexão 
acerca da manifestação corporalmente materializada do sofrimento (atra-
vés de uma estilística da rendição das figuras do somatismo humano 
em certas formas plasticamente regulares) que historiadores como Aby 
Warburg e Ernst Gombrich caracterizam a gênese da cultura artística da 
Renascença florentina; a célebre noção warburgueana dos pathosformeln 
visava identificar a ideia de uma sobrevivência desses elementos da forte 
expressividade visual da Antiguidade clássica (garantida pelo modo de 
significar a circunstância de uma ação, uma vez rendida sob um instante), 
como motivos que a arte do Quattrocento preservaria como elementos de 
sua distinção. (GUINZBURG, 1990)

Do que estamos falando precisamente aqui? Se tomarmos a fotografia 
de Adams em questão, notaremos que a capacidade da imagem reter sob 
o instante o sentido de iminência do prolongamento ou da consumação 
de uma ação não é exclusivamente resultante do modo como funções 
narrativas se inscrevem na imagem (pois não é decorrente da ação de um 
regime de sentido externo ou transcendente a materialidade visual da 
imagem), mas precisamente do modo como certos de seus aspectos visuais 
estão, por assim dizer, destacados para nossa visão, ou seja: é um problema 
relativo ao modo como a fotografia é capaz de nos restituir a uma espécie de 
experiência vicária de testemunho ocular, e do modo como esta experiência 
é construída no plano dos elementos que constituem a imagem, por assim 
dizer, desde seu interior − é o que queremos dizer com a ideia de que 
esses aspectos da imagem são partes do que a caracteriza enquanto ícone 
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visual, enquanto modelação de seus elementos constituintes para um tipo 
muito específico de visão, o do “testemunho ocular”.

Entre tantas outras coisas, há em primeiro lugar, uma integração que 
se constitui na relação vetorial pela qual esta imagem correlaciona o gesto 
ameaçador do oficial e a expressão fisionômica da vítima, em sua agonia: 
é precisamente esse jogo linear da composição que se constitui como um 
“aspecto” através do qual somos reportados à consumação iminente da 
execução de um rebelde; esta integração propiciada na composição não é 
acidental (não se constitui, portanto, como característica exclusiva desta 
fotografia em particular), mas é uma réplica de um “cânone visual”, de um 
dado estrutural de todas as imagens que exprimem este sentido de ação, 
através de sua assimilação ao instante. 

cânones reiterados e linhas de FUga do testemUnho visUal 
no Fotojornalismo

Pode-se argumentar, de um lado, que o recurso que fazemos de mo-
mento a certas figuras modelares da discursividade visual do foto jorna-
lismo se justifica pela natureza dos temas que eventualmente privilegiamos 
neste exame: assim sendo, é claro que estas imagens que evocamos como 
matrizes de um certo modelo da representação do acontecimento são 
aquelas em que se manifesta, de modo mais patente, o compromisso 
do discurso fotojornalístico com um certo modo de recortar no tempo 
das ações aqueles aspectos que caracterizam o compromisso deste olhar 
com um valor de testemunho. (PICADO, 2009) Em suma, nas imagens 
que traduzem um certo vínculo entre a natureza do instante rendido e 
uma determinada posição do olhar no centro das ações, fica facilita-
da a abordagem que propomos, naquilo que ela envolve a pretensão de 
um olhar privilegiado do relato dos acontecimentos em relação a seu 
desenvolvimento temporal.

Em verdade, sabe-se que a simultaneidade entre o tempo da rendição 
instantânea e o desenvolvimento das ações normalmente é afiançado pe-
lo tipo de compromisso que se estabelece entre a manifestação do acon-
tecimento e sua predisposição para os diversos regimes de sua media-
tização. Em suma, o gênero de imagens classicamente exemplificadas 
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pe lo instantâneo de Eddie Adams reflete, desde sua própria gênese, uma 
certa implicação entre a origem de um evento e sua possível repercussão, 
através da cobertura mediática. Veremos mais adiante que, se isto retira do 
instante uma certa espontaneidade de sua manifestação, não afeta contudo 
o status propriamente comunicacional de sua eficácia, o que não impede 
que avaliemos (brevemente que seja) a estrutura de sua especificidade, 
em relação a outras manifestações da conjugação que o fotojornalismo faz 
entre a instantaneidade e o testemunho visual. 

Se pudermos conjurar uma determinada distinção terminológica que 
atravessa certos gêneros da reflexão sobre a genealogia do acontecimento 
histórico, a publicidade do assassinato de um rebelde se constitui clara-
mente como uma forma degenerada do acontecimento: as descrições sobre 
a origem desta imagem das quais se tem notícia nos dão conta de que se 
tratou de um evento inicial (a prisão de um suposto vietcong em Saigon e 
seu translado entre delegacias da cidade), que foi capaz de produzir uma 
aglomeração de repórteres da imprensa estrangeira em volta de si, a tal 
ponto que a execução do rebelde se pôde encenar, finalmente, em face dos 
fotógrafos e cinegrafistas que presenciavam o evento de sua transferência.

A estrutura na qual a ligação temporal entre instante e ação se manifesta 
é aqui devedora do fato de que a cena se gesta a partir de um evento 
previamente dado à logística do olhar fotojornalístico, seja como seu 
desdobramento lógico (é o caso da cobertura visual de fatos esportivos), ou 
ainda como acidente (caso da imagem de Eddie Adams): diríamos que um 
aspecto importante da força evocadora de imagens desta natureza decorre 
certamente do caráter “desviante” de sua manifestação (isto imprime 
a elas o caráter de apelo sensacional que faz sua fortuna e perenidade), 
já que irrompem no contexto de uma logística prévia da cobertura, mas 
que se desenvolve como irrupção de um acontecimento verdadeiramente 
inesperado. 

Prova mais recente de tal genealogia da administração da vivacidade 
da cobertura visual é, sem dúvida alguma, a magistral capacidade com a 
qual a organização terrorista Al Quaeda mobilizou os recursos mediáticos 
da transmissão em escala planetária e ao vivo para conjurar a ordem 
temporal dos impactos dos aviões contra as torres gêmeas, nos atentados 
de 11 de setembro: diríamos que, sob este aspecto da logística temporal de 
sua origem, as imagens da queda das torres gêmeas manifestam a mesma 
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disciplina do acontecimento pela qual a fotografia de Adams captura a 
execução instantânea de um rebelde vietcong, em 1968.

Isto dado, entretanto, uma imensa parte da iconografia mais clássica 
da cobertura fotojornalística de acontecimentos não emerge deste tipo de 
orientação na nascente da imagem para a infusão de um testemunho das 
ações, uma vez capturadas na sua mais intensa vivacidade: em uma parte 
significativa do universo visual que caracteriza o fotojornalismo, o olhar 
não manifesta sua conexão com os fatos, sob o signo da simultaneidade. 
Pode-se contrapor a argumentação que fazemos às figuras plásticas da 
instantaneidade do fotojornalismo moderno, evocando-se aqueles casos 
em que a fotografia chega ao acontecimento, por assim dizer, “atrasado”. 

Neste segmento de um corpus fotojornalístico, poder-se-ia evo car 
um ponto de escape ao sentido mais disciplinado da relação entre ima-
gem e acontecimento, uma vez que este se oferece à mediatização, a par-
tir das escolhas que o fotojornalista impõe à tematização dos fatos: tal 
perspectiva de entrada da imagem pareceria nos restitui a uma certa auto-
nomia da cobertura visual, em relação aos ditames da mediatização e da 
espectacularização do histórico. Pois bem, em resposta a tal observação, 
diríamos que os princípios canônicos da construção do testemunho visual 
no fotojornalismo atravessam a materialidade mesma destes clichês, até 
mesmo quando a simultaneidade entre a rendição visual e a animação das 
ações não mais é uma condição da origem destas imagens. 

Na verdade, diríamos que é nestas imagens mesmas – nesta condi-
ção de uma descolagem temporal entre a manifestação do instante foto-
gráfico e a ordem das ações que caracteriza o objeto da cobertura – que 
se demarca mais densamente o papel de certas figuras recorrentes da 
discursividade visual, que são tomadas como matrizes da significação de 
um acontecimento e de sua mediatização propriamente dita: é quando 
as ações que geraram um determinado pathos cessam de imprimir suas 
forças sobre o mundo, quando o que resta desta energia irradiadora do 
acontecimento é aquilo que se pode apreender na paisagem destruída ou 
nos rostos crispados e chorosos, é nestes instantes que o fotojornalismo 
revolve com mais intensidade as figuras do sofrimento, as “fórmulas da 
paixão” que significam um acontecimento. A perspectiva que elas adotam 
é evidentemente inversa à de imagens como a de Adams, pois sua entrada 
no acontecimento não se opera através do gerúndio das ações, mas em seu 
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pretérito, nos índices que ela faz incidir sobre os lugares e os corpos em 
que imprime sua força.2 

Entretanto, o fato de que as imagens do sofrimento humano pareçam 
manifestar uma certa distinção com respeito à logística da temporalidade 
do acontecimento – esta última sendo a marca de uma prévia mediatização 
do histórico e do próprio status ontológico da factualidade – não significa 
que as figuras da expressividade deste gênero de imagens esteja imune a 
reservas, por manifestar-se num regime supostamente mais “espontâneo” 
de sua fixação, na relação com a temporalidade dos fatos da cobertura: 
diríamos que nestas imagens (e na reprodutibilidade de que são objeto, 
tanto aquela de ordem mediática quanto a que deriva da institucionalidade 
com que são reconhecidas como insígnias da excelência fotojornalística) 
se demarca o mesmo paradoxo de uma conexão com a genuinidade do 
sofrimento que acaba por dissociar sua dimensão estética em relação à 
pragmática de sua recepção (aquela que orienta as tomadas de posição, 
no campo político, como derivadas da indignição que seria a marca de 
sua origem). Muito já se disse sobre isto, as “chaves patêmicas” de sua 
significação se encontrariam hoje desconectadas da dimensão em que o 
sofrimento poderia redundar numa compaixão ou mesmo orientar uma 
ação. (SONTAG, 2002)

Não por acaso, as próprias instituições do fotojornalismo moderno 
parecem sinalizar certas linhas de fuga para o discurso que a cobertura 
visual dos acontecimentos poderia manifestar, em relação a esta constan-
te e perniciosa reiteração de certos cânones da representação visual da 
atualidade. Pois é precisamente neste contexto que se manifesta o re co-
nhecimento atribuído pela comunidade profissional dos repórteres visuais 
a certos tipos de representação do acontecimento que tentam escapar às 
figuras mais canônicas de sua representação, na cobertura diária: as recentes 
premiações do World Press Photo dão, a este título, razões suficientes 
para uma reflexão sobre as linhas de fuga que se descortinam para os 
modelos da discursividade visual do fotojornalismo, nos últimos 50 anos, 
a partir do momento em que imagens como a que se segue manifestam 
a excelência que este campo reconhece no tratamento dos assuntos mais 
pungentes de nossos dias. Em nosso modo de ver, há que se examinar 
imagens deste tipo, a título de sintomas de uma certa crise axiológica do 
campo fotojornalístico.3
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Para alguns comentadores, esta assumida “crise dos usos” da imagem fo-
to jornalística é, de algum modo, decorrência de um movimento do campo 
profissional dos repórteres visuais, que encontram certa acolhida de seu 
trabalho em espaços institucionais do mundo das artes: a transformação 
das imagens de coberturas de acontecimentos em objetos de culto e de 
circulação em instâncias como as dos museus e galerias (assim como a 
emulação que certas instituições do campo fotojornalístico produzem 
para dar publicidade destas imagens em exposições periódicas, como é o 
caso do World Press Photo) estaria na raiz do fenômeno de afastamento 
entre a natureza da função destas imagens e os efeitos que elas deveriam 
supostamente infundir no público leitor. (POIVERT, 2010) 

De nossa parte (e no presente espaço em que é possível desenvolver 
esta questão), preferimos abordar essa questão na perspectiva dos regimes 
de testemunho que se podem supor como instilados por imagens como 
as de Piero Masturzo: de modo genérico, pode-se dizer que aqui se 
exprime um certo esforço por estabelecer alguma distância com respei-
to ao modo de apreender a força irradiadora dos acontecimentos; em 
face dos resultados de uma recente processo eleitoral conturbado no 
Irã, evento que provocou uma série de manifestações (cujo regime de 
aparição poderia reclamar o lugar de sua cobertura visual mais canônica, 
o que não deixou de acontecer, inclusive), Masturzo aborda o assunto 
pelo viés mais inesperado e possivelmente menos eficaz, pois nos escapa 
nesta imagem aquilo que nos auxiliaria a identificar o universo de sua 
referência, seja com respeito à singularidade histórica do acontecimento, 
ou então relativamente às figuras mais genéricas de sua expressividade. 

Se colocarmos esta imagem em correlação com os princípios de uma 
discursividade visual fotojornalística e com as figuras da plasticidade ins-
tantânea em que a cobertura visual gestou suas principais estratégias de 
mediatização do histórico, podemos facilmente depreender desta imagem 
e da insígnia pela qual é reconhecida como signo de excelência, pelo 
campo profissional dos fotojornalistas, é evidente que nela se manifesta 
o sintoma de um olhar crítico sobre a reificação destas figuras canônicas 
da cobertura visual. Este aspecto negativo de sua significação se deixa 
compensar (naquilo em que pode estar requisitando a dimensão da eficácia 
simbólica desta negativa) pela proximidade que imagens deste tipo parecem 
sinalizar, com respeito às manifestas tendências das formas documentais 
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contemporâneas em trazer à baila os elementos de uma vivência mais 
ordinária da significação do histórico. 

Se pudermos enquadrar o ethos possível desta imagem do Irã contem-
porâneo a partir de uma certa linhagem do cinema documentário, que se 
manifesta pelo mesmo sentido de distanciamento com respeito a certas 
figuras canônicas da representação de situações humanas (no regime patê-
mico que lhes é próprio), talvez encontremos as linhas de fuga de um 
discurso sobre o acontecimento que prefere abordar seus efeitos na condição 
de uma guarda mais distante e, portanto, de uma atenção mais genuína às 
conexões entre a força irradiadora dos fatos e a vida cotidiana, deixando 
em suspenso para sua pertinentização as formas mais reconhecíveis em 
que este impacto se manifesta, quando o corpo e a fisionomia são seus 
territórios mais reconhecidos. Uma certa fuga, portanto, à ideia de que o 
rosto humano é o lugar por excelência da manifestação desta repercussão, 
cedendo lugar, quem sabe, ao sentido da paisagem e à quase insignificância 
aparente da presença humana, neste contexto.

De todo modo, do que se pode descortinar deste processo feito às ima-
gens mediatizadas do histórico, algo se manifesta para nós como uma espécie 
de “desdramatização” do acontecimento, de desinvestimento progressivo 
de sua animação e dos esquemas sensório-motores dos quais ela depende, 
de recusa às exacerbações do pathos na imagem, na forma de suas figuras 
visuais mais conhecidas e frequentemente reiteradas pela mediatização, 
enfim, de uma valorização daquilo a que Raymond Depardon chamava 
alhures de uma “fotografia dos tempos fracos”, uma imagem dos eventos 
do mundo que possa encontrar uma acolhida na compreensão dos fatos 
diários, na qual a urgência e a exacerbação das paixões cederiam lugar a um 
regime mais contemplativo e nem por isto menos engajado nas ações e na 
compaixão que estas imagens pode instilar.

notas

1 Ver: <http://www.archive.worldpressphoto.org/search/layout/result/indeling/detailw 
pp/form/wpp/q/ishoofdafbeelding/true/trefwoord/year/1968>

2 Ver: <http://www.archive.worldpressphoto.org/search/layout/result/indeling/detailw 
pp/form/wpp/q/ishoofdafbeelding/true/trefwoord/year/1964>
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3 Ver: <http://www.archive.worldpressphoto.org/search/layout/result/indeling/detailw 
pp/form/wpp/q/ishoofdafbeelding/true/trefwoord/year/2009>
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Jornalismo e tempo profundo: 
o trabalho de Nelson Araújo no Globo Rural

José Eugenio de Oliveira Menezes e Monica Martinez

paradigmas jornalísticos em tensão

Neste trabalho analisamos uma reportagem veiculada pela televisão 
que, mesmo em tempos de extrema velocidade de apuração e risco de 
superficialidade na prática da reportagem, oferece indícios da possibilidade 
de se captar, no trabalho jornalístico, sinais de uma temporalidade 
diferente da descrição linear de acontecimentos. A partir de um modelo 
de temporalidade que, como veremos abaixo, alguns autores denominam 
“tempo profundo”, examinamos a experiência realizada pelo jornalista 
Nelson Araújo na reportagem Buriti, veiculada pelo programa Globo Rural 
em 22 de março de 2009, que compreendemos como um mergulho de 
grande alcance na realidade.

A título de introdução lembramos que muitos pesquisadores têm se de-
dicado aos estudos a respeito da crise de paradigmas que o jornalismo tem 
enfrentado desde o final do século XX e, sobretudo, na virada do século 
XXI, com a intensificação das mudanças tecnológicas. De modo genérico, 
identificamos nos estudos atuais três perspectivas epistemológicas. 

A primeira é marcada por uma postura quase que nostálgica, segundo 
a qual as mudanças econômicas, sociais, tecnológicas e outras representam 
praticamente um dano à práxis jornalística contemporânea, degenerada, 
decerto, frente ao jornalismo praticado em décadas anteriores, como en-
con tramos, por exemplo, na avaliação de Ignacio Ramonet (2004).
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No outro extremo está a segunda linha epistemológica, a dos estudiosos 
que compartilham uma visão tecno-utópica que considera que os novos 
ambientes de criação e cooperação proporcionados por plataformas digi-
tais interconectadas favorecem a prática dos jornalistas e de quem mais 
queira compartilhar informações. Os novos ambientes digitais possibili-
tam o “sur gimento de funções conversacionais pós-massivas, permitindo, 
a qualquer pessoa, consumir, produzir e distribuir informação sem ter 
que movimentar grandes volumes financeiros ou pedir concessão a quem 
quer que seja”. (LEMOS, 2009, p. 29) Estes pesquisadores não apenas 
concentram seus esforços em tentar compreender o presente em constante 
mutação, mas ainda usam toda sua capacidade intelectual numa tentativa 
de detectar tendências e cenários futuros. 

Na tensão entre as posturas brevemente indicadas encontram-se pen-
sadores cientes que vivemos no contexto da velocidade, como afirma Paul 
Virilio (1996), e da conectividade da sociedade em rede, como diagnostica 
Castells (1999). Um cenário no qual algumas práticas e aparatos mediáticos 
caem em desuso tão rapidamente quanto outros surgem. Nem o passado 
pode ser idealizado como perfeito, nem a tecnologia por si só resolverá 
todos os problemas dos futuros profissionais e pensadores da área.

Esta noção de transitoriedade, aliás, é conhecida da história da comu-
nicação e dos aparatos técnicos que intensificam, ou não, a comunicação ou 
a incomunicação. O fato não é a transformação em si, mas a rapidez com 
que as mudanças se instalam. Do estabelecimento em pontos estacionários 
e da prática da agricultura, ao redor de 10 mil a.C., a humanidade teria 
levado seis mil anos até outra invenção significativa, a da escrita. A impressão 
das primeiras publicações, conforme Ciro Marcondes Filho (2009, p. 18), 
ocorre pouco mais de um século após o aparecimento dos tipos móveis 
de Gutenberg. Tais fatos, de diferentes amplitudes temporais, nos ajudam 
a compreender que na contemporaneidade também participamos, como 
protagonistas, de novas mudanças na prática do trabalho jornalístico na 
tensão entre as funções pós-massivas conversacionais que se adicionam 
as “tradicionais funções massivas informacionais”. (LEMOS, 2009, p. 29) 
Para usar uma analogia, é como se a humanidade estivesse num momento 
de parto que precede o nascimento: o período de nove meses no útero 
materno está próximo a um fim, as contrações começaram, há uma enorme 
tensão, mas nada ainda que permita saber que a vida continua, em geral 
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até melhor, após a enorme compressão e, posteriormente, desconfortável 
passagem por um espaço diminuto em direção ao desconhecido. 

O trajeto das transformações do conhecimento não pode mais ser 
compreendido de forma linear, ainda que confortadora, no sentido de que 
o ápice da complexidade estaria na contemporaneidade em contraposição 
ao arcaico enquanto primevo e simplório. Várias visões caminham neste 
sentido. Um exemplo é a teoria do cadarço de botas (bootstrap theory), 
idealizada nos anos 1960 pelo físico estadunidense Geoffrey Chew, da 
Universidade de Berkeley, que extrapolou sua área e passou a simbolizar 
essa noção de cruzamento e interação de conceitos e práticas necessários 
para a inovação em determinado campo do saber. No nosso caso, no 
campo do jornalismo, estudamos uma prática de reportagem – Buriti – 
para observarmos formas de captação e expressão de um tempo profundo, 
marcado pela interconexão de posturas como a tradição do jornalismo 
literário e a perspectiva epistemológica da chamada cultura do ouvir.

do lixo ao lUxo epistemológico

Nesse caminho histórico da epistemologia da comunicação, no entanto, 
parte dos estudos mediáticos, ainda que consistentes, cai no esquecimento 
por variados motivos. Em termos freudianos, seria como um conhecimento 
que fica latente no inconsciente – não é usado no estado de vigília, isto é, 
não consta dos manuais mais citados, contudo em circunstâncias especiais 
ou necessárias, vem à tona, como se estivesse numa camada subjacente à 
usada cotidianamente pelos pesquisadores da área. 

O docente e pesquisador brasileiro de teoria da comunicação Norval 
Baitello Junior, ao destacar os livros seminais do comunicólogo tcheco-
brasileiro Vilém Flusser (1920-1991) – A História do Diabo e Língua e Realidade 
– , lembra justamente que o teórico “não se cansava de lembrar a raiz da 
palavra ‘história’ em alemão, Geschichte, sendo Schicht exatamente ‘camada’”. 
Baitello Junior (2006, p. 13) chama a atenção para o fato de que a

deposição de camadas e camadas de detritos, entulhos, é o 
que nos obriga hoje a nos debruçarmos sobre as ciências 
arqueológicas, sobre o passado [...] e sobre o lixo soterrado, 
como material valioso para a compreensão do presente. 
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Para o pesquisador, mais do que se preocupar com os estudos dos pro-
dutos e da produção – com vistas a sua melhoria –, como feito atual mente, 
uma Teoria das Mediações deveria subverter esta concepção instrumen-
tal de pesquisa e ocupar-se da real dimensão dos meios de comunicação,  
a saber, de suas raízes profundas. O pesquisador também enfatiza que 
Flusser lembra que 

entre as ciências arqueológicas estão a Ecologia, a Psicaná li-
se, a Etimologia, a Mitologia etc. São as ciências que cuidam 
de resgatar o passado descartado, desobstruindo o acesso 
para uma relação saudável com as origens, esvaziando um 
pouco a inflada ubris do presente. (BAITELLO JUNIOR, 
2006, p. 13)

Baitello ressalta que essas raízes profundas, vitais para a compreensão 
da comunicação e dos meios de comunicação no presente, são entendidas 
como o tempo profundo na visão de Siegfreid Zielinski, professor de 
Teoria dos Media da Universidade Técnica de Berlim. Em Arqueologia da 
Mídia, Zielinski (2006) defende que os historiadores dos meios, apesar de 
terem tido a chance de descobrir preciosidades descartadas e esquecidas 
no refugo, têm-se mostrado negligentes do ponto de vista ideológico e 
metodológico, rendendo-se “à idéia do progresso técnico inexorável, quase 
natural”. (ZIELINSKI, 2006, p. 18)

Para o pesquisador alemão, essa noção evolucionista relaciona-se com 
outras suposições, como a história do desenvolvimento da hegemonia 
política, a passagem da organização hierárquica para a democrática dos 
sis temas, o fundamento lógico da economia e a necessidade absoluta de 
artefatos técnicos simples para o desenvolvimento de sistemas tecnológicos 
complexos. Por isso, afirma que “em essência, tais genealogias são fábulas 
confortantes sobre um futuro brilhante, onde tudo que já existiu está 
subjugado à noção de tecnologia como um poder para ‘banir o medo’ e 
como ‘força motora universal’”. (ZIELINSKI, 2006, p. 19) 

Esta busca do novo no velho, sugerida por Zielinski, pode ser traba lho-
sa e, certamente, demandar uma visão generalista mais do que especia lis-
ta, como muito aprecia parte da academia contemporânea. Contudo, com 
dedicação e sorte, pode levar a resgates interessantes. Um destes aspectos 
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que analisaremos em seguida é a questão do tempo profundo, que permite 
a um repórter um mergulho de grande alcance na realidade. 

tempo proFUndo: origens do conceito

Segundo Zielinski (2006, p. 20), na transição do século XVIII para o XIX, 
a noção de que a Terra era muito mais antiga do que se supunha até então 
despertou interesse nos círculos burgueses, num momento de incerteza 
territorial em que as próprias “fronteiras nacionais eram redesenhadas em 
intervalos cada vez menores”. Ao longo dos séculos posteriores, a escala 
cronológica do planeta passa a ser estimada dos 6 mil a milhões de anos, 
sendo que hoje a datação aceita é a de 4.6 bilhões de anos. 

Um dos naturalistas responsável pela implantação desta noção de tem-
po geológico profundo foi o escocês James Hutton (1726–1797). Nas-
cido em uma próspera família de negociantes e envolvido na venda de 
compostos químicos, Hutton era também dotado de grande curiosidade 
intelectual e dispunha de recursos financeiros para realizar pesquisas 
e as viagens necessárias. Como era comum na época, ele se tornou um 
geólogo independente, isto é, sem filiar-se a nenhuma instituição. Seus 
achados empíricos, que descreviam a evolução da Terra como um processo 
dinâmico baseado em erosões, sedimentações e soerguimento de camadas 
tectônicas, seguidos novamente de erosões, foram publicados em Theory of 
the Earth, de 1778, posteriormente ampliado na segunda edição. 

O conceito de tempo profundo e, consequentemente, da história da 
vi da, demanda uma compreensão temporal que pode ser desconcertante. 
Zielinski (2006, p. 21) cita o paleontólogo Stephen Jay Gould (1941-
2002), da Universidade de Harvard, que afirmava que “a idéia de tempo 
profundo geológico é tão estranha para nós que apenas podemos entendê-
la como metáfora”. 

E qual seria a aplicação prática deste conceito do tempo profundo no 
jornalismo contemporâneo, num contexto em que as práticas da área – e, 
convenhamos, muitos dos estudos – estão marcadas pela superficialidade 
e pela fragmentação? Ainda segundo Zielinski, o livro Basin and Range, 
do estadunidense John McPhee (1981), introduz o conceito de tempo 
profundo no jornalismo. Ora, ao citar McPhee o docente de Teoria dos 
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Media alemão estabelece um diálogo com outra área de pesquisa im-
portante: o Jornalismo Literário, no sentido de uma pesquisa temática 
verdadeiramente profunda que deleite pela redação primorosa, inspirada 
em elementos da escritura literária. (MARTINEZ, 2010, p. 26) 

Antes de avaliarmos suas contribuições, no entanto, falemos de 
McPhee. Nascido em 1931, o jornalista estadunidense é considerado um 
dos pioneiros da não-ficção. Sua carreira começou na revista Time e, de 
1965 até os dias atuais, é colaborador da The New Yorker. Em 1999, ganhou 
o Pulitzer Prize de não-ficção por Annals of the Former World. Graduado 
pela Universidade Princeton, ele é docente de escrita naquela instituição, 
tendo ensinado gerações de escritores, como David Remnick, também 
ele ganhador de um Pulitzer e atual editor da The New Yorker. Remnick 
(1996, p. xi, tradução nossa), um dos seus pupilos, tece um breve perfil de 
McPhee na introdução de The Second McPhee Reader:

A reputação de McPhee é substancial, longe de ser secreta. 
Ele é um favorito entre outros escritores, o tipo de figura 
que é tão bom que está além da inveja, e em anos recentes 
vendeu livros suficientes para incitar seu editor a reimpri-
mir todos seus livros em bonitas séries de brochuras. Seu 
clás sico sobre o Alasca, Coming into the Country, e seus quatro 
livros sobre geologia estão entre seus best-sellers. Ainda 
assim, a reputação de McPhee deveria ser ainda maior. En-
quan to muito do Novo Jornalismo dos (anos) 1960 e 1970 
parece artificial ou histérico em releituras, o trabalho de 
McPhee tem a qualidade da permanência.1

Para efeito de ilustração, empregamos um trecho da abertura do livro 
Basin and Range McPHEE (1996, p. 97-98) em tradução livre de Edvaldo 
Pereira Lima (2008, p. 363), docente e pesquisador em Jornalismo 
Literário: 

Os pólos da Terra se moveram. O Equador mudou de lu-
gar, aparentemente. Os continentes, pousados em suas 
pla cas, já foram carregados para tão longe e são desloca dos 
em tantas direções, que parece um ato de quase arrogân-
cia afir mar que um certo lugar conhecido do nosso mun-
do está situado a 73 graus, 57 minutos e 53 segundos de 
longitude a oeste e a 40 graus, 51 minutos e 13 segundos 
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de latitude norte – uma descrição temporária, na melhor 
das hipóteses, como a de um barco no mar. Contudo, essas 
coordenadas o trarão – até o que se pode considerar como 
futuro previsível – com absoluta precisão à rampa oeste da 
Ponte George Washington. Nove da manhã. Um dia de se-
mana. O tráfego é uma aula grosseira de física de partículas.  
Ele arrebenta, como enxurrada, vindo de suas fontes ali-
mentadoras em Chicago, Cheyenne, Sacramento, passando 
pelos altos atalhos escuros da soleira – ou sill – conhecida 
como Palisades Sill. Uma jovem, a pé, é pressionada con-
tra o muro de rochas pelo ribombo das jamantas – Com 
Weimar Bulk Transportation, Fruehauf Long Ranger.  
O rosto é nórdico, os olhos são marrons escuros e latinos – 
heranças de avós dos extremos da Europa. Ela usa botas de 
montanhas, jeans. Carrega um martelo de geólogo. O que 
os caminhoneiros parecem notar, porém, é sua juventude, 
sua longa cabeleira norueguesa dourada; e eles flertam com 
ela apertando as buzinas que soam como agulhas em seus 
ouvidos. O nome dela é Karen Kleinspehn. Ela é geóloga, 
estudante de pós-graduação prestes a terminar o doutorado 
e não tem nenhuma dúvida que ela e a estrada e a rocha sob 
os seus pés, e a ponte enorme e sua espantosa cidade – aliás, 
quase todo o Canadá e os Estados Unidos continentais e 
o México, para completar – estão majestosamente moven-
do-se em direção aos caminhões. Ela não veio aqui, porém, 
para avaliar os movimentos tectônicos, embora Deus sabe 
que ela poderia, já que o “sill” é, em teoria, uma prova dos 
eventos que criaram o Atlântico.2

Para Lima (2008, p. 365), “a soberba abordagem de McPhee a um tema 
aparentemente tão intragável como esse começa em território distante 
do mundo conhecido da maioria dos leitores: a deriva dos continentes”. 
O que poderia eventualmente parecer chato e distante a um leitor não 
iniciado nas artes da Geologia, se apresentado com os jargões da área, 
ganha matizes da era da incerteza. 

Imediatamente, porém, o autor traduz o que isso significa: 
é um milagre – senão arrogância – utilizarmos com precisão 
uma invenção humana disseminada como absolutamente 
verdadeira nos bancos escolares, impregnada na nossa 
cultura como certeira, aceita sem questionamento. 
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Finalmente, analisa Lima, McPhee (1966 apud LIMA 2008, p. 365) 
integra a questão ao cotidiano do leitor: 

Essa invenção, a das coordenadas geográficas, é o cartão 
de visitas que John nos apresenta. Através dela, quase sem 
perceber, somos conduzidos para um ponto específico do 
nosso planeta, numa certa manhã, e colocados diante de uma 
ponte que recebe um fluxo contínuo e pesado de carros.

Nesta intersecção entre ciência e narrativas contemporâneas, Cremilda 
Medina lembra que “a ciência é um sistema de dúvidas; a ideologia, 
certezas. O diálogo entre saberes especializados e sabedorias humanas 
favorece a posição científica da dúvida”. (MEDINA, 2003, p. 56) 

Finalmente, Lima (2008, p. 365) chama a atenção para a maestria da 
escrita de McPhee na construção de cenas:

Como um cineasta habilidoso ao começar um filme de lon-
ga metragem, McPhee vai descortinando com maestria o 
cenário que nos aguarda, gradativamente guiando o nosso 
olhar para os elementos que o compõem. Os veículos 
trafegam sobre uma base de rochas e ali, inesperadamente, 
nos deparamos com uma bela mulher batendo martelo 
em pedra, indiferente às provocações dos caminhoneiros 
que passam, mas não imune ao barulho ensurdecedor do 
ambiente. A loira atraente é a narradora da história que o 
autor tem a contar, onde o pequeno e o grande, o perto e o 
distante, o antigo e o novo integram-se como num processo 
interativo dinâmico e esclarecedor. De súbito, aquele mundo 
da história geológica e termos difíceis já não é mais estranho. 
Faz sentido para o aqui e o agora. Descobrimos belezas 
insuspeitas. E entendemos, especialmente se conhecemos 
Nova York e New Jersey, o laborioso trabalho construtivo 
da Natureza oculto nos penhascos que dão um charme todo 
especial ao panorama descortinado da ilha de Manhattan. 

O tempo profundo, claro, não é o único na compreensão da realida de, 
ainda que seja o mais esquecido atualmente. O historiador francês Fer-
nand Braudel (1902-1985), um dos expoentes da Nova História Francesa3, 
defende a ideia de que, no mar, há três camadas históricas e não apenas 
uma única. Segundo esta ideia, a superfície representaria os acontecimen-
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tos cotidianos, mais rápidos e buliçosos; o leito do mar representaria as 
dé cadas, que mudam mais lentamente e, portanto, são mais fáceis de se-
rem percebidas pelo sujeito histórico; já as profundas camadas marítimas, 
abissais, representam as grandes transformações sociais que levam séculos 
ou mesmo milênios para ocorrerem e, consequentemente, serem notadas. 
O historiador francês sintetiza sua visão: “Assim chegamos a uma decom-
posição da história em planos escalonados. Ou, se quisermos, no tempo 
da história, de um tempo geográfico, de um tempo social, e de um tempo 
individual”. (BRAUDEL, 1978, p. 15)

Norval Baitello também ressalta a relevância deste tempo em relação 
à escrita: “O tempo lento da escrita é o tempo que não apenas permite a 
reflexão mas também a retrospecção. E, com isso, abre as portas para uma 
outra escrita, a escrita da história”. (BAITELLO JUNIOR, 2005, p. 82-83) 
Ou como ele diz em seu livro A era da iconofagia: 

Com a escrita e seus precursores (as imagens gravadas sobre 
suportes duráveis) impõe-se o homem sobre a morte e seu 
tempo irreversível, vencendo simbolicamente seu maior e 
mais poderoso adversário. O grande trunfo da escrita não 
é a velocidade, mas a lentidão que permite cifrar e decifrar 
enigmas. O tempo lento da escrita e da leitura permite alon-
gar a percepção do tempo da vida. 

A aplicação desta noção do tempo profundo, lento, contudo, demanda 
outro aporte teórico para sua compreensão e prática: a cultura do ouvir.

o som na práxis e reFlexão jornalísticas

Para percebermos as perspectivas da cultura do ouvir no contexto da 
área da Comunicação, bem como suas aplicações possíveis, é vital estu dar-
mos a questão do som. No desenvolvimento do ser humano, por exem-
plo, o ouvir é o sentido que primeiro se manifesta. Para compreender a 
importância do ouvir na perspectiva ontogenética, Christoph Wulf, do 
Centro Interdisciplinar para Antropologia Histórica da Universidade Li-
vre de Berlim, explica que já aos quatro meses e meio o feto tem condições 
de reagir a estímulos acústicos, uma vez que o ouvido se desenvolve antes 
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da vista. Segundo ele, o ouvir é condição prévia para que se desenvolvam 
os sentimentos de segurança e pertencimento. “No ambiente sonoro, 
muito antes das palavras com significados específicos, um bebê percebe o 
timbre da voz, o seu tom, a sua articulação, fundamentais na relação com 
os interlocutores”. (WULF, 2002)

A repetição de determinados sons do ambiente familiar, em formas de 
ritos sempre renovados, com os mesmos rumores e os mesmos tons de 
voz, favorece a ambientação do bebê em uma rede de sons. Na escuta de si 
mesmo e na escuta do outro, “o ouvido desenvolve um papel fundamental 
na constituição da subjetividade e da sociabilidade”. (WULF, 2002, p. 463) 
As repetições linguísticas ritualizadas e articuladas em ritmos, bem como 
as imitações dos sons conhecidos, estimulam a capacidade mimética.

Segundo Wulf (2002, p. 463), através de variações imitativas o bebê 
começa a falar e a compreender; com a possibilidade de se “fazer ouvir, 
ad qui re uma nova competência social graças a qual sua personalidade pode 
se desenvolver”. (MENEZES, 2008, p. 162)

A questão do som é tão poderosa na espécie humana quanto na formação 
de um indivíduo. Tanto que encontramos ecos fortes das experiências 
sonoras provindos do plano do mito. O mais conhecido, talvez, seja o mito 
bíblico da criação narrado no primeiro capítulo do Gênesis. A narrativa 
convida o leitor a cultivar a memória de que Deus, no espaço de seis dias, 
cria paulatinamente todo o universo, concluindo com o ser humano criado 
à sua imagem e semelhança. 

O mito associado ao som que aqui se destacará é relacionado a este 
poderoso processo criativo narrado pelo mitólogo estadunidense Joseph 
Campbell (2000, p. 122-123): 

Uma das mais surpreendentes imagens de amor que eu 
conheço é persa – uma representação mística persa de Satã 
como o mais leal amante de Deus. Vocês devem ter ouvido 
a velha lenda de como, quando Deus criou os anjos, ele 
ordenou que não prestassem culto a mais ninguém exceto a 
ele próprio; mas então, ao criar o homem, ele lhes ordenou 
que se curvassem em reverência a essa que era a mais 
nobre de suas obras, e Lúcifer recusou-se – como sabemos, 
devido ao seu orgulho. No entanto, de acordo com essa 
leitura muçulmana, sua atitude foi devida ao fato de amar 
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e adorar Deus tão profunda e intensamente que ele não 
podia inclinar-se diante de mais nada. E é por isso que ele 
foi lançado no Inferno, condenado a existir ali para sempre, 
apartado de seu amor.

Ora, diz-se que de todas as dores do Inferno, a pior não é 
o fogo nem o mau cheiro, mas a privação eterna da visão 
beatífica de Deus. Quão infinitamente doloroso, pois, deve 
ser o exílio desse grande amante, que não poderia levá-lo 
nem mesmo sob o comando da própria palavra de Deus,  
a inclinar-se perante qualquer outro ser!

Os poetas persas perguntaram: “Por qual poder Satã é sus-
tentado?” E a resposta que encontraram é esta: “Pela me-
mória do som da voz de Deus quando ele disse: “Afas-
te-se”. Que imagem dessa intensa agonia espiritual que é, 
simultaneamente, o êxtase e a angústia do amor! 

Na dimensão mítica, portanto, o som da expressão “Vá para o inferno” 
é tão poderoso que sustenta nas trevas a vida do inimigo do mais destacado 
personagem da mitologia do Oriente Próximo.

Na passagem da mentalidade mítica para a histórica, há paulatinamente 
um esvaziamento do poder na transmissão oral da narrativa em detrimento 
da escritura, da mesma forma que houvera antes um esvaziamento do 
conteúdo religioso na esfera dos mitos. Em A Letra e a Voz, o historiador 
literário e medievalista suíço Paul Zumthor (1993, p. 155) estuda o 
fenômeno:

Até por volta do século XII, a escritura é o único veículo 
do saber mais elevado: o poder passa pela voz. A partir dos 
séculos XII e XIII, a relação se inverte: ao escrito, o poder; à 
voz, a transmissão viva do saber. Mas na virada dos séculos 
XV e XVI, ou até XVI e XVII, nenhum desses dois feixes 
de forças e de valores conseguiu eliminar inteiramente o 
outro. Não se pode deixar de estar aí a poesia comum a to-
das as redes de comunicação constitutivas de um estado da 
cultura. 

O valor do som, no entanto, parece diminuído desde então, no contexto 
da sociedade da imagem. Na visão de Baitello Junior (2005, p. 99): 



192 _ JORNALISMO E TEMPO PROFUNDO: O TRABALHO DE NELSON ARAúJO NO GLOBO RuRAL

Se fizermos uma avaliação sobre o que vale mais hoje: a pa-
lavra ou o documento? O que custa mais caro, a televisão 
ou o rádio? O que tem maior valor, o que se fala ou o que 
se publica? – em todas as esferas da atividade e da cultura 
contemporâneas detecta-se um predomínio do visual sobre 
o auditivo. Na vida e no trabalho acadêmico, tem mais pe-
so quem escreve um livro do que quem dá bons cursos. 
Os sistemas de avaliação são todos fundados sobre a escrita, 
que pertence ao reino da visualidade, a mesma escrita 
que nasceu das formas mais arcaicas de conservação de 
informação. [...] 

A cultura e a sociedade contemporâneas tratam o som co mo 
forma menos nobre, um tipo de primo pobre, no espectro 
dos códigos da comunicação humana. Por isso a minha 
per  gunta se não estamos nos tornando surdos intencionais? 
Surdos que ouvem. Surdos que têm a capacidade de ouvir, 
mas que não querem ouvir, não tem tempo ou então não 
dão atenção ao que ouvem? Literalmente não dão ouvidos 
ao que de fato ouvem? 

Baitello Junior defende que na contemporaneidade estamos assola dos 
pela cultura do ver, imersos numa era da iconofagia, em que o sentido 
da visão está tão sobrecarregado de imagens que paradoxalmente não 
mais conseguimos enxergar a realidade à nossa frente. Segundo ele, há 
a demanda de se resgatar “uma nova cultura do ouvir. E de uma outra 
temporalidade. E de um novo desenvolvimento da percepção humana 
para as relações profundas, para os nexos profundos, para os sentidos e 
para o sentir”. (BAITELLO JUNIOR, 2005, p. 109) 

o traBalho do jornalista nelson araújo

Haveria, portanto, algum espaço mediático ou algum profissional con-
tem porâneo nos ambientes audiovisuais, ocupado não apenas com suas 
instâncias mais superficiais, mas igualmente com esta contraparte jorna-
lística profunda, que engloba tanto o contexto teórico da cultura do ouvir 
quan to o instrumental técnico das entrevistas de profundidade? Temos ex-
periências relevantes de entrevistas dialógicas, como estudadas e praticadas 
laboratorialmente por Cremilda Medina (1990)?
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Depois de dois anos de investigações (MARTINEZ, 2009; 2010) so bre 
a temática, observamos o exemplo do jornalista Nelson Araújo, do pro-
grama Globo Rural, enquanto uma produção de excelência que se inse re 
no escopo acima. 

Araújo é paulista da cidade de Ribeirão Preto, tendo nascido em 20 de 
novembro de 1951. É o primogênito de uma família de agricultores, ten do 
tido desde cedo contato com o campo. Começou a trabalhar aos oito anos. 

Sou fruto da primeira geração de bóias-frias criada em 1945 
quando os fazendeiros dispensaram muitos trabalhadores 
rurais devido às leis trabalhistas criadas pelo então presidente 
Getúlio Vargas. Meu pai arranjou emprego de leiteiro e eu 
acordava às duas da manhã para ajudá-lo a entregar leite em 
Ribeirão Preto. (ARAÚJO, 2010)

Em 1967, com 16 anos, por conta de sua bela voz, de seu amor à mú-
sica e pela necessidade financeira, conseguiu seu primeiro emprego, como 
locutor de noticiário em uma emissora de rádio local. Formou-se em 
Letras e no início dos anos 1970 já trabalhava em um jornal de sua cidade 
natal. Neste época, como ele diz, “foi atropelado por um fenômeno que se 
instalou no jornal concorrente: a equipe formada por Zé Hamilton Ribeiro 
e Sérgio de Souza, ex-jornalistas da revista Realidade, que buscavam no 
interior do Estado espaços mais livres de atuação que não encontravam 
na capital premida pela ditadura militar.” Ao redor de 1976, atuou como 
assessor de imprensa na prefeitura municipal de Ribeirão Preto. Não 
gostou. “Pude ver toda a sordidez do mundo político”. Arriscou-se na 
vida de docente em curso de jornalismo em Bauru, ensinando semiótica 
por meio de livros como Análise Estrutural da Narrativa do francês Roland 
Barthes. “Mas achava aborrecido ter de repetir as aulas e dava um trabalhão 
preparar material novo para cada uma delas”. 

Em 1980, depois de ter atuado como repórter, redator e correspondente de 
jornais como O Globo, foi convidado a trabalhar na Rede Globo de Televisão, 
fazendo reportagens para vários telejornais. Encantou-se. “A câmera é um 
instrumento poderoso, pois permite desenvolver várias linguagens: a gestual, 
a musical, a visual, a gráfica, até a do silêncio”. A carreira universitária foi 
deixada de lado, mas o telejornalismo cotidiano ainda não era o que queria. 
“Não é de minha natureza ficar apontando defeitos”. 
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Em 1986 foi transferido para a TV Globo de São Paulo e, quatro anos 
depois, para o programa Globo Rural. “Tive a felicidade de que aqui minha 
carreira ganhou um trilho”. Humberto Pereira, editor-chefe do programa 
desde que foi criado, em 1980, diz em depoimento concedido por correio 
eletrônico, que Nelson Araújo é um artesão. “Como jornalista, nasceu 
artesão e vai morrer artesão. Justamente no Globo Rural ele tem campo 
para exercer essa virtude”.

Do ponto de vista da práxis jornalística, este trabalho artesanal é dividido 
em três partes: a seleção cuidadosa da pauta, a coleta de informações e 
a edição do material. Durante a seleção da pauta, amparado em muita 
pesquisa, ele busca manifestar suas visão sobre um dado tema. “O Globo 
Rural não é um programa de debates, mas posso dizer o que penso por 
meio das minhas matérias”. Aprovada a ideia, parte para a colheita de 
informações, quando vai a campo. Nesse momento, segundo suas palavras, 
ele é o “repórter curioso, enxerido”. Quem está acostumado com suas 
reportagens percebe que ele ouve com extrema atenção seu interlocutor, 
estabelecendo um diálogo profundo com suas fontes. Uma vez bateu em 
retirada, como se diz na linguagem do interior paulista, ao notar que um 
fazendeiro estava humilhando um funcionário. Não ficou para conferir 
o resultado. Justificou-se e simplesmente partiu com a equipe. Quando 
volta à redação, torna-se o editor que procura dar corpo e consistência 
ao material colhido. “Tem gente que trabalha com um modelo. Eu não 
consigo fazer assim. A reportagem vai me dizendo o que ela é – não parto 
de nada pré-concebido”. 

A edição criteriosa do material é parte integrante de seu método de 
construção da reportagem. Em uma pequena sala na redação, ele assiste 
os CDs gravados com as entrevistas e transcreve cuidadosamente fala 
por fala para o papel. Ao final, tem uma apostila com, dependendo do 
material apurado, cerca de cem folhas digitadas, que manda encadernar 
com espiral. A partir daí, para montar a matéria, Araújo não volta mais à 
gravação original, recorrendo apenas à sua apostila.

Faz parte do modelo do programa uma apresentação prévia da re-
por  tagem editada para toda a equipe, na quarta-feira que antecede o 
domingo no qual será veiculada. Neste momento, críticas e sugestões são 
incorporadas. Não há unanimidade, em particular no quesito que o torna 
tão único no jornalismo brasileiro: o uso de poesia nas reportagens.
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Como se sabe, a escolha da palavra exata faz toda a diferença na cons-
trução poética. A também jornalista Maria Antonia Demasi (2010), hoje 
na TV Gazeta, com quem Nelson está unido há mais de 20 anos, conta 
que Araújo escreve suas reportagens em casa. Ao redigi-la, ele mune-se 
de vários dicionários, procurando neles as palavras perfeitas. Caso sinta-se 
bloqueado, recorre ao violão – que, segundo ela, toca muito bem. Embora 
não se considere um poeta, ele explica que não se trata de usar o verso pelo 
verso. Além da sensibilidade pessoal, também há técnica ali. “Descobri que 
a sonoridade da redondilha maior, de sete sílabas, fica perfeita no vídeo”. 
Redondilhas, é melhor explicar, são estrofes de quatro versos, onde o 
primeiro rima com o último e o segundo com o terceiro. 

Finalmente, Araújo defende que uma das funções do repórter é pro-
piciar ao telespectador um repertório para que ele entenda melhor o 
tema e, para isso, quanto maior a bagagem do jornalista sobre o universo 
abordado, mais fácil será explicá-lo para os interlocutores que assistem o 
Globo Rural.

a reportagem especial buriti

Do ponto de vista empírico, o corpus deste trabalho é Buriti, reportagem 
especial que ocupou os quatro blocos do programa da edição comemorativa 
de número 1500, exibida em 22 de março de 2009. No contexto da televisão, 
trata-se de um espaço enorme, quase 1 hora, neste sentido sendo maior do 
que muitos documentários contemporâneos. 

O motivo da escolha é o pioneirismo da reportagem, que mescla prosa 
e poesia. O autor já havia cometido a ousadia tempos antes, em 1991, em 
outra reportagem televisiva, O Pequinizeiro, também narrada em versos.

Entendemos que a reportagem pode ser considerada uma experiência 
do que acima estudamos como tempo profundo. Faz parte da proposta 
do programa Globo Rural a contextualização caprichada. Logo de início, o 
repórter cumpre sua função de relatar as origens históricas e geográficas 
do tema. 

O buriti é uma palmeira nativa das Américas Central e do Sul. No Bra-
sil, ele ocorre, basicamente, na região de cerrado. Tem larga distribuição 
por dez estados do Brasil Central, Centro-oeste e parte do Sudeste. 
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Além da grande importância econômica e social, o buriti é vital para a 
vereda, o caminho das águas no sertão. (ARAÚJO, 2009a)

Em seguida, Araújo usa da poesia para situar a localização das veredas 
ao telespectador: “Prende a suspiração / Cena assim tão linda / Palmeira 
que não se finda / Em 40 quilômetros de extensão. Esta é a vereda do gibão 
/ Quase no ponto do mapa / Em que três Estados dão a mão. Minas, Goiás 
e Bahia / Onde o cerrado enfeita o chão”. (ARAÚJO, 2009a)

Depois de sabermos que o local abordado encontra-se no norte de 
Minas Gerais, onde o Estado está mais próximo da Bahia, Araújo insere a 
entrevista do professor Altair Barbosa, da Universidade Católica de Goiás, 
campus de Goiânia, que há 40 anos estuda o cerrado. Araújo mergulha no 
tempo geológico para explicar a complexidade ambiental do fenômeno das 
veredas: 

A aula é sobre os depósitos subterrâneos de água chama-
dos de aqüíferos. Os principais são o Guarani, o Urucuia 
e o Bambui. Eles se encontram no coração do cerrado, a 
quina do telhado no Planalto Central. Da vertente sul, bro-
tam as águas da bacia Paraná; a leste, as que alimentam o 
São Francisco; ao norte, os que alimentam parte da Bacia 
Amazônica. 

Formados há milhões e milhões de anos, os aqüíferos são 
continuamente reabastecidos pelas chuvas. O solo poroso 
do cerrado facilita a infiltração. Cheio, o aqüífero vaza pelas 
nascentes, garantindo a água dos rios mesmo no longo 
período seco. E a água iria embora rapidamente se não 
fosse uns reguladores, umas válvulas com que a natureza 
presenteou o cerrado: são as veredas. Essas áreas alagadiças 
onde se destaca o palmeiral [...]

‘Os buritizais e as veredas são basicamente da mesma ida-
de do cerrado, ou o capítulo inicial da história do cerrado’, 
explica Altair Barbosa, professor da Universidade Católica 
de Goiás.

Segundo o professor Altair, essa espécie de buriti das vere-
das, que leva o nome científico de “mauritia flexuosa”, pode 
estar no grupo dos seres vivos mais antigos do planeta. Viria 
lá da remota, longínqua da formação do cerrado.
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‘O buriti, junto com as veredas, começaram a se formar por 
volta de 65 milhões de anos’, diz o professor. (ARAÚJO, 
2009a) 

À semelhança do jornalista estadunidense John McPhee, tampouco 
Araújo emprega jargões complicados. Antes, usa vocabulário próprio do 
público que tão bem conhece: “Imagine se o país / feito uma casa de morar 
/ tivesse telha assim em quina / modo da água escoar / pois isso que nos 
fascina / daqui dessas alturas / tem função de cobertura / é um gigantesco 
cantil. Esta é a cumeeira do Brasil”. (ARAÚJO, 2009a)

À descrição botânica acresce-se o charme da oralidade regional: 

O buriti é de crescimento lento. Se alça do chão não por 
um caule, mas, pelas folhas. Pode passar anos para soltar 
o tufo de folhagem, primeiro; e levar décadas para expor 
todo o tronco e frutificar. Alcança altura média de vinte 
e cinco metros. Na coroa do poste, abre as palmas, um 
leque gracioso que dá vida à brisa. Às rajadinhas suaves que 
encanam na vereda um murmúrio como se fosse de praia. 

O coquim do buriti / você já viu um mais / bonitim?

Redondo pro ovalado / tem escama de desenho quadriculado 
/ polpa amarela e o caroço amendoado / a castanha que é um 
banquete / pros bichos do cerrado.

Buriti é morada / ponto de passagem, de espreita / esconde-
rijo, restaurante de uma fauna numerosa / especialmente, os 
que voam / os papagaios, as maritacas / a maracanã, a jandaia, 
a cacué.

E, principalmente as araras / tanto a azul, como a vermelha, 
e a Canindé.

Pros bichos que andam no chão / Vereda não é um ambiente 
fácil de se entrar, não. (ARAUJO, 2009a)

No segundo bloco da reportagem, Araújo assume a “ousadia de tratar 
em verso e prosa de um assunto que virou arte nas mãos de João Guimarães 
Rosa” (1908-1967), referindo-se, como não poderia deixar de fazer, ao 
escritor mineiro autor de Grande Sertão Veredas. 

Infelizmente nem tudo é poesia nesta reportagem. É com visível de-
so lação que Araújo ouve respeitosamente os causos da destruição das 
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ve redas, alavancada na década de 1970 pela política governamental de 
ocupação do território, que incentivava o plantio de eucaliptos na área. 
E das incongruências na vida do pequeno proprietário local, que vive em 
condição de miséria por não poder estabelecer bases autossustentáveis 
com o buritizal – sequer tirar folhas verdes para cobrir o telhado, como 
seus antepassados faziam. Neste sentido, o jornalista, pró-ativo, entrevista 
Rômulo Melo, presidente do Instituto Chico Mendes, que confessa que 
neste caso da cobertura “não é necessária uma autorização”. Não fica claro, 
no entanto, se o pequeno proprietário teve acesso a esta informação que 
melhoraria sua vida. O jornalista finaliza a reportagem especial: 

Um grande diz que diz vamos ter com certeza para que as 
regras do país levem em conta a natureza tanto da nossa 
pobreza e riqueza como dos nossos buritis. Assim, quem 
sabe, um dia possa o Grande Sertão: Veredas ter um final 
feliz. (ARAÚJO, 2009d)

Fica a impressão de que o tempo histórico e social seja ainda insuficiente 
para apresentar um relato de preservação ambiental e proteção social, como 
uma vida mais digna para os moradores da área. Talvez, neste caso, apenas 
o tempo mais extenso e geológico, o denominado tempo profundo, para 
propiciar o amadurecimento dos elementos envolvidos, trazendo com ele 
a consciência da importância de uma visão mais clara e ações concretas 
tanto para o cenário narrado na reportagem como para o aperfeiçoamento 
das reportagens na contemporaneidade. 

considerações Finais

No contexto contemporâneo, como observamos no início deste tra-
balho, marcado pela extrema velocidade na apuração e consequente risco 
de superficialidade nas reportagens, a atuação de Nelson Araújo como 
repórter “curioso e enxerido” ou como “jornalista que nasceu artesão e vai 
morrer artesão” merece atenção especial. 

Sua postura de escuta atenciosa dos protagonistas das reportagens 
permite a construção de cenários sonoros e imagéticos que cultivam o 
tempo lento e profundo, vão muito além de simples descrições repletas 



JOSé EUGENIO DE OLIVEIRA MENEzES E MONICA MARTINEz _ 199

de imagens captadas sob regime de urgência e prontas para consumo. 
Seu trabalho possibilita, diante da televisão ou dos vídeos disponíveis 
na internet, o envolvimento criativo dos interlocutores, muitas vezes 
ainda limitadamente chamados de telespectadores, em cenários sonoros 
e imagéticos que entrelaçam a postura profissional dos que produzem a 
reportagem com os saberes ou sabedorias dos protagonistas entrevistados. 

O jornalista, que cautelosamente assiste a todos os CDs gravados du-
rante a reportagem para dar corpo e consistência ao material colhido, 
inspira-se, como observarmos, também em elementos da escritura literária 
e redige primorosamente seus textos. Seu trabalho, como na reportagem 
Buriti, indica que mesmo no atual contexto de velocidade na produção 
de reportagens, há espaço na televisão brasileira para experiências que 
possibilitam o acesso ao tempo profundo. 

notas

1 McPhee’s reputation is substantial, far from a secret. He is a favorite of other writers, 
the sort of figure who is so good that he is beyond envying, and in recent years he 
has sold enough books to compel his publisher to reissue all his books in a handsome 
paperback series. His classic account of life in Alaska, Coming into the Country, and his 
four books on geology are among his best-sellers. All the same, McPhee’s reputation 
should be greater still. While much of the New Journalism of the sixties and seventies 
has long felt mannered of hysterical in the rereading, McPhee’s work has the quality 
of permanence.

2 The poles of the earth have wandered. The equator has apparently moved. The 
continents, perched on their plates, are thought to have been carried so very far and to 
be going in so many directions that it seems in act of almost pure hubris to assert that 
some landmark of our world is fixed at 73 degrees 51 minutes and 53 seconds west 
longitude and 40 degrees 51 minutes and 14 seconds north latitude – a temporary 
description, at any rate, as if for a boat on the sea. Nevertheless, these coordinates 
will, for what is generally described as the foreseeable future, bring you with absolute 
precision to the west apron of the George Washington Bridge. Nine A.M. A weekday 
morning. The traffic is some gross demonstration in particle physics. It bursts from its 
confining source, aimed at Chicago, Cheyenne, Sacramento, through the high dark 
roadcuts of the Palisades Sill. A young woman, on foot, is being pressed up against 
the rockwall by the wind booms of the big semis – Con Weimar Bulk Transportation, 
Fruehauf Long Ranger. Her face is Nordic, her eyes dark brown and Latin – the 
bequests of grandparents from the extremes of Europe. She wears mountain boots, 
bluejeans. She carries a single-jack sledgehammer. What the truckers seem to notice, 
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though, is her youth, her long bright Norwegian hair; and they flirt by air horn, 
driving needles into her ears. Her name is Karen Kleinspehn. She is a geologist,  
a gra duate student nearing her Ph.D., and there is little doubt in her mind that she 
and the road and the rock before her, and the big bridge and its awesome city – in 
fact, nearly the whole of the continental United States and Canada and Mexico to 
boot – are in stately manner moving in the direction of the trucks. She has not come 
here, however, to ponder global tectonics, although goodness knows she could, the 
sill being, in theory, a signature of the events that created the Atlantic. 

3 A Nova História Francesa também é conhecida como Escola dos Annales por estar 
ligada ao periódico académico Revue des Annales. A “escola” incorporou métodos 
de outras áreas das Ciências Sociais como a abertura para os depoimentos orais em 
adição aos documentos escritos ou oficiais e questinou o foco nas elites e nos conflitos 
geopolíticos. 
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Reconfigurações nas práticas de leitura de notícias: 
como convivem o jornalismo impresso e o digital

Anna Paula Knewitz e Nilda Jacks

introdUção

Fala-se hoje em crise do jornalismo e, mais enfaticamente, do jorna-
lismo impresso, que parece perder espaço para o jornalismo digital. Mas a 
verdade é que formatos e suportes não ascendem numa escala progressiva 
de superação. O ecossistema comunicativo é dinamicamente construído 
à medida que rupturas e continuidades entram em negociação no coti-
diano dos usuários da mídia. Isso significa que quando novas formas de 
produção, armazenamento e transmissão de informações são integradas 
à vida social, as vigentes práticas de recepção e consumo midiático não 
são necessariamente banidas, mas passam por rearranjos e têm seus deli-
neamentos redefinidos. 

Em consonância com essa premissa, Santaella (2003) descreve a com-
plexidade cultural contemporânea como resultado da coexistência de seis 
formações: a cultura oral, a cultura escrita, a cultura impressa, a cultura 
de massas, a cultura das mídias e a cultura digital. Não se tratam, segundo 
a autora, de períodos sucessivos e evolucionários, mas de um processo 
cumulativo, em que cada era, impregnada por suas injunções econômicas 
e políticas, foi inserindo-se e provocando reajustes na anterior, tornando a 
malha cultural cada vez mais híbrida e densa. 
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Assim, habita-se atualmente uma paisagem midiática composta por 
novos e velhos meios e, em consequência, por novas e velhas formas de 
fazer jornalismo e de ler notícias. 

[Os gêneros e os meios] são hoje lugar de complexas tramas 
de resíduos e inovações, de anacronias e modernidades, 
de assimetrias comunicativas que envolvem, da parte dos 
produtores, sofisticadas ‘estratégias de antecipação’ e, da parte 
dos espectadores, a ativação de novas e velhas competências 
de leitura. (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 236)

Analisar como essas recentes e antigas práticas de leitura, especifica  men-
te de leitura jornalística, mesclam-se e complementam-se hodiernamente 
é o principal objetivo deste artigo. Para tanto, trabalha-se com dados obti-
dos em uma pesquisa empírica de cunho etnográfico (KNEWITZ, 2010), 
realizada com leitores do portal de notícias Zerohora.com que também 
têm ou tiveram o costume de ler a versão em papel do jornal Zero Hora.  
A escolha de estudar sujeitos adeptos a ambos os formatos está amparada 
justamente no entendimento de que ler notícias, na atualidade, envolve 
misturar propósitos, gestos, sensibilidades e habilidades dos jornais impresso 
e digital.

algUns apontamentos teórico-metodológicos

Quando se propõe a estudar a esfera do leitor simultaneamente em 
ambiente analógico e digital, o pesquisador se vê desafiado a pensar em 
um quadro teórico-metodológico capaz de usufruir dos ensinamentos do 
campo para analisar o que há de precedente no fenômeno, mas também 
maleável e prolongado o suficiente para abarcar suas inovações. Afinal, 
com a disseminação da nova mídia, muitos pressupostos tradicionalmente 
envolvidos nos estudos de recepção parecem embrenhar-se em uma zona 
turva, que, ao mesmo tempo em que os reforça, promove uma virada. 
A internet não só corrobora a ideia de sujeito ativo, como faz com que 
essa atividade extrapole os processos mentais e ganhe materialidade através 
dos recursos interativos; não só corrobora a ideia de texto polissêmico, 
como, por meio do hipertexto e da multimidialidade, torna as opções 
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interpretativas ainda mais vastas; não só corrobora a ideia de leitor 
culturalmente inserido, como recaracteriza o próprio cenário cultural. 

Com o intento de contemplar tanto os pontos remanescentes quanto os 
colapsos desse cenário ambivalente, investiu-se em uma aproximação dos 
legados dos Estudos Culturais, que vêm servindo de base para a maioria 
dos estudos de recepção na América Latina – e que, portanto, articulam 
o leitor a uma fundamentação historicamente validada –, com o aporte 
trazido pela Cibercultura, que o “liberta” para desbravar as possibilidades 
oriundas dos avanços tecnológicos e do ciberespaço. Na busca por esse 
entrelaçamento, chegou-se ao modelo das mediações de Martín-Barbero 
(2004)1, uma proposta madura e flexível, capaz de acolher no domínio 
dos Estudos Culturais um tema convencionalmente tratado a partir de 
“referências ciberculturais”: o webjornalismo. 

A porta de entrada para a abordagem de tal temática foi a mediação das 
tecnicidades, um enquadramento conceitual onde essas duas contribuições 
teóricas – Estudos Culturais e Cibercultura –, que surgiram em trilhas 
paralelas, parecem encontrar um ponto de convergência, visto que nes se 
âmbito tecnologia e cultura podem ser pensadas conjuntamente. Toda-
via, para que não se incorresse em tecnicismos, olhou-se tanto para as 
tecnicidades quanto para as ritualidades, ou melhor, para a relação entre 
essas duas dimensões mediadoras. A primeira foi utilizada para explorar as 
inovações tecnológicas e os processos entre o leitor e a tela, e a segunda, 
para demonstrar como tais inovações são incorporadas e reorganizam as 
práticas cotidianas, ou seja, para situar o assunto em um cenário social 
mais amplo, fora da tela, onde se encontram os usuários ao efetuarem o 
consumo midiático. 

A conversação entre essas mediações foi estabelecida a partir da cons-
trução de um eixo sincrônico de análise (tecnicidades → ritualidades), que, 
de um balanço entre as novidades que ingressam pelas tecnicidades e as que 
ganham sentido através das ritualidades, procurou extrair as novas e velhas 
práticas de leitura jornalística. Enquanto o quadrante das tecnicidades 
permitiu pensar a absorção de novas estruturas narrativas e produtos 
culturais (que fazem uso de ferramentas de interação, hipertexto, linguagem 
multimídia e possibilidades de personalização e rápida atualização), o 
quadrante das ritualidades deixou ver se essas novidades engendram ou 
não repetições simbólicas, despertando e consolidando hábitos e práticas 
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semantizadas. Isto é, as tecnicidades subsidiaram o estudo da forma com 
que os sujeitos se relacionam com os suportes, com os formatos, com a 
linguagem e com os conteúdos, ao passo que as ritualidades subsidiaram o 
estudo da forma com que os sujeitos integram esses elementos no tecido 
cultural que permeia seu dia a dia, ressignificando suas percepções de 
tempo, espaço, relações sociais e ações em função da mídia. 

Essa perspectiva contemporânea (tecnicidades → ritualidades) foi 
atravessada por um eixo diacrônico (jornalismo impresso → jornalismo 
digital), que, paralelamente, buscou ver o que representou para os leitores 
pesquisados o movimento histórico, embora não linear, do jornalismo 
impresso ao jornalismo digital, focando nas diferenças dos processos de 
recepção, uso e consumo entre esses formatos. A figura abaixo melhor 
esclarece os dois trajetos que a pesquisa empiricamente percorreu.

Figura 1 – Representação gráfica da Teoria das Mediações

Fonte: Baseada em Martín-Barbero (2008).

Os dados que permitiram avaliar esses trânsitos pelos dois vetores 
de investigação foram recolhidos por meio de entrevistas etnográficas. 
A opção pelo caráter etnográfico se deu por acreditar que o cotidiano é 
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a cede de todas essas tessituras e que a etnografia é uma das melhores 
maneiras para adentrá-lo: “O ponto de partida empírico para a Etnografia 
de Audiência é a vida cotidiana: conhecer as práticas sociais e culturais, os 
rituais e as rotinas de grupos sociais particulares”. (JACKS; CAPPARELLI, 
2006, p. 167)

Quando se dispõe a trabalhar com o método etnográfico, o pesquisador 
não propõe hipóteses a serem testadas, abre-se para a exploração de um 
fenômeno social. “A descrição detalhada do mundo presente e a reelaboração 
do marco organizador do mundo passado são a base do trabalho etnográfico”2. 
(CÁCERES, 1997, p. 184, tradução nossa) Dessa forma, o objetivo da fase de 
coletas de dados foi angariar o maior número de informações possível sobre 
os dois fluxos descritos acima, o diacrônico e o sincrônico, sem nenhuma 
intenção ou direcionamento previamente determinados, que não alimentar 
uma descrição supostamente densa e livre. 

O levantamento de informações para a construção do eixo de análise 
histórico se deu a partir do relato dos leitores sobre a inserção da tecnologia 
em suas vidas. Procurou-se, pela perspectiva dos próprios depoentes, saber 
como foi o ingresso no mundo da internet e como se estabeleceu, em suas 
rotinas, a convivência do jornalismo impresso e do webjornalismo. Já a 
construção do eixo sincrônico foi balizada por dois tópicos: as influências 
dos espaços e tempos nas práticas de leitura e apropriação dos recursos 
técnicos disponíveis no portal de notícias estudado. O intuito, nesse 
segundo vetor analítico, foi verificar como os sujeitos vêm adaptando-se às 
mudanças socioculturais, espaço-temporais e comunicacionais decorrentes 
da aplicação intensa das tecnologias às narrativas jornalísticas; ver como as 
tecnicidades vêm introduzindo novas práticas na vida dos entrevistados. 

A fim de que os dados se tornassem mais ricos, priorizou-se a escolha 
de sujeitos de diferentes perfis. Foram entrevistadas pessoas de ambos os 
sexos, de 11 distintas áreas de formação e, sobretudo, de variadas idades 
(20 a 62 anos). A amostra contemplou 16 leitores, mas não foi definida 
a priori. As entrevistas só foram interrompidas quando começaram a ser 
identificados padrões; quando se percebeu que as informações coletas 
mais reforçavam constatações do que agregavam descobertas inéditas, um 
efeito denominado saturação. (SUNKEL, 2002) Preservando a coerência 
com esse princípio, as entrevistas também não tiveram duração fixa, sendo 
que a mais curta durou 50 minutos e a mais longa aproximadamente duas 
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horas. Houve um esforço para que todas elas ocorressem no local onde os 
sujeitos costumam acessar o jornal. Com relação aos assuntos abordados, 
foram relativamente abertos, uma vez que se primou que os informan-
tes conduzissem a conversação. No entanto, alguns tópicos principais, 
roteirizados apenas mentalmente, foram elencados de antemão para garan-
tir que, mesmo que em diferentes profundidades, todos os leitores dessem 
seu parecer sobre as questões centrais.

Em cada caso a entrevista foi tomando rumos próprios, mas em geral 
pautou-se por temáticas como: o ingresso e a familiarização na internet; 
a rotina midiática; os usos da web e sua influência na organização dos 
espaços e tempos; o ambiente e os procedimentos de leitura em ambas as 
versões; a adaptação à rápida atualização e à fragmentação dos conteúdos; 
a profundidade e a memorização na leitura; a adaptação ao suporte digital; 
as práticas de navegação; a exploração dos recursos de interatividade e 
multimídia; as seções e temas mais acessados em cada formato; as im-
pressões sobre o portal Zerohora.com; enfim, assuntos que ajudassem a 
perceber como, juntos, jornal impresso e webjornal vêm gerenciando novas 
e velhas práticas e constituindo o atual cenário da leitura jornalística. 

As falas foram gravadas e posteriormente transcritas. Após organizar 
os dados, vieram à tona, a partir dos assuntos mais salientes nos discursos, 
seis categorias analíticas: coordenadas de leitura, preferências de suporte, 
formas de participação, percursos de leitura, usos de multimídia e modos 
de atualização. Em torno de tais categorias, foram identificadas inúmeras 
práticas antigas, recentes e redesenhadas, que serão genericamente descritas 
a seguir.

Antes de apresentar a sistematização de algumas dessas práticas, é ne -
ces sário lembrar que, quando se faz um estudo qualitativo, procura-se res-
peitar a subjetividade. É inerente a essa opção metodológica o re co nhe ci-
mento de que os dados têm donos e de que seus donos têm uma história. 
Infelizmente não há aqui a possibilidade de esmiuçar a individualidade de 
cada um dos leitores entrevistados, de transcrever seus discursos e tam-
pouco de detalhar as nuances de suas ações, mas é impor tante esclarecer 
que as tendências expostas abaixo são um amálgama de diversificados 
pontos de vista e, de forma alguma, blocos coesos de consensos. 
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articUlando novas e velhas práticas dos leitores de 
notícias

Na estada em campo empenhou-se em conhecer o posicionamento 
de um grupo de leitores diante uma série de transformações que as con-
sa gradas características do webjornalismo, especialmente interatividade, 
hipertextualidade, multimidialidade e atualização instantânea, vêm intro-
duzindo no modo de produzir, apresentar e ler o conteúdo jornalístico. Mais 
do que isso: aspirou-se saber como os novos hábitos desabrochados pelos 
jornais digitais vêm se misturando com as ações há tempo consolidadas 
pelos jornais impressos, reestruturando as práticas direta ou indiretamente 
relacionadas ao processo de leitura de notícias. 

Assim, constatou-se, com referência às coordenadas espaço-temporais, 
que o ambiente em que as pessoas mais gostam de ler é em seus lares, 
mas que esse hábito, na maioria dos casos, só é preservado nos finais de 
semana, o que se reflete na redução do número de assinantes de jornal 
impresso entre os entrevistados. Percebeu-se que, nos dias de semana, o 
local de trabalho vem se firmando como lugar de leitura. Em seus em-
pregos, algumas pessoas continuam lendo o jornal tradicional e com ple-
mentando-o com o webjornal (leitores cumulativos); outras, por sua vez, 
substituíram o primeiro pelo segundo (leitores substitutivos). Pela manhã, 
os “leitores cumulativos” costumam ler o impresso, enquanto os leitores 
substitutivos leem o on-line. Identificou-se que funcionários autô nomos 
ou que ocupam cargos elevados efetuam essa leitura matinal, em qualquer 
um dos formatos, assim que chegam ao trabalho, ao passo que os demais 
ficam acorrentados aos horários de intervalo (meio-dia), seja por proibição 
formal, seja por uma espécie de repressão moral, tendo em vista que suas 
chefias entendem a leitura jornalística como lazer. 

Na tarde, ambos os tipos de leitores acessam o webjornal e, aqui, 
obser vou-se outras influências das restrições institucionais: alguns leitores 
são impedidos de acessar portais de notícias no emprego, e os que não 
são acabam obrigando-se a conciliar sua leitura com tarefas profissionais. 
Verificou-se, ainda, que o webjornal vem tornando comum não só a prática 
de leitura vespertina como também a leitura noturna, sendo que esta última 
costuma ocorrer em casa, em momento destinado exclusivamente para 



212 _ RECONFIGURAçõES NAS PRÁTICAS DE LEITURA DE NOTíCIAS...

esse fim. De um modo geral, pode-se afirmar que, se o jornal impresso 
é lido uma vez ao dia, em horário e lugar fixos, o jornal digital é lido 
várias vezes ao dia, em diversos locais. Os leitores reconheceram que 
esses condicionamentos espaço-temporais influenciam na quantidade de 
informações lidas, na atenção prestada e até na ordem de leitura.

Em função de o local de trabalho vir sedimentando-se como o principal 
espaço de leitura, notou-se a desestruturação de alguns ritos que eram 
cultivados entre familiares, dado que certos momentos de convivência 
e de compartilhamento de informações tornaram-se mais escassos. Em 
contrapartida, os leitores relataram ter as notícias mais intensamente 
permeando suas relações interpessoais em ambiente profissional.

Sobre os suportes de leitura, encontrou-se o papel como favorito, mas, 
por outro lado, uma crescente familiarização com a leitura em tela, tanto 
pela insistência dos leitores, quanto pelo aprimoramento dos sites, que vêm 
adequando suas interfaces às habilidades motoras, sensórias e perceptivas 
dos usuários. A maior parte dos “leitores substitutivos” afirmou inclusive 
preferir a leitura digital. Disseram que o desconforto ocular que essa 
prática traz acaba sendo compensado por outras vantagens do webjornal, 
como o fato de não sujar as mãos, de causar menos danos ambientais, de 
ter os conteúdos permanentemente disponíveis, de poder ser acessado de 
qualquer lugar e de ser gratuito. Entre os que preferem ler em suporte 
material, as justificativas mais apontadas estiveram relacionadas ao prazer 
do manuseio, à forma de exposição dos conteúdos e ao fato de ser menos 
cansativo. 

Observou-se também que a versão ZH Virtual, uma simulação do jornal 
impresso disponível on-line, costuma ser bastante utilizada por pessoas 
que ainda estão em fase de transição ou adaptação com o webjornalismo, 
uma vez que mistura práticas ligadas a um e a outro formato. Por fim, 
evidenciou-se que ingressar na era da mobilidade não pareceu ser uma 
prioridade para os leitores estudados, visto que nenhum disse receber 
notícias por celular ou Kindle, os outros dois meios em que Zero Hora 
estava disponível na data da pesquisa.

No que diz respeito às práticas participativas, detectou-se que os leitores 
mais celebram a possibilidade de colaboração do que realmente a exploram, 
apesar de quase todos relatarem um uso crescente. Os comentários, por 
exemplo, são bastante lidos pelos sujeitos, mas pouco escritos. Entre as 
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vantagens em lê-los apareceram: que eles permitem ver materializada a 
opinião dos outros leitores, que eles ampliam e diversificam os argumentos 
sobre o assunto noticiado, que eles reduzem o viés da abordagem e que 
eles indicam as notícias mais polêmicas. Desvendou-se que as pessoas não 
gostam de ler comentários que simplesmente aprovam ou desaprovam 
o conteúdo. Elas gostam de saber o que justifica o posicionamento dos 
demais leitores e quando não veem seu ponto de vista contemplado nas 
mensagens já publicadas é que se sentem mais motivadas a exporem a sua 
opinião. Além de primarem por agregar algum dado novo, os depoentes 
disseram perceber-se mais estimulados a efetivarem a postagem quando 
o conteúdo contraria em tudo ou em parte as informações prestadas na 
matéria pelo jornalista. 

Inferiu-se ainda que, na maioria das vezes, os comentários são redigidos 
e postados no impulso, como reação imediata à leitura da notícia; que os 
comentários dos demais leitores raramente são respondidos; e que as pessoas 
têm o hábito de acompanhar a repercussão de sua participação. Contudo, 
como previamente mencionado, a intervenção dos entrevistados por meio 
de comentários ainda é baixa, o que, de acordo com eles, explica-se pelas 
seguintes razões: má qualidade dos conteúdos, excesso de burocracia para 
postá-los, interação descontínua, exposição pessoal, preguiça, falta de 
tempo, medo de não ser lido e senso crítico elevado. Viu-se que nos blogs os 
leitores demonstram-se mais interessados em expressar sua opinião, pois 
esse meio é mais segmentado, mais dinâmico e lá os comentários, segundo 
os sujeitos analisados, são mais lidos e tidos como mais relevantes.

Com relação às enquetes propostas pelo jornal, percebeu-se alta adesão, 
mas baixa credibilidade. A alta adesão pareceu estar ligada ao fato de ser 
um recurso que demanda pouco esforço e que preserva a identidade do 
participante. A baixa credibilidade advém do fato de os leitores enxergarem 
as enquetes como uma “brincadeira” e também por entenderem-nas como 
uma possibilidade limitada de interação, visto que não permitem a inclusão 
de informações adicionais. Para o envio de materiais, enfim, concluiu-se 
que os informantes ainda não se sentem mobilizados, tendo em vista que 
raríssimos casos foram citados. Por outro lado, foi praticamente consensual 
a opinião de que os leitores devem ter seus espaços valorizados na mídia e 
de que, para isso, a jornal na internet mostra-se mais favorável que o jornal 
tradicional.
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No que tange às práticas de percurso, apurou-se que o hipertexto faz 
com que o modo de selecionar os conteúdos a serem lidos seja bastante 
diferente entre os formatos impresso e digital. No jornal impresso, os 
entrevistados disseram ler inclusive o que não gostam. Eles costumam ver 
a edição na íntegra e na ordem sugerida pelo meio, fazendo esporádico uso 
da capa como hipertexto para notícias específicas. Em uma mesma página, 
porém, os leitores contaram ler de forma não linear, sendo conduzidos 
pela diagramação que, portando, também exerce a função de hipertexto. 
Quase todos os títulos são lidos e, sempre que despertam atenção, as 
pessoas prosseguem com a leitura da notícia, indo, comumente, até o fim. 
Já no jornal digital, averiguou-se que o mote principal da leitura costuma 
ser determinado a priori, estando, geralmente, focado nas notícias de capa 
ou em alguma seção específica. Uma vez nesses ambientes, os leitores 
direcionam-se àquilo que lhes chama atenção. A leitura é mais desordenada 
e menos variada. 

Como ganho do hipertexto digital foi destacado, principalmente, o 
po der de escolha/personalização que ele provê. Por outro lado, os de-
poen tes lamentaram perder a visão do todo, uma vez que a redação hiper-
textual “esconde” diversos assuntos em outras camadas. Ainda dentro 
des te quesito, depreendeu-se que, enquanto, de praxe, apenas uma fon-
te é consultada pelos entrevistados na mídia impressa, novas fontes são 
frequentemente buscadas na mídia digital, em especial com o intuito 
de comparar posicionamentos, alcançar informações acerca de outros 
territórios e acessar conteúdos mais atualizados. Nesse vaivém entre 
diversas janelas, os leitores disseram dificilmente afastarem-se muito de 
sua proposta inicial de navegação. Acabam adentrando outros níveis de 
informação, mas relataram quase sempre retomar sua trajetória. A situação 
de envolver-se e “perder-se” na rede hipertextual foi considerada mais co-
mum quando se está consultando sites de entretenimento do que quando 
a consulta à web tem finalidades jornalísticas.

Quanto às práticas multimidiáticas, mostraram-se pouco evoluídas. 
Em primeiro lugar porque os informantes expressaram não gostar de 
“compor” as notícias ou de ter que clicar em algum link para tomar contato 
com o conteúdo; preferem ter as informações expostas em um mesmo 
plano. É por isso, por exemplo, que alegaram prestar mais atenção em 
fotos na versão impressa do que na web. Sobre os vídeos e áudios, os 
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sujeitos investigados salientaram alguns ganhos de seu uso para reforçar, 
contextualizar, precisar e validar informações, mas assumiram fazer uma 
exploração bastante restrita desses recursos. Entre os motivos para essa 
utilização limitada foram citados: falta de tempo, baixa qualidade ou 
relevância dos materiais disponíveis, bloqueio de acesso no ambiente de 
trabalho e obstáculos de ordem técnica.

Finalmente sobre as práticas de atualização, notou-se que a ágil reno-
vação das notícias vem fazendo com que as pessoas leiam mais, mas de 
for ma mais superficial, o que, em parte, justifica a opinião majoritária 
de que é mais difícil reter os conteúdos lidos na internet. Con cluiu-se 
que, por par te dos jornalistas, a rápida atualização dos dados vem incen-
tivando uma maior objetivação das notícias e também as tornando mais 
propensas a erros. No polo da recepção, essa objetivação nem sempre é 
bem aceita. Obser vou-se que, enquanto para a maior parte dos “leitores 
cumulativos” isso agrega praticidade, para grande parcela dos “leitores 
substitutivos”, textos muitos sucintos conduzem à insatisfação pela falta 
de profundidade.

Sobre os erros de ortografia, gramática, conteúdo, editoração etc., iden-
ti ficou-se maior tolerância com os do webjornal do que com os do jor nal 
impresso, mas em ambos os casos os entrevistados afirmaram que es ses des-
cuidos afetam a credibilidade da empresa jornalística e, admitiram, inclusive, 
geralmente compartilhar as falhas que encontram com outras pessoas. 

Por fim, levantou-se que apenas dois leitores do grupo seguem  
Zerohora.com no Twitter. Esses e mais alguns julgaram que as atualizações 
desse jornal digital, tanto na web quando no Twitter, são lentas, outros ava-
liaram a velocidade de atualização como boa e outros ainda, aqueles que 
não podem ficar conectados o dia inteiro, perceberam-na muito acelerada, 
o que leva à compreensão de que a concepção temporal está relacionada ao 
modo como tempo individual e coletivo fazem seus intercâmbios.

O esforço em amarrar e lapidar essas diversas constatações empíricas 
acabou confluindo para a proposição de uma tipologia de leitura, compos-
ta por três modalidades: a “de contextualização”, a “de atualização” e a “de 
projeção”. Na “leitura de contextualização”, os leitores procuram por uma 
vi são ampla da realidade para que possam situar-se nela; na “de atualização”, 
eles buscam o domínio do agora, visto que o objetivo é o acompanhamento 
dos fatos que mais recentemente ingressaram na esfera pública; e na “de 
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projeção”, eles têm duplo objetivo: retomar fatos que perpassaram o seu 
dia e ver como esses e outros acontecimentos tendem a afetar sua rotina 
no dia seguinte. A próxima seção é destinada a aprofundar a análise de 
cada um desses três diferentes modos de ler notícias, apresentando as 
peculiaridades de cada um deles.

três Formas de ler jornal na atUalidade

Os dados angariados levaram ao entendimento de que essas leituras 
não só têm intenções distintas como ocorrem de diferentes modos e em 
diferentes suportes. Em meio à individualidade de cada entrevistado, 
traçaram-se algumas convergências. Dessa forma, tornou-se viável conceber 
a “leitura de contextualização” como uma prática de longa ou média duração, 
que ocorre de manhã ou ao meio-dia, predominantemente no trabalho, 
podendo ser executada tanto no computador como no jornal impresso. 
Já a “leitura de atualização” acontece quase que exclusivamente na tela, 
geralmente à tarde, envolvendo uma sequência de vários acessos rápidos, 
intercalados entre as atividades profissionais, nos quais os leitores mais se 
preocupam em ler os títulos das notícias do que seu desenvolvimento. Por 
outro lado, a “leitura de projeção” é noturna, também tem longa ou média 
duração, se dá apenas no formato digital e ocorre, de regra, em ambiente 
domiciliar. 

A “leitura de contextualização” é aquela em que o leitor estabelece 
seu primeiro contato com as notícias do dia. É uma leitura matinal de 
base, através da qual as pessoas buscam um panorama local e global 
para que possam inserir-se e situar-se no cotidiano. Costuma abranger 
grande diversidade de assuntos e é desempenhada com concentração e 
profundidade, o que, segundo os sujeitos da pesquisa, implica bom grau 
de absorção e memorização. Por vezes é efetuada em casa, mas, conforme 
já dito, geralmente ocorre em ambiente profissional, com duração de 15 
a 30 minutos na web e de 30 minutos a duas horas na versão tradicional 
dos jornais. Quando realizada on-line, explora escassamente as possibilida-
des multimídia, mas faz uso constante dos recursos de interação e do 
hipertexto. A ferramenta de interação mais requisitada nessa ocasião são 
os comentários, e o hipertexto é utilizado principalmente com as finalida-
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des de promover uma leitura mais profunda e desordenada e de facilitar 
a seleção dos conteúdos e a consulta a outras fontes. Esse tipo de leitura 
foca assuntos genéricos, sendo que no jornal impresso consultam-se mais 
informações em menos fontes, e na leitura digital consultam-se assuntos 
menos variados, mas sob um número maior de perspectivas. Enfim, de 
acordo com o que sugere sua denominação, essa leitura tem como obje-
tivo primordial contextualizar o leitor na micro e macro realidade que o 
envolve.

A “leitura de atualização”, por seu turno, é aquela em que o leitor 
costuma informar-se sobre os novos acontecimentos que irrompem 
a esfera pública no decorrer do dia ou sobre a evolução de fatos que 
venha acompanhando. É uma leitura rápida e fragmentada, na qual as 
pessoas, concentradas nas notícias de última hora, buscam o sentimento 
de controle sobre o cenário em que estão inseridas. Nessa modalidade,  
a instantaneidade tem mais peso que o conteúdo, isto é, o que importa são 
as notícias mais atuais e não as mais importantes. Segundo previamente co-
mentado, se dá no computador do trabalho, ao longo da tarde, permeando 
as tarefas profissionais. Nos casos em que as políticas empresariais não 
permitem essa prática, os leitores vêm procurando ambientes alternativos, 
como a faculdade, para fazer ao menos um único acesso com o intuito 
de atualizar-se. Detectou-se, entretanto, que o padrão são vários acessos  
(de três a 20) breves e superficiais, destinados a rastrear as últimas notícias 
a partir de seus títulos. Os conteúdos lidos não costumam ficar gravados 
na memória por muito tempo, pois sua importância parece esvair-se tão 
logo um assunto mais recente entra em pauta. Por essa razão, os recursos 
multimídia costumam ser acionados especialmente quando vinculados 
a uma novidade, enquanto que as ferramentas de interação são bastante 
empregadas quando produzem um efeito instantâneo e dinâmico, como, 
por exemplo, o gerado por um chat ou pelo envio de textos e imagens 
em tempo real. O hipertexto é pobremente explorado, pois nessa leitura 
as pessoas pouco adentram os níveis do site; tendem a absorver somente 
chamadas de capa, sem sequer clicar nos links para visualizar o conteúdo 
na íntegra. No que diz respeito ao objetivo dos leitores ao executarem-na, 
conclusivamente, parece estar no acompanhamento intenso e contínuo de 
um número restrito de fatos que circulam como destaques do dia, com o 
intuito de sentirem-se inteirados sobre o agora. 
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Já a “leitura de projeção” é aquela em que o leitor consulta o desfecho 
dos fatos do dia vigente e, referenciando-se neles, procura antecipar-se 
sobre os assuntos que atravessarão seu dia subsequente. Dessa forma, 
é uma leitura que traz intrínsecos os sentimentos de exaustão e de 
precaução. Assim como na “leitura de atualização”, a prioridade da “leitura 
de projeção” são as novidades; a diferença está na profundidade com que 
as notícias são lidas, que na última costuma ser maior. Essa leitura é feita 
à noite, no computador residencial/pessoal, com duração de 20 minutos a 
uma hora. Abrange tanto conteúdos específicos quanto genéricos e inspira 
alto grau de memorização, embora menor que o atingido com a “leitura 
de contextualização”. Quando a efetuam, os leitores costumam fazer 
amplo uso do hipertexto e dos recursos interativos e multimídia, sendo 
que, no que tange à multimidialidade, esta se mostrou a modalidade de 
leitura que mais a explora. O que justifica essa afirmação é o fato de no 
trabalho essas possibilidades estarem, muitas vezes, bloqueadas, as pessoas 
terem menos tempo livre e também por essas consultas serem concebidas 
pelos sujeitos como diversão, o que as torna incompatíveis com a postura 
profissional. Com relação ao objetivo, como anteriormente informou-se, 
é duplo: o de recuperar dados que não puderam ser acessados ao longo do 
dia e o de, a partir deles, planejar-se diante dos acontecimentos que serão 
debatidos e vivenciados no próximo amanhecer. O quadro abaixo resume 
as características de cada um desses três tipos de leitura.

Quadro 1- Síntese das características das “leituras de contextualização”, de atualização e 
de projeção.

Categoria  
analítica

Leitura de contextualização
Leitura de 
atualização

Leitura de 
projeçãoLeitores 

cumulativos3

Leitores 
substitutivos4

Suporte Papel. Tela. Tela. Tela.

Horário
Cedo da manhã 
ou ao meio-dia.

Ao longo da 
manhã.

Tarde e 
anoitecer.

Noite.

Local
Predominante -
mente no 
trabalho. 

Predominante-
mente no 
trabalho.

Trabalho e 
faculdade.

Casa.
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Uso dos 
recursos de 
interação

Limita-se à 
leitura da página 
do leitor.

Leitura e 
publicação de 
comentários 
e votação em 
enquetes.

Destaque para 
chats e envio de 
materiais em 
tempo real.

Leitura e 
publicação de 
comentários 
e votação em 
enquetes.

Uso do  
hipertexto 

Para se deslocar 
diretamente 
da capa para 
certas notícias 
ou, por meio da 
diagramação, 
para prover a 
leitura alinear 
das notícias 
dentro de uma 
mesma página.

Para promover 
uma leitura 
mais profunda 
e desordenada e 
facilitar a seleção 
dos conteúdos 
e a consulta a 
outras fontes.

Escasso, pois 
as pessoas 
costumam se 
contentar com 
a leitura dos 
títulos da capa, 
sem explorar os 
demais níveis do 
site.

Para promover 
uma leitura 
mais profunda 
e desordenada e 
facilitar a seleção 
dos conteúdos 
e a consulta a 
outras fontes.

Uso dos 
recursos 
multimídia

Consulta a textos 
e imagens.

Escasso e focado 
predominante-
mente em 
infográficos.

Uso mais 
intenso quando 
vinculados 
às notícias de 
última hora.

Momento em 
que os áudios e 
vídeos são mais 
acessados.

Duração
Pelos menos  
30 minutos.

No máximo 30 
minutos.

Em geral, pelo 
menos três 
acessos de cerca 
de cinco minutos 
cada.

De 20 minutos a 
uma hora.

Profundidade Alta. Média.

Baixa. A pro-
posta da leitura 
é justamente ser 
superficial. 

Média. 

Memorização Alta e ampla. Média e restrita. Baixa e restrita. Média e restrita.

Amplitude de 
assuntos

Grande 
quantidade 
de assuntos 
genéricos em 
poucas fontes. 

Quantidade 
razoável de 
assuntos 
genéricos em 
diversas fontes.

Assuntos 
restritos (apesar 
de bastante 
desdobrados) 
que circulam na 
esfera pública 
no momento 
presente.

Assuntos 
diversos que 
ocorreram ao 
longo do dia 
e que serão 
destaque no dia 
seguinte.
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Além de apontar para esses três tipos de leitura, os dados permitiram que 
se identificassem algumas peculiaridades na leitura executada nos fins de 
semana. Nessa situação, os entrevistados preferem ler o jornal tradicional, 
o que, obviamente, não significa que os webjornais não sejam acessados 
nos sábados e domingos. De regra, os informantes relatam que a primeira 
coisa que fazem ao ter a edição impressa em mãos é separar os cadernos 
temáticos, para, depois de lerem o “jornal-base”, direcionarem-se para os 
cadernos que despertam maior interesse. O foco no que se quer ler e não 
no que se “precisa” ler é justamente uma das características que fazem com 
que a leitura de final de semana, sobretudo quando realizada no jornal em 
papel, assemelhe-se a uma atividade de lazer. No entanto, muitas vezes 
a razão do deleite nem é o que se está lendo, mas o próprio ato de estar 
lendo. Nessa modalidade de leitura as pessoas buscam aliar informação, 
entretenimento e relaxamento, optando, portanto, por assuntos mais leves 
e divertidos, espaços mais confortáveis e horários mais flexíveis. Além 
de prazerosa, a leitura de Zero Hora dominical é, conforme os depoentes, 
compenetrada, ampla, profunda e demorada, embora menos cansativa.

Juntamente com as “leituras de contextualização”, “de atualização” e “de 
projeção”, essa leitura típica do final de semana compõe o complexo cená rio 
da leitura jornalística contemporânea. Comparativamente, não há leitura 
melhor ou pior. O que os leitores afirmam, de modo geral, é que estão 
lendo mais notícias, em mais momentos e com diferentes intensidades. 
Também é importante destacar que esses tipos de leitura não se excluem e 
que, por outro lado, nem todos os leitores realizam obrigatoriamente todas 
essas modalidades aqui arquitetadas. Esclarece-se ainda que não se está 
defendendo essas como as únicas e acabadas formas de leitura jornalística 
existentes. A paisagem jornalística ainda tem muito a mudar: novos meios 
e recursos tecnológicos surgirão, outros já existem, mas foram aqui pouco 
ou nulamente contemplados, as formas de sociabilidade e as coordenadas 
espaço-temporais passam por mutações, enfim, trata-se de uma constante 
construção. É por isso que o que se quer com essa proposta de forma 
alguma é enrijecer um fenômeno naturalmente dinâmico, mas mapear e 
ordenar alguns movimentos identificados na realidade atual, ou em fração 
dela, que possam trazer indícios sobre a direção que se vem adotando no 
decorrer dessa trajetória.
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Nesse sentido, as informações levantadas conduziram a essa estrutu-
ra ção que foi exposta, mas fica ainda como desafios para trabalhos futuros 
o detalhamento mais denso de cada categoria de leitura e sua legitimação 
diante de um número maior de leitores. Outra possibilidade é estender o 
foco de análise, de modo a inserir também o rádio e o telejornalismo nessa 
complexa malha de práticas de recepção, uso e consumo.

considerações Finais

Evidentemente essa tipologia, bem como os demais resultados, já 
nas ce com a limitação de ter sido edificada a partir do relato de poucas 
pessoas, mas, como lembra Vilela (2006, p. 51), “as narrações dos entre-
vistados estão construídas por códigos compartilhados, remetem a si gni-
ficações que respondem à singularidade do entrevistado, mas que cons-
tituem o âmbito social no qual transcorreu sua história e aquele no qual 
se inscreve atualmente”, logo, as individualidades carregam um sentido 
histórico e coletivo. 

Isso não deixa de apontar, contudo, que cada escolha metodológica 
por ta vantagens e desvantagens. Ao optar pelo método qualitativo e pe la 
técnica da entrevista etnográfica, por exemplo, abre-se espaço para defa-
sagens entre a fala do entrevistado e a interpretação do entrevista dor e se 
sujeita a uma visão mediada e parcial do evento, embora essa seja a sina das 
Ciências Sociais e Humanas. Por outro lado, alcança-se uma profundidade 
e riqueza de detalhes que, de acordo com Natansohn (2007) e Jacks e 
colaboradores (2010), é uma grande carência das pesquisas de recepção e 
leitura na web. 

Acredita-se que esses obstáculos não impediram que se pudesse ver 
empiricamente, a partir de alguns aspectos mediadores das tecnicidades 
e ritualidades, como as práticas cotidianas dos leitores vêm sendo refor-
muladas, um reordenamento que, segundo visto, não se funda só em 
exclusões ou substituições, mas principalmente na inclusão de conceitos 
e ações, gerando uma rearticulação entre velhos e novos ritos. Mos-
trou-se que hoje a leitura do jornal impresso e dos webjornal convivem, 
com plementam-se e, aos pouco, ganham significações próprias e cons-
tantemente renovadas.
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notas

1 Trata-se de “um mapa que se movimenta sobre dois eixos: um diacrônico, ou his-
tórico, de larga duração – tensionado entre as Matrizes Culturais (MC) e os Formatos 
Industriais (FI) – e outro sincrônico, tensionado pelas Lógicas de Produção (LP) 
em sua relação com as Competências de Recepção ou Consumo (CR). Por sua 
vez, as relações entre as MC e as LP se acham mediadas por diferentes regimes de 
Institucionalidade, enquanto as relações entre as MC e as CR estão mediadas por 
diversas formas de Socialidade. Entre as LP e os FI medeiam as Tecnicidades, e entre 
os FI e as CR as Ritualidades”. (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 230)

2 La descripción detallada del mundo presente y la reelaboración del marco organizativo 
del mundo pasado son la base del trabajo etnográfico.

3 Aqueles que leem notícias tanto em jornais impressos quanto em jornais digitais.
4 Aqueles que atualmente leem notícias apenas em jornais digitais.
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Usuário antropofágico e produsage:  
novas lógicas de relação com o jornalismo

Joana Ziller e Maria Aparecida Moura

introdUção

O fazer jornalístico pressupõe a existência de um outro que possa esta-
belecer uma relação de sentido com o conteúdo publicado. Esse outro, 
para quem se planeja e elabora notícias, é que confere ao jornalismo o 
status de atividade social. Mas, mesmo sendo o outro sujeito fundamental 
ao jornalismo, sua imagem nunca foi clara nas instâncias definidoras do 
planejamento e da prática do cotidiano jornalístico. 

O desconhecimento das características do leitor, ouvinte ou espectador 
são alvo de Noblat (2003, p. 15, 52), que afirma que os jornalistas pen sam 
os interesses do público a partir dos próprios interesses e que ambos são 
mui to diferentes. Em pesquisa implementada por nós em portais, em 2005, 
os jornalistas entrevistados explicitam que mesmo as numerosas possi-
bilidades de mensurações instantâneas disponíveis no ambiente digital são 
excessivamente amplas para se conseguir traçar um perfil detalhado dos 
visitantes. Assim, a noção de quem acessa as notícias publicadas é formada 
a partir dos interesses pessoais de cada jornalista ou de sua experiência em 
outros veículos – que, por frequentemente também contarem com uma 
ideia pouco detalhada de quem é seu público, inclui uma boa parcela de 
elementos autorreferenciados.
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O surgimento bastante recente no país de jornais populares, seguido 
por sua quase instantânea absorção pelo público1, aponta para essa 
distância entre as sedes dos jornais e seus leitores. Mesmo com indicações 
quantitativas de que havia uma grande parcela da sociedade brasileira que 
ignorava e era ignorada pela mídia impressa, as hipóteses que explicavam 
esse fenômeno muitas vezes se referiam a hábitos de leitura e de informação 
precários, não a uma inadequação editorial.

Se a relação com leitores, ouvintes e espectadores tradicionalmente se 
desenvolveu sobre suposições e, muitas vezes, silenciamentos por parte 
de um público que tinha poucas opções (ou variações de abordagem) 
disponíveis quando queria se informar, a disseminação das tecnologias 
digitais complexifica um pouco mais essa situação. A relação do público 
com as notícias e reportagens se altera com a disseminação das mídias 
digitais como meio e com o crescimento do número de possibilidades 
a partir das quais é possível exercer a seleção daquilo que está publicado,  
a pu blicação de novos conteúdos e a resposta a esse conjunto. 

massa e nicho no jornalismo

A segmentação editorial é uma das primeiras indicações da diver si-
da de de perfis que compõem os públicos das notícias e reportagens jor-
na lísticas. Jornais direcionados a temáticas ou fatias de público especí-
ficas já circulavam no Brasil na transição do século XIX para o XX 
(ROMANCINI; LAGO, 2007) e, de acordo com Scalzo (2003), a primeira 
revista nacional tematicamente segmentada data de 18272. Os veículos de 
massa historicamente convivem com os segmentados. 

Secular, essa coexistência é uma das bases da recente ideia da cauda 
longa (ANDERSON, 2006). A diferença da relação dos públicos com 
os veículos de massa e segmentados das primeiras décadas do século 
XX para os primeiros anos do XXI é o aprofundamento da busca por 
nichos, possibilitado por facilidades de publicação e distribuição advindas 
da digitalização. Anderson (2006) exemplifica a alteração de panorama 
remetendo ao público de música clássica, responsável por 6% das vendas 
de CDs em lojas nos EUA. Se pensarmos que esse percentual ainda 
será dividido entre obras de dezenas de compositores, teremos que se-
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rá praticamente inviável a grandes redes varejistas ocuparem espaço em 
suas prateleiras de exibição ou nos estoques de suas lojas com esse tipo 
de música – o espaço nesses pontos de venda é exíguo e caro e, para que 
um CD seja exposto neles, precisa trazer um alto índice de vendas por 
exemplar. 

Por outro lado, lojas virtuais, que podem alocar seus centros de dis tri-
buição em espaços com custo mais baixo e que têm formas de exibição das 
opções também pouco custosas, podem oferecer o envio ou download de 
um número maior de opções. Assim, tais lojas podem atingir não apenas o 
público de música clássica em geral, mas também aqueles de compositores 
não tão conhecidos dentro do universo da música clássica. A loja virtual 
iTunes, por exemplo, que comercializa músicas que são distribuídas 
pelo download do arquivo da música comprada, não apenas chega a esse 
público, mas o faz de maneira tão segmentada que seu percentual de venda 
de clássicos dobra em relação ao tradicional, atingindo 12%. Nesse caso, 
a forma de armazenamento e distribuição influi diretamente sobre os 
custos. A variação do modelo de venda torna o que é impraticável em um 
tipo de loja, bastante rentável em outro. Mais do que segmentado, esse é 
um mercado que Anderson (2006) define como de nicho. Os públicos, 
que nunca tiveram perfil unificado, encontram respaldo e incentivo à sua 
multiplicidade.

No jornalismo, questões físicas, como custos de impressão e distribui-
ção de jornais e revistas e limitação da amplitude do espectro radiofônico 
colocam-se como elementos dificultadores para que veículos impressos e 
eletrônicos se direcionem a pequenos nichos de público. Mesmo na TV 
por assinatura, com emissoras numericamente muito superiores às de sinal 
aberto, a grande importação de conteúdo prejudica o surgimento de uma 
variedade de produções nacionais, inclusive jornalísticas3. 

É na internet que o conceito de cauda longa encontra espaço para 
influenciar a atividade jornalística. Grandes revistas informativas, redes de 
TV e rádio e jornais de ampla circulação ganham também uma existência 
digital. Além desses veículos de massa, que se estabelecem na internet, mas 
têm existência anterior a ela, são implementados contrapontos virtuais à 
lógica de massa, tratando temáticas semelhantes a partir de uma diversidade 
de abordagens. Um exemplo é a cobertura das eleições presidenciais de 2010. 
Jornalistas com pontos de vista variados complementaram, responderam, 
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reafirmaram ou desmentiram, por meio de sites na internet, a cobertura 
da campanha praticada por veículos de massa como TVs, rádios, jornais e 
revistas, além dos portais. 

Os portais jornalísticos, aliás, seguem um modelo próprio. No âmbito 
da internet, representam o jornalismo de massa, o mainstream editorial e 
empresarial4. O outro extremo dessa linha de conteúdo são os blogs e canais 
do YouTube, em que encontram espaço profissionais reconhecidos, ligados 
ou não a grandes grupos, e jornalistas recém ingressados no mercado de 
trabalho, além do conteúdo publicado por não jornalistas5. 

Assim, coexistem, na internet, veículos sob a lógica do mainstream; veí-
culos alheios a essa lógica, mas que também respondem às características 
do jornalismo profissional; e muitos outros tipos que não correspondem 
à caracterização tradicional do jornalismo. Tais sites também continuam 
dividindo a atenção do público com veículos impressos e eletrônicos. Há, 
portanto, uma profusão de informações, jornalísticas ou não, trazidas a 
público numa escala quantitativa e qualitativa (no sentido da diferença de 
abordagens e formatos) impraticável antes das possibilidades digitais6.

Essa profusão de informações encontra, enquanto também é possibili-
tada por, um tipo diferente de relação dos públicos com os conteúdos que 
acessam, sejam eles jornalísticos ou não. Tomemos especificamente os 
fluxos informativos digitais. Os públicos que acessam notícias na internet 
têm, se não características próprias, ao menos traços de comportamento 
específicos. 

Por um lado, na internet, alteram-se os formatos de publicação. Ainda 
que potencialmente, deixamos de ser leitores, ouvintes, espectadores e 
convivemos com conteúdos convergentes, que mesclam vídeos, áudios, 
fotos ou galerias de fotos, infografias interativas e estáticas, ilustrações, 
textos escritos, jogos, formulários – mesmo que nossas pesquisas recentes 
apontem que as possibilidades da convergência de formatos sejam pouco 
aproveitadas no noticiário, especialmente nos portais jornalísticos e nas 
instâncias on-line de veículos surgidos antes da disseminação das tecnologias 
digitais. 

Além de podermos ser, concomitantemente, leitores, ouvintes e es-
pe ctadores, dadas as possibilidades de convergência de conteúdos, em 
am bientes digitais somos também usuários, o que, atualmente, significa 
uma maneira de nos relacionarmos com os conteúdos diferente daquela 
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anterior ao surgimento das tecnologias digitais. O termo usuário é comum 
ao menos às áreas de Ciência da Informação e Informática. Remete à ideia 
de utilização, que continua adequada à relação que temos com softwares. 
Mas a ideia de uso começa a ser questionada nos processos informacionais, 
sobretudo em função das possibilidades mais amplas de apropriação, 
alteração, republicação, de produção de conteúdo e de mediação que passa 
a ser possível em ambientes digitais. 

Assim, ao navegar pela internet, somos usuários, internautas, visitantes. 
Ao entrar em contato com notícias, somos leitores, espectadores, ouvin-
tes. Se navegamos por notícias, a maneira como nos relacionamos com o 
conteúdo é, ao mesmo tempo, formada por elementos estabelecidos em 
nosso contato com o telejornalismo, radiojornalismo e jornalismo im-
presso e por possibilidades típicas do ambiente digital, advindas do que 
Bruns (2008) define como produsage.

Produser, o sUjeito das mídias digitais

Para Bruns (2008), a digitalização modifica a maneira como nos rela-
cionamos com outras pessoas, produtos e conteúdos (delimitados por 
ele como informação, conhecimento e trabalho criativo). O autor parte 
da descrição da cadeia de valores da produção industrial, que segue 
linearmente do produtor para o distribuidor e, então, para o consumidor 
– sem desconsiderar a possibilidade de feedback, de modo a que se altere a 
produção, de acordo com as necessidades do consumidor – para afirmar 
que a demanda por participação nesses fluxos cresceu a ponto de, muitas 
vezes, invertê-los parcialmente. Assim, aquele que tradicionalmente se 
encontrava no papel de consumidor ou usuário passa a assumir instâncias 
de produção e mediação. 

Bruns (2008) não desconsidera as possibilidades de resposta individual 
e social, amplamente discutidas nos estudos culturais. Mas destaca que 
a cadeia de produção industrial é unilateral. Ou seja, em se tratando da 
produção de um carro ou de uma reportagem, alguns poucos produtores 
autorizados definem as alternativas que estarão disponíveis à maior parte 
da cadeia, composta pelos consumidores ou usuários.
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Com a disseminação das tecnologias digitais, a ampliação das possi-
bilidades de resposta e apropriação incentiva a demanda por partici pação. 
A necessidade de ir além do feedback na influência já existente do então 
receptor em relação à produção é incentivada e reforçada pelos fluxos 
digitais, que potencializam as relações não apenas com as instâncias de 
produção, mas também entre os sujeitos, até então, em certa medida, 
restritos às instâncias de consumo.

Como destacamos anteriormente, o consumidor e, mais especifica-
mente em nossa discussão, o usuário/leitor/ouvinte/espectador, passa a 
assumir novos papéis, que incluem, muito além do consumo7/recepção 
seguido pelo feedback, a seleção, a produção e a mediação de conteúdos. 
Para Bruns,

Em sua forma digital, o conteúdo (seja informação, co nhe-
cimento ou trabalho criativo) é fácil e rapidamente com par-
tilhável e pode ser alterado, ampliado, recombinado [...]: isso 
significa que o termo consumo, em seu sentido con vencional, 
não se aplica mais, assim como a informação digital não é um 
bem consumível (no sentido de esgotável). (BRUNS, 2008, 
p. 14, tradução nossa)8

No mesmo sentido, Silveira (2009) lembra que a aplicação das dire tri-
zes econômicas que orientam os fluxos de produção e consumo de bens 
tangíveis deve ser vista com ceticismo quando tratamos de bens intangíveis, 
especialmente a informação. Analisando as comunidades de software 
livre, o autor explicita uma de suas lógicas, a de que “códigos bons não 
se desperdiçam, devem ser compartilhados, apoiados e melhorados pela 
sociedade”. (SILVEIRA, 2009, p. 235) 

A apropriação de um código produzido por outro programador em 
busca de novas soluções precede sua necessária modificação e republicação. 
Esse processo, comum ao universo do software livre, ultrapassa seus 
domínios. Silveira aponta as licenças Creative Commons e a Wikipedia como 
instâncias de influência do movimento do software livre. 

Mas esses fluxos de apropriação de um conteúdo publicado por ou-
trem, sua modificação e republicação foram eles mesmos apropriados de 
maneira um tanto ampla pelos internautas. Parte da lógica da produsage, tais 
fluxos apontam para uma relação antropofágica com os conteúdos. Assim, 
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o conteúdo publicado, a partir de sua deglutição, gera recombinações com 
influências e conhecimentos anteriores e estimula a publicação de no-
vos conteúdos, modificados e estendidos, elaborados com base no que foi 
consumido. 

A ideia de antropofagia no contexto das trocas simbólicas busca ins-
pi ra ção na prática indígena de devorar os inimigos mais admirados, 
“deixar-se afetar por estes outros desejados a ponto de absorvê-los no 
corpo, para que partículas de sua virtude se integrassem à química da 
alma e promovessem seu refinamento”. (ROLNIK, 1998, p. 2) A noção 
da deglutição do outro como ápice do reconhecimento de seu valor e 
da revalorização do que é próprio, da convivência das ideias de ruptura 
e permanência (SOUZA, 2007), é elemento central ao movimento 
antropofágico, que compôs a primeira fase do modernismo brasileiro. 

Absorver influências, assim, significa se apropriar de algo, transfor-
má-lo, recriá-lo inscrevendo nele uma marca própria e, ao mesmo tempo, 
absorvendo um algo do que é apropriado, deixando-se influenciar de 
maneira que a forma de se relacionar com as próximas influências sejam 
também fruto desse processo. 

No âmbito da internet, a disseminação do processo de apropriar-se de 
conteúdos, modificá-los e republicá-los amplia a porosidade entre as ins-
tâncias de produção, mediação e recepção. É certo que nunca houve uma 
separação de fato determinada entre essas instâncias, mas o que se torna 
possível com as tecnologias digitais é a formalização pública desse processo 
antropofágico, dos caminhos em parte individuais, em parte sociais de 
geração de sentido, resultando na possibilidade de compartilhamento 
desse caminho e de seus produtos.

Nesse contexto, deixa de fazer sentido falar em consumidor (ou consumer)  
e usuário final (ou end user), visto que a própria ideia de um sujei to que 
consome ou usa os conteúdos que recebe é permeada pelas instâncias que, 
ao diferenciarem-se dela, marcavam suas fronteiras. Assim, a partir da 
sobreposição crescente dos lugares de produtor e usuário, Bruns (2008) 
propõe o conceito de produsage, identificando o sujeito que interage com tais 
fluxos como um produser9.

Bruns (2008) destaca que, a partir dessa relação de apropriação de 
con  teú dos, a cadeia produtor-distribuidor-consumidor é substituída pe-
la conteúdo-produser-conteúdo – vale ressaltar que a ideia de produsage 
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não exclui as relações tradicionais com os conteúdos, ainda que Bruns 
(2008) defenda que, na internet, a própria navegação gera informações 
que frequentemente serão usadas para reconfigurar a experiência dos 
próximos internautas, ou seja, o próprio ato de navegar, em certa medida 
se confunde à ideia de produsage.

Hofkirchner e outros (2007, p. 6, tradução nossa) lembram que a 
tran sição do modelo de usuário final em produser se dá a partir de uma 
postura de contribuição ativa aos conteúdos disponíveis em formatos que 
incluem blogs, wikis e outras plataformas. “Como produsers, geram conteú-
do agregando, fazendo mash-ups, (re)interpretando e distribuindo infor-
mação”10. Assim, alimentam as mídias sociais: serviços disponibilizados 
via internet em que o conteúdo é essencialmente criado ou agregado por 
seus usuários. (DEPAUW, 2009) É o caso do YouTube e dos blogs. Navegar 
pelos dois tipos de repositório de conteúdo é deparar-se constantemente 
com processos de publicação, apropriação, modificação, republicação, em 
que a postura antropofágica é pano de fundo.

Um exemplo é David After Dentist (2009), gravado a partir do banco da 
frente de um carro pelo pai de um menino que acabou de sair do dentista e, 
sentado em sua cadeirinha no banco traseiro, sente-se confuso pelo efeito 
da anestesia. O vídeo original tornou-se um dos mais vistos do YouTube 
nos meses que se seguiram à sua publicação e, como nos exemplos acima, 
foi distribuído, reapropriado, editado, encurtado, recortado, republicado 
por centenas de outros internautas, numa manifestação do que Lemos 
(2005) chama de cultura remix. 

Mas é possível questionar a amplitude da relação antropofágica com 
os conteúdos; do movimento de apropriação, modificação e republicação, 
principalmente quando se olha a partir do que se convencionou chamar 
de Princípio de Nielsen (2006). Com base em uma pesquisa realizada em 
2006, em que foram analisadas postagens de conteúdo em comunidades, 
Jacob Nielsen traçou as bases da lógica que descreve como 90-9-1: 1% 
dos participantes contribui regularmente com conteúdo; 9% o fazem 
de maneira intermitente e 90% absolutamente não contribuem, apenas 
observam as contribuições de outros. 

Entretanto, estudo realizado pelo Ibope em 2010 mostra uma situação 
um pouco diferente. De acordo com o Ibope (2010), no Brasil, 33% dos 
internautas publicam, mantêm ou criam algum tipo de conteúdo. 
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A diferença nos resultados aponta para a atuação dos internautas co-
mo produsers. O estudo do Ibope inclui, na mesma classificação da criação 
de conteúdos, a sua publicação e manutenção. Parece haver, assim, uma 
ampliação de olhar. O próprio Nielsen (2010) explicita que contribuir 
modificando conteúdos previamente disponibilizados é mais fácil e comum 
do que construir algo novo – o autor remete ao Second Life, em que a maioria 
dos inscritos modificava avatares-modelo em vez de criar os próprios. 

Se incluirmos nessa mesma categoria o compartilhamento de conteú-
do, sua amplitude será ainda maior, visto que 83% dos internautas dizem 
exercer essa possibilidade. (IBOPE, 2010) Não se trata de uma classificação 
inadequada. Em uma ambiente de produsage, mediar conteúdos é também 
apropriar-se deles. 

No jornalismo, é recorrente a prática de assinar matérias compostas 
a partir da combinação de informações de várias fontes documentais. 
Provavelmente fazemos isso por acreditarmos que se consultamos várias 
fontes e criamos um conteúdo, trata-se de algo novo, cunhado por nós. 
Mas, em relação ao conteúdo não jornalístico, até que ponto é possível 
afirmar que a mediação de conteúdos implica uma criação? Se um produser 
toma, digamos, uma notícia sobre a alta da cotação do dólar, e se apropria 
dela, mas apenas a ponto de republicá-la em um outro espaço, ainda que 
esse espaço seja semelhante ao primeiro (digamos dois blogs com o mesmo 
perfil ou dois canais do YouTube); se o produser se apropria dessa notícia e 
não altera a maneira como está constituída, mas apenas a reproduz, ainda 
assim sua republicação pode representar um novo conteúdo?

Acreditamos que sim. É provável que se esse produser tomar, por 
exemplo, um vídeo publicado no YouTube e o reproduzir em um outro 
canal do YouTube, o contexto de publicação influencie na maneira como 
o entendemos, formamos sentido a partir dele. Isso porque o conteúdo 
central de qualquer espaço on-line, e como tal nos referimos àquele que 
se procura destacar na construção da página, seja um vídeo do YouTube ou 
uma notícia em um portal, tem seu sentido formado não apenas a partir de 
si, mas também dos outros elementos que compõem a página. O conjunto 
de mediações, de conteúdos apropriados, adequados ao formato quando 
necessário, com ou sem maiores alterações, influencia na formação de 
sentido de cada um dos conteúdos mediados.
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Qualquer espaço de publicação tem elementos indicadores do con-
texto de fruição. Se assistimos a um vídeo no YouTube, o nome do canal, 
os outros vídeos publicados no mesmo canal, a quantidade de acessos 
ao vídeo e ao canal, entre outros, contextualizam nossa relação com 
esse vídeo, que teoricamente é o elemento central de nosso acesso11. Se 
esse vídeo for incorporado a um blog, seu sentido será formado a partir 
de seu conteúdo, mas também tendo como base as postagens anteriores 
e posteriores, os elementos gráficos, as cores, os comentários feitos por 
quem já o assistiu. Tudo isso nos informa do contexto e se soma à nossa 
relação com o vídeo.

Tais elementos podem alterar de maneira significativa o contexto de 
construção de sentido – e o sentido em si. Exemplo disso é um vídeo 
republicado por dezenas de blogs nacionais. Apropriado e recortado por 
um produser e publicado no canal do YouTube denominado mccarlomagno12, 
um trecho do programa eleitoral do presidenciável José Serra ultrapassava, 
até o momento em que este texto estava sendo escrito, dois milhões de 
visualizações. Seu grande atrativo não eram propostas, mas o caráter lúdico 
de uma dupla interpretação, indicada pelos títulos que recebeu tanto no 
canal em que foi primeiro publicado, quanto nos blogs que reproduziram 
o vídeo. 

No vídeo veiculado em seu programa eleitoral, José Serra, ao elogiar 
um cidadão, se refere a “Brasileiros como ele, como a mãe dele, que eu 
conheci também, como a Vânia, que é a sua mulher, como o Damião, como 
a Andréia, como a dona Maria”. (AGUIARI, 2010) O trecho do vídeo foi 
recortado de forma a retirar parte da palavra brasileiros e recontextualizado 
por títulos que indicavam para uma interpretação relacionada ao caráter 
sexual. Além do título, alguns blogs incluíram frases como “E o troféu 
pac-man vai para”13, uma alusão ao jogo em que o personagem central 
devora todos os pixels reluzentes que consegue encontrar, ou “Até a minha 
mulher, Vânia…”14. Assim, o contexto aponta para uma possibilidade de 
construção de sentido específica, diversa daquela pretendida quando da 
veiculação no programa eleitoral.

Apropriado e republicado, o vídeo instiga novos jogos de sentido, 
interpretações que podem estimular a criação de novos conteúdos, em 
um processo descentralizado e, em certa medida, independente do objeto 
que se pretendia dar a conhecer inicialmente. Se o vídeo estivesse no site 



JOANA zILLER E MARIA APARECIDA MOURA _ 235

oficial da campanha de Serra, dificilmente se estimulariam esses jogos de 
sentido. São os elementos além do vídeo que incentivam a busca por novas 
construções de significado. 

No contexto de nossa discussão, as possibilidades advindas da lógica 
da produsage, como o vídeo da campanha política de Serra, ganham em 
relevância se pensarmos seu potencial informativo. Um exemplo é o vídeo 
Cala a boca Galvão Copa 2010 Brasil x Coréia do Norte15, em que um produser 
se apropria de imagens veiculadas pela TV Globo e acrescenta elementos 
gráficos, como balões e textos, que destacam uma faixa estendida na 
arquibancada, ao fundo da imagem, em que se lêem as palavras Cala boca 
Galvão (sic). O placar do jogo, seus lances e gols deixa de ser elemento 
central. É o produser, a partir de sua pequena modificação, quem aponta 
uma outra informação que estava contida no vídeo, ainda que nem 
todos a percebessem. A faixa que ganha destaque informa, ainda que não 
jornalisticamente, sobre o descontentamento de parte do público em 
relação à maneira como uma grande rede de TV constitui a transmissão 
de jogos de futebol, à equipe que assume esse trabalho. É uma resposta 
analógica digitalmente amplificada pela atuação de um produser.

Ainda que esse vídeo, como o que citamos sobre a campanha de José 
Serra, tenha sido inicialmente produzido por profissionais, foi apropriado e 
republicado por produsers que deixaram sobre ele marcas que reconstroem o 
processo de significado e interpretação, impingindo a esse vídeo uma nova 
assinatura que convive com a primeira, de quem o produziu originalmente. 
Essa percepção é compartilhada por produsers que, entrevistados,16 afirmam 
que a relação com o conteúdo selecionado a partir de outras fontes e 
republicado ou compartilhado incorpora elementos de criação.

Assim, ao gravar uma reportagem da TV e disponibilizá-la no YouTube, 
mesmo que sem nenhuma interferência direta sobre o seu conteúdo, como 
a inserção de comentários, legendas ou elementos gráficos; ao copiar e 
colar o texto de uma notícia veiculada por um site ou jornal; ao capturar e 
disponibilizar trecho de um áudio, o produser enxerga naquele conteúdo um 
tanto de seu trabalho incorporado, o que concederia uma assinatura parcial 
daquele conteúdo – vale dizer que, via de regra, mantêm-se as assinaturas 
originais. O que concede ao conteúdo essa assinatura parcial, esse caráter de 
enunciação conjunta, é o trabalho de seleção e, muitas vezes, adequação às 
especificidades17 de cada plataforma de publicação.
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Ainda que muitas vezes não permitida pela legislação nem pelo termo 
de compromisso com o qual os produsers precisam concordar para se 
inscreverem nessas plataformas, esse tipo de conteúdo é recorrente nas 
mídias sociais. Basta acessar a página de canais mais vistos do YouTube 
para confirmar que a quantidade daqueles que se destina exclusivamente 
a selecionar e reproduzir conteúdo da TV é expressiva – atualmente, em 
torno de 1/3 dos canais mais vistos no último mês tem esse perfil18.

Tais práticas, ainda que não aprovadas pelas regras explicitadas, acabam 
estimuladas por mecanismos típicos da produsage. O YouTube, por exemplo, 
permite que os vídeos publicados em seu site sejam republicados em 
outros desde que sigam seu formato de republicação. Para facilitar essa 
prática, inclusive, disponibiliza próximo ao vídeo um código que, copiado 
e colado em outros sites, incorpora o vídeo ao conteúdo desses sites.

A republicação também é estimulada por outras plataformas, como 
Facebook e Twitter19. Ambos reproduzem o conteúdo de links com par-
tilhados por produsers sem que para acessá-los seja necessário deixar o site. 
No caso do Facebook, essa reprodução é parcial para links e completa 
para vídeos, enquanto no Twitter ela é restrita ao conteúdo postado nas 
plataformas parceiras.

Portanto, por mais que se criem regras que limitam a apropriação, a 
me dia ção e o compartilhamento, tais práticas continuam fazendo parte 
da rotina dos produsers. Não por acaso. Essas práticas estão amplamente 
incorporadas aos fluxos de conteúdos digitalizados implementados por 
produsers. Vale questionar, assim, como o jornalismo incorpora essas práti-
cas e é incorporado por elas.

Produsage e jornalismo

A apropriação de conteúdos, modificação e republicação de acordo com 
os princípios da produsage também é encontrada no jornalismo, especialmen-
te fora dos sites que seguem a lógica do mainstream. Entre os exemplos, é 
possível citar os jornalistas Paulo Henrique Amorim e Luis Nassif. 

Amorim, em seu blog Conversa Afiada20, frequentemente não apenas 
coloca links para notícias de outros veículos que tratam de assuntos 
comentados por ele, como também reproduz, integral ou parcialmente, 
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as notícias publicadas nesses veículos. Assim, constrói postagens a partir 
da contextualização de notícias de outros veículos, que passam a poder ser 
lidas também de acordo com os elementos disponibilizados por ele.

Um exemplo é a postagem Uma análise da violência no Rio. Antes que a Globo 
destrua o Rio. (AMORIM, 2010) O texto é aberto por uma reprodução da 
capa do jornal O Globo, a que se seguem comentários analíticos e chamadas 
para outras postagens que o jornalista pretende relacionar ao tema, além de 
links de textos publicados no mesmo veículo, selecionados e comentados 
por Amorim. Estes, ajudam a entender outros lados da história. Por fim,  
é reproduzido um texto de repórter da BBC Brasil. 

Ao entrecruzar tais notícias, e elas aos seus comentários, Amorim dá 
novo contexto de formação de sentido ao conteúdo jornalístico. Outros 
jornalistas que migraram para a construção de conteúdos em blogs tam-
bém experimentam formatos diferentes. Luis Nassif21, por exemplo, não 
apenas adiciona novos títulos em notícias reproduzidas (NASSIF, 2010a), 
como também republica conteúdos indicados por leitores e originalmente 
publicados em outros veículos, incluindo os comentários de quem en-
viou a indicação. (NASSIF, 2010b) A reprodução de conteúdo, sempre 
com indicação da publicação original, também se dá no blog de Ricardo 
Noblat22. 

Nos portais jornalísticos, esse tipo de prática não é comum. O que se 
vê é o aproveitamento de conteúdos produzidos por parceiros ou outros 
veículos do mesmo grupo na tentativa de se construírem reportagens 
convergentes. Mesmo entre os blogs de jornalistas incorporados aos 
portais é incomum encontrar a apropriação, modificação e republicação 
de conteúdos nos moldes da produsage. 

Portanto, o jornalismo de massa hesita em incorporar tais lógicas. Mas o 
inverso não é verdadeiro. Produsers incorporam amplamente os conteúdos 
jornalísticos produzidos por portais, blogs, TVs, rádios, jornais, revistas. 
A reprodução/mediação de notícias é uma das tônicas nos sites de redes 
sociais: 60% dos usuários de sites de redes sociais afirmam obter nesses 
sites toda a informação necessária à sua atualização. (IBOPE, 2010) 

A relação entre o jornalismo e os sites de redes sociais é profunda.  
De acordo com o Ibope (2010), 35% dos usuários do Twitter dizem seguir 
jornalistas ou sites de notícias; 37% dos usuários de redes sociais dizem 
que o principal motivo para acessarem as redes é a busca por informações; 
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45% dizem que as redes sociais substituem os portais jornalísticos na busca 
por informações.

Esses dados apontam para algumas questões. A primeira delas é a 
diferença no tipo de mediação disponível. Em um contexto em que nos 
tornamos todos mediadores/produtores, é possível escolher entre priorizar 
as instâncias tradicionais; priorizar instâncias alternativas, que podem incluir 
de familiares e colegas de trabalho a fontes primárias de informação, como 
pesquisadores e instituições acadêmicas; ou estabelecer um equilíbrio 
entre elas. O papel de mediador privilegiado entre as informações e os 
públicos, assim, não é reconhecido exclusivamente como de jornalistas. 
Há, nessa conjugação de mediadores/produtores, a reafirmação da ideia 
de convivência das culturas de massa e de nicho que é tão cara à noção de 
cauda longa. (ANDERSON, 2006) 

Outro fator importante advindo do estudo da análise do Ibope (2010) é 
que, se uma fatia crescente de produsers utiliza os sites de redes sociais pa ra 
acessar informação, teremos que ou os sites de redes sociais reúnem inter-
nautas que antes utilizavam os portais como fontes de informação, atraindo 
para si uma fatia da potencial audiência desses, ou há uma inclusão de novos 
públicos, que não se informavam pelos portais e que passaram a fazê-lo 
também (ou, sobretudo) na internet, por meio de sites de redes sociais.

Essas questões apontam, ao mesmo tempo, para o nosso desco nhe ci-
mento das dinâmicas implícitas à produsage e à relação antropofágica com 
os conteúdos e para a profundidade da influência de tais lógicas sobre o 
jornalismo – ou, ao menos, sobre a maneira como os públicos se relacionam 
com as notícias.

conclUsões

As alterações dos fluxos de mediação, produção e acesso influenciam 
não apenas a relação estabelecida com notícias na internet, mas também 
fora delas, nos veículos impressos e eletrônicos. Por um lado, enten der 
esses fluxos é fundamental para se pensar o jornalismo como modelo 
de negócio. Se tomarmos a apropriação, modificação e republicação de 
conteúdos pelos produsers, ou a mediação e o acesso, veremos que na grande 
maioria dos casos parte-se de um conteúdo pré-existente para se criarem 
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outros, fruto da relação antropofágica que passa a ser passível de registro 
e distribuição.

Essas alterações não significam uma desvalorização do jornalismo, mas 
sua apropriação dentro de lógicas de acesso diferentes. Entendê-las e ser 
capaz de gerar remuneração a partir delas talvez seja um dos grandes de-
safios para os quais precisamos encontrar solução.

Se é preciso pensar as relações de mercado, talvez seja ainda mais im-
portante repensar as relações entre quem produz as notícias e aqueles que, 
tradicionalmente, as recebem ou acessam. As práticas de compartilhamento, 
apropriação, mediação mostram que os públicos tiveram seus perfis, ou ao 
menos a maneira de se relacionar com conteúdos, alterados.

Ainda que, de acordo com a ideia de cauda longa, possam conviver 
ini ciativas jornalísticas de massa e de nicho, é importante que nos pergun-
temos se a postura do jornalista não precisa ser questionada. Continuamos, 
tanto nas iniciativas do mainstream quanto em muitas daquelas que se 
pretendem diversas a essa lógica, falando para os públicos, em vez de falar 
com eles.

notas

1 Em 2009, o Super Notícia, maior jornal popular do país, tinha circulação pouco inferior 
à Folha de S. Paulo e superior a O Globo. Naquele ano, a Folha teve circulação média 
diária de 295.558 exemplares; o Super, 289.436; e O Globo, 257.262. (ANJ, 2010)

2 Segundo Scalzo (2003), a Academia de Medicina do Rio de Janeiro publicou em 1827 
o primeiro número de O Propagador das Ciências Médicas.

3 Ainda que a TV por assinatura possibilite o acesso a canais all news de diversos países, 
o que pode colaborar para que se acessem pontos de vistas diferentes do mesmo 
objeto, para tal é preciso no mínimo entender os idiomas nos quais são elaborados 
os noticiários, o que representa um obstáculo ao estabelecimento de relações de 
significado múltiplas.

4 Uma parcela significativa dos maiores portais noticiosos do Brasil faz parte de grandes 
grupos de comunicação. Para citar alguns dos mais importantes, o UOL compõe o 
Grupo Folha, que tem a Folha de S. Paulo como seu veículo mais tradicional; o G1 
é parte das Organizações Globo; O Terra compõem uma rede de portais estabelecida 
em 11 países.

5 Não estamos afirmando que esses produzam jornalismo. Ainda que não seja esse o 
foco do trabalho e que estejamos, no fim de 2010, em um momento de indefinição 
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legal, vale dizer que vemos a questão de maneira similar à de Gradim (2007, p. 91): 
“Dar notícias, comunicar, partilhar informações ou opiniões, contar histórias, é algo 
que todos podemos fazer, e fazemo-lo muito. Fazer disso profissão e modo de vida,  
é ser jornalista.”

6 É muito importante destacar que não é a tecnologia digital que inaugura a capacidade 
da sociedade de multiplicar tais fluxos. Ao contrário, esses fluxos são parte de um 
cenário socioeconômico e cultural que possibilita a disseminação de tais tecnologias e 
se apropria delas.

7 Ainda que Axel Bruns (2008) use o termo consumo no sentido de mercado, quando 
nos referimos à palavra o fazemos com outro foco, baseado na ideia de algo que é 
absorvido.

8 In its digital form, content (whether representing information, knowledge, or creative 
work) is easily and rapidly shareable, and can be modified, extended, recombined [...]: 
this means that the term ‘consumption’ in its conventional sense no longer applies, as 
digital information is a non-rival good which is not consumed (used up). 

9 Ainda que prefiramos adotar palavras em português, não vamos traduzir os termos 
de Bruns pela dificuldade em encontrar uma palavra correspondente que não se 
assemelhe a um erro ortográfico na hora de grafar palavras já existentes. Esperamos, 
assim, evitar confusões conceituais.

10 As produsers they generate content by aggregating, mashing-up, (re)interpreting and 
distributing information.

11 Dizemos teoricamente porque são possíveis ocasiões em que o número de acessos, 
por exemplo, seja mais importante do que o próprio vídeo.

12 http://www.youtube.com/user/mccarlomagno
13 http://www.caixapretta.com.br/2010/08/esqueca-jose-mayer-o-comedor-do-

momento-e-o-jose-serra/
14 http://www.uhull.com.br/08/17/serra-o-comedor/
15 http://www.youtube.com/watch?v=guxQ9zswqSQ
16 Para nossa pesquisa de doutorado, em andamento, foram entrevistados blogueiros e 

proprietários de canais do YouTube cujas publicações obtêm altos índices de acesso. 
Também foram entrevistados usuários desses blogs e canais do YouTube.

17 Plataformas como o YouTube, por exemplo, recebem vídeos em formatos e com tamanhos 
limitados, o que muitas vezes leva o produser a ter de converter o vídeo original ou 
dividi-lo em mais de uma parte para que seja possível sua disponibilização na íntegra.

18 http://www.youtube.com/channels
19 http://www.twitter.com
20 http://www.conversaafiada.com.br
21 http://www.advivo.com.br/luisnassif
22 http://www.blogdonoblat.com.br
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Jornalismo em microblogs: um estudo das 
apropriações jornalísticas do Twitter

Gabriela Zago e Raquel Recuero

introdUção

O presente trabalho tem por objetivo buscar identificar as apropria-
ções para o jornalismo de um formato específico da web – o microblog. 
Em linhas gerais, um microblog seria um formato de publicação derivado 
do blog caracterizado pela limitação de tamanho para a disponibilização de 
conteúdos, o que possibilita uma maior agilidade no compartilhamento de 
informações. O fenômeno de microblogging é relativamente recente, tendo 
sido iniciado em meados do ano de 2006, com o surgimento de ferramentas 
como Twitter1 e Jaiku. Como toda nova ferramenta, surge a possibilidade 
de utilizá-la para diversas finalidades, inclusive para o jornalismo. 

O trabalho está dividido em três seções, seguidas de uma conclusão.  
Em um primeiro momento, discute-se brevemente apropriação, microblogs 
e webjornalismo. Logo após, são apresentadas as formas de uso dos microblogs 
identificadas a partir de um estudo exploratório da ferramenta Twitter, 
através de uma análise de conteúdo realizada em maio de 2008 e refeita em 
2010, em um total de 566 contas de jornalistas, de empresas jornalísticas 
ou de outras fontes com conteúdo jornalístico. Foram identificados os 
usos feed, alerta, bastidores, cobertura, notícia curta, pessoal, programação 
e misto.
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ciBercUltUra, apropriação e jornalismo

Apropriações são um aspecto típico do contexto da cibercultura.  
Os usuá  rios tendem a usar as ferramentas não apenas nas maneiras espe-
ci fi ca das pelos desenvolvedores, mas também de modos não imaginados 
e inventivos. Mensagens SMS, por exemplo, foram criadas inicialmente 
para troca de dados entre celulares. Seus usuários, entretanto, apropria-
ram a tecnologia para várias outras atividades, como para organizar smart 
mobs (RHEINGOLD, 2002) ou obter ajuda após tragédias em lugares de 
difícil acesso, como aconteceu por ocasião do tsunami de 2004 na Ásia. 
(LEMOS; NOVAS, 2006)

A apropriação é entendida neste artigo do mesmo modo que em Lemos 
(2004), baseado na sociologia dos usos de Perriault, como o modo criativo 
adotado pelos usuários de Internet, muitas vezes bastante diferentes da 
proposta original dos sistemas, em um contexto de cibercultura. Apro-
priações jornalísticas do Twitter, nesse sentido, seriam as formas pelas 
quais a ferramenta de microblog é adaptada por jornalistas e organizações 
jornalísticas para finalidades jornalísticas, como para reunir notícias, 
reportar acontecimentos originais, ou monitorar feedback. Considera-se 
que as diferentes formas de utilização do Twitter para o jornalismo seriam 
apropriações, na medida em que são respostas criativas dadas por veículos, 
jornalistas e organizações jornalísticas para a veiculação de notícias ou 
de outras informações ligadas à prática jornalística através de um canal 
originalmente criado para a publicação de informações de caráter pessoal, 
conforme se verá adiante. 

Microblogs e jornalismo

Microblogs podem ser considerados como um tipo de “blog simplifica-
do”. A principal diferença diz respeito ao fato de que as atualizações são 
limitadas em tamanho (no Twitter, por exemplo, uma atualização não 
pode exceder 140 caracteres). Esse tamanho é relacionado ao tamanho 
máximo para uma mensagem SMS – 160 caracteres – com espaço extra 
para se adicionar um nome de usuário do Twitter.
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Essas atualizações curtas permitem uma maior portabilidade da infor-
mação. Devido à versatilidade do formato, microblogs podem ser atua-
lizados a partir de uma série de diferentes dispositivos, como celular, 
mensageiros instantâneos e web. Além de possuir as mesmas características 
básicas de um blog (como atualizações em ordem cronológica inversa ou 
conteúdo distribuído por RSS), microblogs possuem ainda duas outras 
características: arquitetura aberta e mobilidade. Sua arquitetura aberta é 
devido ao fato de que a API do Twitter é parcialmente liberada – o que 
possibilita a criação de mashups e aplicativos derivados, por exemplo.  
A mobilidade é traduzida pelo fato de que pode ser atualizada a partir 
de dispositivos móveis, o que permite utilizar a ferramenta para notícias 
instantâneas e notificações em tempo real.

Assim como os blogs (AMARAL; RECUERO; MONTARDO, 2008; 
BRUNS, 2005), microblogs também podem ser apropriados para os propósi-
tos mais diversos (JAVA et al., 2007; MISCHAUD, 2007), até mesmo para 
o jornalismo.

O jornal The New York Times usou a expressão “microjornalismo” no 
começo de 2008 para se referir à apropriação da ferramenta para difusão 
de notícias. (COHEN, 2008) Ainda antes disso, Java e outros (2007) 
apontaram “reportar notícias” como um dos principais usos dos microblogs 
(junto com “assuntos corriqueiros”, “conversações” e “compartilhar infor-
mações/URLs”).

Embora não prevista inicialmente, a utilização dos microblogs para o jor-
na lismo é uma atividade que vem se consolidando aos poucos, em parte 
devido à versatilidade do sistema de edição de um microblog. E à medida que 
esse uso cresce, mais e mais apropriações são reveladas. Além do Twitter, 
é ainda possível observar práticas jornalísticas em outras ferramentas 
de microblog, ou ainda sites que se utilizam deste conceito para veicular 
notícias, como no caso do 20Palabras.com, da Argentina2. 

O uso do formato blog ou microblog para a difusão de notícias não assegura 
que se esteja diante de uma forma alternativa e inovadora de produção de 
notícias. Vai depender de como as pessoas ou as organizações jornalísticas 
irão se apropriar dos recursos fornecidos pelo formato. 

Para Mielniczuk (2003), a evolução histórica do webjornalismo teria 
passado por três fases: na primeira fase, nos primórdios da web, o web-
jornalismo se caracterizaria pela mera transposição do conteúdo produ-
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zido para outros meios. Em um segundo momento, os veículos passaram 
a explorar alguns recursos da web (em uma fase que a autora chama de 
“metáfora”). Por fim, a terceira fase do webjornalismo, iniciada no país 
por volta dos anos 2000, seria caracterizada pela produção de produtos 
jornalísticos específicos para veiculação na web, os quais exploram as 
características da Internet.

Para melhor compreender as constantes transformações do web jor-
na lismo, também é preciso levar em conta as especificidades do am bien te 
da web para a prática jornalística. Algumas dessas especificidades decor-
rem das características do webjornalismo (MIELNICZUK, 2003), como 
o hipertexto, ou a possibilidade de se conectar blocos de informação que 
associam informações passadas e futuras ou textos de uma e outra fonte; e 
a interatividade, ou a possibilidade de que as pessoas possam interagir no 
mesmo suporte, trocando ideias e informações. A partir dessas especifici-
dades da web para a prática jornalística, Bradshaw (2007) propôs o modelo 
de diamante da notícia (news diamond). Para o autor, o primeiro passo da 
produção jornalística na web seria o alerta de aconteci mento, uma atuali-
zação curta dando conta que determinado fato aconteceu. E is so, segundo 
o autor, poderia ocorrer em um microblog como o Twitter, por exemplo. 
Após esse primeiro passo, partir-se-ia para a produção de con teúdos jor-
nalísticos mais detalhados, para serem disponibilizados em outros espaços 
da web.

Outro aspecto que deve ser levado em conta é a relação entre mobi-
lidade e jornalismo. O papel do jornalismo móvel (SILVA, 2007) cresce à 
medida em que os dispositivos móveis se tornam cada vez mais poderosos 
e acessíveis. Pode-se usar aparelhos móveis, como o celular, tanto para 
a produção de conteúdo jornalístico diretamente a partir do local dos 
acontecimentos, como também para a leitura e acompanhamento dos fatos 
jornalísticos que acontecem no mundo, o que pode vir a alterar a relação 
do indivíduo com a notícia.

Aspectos como as especificidades da web para a produção jornalística e 
a mobilidade podem resultar em particularidades para a prática jornalística 
em microblogs. A própria produção de conteúdo precisa respeitar as 
especificidades do meio (como no caso da limitação de tamanho). Nem 
sempre a mera transposição das manchetes produzidas para o jornal online 
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será suficiente para atingir um resultado original nos microblogs, conforme 
se discutirá adiante.

apropriações jornalísticas do twitter

Tendo em vista as características e especificidades dos microblogs e a pos-
sibilidade de utilização do formato para o jornalismo, a presente seção pre-
tende discutir, em termos gerais, algumas das apropriações dos microblogs 
para o jornalismo, identificadas a partir de um estudo exploratório realiza-
do junto à ferramenta Twitter.

A escolha do Twitter como objeto deste trabalho se deu pelo fato de 
que a ferramenta é, tanto atualmente quanto à época de realização do 
estudo, dentre as ferramentas de microblogging existentes, a que mais possui 
usuários no mundo todo. Em setembro de 2010, segundo Rao, havia 175 
milhões de usuários registrados. Por ser a mais usada, é também onde 
se supôs que se teria mais chance de encontrar uma maior variedade de 
apropriações jornalísticas para o formato.

Procedimentos metodológicos

Tendo em vista o objetivo de identificar as diferentes apropriações dos 
microblogs para o jornalismo, realizou-se um estudo exploratório das apro-
priações jornalísticas da ferramenta de microblog Twitter. Em um primeiro 
momento, foi feita a análise de conteúdo de uma amostra aleatória de 
566 contas ativas no Twitter (com pelo menos uma atualização no ano de 
realização do estudo) de organizações jornalísticas, jornalistas, blogs e mídia 
colaborativa, de modo a identificar como o Twitter estaria sendo usado para 
o jornalismo por esses entes. Os perfis jornalísticos foram identificados 
a partir de uma busca por palavras-chave (como por exemplo, media, 
jornalismo, periodismo etc.) feita através do Twitter People Search3. Para 
cada perfil, as 20 últimas atualizações foram levadas em consideração na 
análise de conteúdo. Dentre os 566 perfis identificados e analisados, ha-
via perfis em 5 idiomas diferentes (inglês, português, espanhol, francês e 
alemão; a maior parte deles – 75,97% – em inglês), de 28 países diferentes –  
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a ideia era tentar ser o mais abrangente possível na amostra. Após isso, 
todos os perfis foram classificados conforme o uso predominante con-
ferido às 20 últimas atualizações do perfil. Os dados foram coletados 
manualmente, conta por conta, ao longo do mês de maio de 2008. Dados 
gerais sobre cada conta também foram coletados, como idioma, assunto, 
oficialidade, ferramenta mais usada para fazer atualizações, forma de 
atualização, fonte das informações, presença de links, local para onde 
apontam os links, tipo de URL, total de seguidores, total de seguidos, 
perfis seguidos, e número total de atualizações.

Como os dados de uma pesquisa sobre a apropriação conferida por 
perfis jornalísticos no Twitter em 2008 poderiam estar defasados em 2010, 
procurou-se realizar uma nova análise dos mesmos perfis, de modo a 
verificar possíveis modificações na forma de apropriação da ferramenta 
para práticas jornalísticas. Assim, buscou-se utilizar as mesmas categorias 
quanto ao uso do Twitter (Tabela 1) para analisar novamente os 566 perfis 
no mês de novembro de 2010. Porém, ao se acessar cada um dos perfis, 
percebeu-se que alguns deles não estavam mais acessíveis, ou não estavam 
mais sendo atualizados4. Assim, a nova análise se restringiu a 406 dos 566 
perfis originalmente analisados em 2008.

Em um primeiro momento, são apresentados e discutidos os resulta-
dos obtidos na análise de conteúdo realizada em 2008. Posteriormente, 
discute-se a evolução da apropriação por esses mesmos veículos, a partir da 
discussão dos resultados obtidos com os 406 perfis analisados em 2010.

Resultados

Os principais usos identificados para as 566 contas foram: feeds, aler ta, 
bastidores, cobertura, notícias curtas, programação, pessoal, e misto, dis-
tri buídos conforme pode ser observado na tabela 1. 

Esses resultados também foram comparados às outras variáveis anali-
sadas (como presença de links nas atualizações e número de contatos de 
cada conta). Devido ao alto número de perfis falsos na ferramenta, pro-
curou-se, ainda, classificar as contas conforme sua “oficialidade” – se fo-
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ram criadas ou não pela organização jornalística que representam. Das 
con  tas analisadas, 42,93% foram identificadas como oficiais, 10,43% como 
não oficiais, e em 46,64% dos casos não foi possível detectar se a conta era 
oficial ou não. Dada a relativa facilidade que se tem em criar uma conta 
no Twitter associada ao conteúdo de um feed, o que se observa é uma 
expressiva quantidade de contas não oficiais. Isso fica ainda mais explícito 
quando se consegue encontrar duas ou mais contas com o mesmo nome e 
com praticamente o mesmo conteúdo5.

Tabela 1 – Usos jornalísticos identificados nas contas analisadas

Uso # %

Feed 398 70.32

Bastidores 42 7.42

Alerta 36 6.36

Cobertura 25 4.42

Misto 19 3.36

Pessoal 18 3.18

Notícia curta 15 2.65

Programação 13 2.30

Total 566 100

a) Feed – essa classificação foi usada para contas predominantemente 
usadas como um feed de notícias – ou porque o conteúdo é proveniente 
de um RSS de outro site, ou porque adotam um estilo parecido com o de 
um feed – de se apresentar as notícias em ordem cronológica inversa, com 
manchete e link. Esse uso foi identificado em 70,32% dos dados analisados 
(Tabela 1).

É o que ocorre, por exemplo, nas contas de veículos como o G1 e El 
Tiempo, conforme se vê no quadro 1. 
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Quadro 1 – Exemplos do uso “Feed” no Twitter.

G1 - http://twitter.com/g1
Acidente na Ponte do Piquei provoca lentidão na Marginal Tietê http://tinyurl.
com/4p9lch
18 minutes ago from web

Eltiempocom - http://twitter.com/eltiempocom
Interpol verifica identidad de guerrillero ‘Antonio’ detenido en Ecuador: 
El diario El Comercio de es .. http://tinyurl.com/63w5ll6 
42 minutes ago from twitterfeed

Em mais da metade dos casos (61,81%), as contas identificadas como 
sendo desse tipo de uso eram atualizadas a partir da ferramenta Twitterfeed 
(http://twitterfeed.com). Trata-se de um site criado a partir da API do 
Twitter que permite a transposição do conteúdo de um feed preexistente 
para uma conta do Twitter.

A maior parte das fontes desse tipo de apropriação era constituída por 
veículos tradicionais (69,35%), como emissoras de rádio e televisão, im-
prensa e veículos de Internet associados a conglomerados midiáticos. Fon-
tes pessoais ou jornalistas não foram identificadas como realizando esse 
tipo de uso, o qual pressupõe uma certa regularidade no formato das 
atualizações, e, talvez por conta disso, tenha predominado na forma de 
atualização automática (81,16%). 

Quanto aos links, nota-se em relação aos feeds o predomínio de contas 
com links (94,22%). Isso pode se dar pelo fato de que os feeds, na maior 
parte das vezes, se valem de conteúdo produzido para outros meios, o que 
pressupõe que a informação já tenha sido dada em outro espaço da web 
antes de ir parar no Twitter, e, portanto, é possível fazer um link para ela.

Por volta de 30% das contas usadas para feed não seguem ninguém,  
o que pode ser explicado pelo fato de que muitas contas são automáticas, 
e, dentre estas, muitas podem ser não oficiais. 

Pelo fato de muitas das contas de feeds serem automáticas, pode-se 
observar que muitas das usadas para essa finalidade possuem uma grande 
quantidade total de atualizações, chegando a até mais de 10.000 atualizações 
até maio de 2008.
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b) Bastidores – essa classificação foi utilizada para quando as contas 
traziam informações extras sobre o veículo ou sobre o processo de produção 
da notícia, ou convocavam usuários do Twitter a colaborarem ou visitarem 
o site de um determinado veículo/programa como um todo. Esse uso foi 
identificado em 7,42% das contas (Tabela 1). Exemplos dessa utilização 
podem ser observados no quadro 2.

Quadro 2 – Exemplos do uso “Bastidores” no Twitter

MelodyTaylor - http://twitter.com/MelodyTaylor
I am building my rundown for our news at 11. We have four crews covering today’s 
primary, in Raleigh and throughout Charlotte.7

04:37 PM May 06, 2008 from web

Contrepoint - http://twitter.com/Contrepoint22
Le numéro 9 de contrepoint sera distribué la semaine prochaine dans les universités 
parisiennes8 
09:14 AM March 26, 2008 from web

A atualização das contas de bastidores costuma ser feita pela web, por 
SMS ou então por aplicativos derivados construídos a partir da mani-
pulação da API do Twitter. Essas fontes de atualização caracterizam uma 
atualização manual do Twitter – o que de fato foi constatado em 100% 
dos casos de contas usadas para bastidores. Das contas identificadas como 
tendo esse uso, pelo menos a metade (52,38%) tinha como fonte um 
jornalista vinculado a veículo jornalístico. Onze contas estavam associadas 
a veículos tradicionais.

Nos dados encontrados referentes a esse tipo de conta, a presença de 
links é variável, predominando a presença esporádica destes. Isso pode ser 
explicado pelo fato de que, nessas contas, o foco não é nas matérias em si, 
e sim nos bastidores da produção das notícias, com informações extras, 
adicionais, em relação à produção jornalística tradicional do veículo. 
Assim, nem todas as matérias são mencionadas, o que faz com que nem 
todas as atualizações tenham links.

Como se trata de uma utilização bastante específica do Twitter, não 
foi encontrado nenhum caso em que essa atualização se dê de forma 
automática, o que pressupõe conteúdo produzido especificamente para ser 
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veiculado na conta do Twitter, caracterizando um produto de terceira fase 
do webjornalismo (MIELNICZUK, 2003), na medida em que a produção 
é adaptada para as características da ferramenta em que é veiculada.

c) Alerta – a classificação “Alerta” foi usada para quando o conteúdo da 
atualização não era propriamente uma notícia, como no caso de atualizações 
sobre trânsito, temperatura e incêndio em uma determinada região. Esse 
uso foi identificado em 6,36% dos casos (Tabela. 1). Exemplos desse tipo 
de utilização podem ser observados no quadro 3.

Quadro 3 – Exemplos do uso “Alerta” no Twitter.

bvcanas - http://twitter.com/bvcanas/
0 tempo para hoje: aguaceiros. max: 13o min: 5o risco de incendio: reduzido
about 8 hours ago from web

UK_M5_Traffic - http://twitter.com/UK_M5_Traffic
M5 southbound at junction J27, delays due to a broken down vehicle have  
now cleared.9

about 18 hours ago from twitterfeed

Dos 36 alertas identificados dentre os dados analisados, 30 eram 
provenientes de fontes não jornalísticas (como no caso de informações 
sobre trânsito e temperatura). 

A maior parte dos alertas (86,11%) possui atualização automática. 
Muitos deles partem do conteúdo de um feed preexistente, como no caso 
dos alertas não oficiais das estações de metrô de Londres ou dos alertas da 
previsão da direção dos ventos na região de Funchal, em Portugal.

As contas de alerta, normalmente, não possuem links (86,11%). Isso 
pode ser explicado pelo fato de que os alertas costumam ser adaptados 
para visualização em dispositivos móveis, como no caso de mensagens em 
SMS, o que torna a presença de links desnecessária.

O número de seguidores das contas de alerta é relativamente baixo, e 
apenas uma conta ultrapassa 500 seguidores. Uma possível explicação é o 
fato de que as contas de alertas identificadas costumavam ter seu conteúdo 
bastante específico e segmentado (como no caso de alertas de incêndio 
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de uma determinada região, ou de informes sobre a temperatura de uma 
determinada cidade).

d) Cobertura – a classificação foi usada quando a conta no Twitter 
era usada para a cobertura regular de fatos ou para o acompanhamento 
de eventos ou de determinados acontecimentos, como no caso da conta 
utilizada para o acompanhamento minuto a minuto das 500 milhas de 
Indianápolis (Quadro 4). Dentre as contas analisadas, 4,42% foram 
identificadas como sendo usadas para essa finalidade (Tabela 1).

Quadro 4 – Exemplo do uso “Cobertura” no Twitter.

The500 - http://twitter.com/the500
Scott Dixon wins the 92nd Indianapolis 500. about 20 hours ago from web

Lap 199: Scott Dixon takes the white flag leading Meira by two seconds. about 20 
hours ago from web 

Lap 198: Dixon widens his lead to almost a second. about 20 hours ago from web

Lap 198: Dixon leads Meira by 0.6 seconds because Meira wiggles on a straightaway. 
about 20 hours ago from web10 

Algo a ser destacado é que 4 contas apresentavam coberturas feitas a 
partir de SMS, o que pode caracterizar uma cobertura feita a partir do 
próprio local do acontecimento, a partir de um dispositivo móvel (celular). 
Cabe ressaltar, ainda, que o Twitter não faz distinção entre atualizações 
feitas pela web ou pela web móvel. Desse modo, pode ser que outras das 
14 contas de coberturas identificadas como atualizadas pela web também 
possam ser atualizadas a partir de dispositivos móveis.

Dentre as contas identificadas, 80% são atualizadas manualmente, 
em coberturas feitas especificamente no Twitter. As contas de cobertura 
atualizadas automaticamente são, na verdade, reproduções de feeds de 
coberturas realizadas em outros suportes, como no acompanhamento 
minuto a minuto realizado em jogos de futebol11, algo que costuma ser 
feito em portais e webjornais, e disponibilizado em RSS. 
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As coberturas de eventos costumam não ter links (76%). Isso pode ser 
explicado pelo fato de que as coberturas costumam ser feitas no momento 
do acontecimento, sem que ele tenha sido antes noticiado em outro espaço 
– o que justificaria a presença de links apontando para outros conteúdos. 
Normalmente, a cobertura é feita em tempo real, e apenas após se parte 
para a produção de um texto jornalístico mais completo sobre o assunto. 

Assim como o uso do Twitter para bastidores, em geral, o uso da fer-
ramenta para coberturas constitui-se em um uso específico, adaptado 
para as especificidades do formato dos microblogs. Dada a facilidade de 
atua lização, a limitação de tamanho das mensagens e a integração com 
dispositivos móveis, torna-se possível utilizar o Twitter para fazer cober-
turas estilo minuto a minuto e em tempo real dos acontecimentos. 

e) Pessoal – a categoria foi usada no caso de contas que, embora tivessem 
seu uso associado a um veículo jornalístico, recebiam um tratamento mais 
pessoalizado, com atualizações em resposta à que então era a pergunta-
título do Twitter: “O que você está fazendo?”12. Esse uso ocorreu em 
3,18% dos casos (Tabela 1). Exemplos dessa forma de utilização podem ser 
vistos no quadro 5.

Quadro 5 – Exemplos do uso “Pessoal” no Twitter

Pete Ashton (Birmingham Post) - http://twitter.com/peteashton/ 
I don’t have a sore throat anymore! Wooo! No I have no excuses not to do any work! 
Boooooo!13

12:18 PM May 29, 2008 from twhirl

Rich Mathieson (Charlotte Observer) - http://twitter.com/rmathieson/ 
Hunting for dinner suggestions.14

04:28 PM May 25, 2008 from web

Esse uso foi observado apenas em contas de jornalistas, em atualizações 
sempre manuais, e na maior parte das vezes a partir da própria web 
(55,56%). Não se trata de um uso “jornalístico” propriamente dito, apenas 
foi incluído como um tipo de apropriação jornalística por se tratar de contas 
de jornalistas com vínculo explícito com suas organizações jornalísticas (no 
nome de usuário, ou na forma de links ou de imagens em seus perfis).
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Apesar de predominar um uso pessoal dessas contas, a presença de 
jornalistas associados a um veículo jornalístico no Twitter pode ser útil 
para que haja interação entre jornalista e público, e até mesmo entre 
jornalistas, possibilitando a exploração da característica da interatividade 
do webjornalismo. (MIELNICZUK, 2003)

f) Notícia curta – essa classificação foi utilizada nos casos em que a 
conta no Twitter trazia não apenas manchetes (como no caso dos feeds), 
mas sim verdadeiras notícias em 140 caracteres, nas quais se tentava passar 
a informação completa, apesar da limitação de tamanho. Apenas 2,65% 
das contas foram identificadas como tendo esse uso (Tabela 1). Exemplos 
dessa forma de utilização podem ser observados no quadro 6.

Quadro 6 – Exemplos do uso “Notícia curta” no Twitter

hoydeportes - http://twitter.com/hoydeportes
COPA LIBERTADORES: Hoy a las 19:50 Sao Paulo enfrenta al Fluminense, ambos 
de Brasil, por el partido de ida de cuartos de final15  
12:13 PM May 14, 2008 from Netvibes

The News Wire Alert - http://twitter.com/BreakingNewsOn
A US Boeing 747 cargo jet skidded off a runway at Zaventem Airport in Belgium; 
plane broke in two; reports of at least 4 injuries - media.16

09:11 AM May 25, 2008 from web

As contas de notícia curta identificadas na amostra são geralmente 
atua lizadas pela web (66,67%), o que de certa forma se relaciona com o 
fato de que a maior parte delas é mantidada atualizada de forma manual 
(86,67%).

Com relação à presença de links, observa-se que as notícias curtas não 
costumam ter links. Isso se deve ao fato de que essas contas tentam passar 
a informação completa em 140 caracteres, e a presença de um link (que, 
no caso de uma TinyURL, por exemplo, ocupa 25 caracteres) compromete 
o espaço final para a mensagem. Além disso, a ausência de links permite 
que se dê a notícia primeiro no Twitter, fazendo com que ela funcione 
como um verdadeiro alerta de últimas notícias, conforme sugerido por 
Bradshaw (2007).
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O uso do Twiter para produção de notícias curtas representa uma inte-
ressante apropriação da ferramenta, na medida em que ocorre produção de 
conteúdo específico para veiculação na conta do Twitter, adaptado para as 
especificidades do formato (limitação de tamanho, possibilidade de leitura 
a partir de dispositivos móveis etc.).

g) Programação – a categoria “Programação” foi utilizada para contas 
que eram usadas principalmente para divulgar a programação de canais, 
programas ou emissoras, o que ocorreu em 2,30% dos casos identificados 
(Tabela 1). Exemplos dessa forma de utilização podem ser observados no 
quadro 7.

Quadro 7 - Exemplos do uso “Programação” no Twitter

tvbrasil - http://twitter.com/tvbrasil/
No Sem Censura de hoje o tema será espiritualidade: terapia de vidas passadas, 
viagens astrais e sobre a peça “Violetas na Janela”. às 16h
10:05 AM May 21, 2008 from TwitterFox

bbcworldservice - http://twitter.com/bbcworldservice
Now: 15:50 GMT - Sports Roundup - Our comprehensive round-up of world 
sports, covering all the latest action, issues and results.17

34 minutes ago from web

O uso para programação é uma forma interessante de tentar despertar 
o interesse das pessoas que estão no Twitter para o que está sendo trans-
mitido no momento em uma determinada emissora de televisão ou rádio. 
Como as atualizações das empresas jornalísticas são exibidas em meio às 
atualizações dos demais contatos de um indivíduo, este pode, por exemplo, 
descobrir pela atualização da emissora do Twitter que um determinado 
filme que o interessa irá começar a passar naquele instante em um canal 
de televisão, e então repassar essa informação para seus contatos, que 
poderão ter interesse em também acompanhar a transmissão.

h) Misto – por fim, a classificação “Misto” foi usada para contas que 
apresentavam um uso variado, não se limitando a um ou outro dos usos 
previamente identificados. Isso ocorreu em 3,36% dos casos (Tabela 1).

Exemplos de utilizações mistas são o que fazem contas como da Revista 
TRIP e do site Opinião e Notícia. A conta da Revista TRIP no Twitter 
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é usada, dentre outras finalidades, não só para fornecer links para as 
matérias (em um uso associado ao feed), mas também para trazer citações 
e curiosidades, a partir do uso da tag #TripQuotes. Já a conta do Opinião 
e Notícia, além de apresentar manchetes e links para notícias veiculadas 
em seu site (em um uso tipo feed), também utiliza a conta do Twitter para 
recomendar notícias para as pessoas, por intermédio de replies, a partir do 
que dizem as pessoas seguidas por essa conta. 

Modificações na apropriação

Se em 2008, ainda em um momento inicial de utilização do Twitter, 
uma diversidade de apropriações já foi encontrada, em 2010 esperava-
se que esses usos estivessem mais complexos ainda, o que de fato foi 
observado. A seguir são descritos os resultados obtidos em uma nova 
análise dos dados realizada no mês de novembro de 2010 com 406 dos 566 
perfis originalmente analisados em 2008.

Assim, desses 406 perfis, 13 (3,2%) foram identificados como “alerta”, 
nove (2,22%) como “bastidores”, oito (1,97%) como “cobertura”, 226 
(55,66%) como “feed”, 45 (11,08%) como “misto”, 76 (18,72%) como 
“notícia curta”, 20 (4,93%) como “pessoal” e nove (2,22%) como 
“programação”. O que se observa, em termos gerais, é uma modificação 
na forma de utilização desses perfis, com uma diminuição na proporção 
de contas dedicadas ao uso considerado como menos original, “feed”, ao 
mes mo tempo em que houve um aumento considerável em duas for-
mas de utilização mais adaptadas às especificidades do Twitter: “notícia 
curta” e “misto”. Assim, ao invés de simplesmente reproduzir a manchete 
produzida para outros meios seguida de um link, muitas vezes de forma 
automática, os veículos passaram a investir mais na produção de textos 
especificamente criados para serem veiculados na ferramenta de microblog. 
É interessante notar que essa apropriação tem ocorrido não só dentre os 
veículos que passaram a ingressar no Twitter após o período de realização 
da primeira análise (maio de 2008), como também os próprios veículos 
que já estavam presentes na ferramenta desde essa época passaram a apro-
priá-la de modo diferente.
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Outro dado interessante diz respeito ao fato de que foi observado que, 
comparando a apropriação verificada em 2008 e a encontrada em 2010, 
apenas 216 veículos mantiveram a mesma apropriação. Em seis casos, 
foram observadas uma mudança radical na forma de apropriação. Em 26 
casos, o uso se tornou mais diversificado, não se limitando a uma ou outra 
apropriação (talvez por isso tenha aumentado tanto a proporção de perfis 
considerados como de uso “misto”). Em 31 perfis observou-se um uso 
bastante similar ao anterior, ainda que a apropriação principal tenha se 
modificado (por exemplo, na passagem de “feed” para “notícia curta”, porém 
mantendo o padrão de se afixar links ao final de cada tweet). Os demais 
perfis analisados mantiveram a apropriação original como principal uso, 
porém passaram a incorporar em suas práticas outros recursos e padrões 
próprios do Twitter, como uso de retweets (recurso inexistente no Twitter 
no período de realização da primeira análise dos perfis), hashtags, menções 
a outros usuários, e até mesmo geolocalização de tweets, demonstrando 
um maior grau de integração às especificidades da ferramenta. As incor-
porações mais frequentemente observadas foram retweets e hashtags. Tam-
bém há jornais que se utilizam de mentions, como ao fazer menção a 
jornalistas do grupo, ou ao responder comentários e dúvidas de leitores. 
Outro elemento curioso observado foi o fato de que veículos como BBC, 
The Guardian, CNN, Fox News, e outros, passaram a usar encurtadores 
próprios de URLs, criando algo específico voltado para uma necessidade 
surgida pelo próprio Twitter.

Também se observou que várias contas se tornaram oficias, inclusive 
algumas passaram a contar o símbolo de “verified account” em seus perfis, 
uma distinção prevista pela própria ferramenta para reconhecer como 
verdadeiras, determinadas contas de usuários, o que contribui para descobrir 
se são oficias/verdadeiras ou não. Um exemplo é o que aconteceu com o 
perfil da CNN, que em 2008 tratava-se de uma conta não oficial mantida 
por um usuário independente. O perfil foi efetivamente adquirido em 
abril de 2009 pela CNN, já com quase um milhão de seguidores, e hoje 
conta com o selo de “verified account”. (FROMMER, 2009)

Ainda, de 2008 para 2010, muitos perfis mudaram de endereço. Alguns 
avisaram no perfil velho para qual endereço estavam indo, como no caso do 
@BreakingNewsON, que virou apenas @BreakingNews. Alguns perfis 
de jornalistas já não apresentam mais afiliação institucional em seus perfis 
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– talvez porque não trabalhem mais para os veículos que antes trabalhavam. 
Uma jornalista que teve seu perfil analisado na pesquisa de 2008 teve de 
trocar o endereço do Twitter porque antes possuía o nome do outro veículo 
no nome de usuário, e atualmente, em 2010, trabalha para outro veículo.

Outro elemento observado em 2010 é o fato de que muitos perfis in-
dicam quem faz as atualizações em nome do veículo, caso sejam atua-
lizados manualmente18, o que não era comum de se observar na análise 
feita nos mesmos perfis em 2008 – por isso a dificuldade em distinguir as 
contas entre manuais e automáticas.

De um modo geral, observa-se que os usos se complexificaram em 
grande parte devido à própria sintaxe da ferramenta – como no caso de 
hashtags, retweets, e a necessidade de se postar links curtos para não com-
prometer o espaço para a mensagem dentro dos reduzidos 140 caracteres. 
Assim, a comparação entre as análises permite observar que, mesmo jornais 
que entraram na ferramenta logo no começo de sua utilização (em 2008), 
procuraram aprimorar a apropriação que fazem da ferramenta. Vários 
veículos que passaram a utilizar o Twitter algum tempo depois também 
incorporaram os recursos da ferramenta19. Muitos outros veículos passaram 
a utilizar o Twitter após maio de 2008, em especial no Brasil – atualmente, 
observa-se uma grande presença de veículos brasileiros na ferramenta, 
muitos deles explorando as potencialidades do meio, conforme Silva e 
Christofoletti (2010) já haviam identificado em 2009. O fato de haver mais 
contas classificadas como tendo uso “misto” em 2010 – ou seja, que não 
se dedicam a um único uso isoladamente – é um reflexo dessa tendência 
de uma apropriação mais diversificada da ferramenta por parte de veículos 
jornalísticos.

Novas apropriações também foram observadas, como no caso de perfis 
utilizados apenas para listar outros perfis mantidos pelo mesmo veículo, seja 
na forma de listas (outro recurso próprio do Twitter inexistente em maio 
2008), seja na forma de tweets indicando seguir outros veículos derivados20. 
Outra forma de apropriação são os constantes tweets convidando os 
usuários do Twitter a usar determinada hashtag para tratar de um assunto 
específico ou para cobrir um evento, o que resulta numa cobertura diluída 
por diversos perfis.
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Uma nova forma de se fazer jornalismo?

Como acontece diante de cada nova ferramenta ou serviço da web, 
tan to os indivíduos quanto as organizações jornalísticas estão aos poucos 
criando novos usos para o Twitter, adaptando a técnica às suas necessidades, 
e superando a fase inicial de estranhamento com relação à nova ferramenta.  
É nesse contexto que surgem novas apropriações, a par  tir de experimenta-
ções de uso, e que acabam se transformando em exemplo para que outras 
organizações também busquem novos usos para o Twitter. 

A facilidade com que se pode criar perfis “falsos” (não oficiais) para 
empresas jornalísticas, a partir do RSS, pode ter contribuído para o alto 
índice de uso do Twitter como feed na análise de 2008. Embora seja uma 
solução prática, ela é um tanto simplista, pois não explora as potencialidades 
do próprio Twitter (como mobilidade, atualizações rápidas etc.), preferindo 
vincular a conta a um conteúdo preexistente e produzido para outro suporte 
(o RSS é uma tecnologia existente desde 199921). Ao apenas reproduzir o 
contéudo do site do jornal, não se cria algo propriamente novo: usa-se o 
Twitter como um mero suporte para leitura e acompanhamento de feed, 
apenas apresentando uma roupagem nova, uma visualização diferente, mas 
cujo conteúdo é o mesmo, resultando em um produto jornalístico bem 
mais característico da primeira fase do webjornalismo (MIELNICZUK, 
2003) do que propriamente algo inovador.

Como se pode observar através dos usos identificados a partir dos 
dados que foram analisados, é possível que uma empresa jornalística faça 
outros usos além da difusão de notícias a partir de um feed, conforme uso 
já identificado por Java e outros (2007) ainda no começo de 2007. O uso 
para notícias curtas de 140 caracteres, o uso do Twitter por uma equipe de 
jornalistas para fazer a cobertura de um determinado fato ou evento, e o uso 
para bastidores da produção jornalística constituem-se em uma apropriação 
nova da ferramenta, uma vez que exploram os recursos possibilitados pelo 
meio para criar um produto jornalístico novo, caracterizando um produto 
de terceira fase. (MIELNICZUK, 2003)

Uma utilização intermediária é o que faziam veículos como a Deutsche 
Welle e o Nashua Telegraph ainda em 2008 no Twitter, pois, apesar de usarem 
o Twitterfeed para proporcionar as atualizações de suas contas no Twitter, 
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os links fornecidos apontam para a versão móvel das notícias, adaptadas 
para visualização em telas pequenas, como de celulares. Por usar conteúdo 
“transposto” do RSS, mas adaptado para as especificidades do meio 
(mobilidade), pode-se dizer, por analogia, que esse uso se encontraria 
na segunda fase do webjornalismo, a que Mielniczuk (2003) chama de 
metáfora. 

Assim, pôde-se perceber na amostra a presença concomitante de três 
fases de apropriação/utilização do Twitter para o jornalismo:

a) a mera transposição de conteúdo produzido para outros meios;
b) a adaptação do conteúdo produzido para outros meios às espe-

cificidades da ferramenta (mobilidade, 140 caracteres, intera tivi-
dade, arquitetura aberta);

c) a criação de produtos inovadores, a partir da experimentação do 
uso. Essa tendência aumenta na medida em que a ferramenta se 
populariza junto às organizações midiáticas, e a tendência é que 
cada vez mais novos usos interessantes surjam.

Entretanto, diferentemente da evolução histórica pela qual passou o 
webjornalismo, essas três “fases” do microjornalismo não se sucederam 
no tempo, e sim coexistem desde o uso inicial da ferramenta.

A relativa superficialidade das informações distribuídas pelo Twitter 
(notícias com 140 caracteres) pode ser compensada pela utilização de links, 
que mobilizam a característica da hipertextualidade do webjornalismo 
(MIELNICZUK, 2003), relacionando a manchete ou notícia curta a 
outros textos que complementam a informação através de links. O fato de 
que a informação pode vir a ser complementada com outros tipos de mídia 
através de links permite que, mesmo em uma ferramenta com uma grande 
limitação de tamanho para as mensagens, como é o caso do Twitter, possa-
se disponibilizar informações as mais completas possíveis.

Entretanto, a presença de links nas atualizações nem sempre é um ponto 
totalmente positivo, na medida em que a presença de links pressupõe que a 
notícia já tenha sido dada antes em algum outro lugar da web. 

Já a produção de conteúdo para o Twitter a partir de dispositivos móveis, 
como no caso do uso do celular para realizar a cobertura minuto a minuto 
de um determinado evento, assemelha-se ao que Silva (2007) chama de 
Ambiente móvel de produção, na medida em que há publicação de conteúdo a 
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partir de dispositivos móveis, o que provoca uma modificação nas rotinas 
de produção jornalística. 

As categorias de usos propostas não são fechadas; há veículos que pela 
natureza diversa de sua utilização poderiam ser incluídos em mais de uma 
categoria, pois, dependendo do ponto de vista, fazem um ou outro uso 
– como no caso de contas criadas para cobrir um determinado assunto a 
partir de um feed, que tanto poderiam ser classificadas como cobertura ou 
como feed. 

Apesar do predomínio do uso do Twitter como um feed dentre os dados 
analisados, apropriações diferenciadas também aparecem. Dentre as mais 
interessantes, destacam-se aquelas que se utilizam do Twitter para realizar 
coberturas originais, de eventos ou acontecimentos, a partir de mais de 
um ângulo ao mesmo tempo, como no caso de um jornal colocar mais de 
um repórter para cobrir um acontecimento, ou a partir da participação do 
público, de forma colaborativa. O uso do Twitter para coberturas explora 
as potencialidades do blog como formato, baseado na ideia de publicação 
em ordem cronológica inversa. (RECUERO, 2003)

considerações Finais

As mudanças provocadas pela internet trazem novos desafios ao jorna-
lismo, na medida em que, a todo momento, surgem novas ferramentas e 
novos formatos que precisam passar por adaptações para que possam ser 
devidamente apropriados para servir aos fins da prática jornalística. Buscar 
compreender como se dão essas apropriações pode servir de indícios para 
apontar tendências e novas utilizações desses formatos. 

Baseado nisso, este trabalho procurou identificar as formas de utilização 
dos microblogs para o jornalismo, a partir de um estudo exploratório da 
ferramenta Twitter. Como principais usos identificados, encontrou-se feed, 
alerta, cobertura, programação, bastidores, notícia curta, pessoal e misto.

O caráter relativo dos dados quantitativos observados não permite 
maiores generalizações. Embora os números sejam relativos, eles podem 
ajudar a compreender como essas diferentes apropriações operam em larga 
escala, especialmente se se levar em consideração que a primeira análise 
foi feita em um período em que a apropriação do Twitter para jornalismo 
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estava apenas começando (maio de 2008). Entretanto, o que se observa 
qualitativamente é que, apesar de, dentre as contas analisadas neste estudo, 
ter predominado um uso pouco inventivo da ferramenta (feeds), aos poucos 
começam a surgir produtos jornalísticos especificamente produzidos/
adaptados às especificidades do formato (como nos usos para cobertura, 
bastidores e notícia curta), o que demonstra uma apropriação do Twitter 
para outras finalidades bastante diferentes da proposta inicial de se dizer 
o que está fazendo. Com o passar do tempo, essas apropriações tendem a 
se complexificar, conforme foi observado a partir da segunda análise dos 
mesmos perfis, realizada em novembro de 2010. 

Observar as formas pelas quais o Twitter pode ser apropriado pelo 
jornalismo pode trazer indícios de como a ferramenta foi, tem sido e pode 
ser apropriada para práticas jornalísticas por organizações jornalísticas e 
por jornalistas. Os resultados encontrados apresentam um retrato das 
possibilidades aventadas pela ferramenta. Essas diferentes apropriações 
da ferramenta e do formato podem resultar em novas formas de se fazer 
jornalismo, podendo até mesmo modificar os modos de circulação e 
de consumo das informações, uma vez que o jornalismo passa a estar 
disponível em outros lugares da web, além de poder ser acessado a partir 
de dispositivos móveis.

notas

1 http://twitter.com e http://jaiku.com
2 O projeto, encerrado ainda em 2008, propunha-se a produzir notícias a partir de 

dispositivos móveis com extensão máxima de 20 palavras.
3 Uma ferramenta similar está disponível atualmente em <http://twitter.com/#!/who_

to_follow>. Antes, era possível realizar a busca através da descrição dos perfis.
4 Cinco perfis foram descartados por não trazerem mais conteúdo jornalístico, ao passo 

que quatro não puderam ser reanalisados pelo fato de que os perfis foram tornados 
privados por seus administradores. Ainda, 37 perfis não foram analisados porque não 
recebiam atualizações novas desde 2008, outros 26 não eram atualizados desde 2009. 
Por fim, 88 perfis foram descartados da análise por não estarem mais disponíveis, dos 
quais 14 se tratavam de contas que foram suspensas pelo próprio Twitter.

5 Como no caso das contas http://twitter.com/NYT e http://twitter.com/nytimes, em 
que somente a segunda foi efetivamente criada pelo jornal The New York Times.



264 _ JORNALISMO EM MICROBLOGS: UM ESTUDO DAS APROPRIAçõES JORNALíSTICAS DO TWITTER

6 Interpol verifica identidade de guerrilheiro ‘Antonio’ detido no Equador: O Diário El 
Comercil da Es.. http://tinyurl.com/63w5ll. (tradução nossa)

7 Estou montando minha lauda para o nosso noticiário das 11. Temos quatro equipes 
cobrindo as primárias de hoje, em Raleigh e em toda Charlotte. (tradução nossa)

8 O número 9 de Contrepoint [Contraponto] será distribuído na próxima semana nas 
universidades parisienses. (tradução nossa)

9 M5 Sul na junção J27, atrasos devidos a um veículo quebrado agora já cessaram. 
(tradução nossa).

10 De baixo para cima: 1. “Volta 198: Dixon está na frente de Meira por 0,6 segundos 
porque Meira ziguezagueou em uma reta”; 2. “Volta 198: Dixon aumenta a sua 
liderança para quase um segundo”; 3. “Volta 199: Scott Dixon recebe a bandeira branca 
na frente de Meira por dois segundos”; 4. “Scott Dixon vence a 92a Indianapolis 500”. 
(tradução nossa)

11 Como em: <http://twitter.com/Jogosemdirecto>
12 Em 2009, a pergunta foi alterada para “What’s happening?” (“O que está acontecendo?”).
13 Não tenho mais uma dor de garganta! Wooo! Não tenho nenhuma desculpa para não 

fazer nenhum trabalho! Boooooo! (tradução nossa)
14 Em busca de sugestões para o jantar. (tradução nossa)
15 COPA LIBERTADORES: Hoje às 19:50 o São Paulo enfrenta o Fluminense, ambos 

do Brasil, pela partida de ida das quartas de final. (tradução nossa)
16 Um Boeing 747 de carga dos Estados Unidos saiu da pista no aeroporto de Zaventem, 

na Bélgica; avião se partiu em dois; relatos de pelo menos 4 feridos – mídia. (tradução 
nossa) 

17 Agora: 15:50 GMT - Sports Roundup – Nosso sumário do mundo dos esportes, 
abrangendo todas as últimas ações, acontecimentos e resultados. (tradução nossa)

18 Um exemplo pode ser observado na descrição do perfil de @oregonian.
19 Como exemplos, pode-se citar @zerohora, @folha_com e @estadao.
20 Um exemplo pode ser visto em @BBC.
21 Para mais informações sobre o surgimento e a evolução da tecnologia RSS, ver Gill 

(2005).
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Cartografia do ensino de jornalismo digital no 
Brasil em 2010: um mapa de conquistas e desafios

Alex Primo, Aline Strelow, Ana Gruszynski, Bernardete Toneto, Leonardo Cunha, 
Sandra Machado, Soraya Venegas, Thiago Soares, Vitor Necchi e Vivian Belochio

introdUção

Muito se tem comentado sobre a fase de crise pela qual o jornalismo 
está passando. Quais acontecimentos indicam essa modificação? O que 
está provocando o processo? Para refletir sobre isso, é importante entender 
que não se trata de algo novo, mas sim de uma transformação em nível 
global que, entre utopias e fatos concretos, vem demonstrando cada vez 
mais a necessidade da renovação da forma de pensar e de fazer jornalismo 
na contemporaneidade. Num momento em que as estratégias jornalísticas 
adquirem personalidade marcante nas redes telemáticas e que a produção 
e a distribuição de informações já não é mais exclusividade dos veículos 
noticiosos tradicionais, os papéis dos jornalistas e do público se confundem 
e os produtos informativos passam por alterações importantes. 

Tais transformações mostram a importância do entendimento sobre o 
papel assumido pelo jornalismo no ciberespaço. Da transposição dos con-
teúdos dos meios impressos1 (MIELNICZUK, 2003) até a incor poração 
das bases de dados como paradigma nos seus processos pro du tivos2 (BAR-
BOSA, 2007), o seu desenvolvimento foi marcado pela im plantação con-
servadora de estratégias nesse contexto. Esta dinâmica parte da apropriação 
e do agenciamento das tecnologias e dos modelos comunicacionais que 
surgem a cada momento na rede. 
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A incorporação dos recursos e dos formatos compatíveis e possíveis 
na Web provocou a transformação dos produtos jornalísticos. A produção 
jornalística voltada para o ciberespaço começou então a ser adaptada aos 
seus potenciais. Este processo tem como consequência lógica a necessidade 
da reorganização, e mesmo da reinvenção, ou da inovação, de determinadas 
práticas profissionais da área. 

É importante atentar para o fato de que o desenvolvimento do perfil 
dos produtos e do próprio fazer jornalístico nas redes digitais tem como 
pano de fundo a conjuntura da convergência. Jenkins (2008) explica 
que não se trata apenas de uma transformação tecnológica que remete à 
multimidialidade3. Trata-se da complexificação dos processos de comu-
nicação entre os sujeitos, as organizações e as demais instituições no cibe-
respaço, a partir de “transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais 
e sociais”. (JENKINS, 2008, p. 27) 

Nas redações, esse processo provoca tensões, especialmente me dian-
te a implantação de diferentes sistemas que atendem às novas exigên-
cias do mercado. A unificação das equipes de produção de veículos im-
pressos, radiofônicos e televisivos é uma dessas adaptações, que im plica 
a contratação de profissionais que lidam com destreza com essa mul-
ti pli cidade de linguagens. (BARBOSA, 2009; RODRIGUES, 2009; 
KISCHINHEVSKY, 2009). Segundo Barbosa (2009), a ação é característica 
da convergência jornalística4, que pode ser observada quando redações 
integradas ou independentes de meios diferentes trabalham em sistema de 
colaboração. Nesse modelo, são constituídos conteúdos e produtos para 
diversos meios e estes são adequados às distintas linguagens de cada um. 
Uma das consequências dessa prática, para Rodrigues (2009, p. 30), é que 
as fronteiras das classificações de jornalismo tornam-se embaralhadas,  
o que repercute na formação profissional. 

Considerando-se o cenário descrito, é preciso entender, estudar, praticar 
e debater em sala de aula as mudanças e os desafios criados ao campo jor-
na lístico na contemporaneidade. Com essa finalidade, este capítulo tem 
como proposta central a reflexão sobre as demandas criadas pela constante 
mutação do jornalismo em redes digitais para o ensino dessa modalidade 
nas universidades brasileiras. Como ele está sendo abordado nas salas de 
aula e qual é a sua colocação nos currículos dos cursos de jornalismo?  
De que forma as universidades estão trabalhando com a questão na teoria e 
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na prática? Para abordar estas questões, este capítulo resume os resultados 
de um grande mapeamento nacional do ensino de jornalismo digital no 
Brasil em 20105.

qUal é o perFil do jornalista digital?

A demanda por profissionais capazes de se adequar ao mercado de 
trabalho passa atualmente pela capacidade de lidar com as mudanças 
constantes e rápidas que afetam o campo da comunicação. Convergência 
tecnológica e pulverização do controle dos meios pontuam o tensiona-
mento entre práticas jornalísticas consolidadas – sustentadas por estruturas, 
rotinas e instituições – e outras em constituição. Estas evidenciam ini-
ciativas diversas que se estabelecem para além dos espaços institucionais 
reconhecidos pelo âmbito acadêmico ou empresarial e que colocam em 
crise estruturas naturalizadas.

Em se tratando de jornalismo digital, a flexibilidade acentuada dos pro-
cessos e rotinas na rede impõe atualizações constantes. Assim, softwares, 
hardwares ou mesmo modos de proceder são rapidamente substituídos. 
Seu gerenciamento exige nova formação ou, pelo menos, o estudo de outros 
recursos para o domínio de uma última versão. Talvez seja possível afirmar 
que um instrumento ainda não é plenamente dominado e o profissional 
já é obrigado a aprender um novo para realizar o seu trabalho. O fluxo 
de aprendizado técnico tornou-se acelerado, obrigando a desacomodação 
constante dos profissionais já formados, dos professores e dos alunos 
em formação. No âmbito acadêmico, a infraestrutura dos laboratórios 
de informática vincula-se ao gerenciamento de diferentes tempos que 
permeiam o ensino no jornalismo digital: o formativo, marcado pela gra-
de curricular; o de aperfeiçoamento tecnológico, regido por contínuos 
lançamentos; o da internet, constantemente atualizado.

No campo profissional, são exigidas do jornalista digital competências 
em todas as formas de tecnologia presentes na rede de comunicação. 
(ADGHIRNI; RIBEIRO, 2001) Esse domínio de múltiplas formas 
tecnológicas transforma o jornalista digital em uma espécie de jornalista 
multimídia. (JORGE; PEREIRA, 2009) Trata-se do jornalismo produzido 
no contexto digital, que precisa trabalhar, em plataformas diversas, com 
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áudio, vídeo e texto para a apresentação e a distribuição de conteúdos na 
internet. (DEUZE, 2004) 

Mesmo que grande parte dos jornalistas ainda trabalhe na sede das 
empresas, a redação tende a deixar de ocupar um espaço central de encontro 
da equipe de profissionais para tornar-se um espaço virtual, a partir do 
qual se hierarquiza e edita a notícia. A informatização das redações, que 
atendia essencialmente à redução de custos para as empresas, agora pode 
também dotar os jornalistas de novos instrumentos de trabalho – de um 
lado, facilitando tarefas; de outro, exigindo novos conhecimentos técnicos. 
Isso não significa que as redações físicas tendem a desaparecer – a reforma 
da Folha de S. Paulo, que unificou as redações do jornal impresso e do 
digital, é um indício da importância que o espaço continua tendo para as 
empresas jornalísticas. Essa unificação representa também mais um passo 
no sentido da redução ainda maior dos custos de produção noticiosa, cada 
vez mais apoiada em sistemas de apuração via rede e otimizando recursos 
quando a equipe de reportagem vai a campo. Em adição, percebe-se ainda a 
crescente participação de cidadãos como produtores de material noticioso 
incorporado tanto aos veículos digitais, como aos tradicionais jornais, 
revistas ou programas radiofônicos e televisivos.

O modo como o profissional se relaciona com a informação e as mu-
danças no processo de apuração têm levantado questões como: Quem é 
o jornalista digital? Ele é, de fato, um jornalista? Que valores balizam seu 
trabalho? Em que ele se difere do jornalista tradicional? A produção de 
notícias para a internet, que, em muitos casos, se resume à transposição 
(com ou sem adaptação) de material informativo produzido por outros 
meios (jornalísticos ou não), relaciona-se, de certa forma, com a imagem 
do “jornalista sentado”, que se contrapõe ao “jornalista de pé”, responsável 
pelo trabalho convencional de apuração. (PEREIRA, 2003)

Essa questão é discutida com frequência em sala de aula: como a su-
posta acomodação dos jornalistas interfere na qualidade das notícias e na 
configuração do seu próprio perfil profissional? Ferrari (2003) entende que, 
no jornalismo digital, a produção de reportagens deixou de ser um item do 
exercício do jornalismo. Em seu lugar, teríamos o “empacotamento” das 
informações: recepção de um material produzido, na maioria das vezes, 
por uma agência de notícias, que passaria pela mudança de título, abertura, 
alteração de alguns parágrafos, adição de foto ou vídeo etc. As funções de 
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editor se misturariam com a de empacotador. Para a autora, haveria uma 
releitura da função do copidesque, na medida em que se daria um trabalho 
sobre um texto alheio. 

Nessa linha, outro aspecto a ser considerado diz respeito ao reapro-
veitamento (ou “reempacotamento”) de conteúdos editoriais de um veículo 
para outro em grupos multimídia, o que pode acarretar uma padronização 
de conteúdos editoriais. Corre-se o risco de reduzir a multiplicidade de 
fontes, explorar de modo limitado recursos específicos dos diferentes 
meios, priorizar a integração de conteúdos por justaposição – texto, áudio, 
vídeo etc. acessíveis de maneira independente (SALAVERRÍA, 2005) – em 
lugar de multimídia por integração.

Se a redução de custos e a velocidade de produção representam ga-
nhos para as empresas, a publicação de conteúdo original continua sen-
do defendida por muitos especialistas e profissionais da área. Para Hall 
(2001), as competências exigidas dos profissionais que lidam com a in-
formação digital não se restringem ao empacotamento de notícias, já que, 
além da habilidade no uso de softwares de publicação, eles necessitam de 
conhecimentos e experiência para ponderar as questões que perpassam os 
valores-notícia nos processos editoriais. Além disso, o autor afirma que, 
na web, a oferta jornalística, ao proporcionar experiências cada vez mais 
interativas, permite que se ultrapasse o conceito tradicional de notícia, 
incluindo ideias, relatos, diálogos, fontes etc.

Em pesquisa sobre as competências digitais, para a qual foram ouvidos 
professores e profissionais de comunicação de Salvador (BA), Machado 
e Palácios (2007, p. 81) apontam a existência de uma disparidade entre as 
demandas identificadas no mercado e a inserção das tecnologias digitais no 
ensino dos profissionais do campo da comunicação:

O futuro profissional do campo da comunicação deverá ser 
capaz de adaptar-se a uma variedade de funções decorrentes 
do processo de convergência nos sistemas de produção 
das empresas. Se este tipo de inferência estiver correto, 
tudo indica que o profissional mais adequado para o novo 
mercado terá que ter condições de compreender processos, 
planejar ações, interpretar cenários e, mais importante, ser 
suficientemente flexível para, por um lado, se adaptar e, 
por outro, reagir de forma criativa aos constantes ajustes 
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dos processos produtivos por que passam as empresas de 
comunicação.

Já a dicotomia teoria versus prática, que não representa novidade no 
campo do jornalismo, reaparece quando se discute o exercício e, também, 
o ensino do jornalismo digital:

Da recorrente tensão entre formação teórica e prática, entre 
um jornalista crítico e um bom técnico, surgem problemas 
em torno da estruturação do currículo e da busca e adaptação 
de uma bibliografia pertinente para o ensino do jornalis-
mo [...] Essa tensão passa ainda pela formação de quadros 
no corpo docente que possuam adequada base teórica e 
experiência profissional em redações multimídia. Ora, seria 
no mínimo ingênuo acreditar que as adaptações feitas por 
conta do jornalismo pós-internet tenham dado conta desses 
problemas. Todo esse questionamento parece, enfim, ter 
sido reapropriado e reinserido na pauta de discussões sobre 
a formação profissional do jornalista e deve ganhar nova 
dimensão com o fim da obrigatoriedade do diploma para 
o exercício profissional, no Brasil. (JORGE; PEREIRA, 
2009, p. 60)

Em estudo recente, Amaral, Quadros e Caetano (2009) abordaram 
o ensino do jornalismo em redes de convergência, por meio da análise 
de disciplinas e formação docente. A pesquisa, inicial naquele momento, 
mostrou que atitudes e procedimentos têm sido acionados, pelas 
instituições de ensino superior estudadas, para a abordagem da prática 
jornalística tanto na esfera digital quanto na convergência desse meio 
com as mídias tradicionais. Essas iniciativas, no entanto, ainda são tímidas 
em relação ao processo efetivado nas redes sociais, ou seja, no cenário 
contemporâneo em que tais cursos se inserem e para o qual devem preparar 
os futuros profissionais. Conforme as autoras, os resultados da pesquisa, 
ainda que parciais, evidenciam que o avanço do ensino na compreensão 
do movimento da sociedade não depende de atitudes isoladas, mas de 
discussões e reflexões conjuntas, operações sistemáticas e institucionais, 
às quais o referido trabalho se alia. Nesse sentido, este mapeamento do 
ensino do jornalismo digital no Brasil em 2010 dialoga com as demais 
investigações empreendidas atualmente nesse campo, para fazer emergir 
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os avanços, as dificuldades e os tensionamentos da área, assim como para 
sinalizar caminhos possíveis.

Esta pesquisa entrou em contato com 322 instituições de ensino su-
perior, de todos os estados do país. As universidades foram identificadas 
a partir da listagem dos cursos de jornalismo disponível no site do 
Ministério da Educação (MEC)6. De fevereiro a setembro de 2010, foram 
apuradas, por meio de questionários7 com questões abertas e fechadas, 
informações sobre as condições do ensino do jornalismo digital naqueles 
estabelecimentos. Ao todo, 102 universidades (31,68%) responderam a 
pesquisa enviada8. Além desse instrumento de pesquisa, o projeto também 
promoveu um grupo focal com seis professores/pesquisadores9. Em vir-
tude da limitação de espaço, os resultados dessa dinâmica em grupo não 
poderão ser aqui detalhados. Vale destacar que, em 2008, o ensino do 
jornalismo cultural no Brasil foi tema do mapeamento realizado pelo Itaú 
Cultural, pesquisa com a qual dialogaremos nesta análise. Por essa razão, 
foram incluídas, no questionário, perguntas sobre esse aspecto.

Nos próximos tópicos, serão descritos os resultados da investigação.

ensino do jornalismo digital: além das disciplinas

O mapeamento revelou que o ensino do jornalismo digital não se 
limita a disciplinas específicas, ocorrendo também, de forma tangencial, 
em diversas outras disciplinas e atividades do curso de jornalismo.

As específicas situam-se quase sempre (66,9%) na segunda metade do 
curso, quando os alunos já possuem uma base teórica (tanto no campo 
das teorias da Comunicação e do Jornalismo, quanto nos conteúdos 
humanísticos: Sociologia, Antropologia, Política, Ética, entre outros) e já 
passaram por aulas ligadas às mídias tradicionais (jornalismo impresso, 
radiofônico, televisivo, fotojornalismo, diagramação etc.). Depreende-se, 
disso, que os cursos buscam familiarizar o aluno com diversas modalidades 
jornalísticas antes de discuti-las e aplicá-las, de forma integrada, nas 
disciplinas de Jornalismo Digital.

Há uma grande variedade de títulos para estas disciplinas específicas, 
com predomínio para Jornalismo Online, revelando a força da influência 
norte-americana, onde tal termo é o mais difundido. A tabela 1 indica as 
nomenclaturas10 verificadas na pesquisa: 
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Tabela 1 – Nomenclatura das Disciplinas Específicas

Nomenclatura Instituições %

Jornalismo Online (ou On-line) 38 45,2

Webjornalismo (ou Web-jornalismo) 18 21,4

Jornalismo Digital 17 20,2

Jornalismo Multimídia (ou Multimeios) 5 6

Jornalismo na Internet 3 3,6

Ciberjornalismo 2 2,4

Jornalismo em Mídias Digitais 1 1,2

Total 84 100

Como citado anteriormente, porém, o ensino do jornalismo digital de 
forma alguma se limita a estas disciplinas plenas, ou específicas. Pelo con-
trário, várias outras foram indicadas, como direta ou indiretamente vin-
culadas ao tema. Algumas delas provavelmente já integravam os currícu los 
antes mesmo do surgimento da Internet, como Técnicas de Reportagem, 
Redação Jornalística, Fotojornalismo, Infografia, Planejamento Gráfico ou 
Visual, Estética, Teorias da Imagem, Produção em Rádio e TV, Edição. 
Outras, porém, parecem ter sido implantadas visando a responder aos 
de safios e demandas teóricas e práticas levantadas especificamente pela 
Internet e pelo Jornalismo Digital. É o caso, por exemplo, de Webdesign, 
Mídias digitais, Novas Tecnologias na Web, Sociologia da era Virtual, 
Cultura Digital e Capitalismo Cognitivo, Hipermídia, Fundamentos de 
Multimídia, Planejamento visual digital, Crossmídia, além das disciplinas 
específicas apontadas acima, em suas diversas denominações. 

Vale notar, ainda, que o ensino do jornalismo digital se revela relacionado 
tanto com as questões teóricas quanto com as atividades mais práticas, 
como indica a tabela 2:
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Tabela 2 – Natureza das disciplinas

Natureza da disciplina N %

Teórica 52 13,4

Teórico-prática 192 49,6

Prática 66 17,1

Não informada 77 19,9

Total 387 100%

Como se vê, há uma concentração de disciplinas de caráter misto (teó-
rico-práticas), o que sugere que a reflexão sobre dilemas conceituais, éticos, 
sociais e políticos do ciberespaço de alguma forma se faz presente nos cursos. 
Isto reforça uma tendência do ensino do jornalismo, em proporcionar 
conhecimento humanístico aliado a uma disposição pragmática.

Quanto à formação dos 212 professores de disciplinas ligadas direta-
mente ao jornalismo digital listados pelas instituições pesquisadas, pre-
dominam os mestres (94), seguido pelos doutores (50) e especialistas 
(48), além de 3 que são apenas graduados. Não foi informada a graduação 
dos outros 17 professores que lecionam disciplinas ligadas ao jornalismo 
digital. Entre as escolas públicas, a percentagem de doutores chegou a 
58,4%, enquanto nas particulares ficou em 12,9%. Deve-se ressaltar que o 
questionário enviado às instituições não abordava experiência profissional 
do docente na área específica do jornalismo digital.

a inFraestrUtUra das escolas: laBoratórios e programas

O levantamento dos dados relacionados à infraestrutura de informática 
e sua capacidade de atender às atividades de ensino de jornalismo digital 
revelou a existência de laboratórios em todas as instituições mapeadas. 
Há instituições, no entanto, que não apresentam atividades laboratoriais 
no programa das disciplinas que prevejam a utilização de tais espaços – 
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dependendo de seu caráter teórico (T), teórico-prático (TP) ou prático 
(P) – e outras em que não responderam quanto à media de alunos por 
computador. As respostas obtidas não permitem que sejam avaliadas as 
singularidades das propostas pedagógicas desenvolvidas que dependem 
de equipamentos, se ocorrem presencialmente no período da aula ou se 
como tarefas a serem realizadas extraclasse. 

Com diferentes perfis estruturais, os laboratórios disponíveis para as 
atividades de jornalismo digital compreendem salas compartilhadas com 
outras habilitações da comunicação, assim como espaços que atendem 
outros cursos existentes nos centros educacionais. Variam também em 
tamanho e distribuição de equipamentos, prevalecendo a presença de um 
ou dois laboratórios por instituição.

Nas disciplinas relacionadas ao Jornalismo Digital, a maioria das ins-
ti tuições (59%) possibilita a utilização individual dos equipamentos na 
rea lização das atividades curriculares propostas. Efetuando uma distinção 
entre tipos de instituições, observa-se que nas particulares o percentual 
de um aluno por computador é 68%, diante de 32% nas públicas11. Ainda 
assim, nota-se que, entre as públicas, em 58% das escolas mapeadas há 
menos de dois alunos por computador. Diante da uma infra-estrutura 
eventualmente reduzida – tanto nas públicas como nas privadas – há uma 
provável adequação de distribuição de alunos por turmas e propostas 
pedagógicas que minimizem o descompasso entre o número total de 
alunos matriculados e o número total de computadores. 

Vale salientar que este mapeamento não abordou a questão da manu-
tenção das máquinas, mas, como foi amplamente discutido no grupo focal 
conduzido12, é frequente nas escolas a existência de grande quantidade de 
máquinas danificadas e/ou desatualizadas, o que torna mais crítico, sem 
dúvida, tanto a quantidade de computadores disponíveis, quanto a média 
de alunos que efetivamente utilizam as máquinas nos laboratórios.

O modo como tais laboratórios se estruturam e são utilizados relaciona-
se também com os tipos de software (Tabela 3) que viabilizam as tarefas 
desenvolvidas. Em linhas gerais, a partir do mapeamento13, pode-se dizer 
que há o uso de programas triviais (sobretudo browsers e editores de texto), 
ferramentas de edição e publicação on-line (fundamentalmente blogs) –,  
e aqueles especializados que abrangem edição de áudio, imagem e texto 
em projetos mais complexos. É importante relativizar os dados tendo em 
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vista que, embora vários tenham mencionado browsers, é possível que estes 
não tenham sido considerados em sua especificidade enquanto mediadores 
para acesso aos blogs e assim não foram indicados em algumas respostas. 
Houve ainda retornos genéricos, como “editores de texto”, que não 
permitem que eles sejam identificados como parte do Microsoft Office, 
por exemplo, ou como software livre. 

Tabela 3 – Softwares utilizados nas atividades de Jornalismo Digital

Nome %

Blogs

Wordpress 20,6%

Blogger 7,8%

Softwares perfil genérico

Editores de texto 8,8%

Browsers 5,9%

Softwares licença gratuita

Joomla! 4,9%

Audacity 4,9%

Frontpage 2%

Ginga 1%

Gimp 1%

Softwares licença paga

Microsoft Office 33,3%

Corel Draw 15,7%

Pagemaker 5,9%

Sound Studio 2,9%

Sony Vegas 2,9%



278 _ CARTOGRAFIA DO ENSINO DE JORNALISMO DIGITAL NO BRASIL EM 2010...

WS-FTP 2%

Apple Final Cut 1%

Apple iMovie 1%

QuarkXPress 1%

Avid 1%

Softwares licença paga Adobe

Photoshop 38,2%

Dreamweaver 31,4%

Pacote Adobe 23,5%

Flash 19,6%

InDesign 16,7%

Fireworks 6,9%

Illustrator 3,9%

Pacote Adobe CS4 2,9%

Soundbooth 1%

Freehand 1%

Outro aspecto a ponderar refere-se aos diferentes programas vinculados 
à empresa Adobe. Alguns entrevistados apontaram Pacote Adobe sem 
informar qual o tipo (há mais de um), outros informaram o Pacote Adobe 
CS4 (no momento, há dois tipos de conjuntos disponíveis), outros citaram 
softwares específicos que fazem parte de tais pacotes. No que diz respeito 
ao Microsoft Office, não há também como saber quais ferramentas são 
efetivamente utilizadas, se fundamentalmente o editor de texto ou outras. 
Na estatística geral, das 102 instituições participantes, 19 delas (18,6%) 
não informam o que utilizam. 

As respostas apontam a significativa predominância percentual de 
programas ligados à produção textual (Microsoft Office, 33,3%), imagens 
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(Photoshop, 38,2%) e layout (Dreamweaver, 31,4%), evidenciando a 
pouca presença daqueles dedicados a áudio e vídeo. É possível, entretanto, 
que tais softwares não tenham sido mencionados porque são instalados e 
utilizados preferencialmente em laboratórios de televisão e rádio, conforme 
estrutura tradicional dos cursos. Destaca-se ainda o Flash, voltado para 
animação, com 20% de indicações. 

Entre os mais citados, também está o Wordpress, com 20,6%. Pelas 
respostas, não há como fazermos a distinção entre o software que pode 
ser baixado gratuitamente do site Wordpress.ORG e instalado em um 
servidor; ou Wordpress.COM, uma versão on-line gratuita cuja hospedagem 
é remota. Cabe uma ressalva: assumindo que o software livre é aquele 
que pode ser usado, copiado, estudado e redistribuído sem restrições, 
seu conceito se contrapõe a proprietário/restrito, mas não ao comercial. 
Há uma distinção entre gratuito e livre, em que a este último se costuma 
anexar uma licença de software livre e liberar o acesso ao código fonte do 
programa. Nesse sentido, o Blogger (Google), também mencionado pelos 
entrevistados (7,8%), é gratuito mas não livre. 

A forte presença dos programas da Adobe pode ser explicada pela 
capa cidade de integração e portabilidade entre os arquivos gerados pelas 
ferramentas. Isso possibilita trabalhar com uma base comum que facili ta 
a adequação ao on-line e também ao impresso, já utilizando para isso os 
softwares específicos voltados a esses meios. Chama também a atenção 
a presença do PageMaker e QuarkXPress, voltados ao layout de peças 
impressas. Podemos supor que, a partir deles, sejam gerados PDFs 
(Portable Document Format) de produtos a serem disponibilizados  
on-line, ou eventualmente esboços de telas.

Podemos inferir que a especificidade dos programas utilizados esteja 
associada: a) ao perfil das disciplinas (T, TP, P); b) à quantidade de 
disciplinas dedicadas ao Jornalismo Digital em um currículo, que permite 
um maior aprofundamento também por meio da utilização de ferramentas 
especializadas; c) a uma forma estratégica ou alternativa de lidar com a 
ausência dos softwares em função de limites financeiros das instituições. 
No conjunto apresentado, o uso de programas de licença comercial é 
muito superior aos distribuídos de forma gratuita.
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perFil da prodUção laBoratorial

Outro ponto apurado no mapeamento são as experiências laboratoriais 
realizadas nas universidades pesquisadas. Identificou-se, nesse sentido, 
uma diversidade de iniciativas, que variam entre a aplicação de modelos 
tradicionais de jornalismo e propostas diferenciadas. Estas partem da 
utilização de plataformas e de tecnologias com as quais, muitas vezes, os 
próprios professores não têm familiaridade. 

Ao todo, as instituições informaram 171 endereços na Web (URLs) 
via questionário, encaminhado aos pesquisadores por e-mail. Problemas 
em alguns links restringiram o corpus de análise a 134 endereços válidos, 
que passaram a ser analisados a fim de se verificar, qualitativamente, as 
tendências de aproveitamento dos recursos da rede por parte dos alunos. 
Foi possível ver que tipo de página era mais comum (portal, site, blog...), 
se o gênero era puramente jornalístico ou também literário, a duração de 
sua existência na rede, se era escrito individual ou coletivamente. Também 
se procurou verificar quais recursos multimidiáticos eram incorporados à 
produção laboratorial em termos de imagem estática, dinâmica e som, bem 
como em que medida a apuração era independente ou por empacotamento 
(FERRARI, 2003) e, ainda, sobre conteúdo geral ou segmentado. As URLs 
foram agrupadas, por fim, pelo estado de origem. De acordo com o tipo de 
produção laboratorial, chegou-se a tabela a seguir14:

Tabela 4 – Tipo de Produção Laboratorial

Tipo N %

Site 41 30,5

Portal 6 4, 4 

Blog em Blogger 49 36,5

Blog em Wordpress 36 26,8

Microblog no Twitter 26 19,4

Agência de Notícias 4 2,9 
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Agência de Fotos 4 2,9 

Webrádio 9 6,7 

Videos no Youtube 55 41

Videos fora do Youtube 14 10,4

Orkut 6 4,4 

De acordo com os respondentes, para conceber o ensino do Jornalismo 
Digital, é necessário prever práticas laboratoriais em 66,7% das disciplinas 
ligadas direta ou indiretamente à área. Ao se somar os percentuais relati-
vos às disciplinas teórico-práticas e das disciplinas puramente práticas,  
a com paração revela uma maior inclinação pela produção laboratorial nas 
instituições particulares, de 69,7%, contra 58,7% das públicas. 

Apenas 20 das 102 instituições pesquisadas não informaram nenhum 
endereço de produção laboratorial. Outras, ao contrário, chegaram a infor-
mar 20 links. Na comparação da quantidade de URLs mapeadas em relação 
ao que é produzido em instituições públicas e particulares, a superioridade 
numérica da infraestrutura material parece se refletir num número maior 
de produtos laboratoriais por parte das particulares.

Sob o ponto de vista geográfico, em termos quantitativos, as regiões 
Sudeste e Sul respondem por 82% das URLs mapeadas. Das 134 URLs 
válidas, as duas regiões respondem por 110 delas – 56,7% para a região 
Sudeste e 25,3% para a Sul. 

Apesar dos estudos e práticas de ensino de Jornalismo Digital terem 
uma configuração desigual em termos regionais e nas instituições públicas 
e particulares, nota-se que o uso da internet e seus variados recursos está se 
generalizando. Um bom exemplo é o YouTube. Segundo o mapeamento, 
41% das URLs pesquisadas incorporam esse recurso em suas postagens, 
seja com inserção de vídeos produzidos pelos alunos, seja com link para 
matérias audiovisuais da grande imprensa.

Esse processo de naturalização do uso da rede leva a que muitos docen-
tes não percebam o grau de alfabetização digital (RIBAS; PALACIOS, 
2008) que está sendo requisitado na maioria das disciplinas curriculares.  
A pes quisa apontou, também, uma predominância do uso de blogs (63,3%)  
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na produção laboratorial, embora não tenha sido encontrado nenhum 
fo to log nem videolog (que são os blogs para publicação exclusiva de 
fotografias e de vídeos, respectivamente). Predomina um baixo grau 
de interação, uma vez que as postagens praticamente não recebem 
comen tários. No entanto, indicadores como a cobertura da própria 
muni cipalidade revelam o desejo de proximidade dos estudantes com 
a comunidade em que se inserem. Neste aspecto, a Região Centro-
Oeste foi aquela que mais se destacou, com 85% de páginas dedicadas ao 
assunto. 

A propósito da apuração, foi verificado que é na Região Sul (82%) que 
os estudantes produzem conteúdo com mais autonomia e recorrem menos 
a outras fontes de informação, como as agências de notícias ou outras 
publicações. No entanto, muitas URLs repetem os modelos tradicionais 
de cobertura e edição jornalísticas. Nesse contexto, cabe especular em que 
medida contribuem com alguma inovação na seleção noticiosa ou nos 
recursos de linguagem. Em geral, o que se vê é um espelho do modelo 
consagrado na grande imprensa. Com raras exceções, os estudantes não 
concebem suas matérias como produtos realmente multimidiáticos, como 
pode ser constatado na tabela a seguir:

Tabela 5 – Uso de recursos multimídia

Recursos Multimídia N %

Texto + foto 56 41,8

Texto + foto + vídeo 53 39,6

Texto + áudio 5 3,7

Texto + foto + vídeo + áudio 15 11,2

Texto + foto + áudio 5 3,7

Total 134 100

A inovação e a experimentação se dão, quando muito, apenas nos obje-
tos escolhidos para as pautas, mas raramente em relação a formatos e, me-
nos ainda, na possibilidade do estabelecimento de uma conversação via 
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rede que, num paradoxo, adotam informalmente nas redes sociais. Como 
o conservadorismo é maior nas páginas autodeclaradas com vínculo insti-
tucional, cabe a desconfiança de que a renovação dos modelos possa estar 
sendo sacrificada em prol da empregabilidade dos recém-formados, uma 
vez que dá mais reputação àquele curso. 

Neste sentido, foi possível intuir a existência de três grandes eixos de 
produção laboratorial: a) vinculados à instituição ou ao curso e organizado 
em núcleos; b) para entrega burocrática de trabalho da disciplina; c) URLs 
autorais e independentes, ou seja, as que seguiram caminho desvinculado 
das atividades cotidianas do curso de Jornalismo. 

Segundo o conceito de disciplina em Foucault (1996), regras são per-
ma nentemente atualizadas com o intuito de garantir o controle rígido de 
produção de uma dada atividade. No caso da imprensa brasileira hoje, 
a formação universitária marca passo ao perpetuar, com uma margem 
mínima de flexibilidade, a continuidade de padrões incompatíveis com o 
novo modelo de comunicação que, desde o advento da internet, deixou 
de ser unidirecional (dos meios de comunicação de massa para o público) 
para se tornar rizomático (muitos dialogam com muitos).

À luz do conceito da rarefação do sujeito proposto por Foucault 
(1996), embora nem todos tenham acesso às condições de funcionamento 
do gênero discursivo jornalístico, os fluxos comunicacionais típicos da 
contemporaneidade já abrem espaço para a publicação de conteúdos 
produzidos por não jornalistas, em especial graças à tecnologia facilitadora 
deste processo. Nada mais indicado, portanto, que aos estudantes, a meio 
caminho entre o público leigo e o profissional da área, seja ofertada mais 
oportunidade de inovação. 

pontes com o jornalismo cUltUral

A web é espaço privilegiado para a discussão de temas culturais, seja 
por meio de sites jornalísticos, de blogs especializados ou de redes sociais. 
Apesar disso, ainda são poucas as instituições que contam com disciplinas 
direcionadas a essa especialidade do jornalismo. Na maioria dos casos, 
ela é abordada em disciplinas como Jornalismo Especializado, Redação 
Jornalística e Comunicação e Cultura, para citar alguns exemplos. 
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A cobertura do campo cultural ganhou, com a possibilidade do exercício 
do jornalismo na internet, espaço nesse novo suporte. Livros, música, 
artes plásticas, dança, artes cênicas e cultura popular passam a contar com 
divulgação, discussão e crítica através do jornalismo digital.

Como estudantes de jornalismo são preparados para atuar nesse con-
texto? Para provocar essa discussão, o questionário enviado às coor de-
nações dos cursos de Jornalismo mapeados nesta pesquisa continha a se-
guinte questão: “O jornalismo cultural é trabalhado ou discutido junto às 
práticas de jornalismo digital? De que maneira?”15. Das 102 universidades 
que responderam ao questionário, 64 (62,7%) afirmam trabalhar/discutir 
jornalismo cultural junto às práticas de jornalismo digital, 37 (36,3%) 
afirmam não trabalhar e 1 (1,0%) não respondeu à pergunta.

A questão remetida aos coordenadores estava seguida do complemento 
“de que maneira?”, que permitiu a compreensão das propostas meto do ló-
gicas de cada curso em relação ao tema, desde um ponto de vista qualitativo. 
Entre os cursos que abordam o jornalismo cultural nas disciplinas de 
jornalismo digital, a especialidade aparece, principalmente, nas atividades 
práticas e laboratoriais (41,1%). Em alguns cursos (22,5%), na disciplina de 
Jornalismo Digital é proposta a produção de blogs ou sites de tema livre – a 
preferência dos alunos por temáticas relacionadas à cultura é explicitada 
por duas instituições respondentes. Alguns entrevistados mencionam a 
discussão do jornalismo cultural em diferentes disciplinas do curso, como: 
Jornalismo Especializado, Redação Jornalística e Jornalismo Impresso, 
entre outras. 

A partir dos dados levantados, pode-se inferir que o jornalismo cul-
tural não é discutido em suas especificidades nas disciplinas voltadas 
ao jornalismo digital – ele atravessa todos os suportes, assim como as 
demais especialidades, mas com certo destaque, por conta da preferência 
dos alunos. Poucos cursos (5,8%) mencionam disciplinas, obrigatórias 
ou optativas, voltadas ao jornalismo cultural, nas quais o aluno pode 
aprofundar seus conhecimentos nesse campo para aplicá-lo nas disciplinas 
práticas direcionadas aos diferentes suportes, como o digital. Esse dado 
dialoga com o Mapeamento do Ensino de Jornalismo Cultural no Brasil 
em 2008. Naquele levantamento, foram identificadas 126 disciplinas 
que abordam o jornalismo cultural e áreas afins. Destas, apenas 16, ou 
12,7%, abordam o assunto com exclusividade. As matrizes curriculares 



ALEx PRIMO, ALINE STRELOW, ANA GRUSzyNSKI, BERNARDETE TONETO, ET. ALL _ 285

privilegiam disciplinas tangenciais ao jornalismo cultural propriamente 
dito, como Estética, Cultura de Massas e Cultura Brasileira, que aparecem 
em um total de 42,8%, seguidas de disciplinas de conteúdo específico, 
como Jornalismo Literário ou Fundamentos de Cinema (26,9%), e semi-
plenas, como Jornalismo Especializado (17,4%). Como disciplina plena, 
o jornalismo cultural aparece em quarto lugar. No mapeamento de 
2008, foram identificadas, ainda, 23 disciplinas optativas relacionadas ao 
jornalismo cultural – desse universo, três são plenas, uma é semiplena, 12 
são de conteúdo específico e sete são de conteúdo tangencial.

Os resultados desta pesquisa apontam o predomínio do exercício prático 
do jornalismo cultural nas disciplinas de jornalismo digital e esboçam 
o mapa do ensino do jornalismo cultural na rede no país. “Apontam” e 
“esboçam” porque, como se trabalhou com uma questão aberta, de viés 
qualitativo, os respondentes tiveram total liberdade para expressar a 
abordagem do jornalismo cultural nas disciplinas de jornalismo digital de 
suas universidades. O que se apresenta aqui são os dados registrados nesses 
depoimentos, que podem ocultar, mesmo involuntariamente, informações 
importantes sobre o assunto em discussão. Assim, pode-se afirmar, com 
o nível de certeza permitido por essa pesquisa, que o jornalismo cultural 
é abordado nas disciplinas de jornalismo digital, predominantemente, por 
meio de atividades práticas de reportagem, assim como acontece com as 
demais especialidades do jornalismo.

considerações Finais

O jornalismo digital não é mais novidade. Apesar das transformações 
que sofre constantemente, já existem práticas consolidadas na esfera da 
produção e da circulação. Da mesma forma, a leitura de e a interação em 
produtos jornalísticos na Web e através de dispositivos móveis revela-se 
como hábito comum. Logo, abordar-se tais práticas como parte de um 
futuro ainda por vir não faz mais sentido. Também não se justifica o temor 
de que o jornalismo correria riscos de extinção diante da popularização e 
do barateamento dos meios de produção e da emergência de experiências 
colaborativas on-line. Diferentemente de uma lógica de soma zero (para 
que um ganhe o outro deve perder), o que se vê é um alargamento do 
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espaço midiático. Com a multiplicação do volume de informações 
jornalísticas e das formas de circulação e debate, cresce também a demanda 
por produtos atualizados em tempo real, com linguagem adequada aos 
suportes hipermidiáticos e com espaços de intervenção das audiências.

Nos primeiros tempos, ainda intimidados pelas revoluções pro mo-
vidas pela Web, o jornalismo demorou a compreender as especi fi ci-
dades dos processos interativos na rede. Atualmente, contudo, nem o 
deslumbramento nem o receio de riscos encontram mais lugar. Ultra-
passando os discursos essencialistas e dicotômicos, compreende-se hoje 
que as diferentes convergências em andamento (entre tecnologias, culturas, 
mercados, entre produtores e receptores etc.) demandam um profis sional 
que não apenas domine as técnicas jornalísticas e o ferramental tecnológico, 
mas que também tenha grande capacidade de atualização e flexibilidade 
para movimentar-se nos fluidos espaços interativos. Pois essa necessidade 
repercute diretamente no sistema educacional que prepara os profissionais 
para esse contexto. É justamente esse cenário que motivou este mapeamento 
do ensino de jornalismo digital no Brasil.

Sabe-se que mudanças nos currículos universitários envolvem diver-
sas etapas de planejamento e percalços burocráticos. O tempo que tais 
processos exigem acaba por colocar as instituições de ensino superior 
sempre em atraso diante das transformações do mercado. De qualquer 
forma, o que se pode verificar nos resultados analisados neste capítulo é 
que as faculdades de jornalismo apresentam em 2010 uma boa estrutura 
didática e tecnológica para a formação de profissionais para atuarem com 
jornalismo digital. Certamente, o estágio ainda não é de excelência (e tal-
vez nunca o será). Diversas são as deficiências a serem enfrentadas, em ter-
mos de pessoal, de recursos tecnológicos e quanto à estrutura curricular.  
De to do modo, encontrou-se que 80% das 102 faculdades entrevistadas 
ofe recem disciplinas ligadas diretamente ao ensino de jornalismo digital. 
Esta pesquisa não obteve dados qualitativos que possam explicar as ra zões 
pa ra a ausência dessas cadeiras específicas nas outras instituições. Po der-se-ia 
até dizer que em 2010 tal lacuna não poderia mais ser justificada. O que tal vez 
possa minimizar o problema, como também demonstrar que as instituições 
de ensino brasileiras já prestavam atenção à cibercultura, é o volume e va-
riedade de disciplinas dedicadas a estudar o impacto das tecnologias digitais 
na Comunicação. Em alguns currículos, tais disciplinas buscam resolver a 
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inexistência de matérias ligadas diretamente ao jornalismo digital. Deve-se 
também lembrar que o jornalismo digital é abordado transversalmente em 
diversas disciplinas do currículo. Ora, não se pode isolar o estudo da pro-
dução, circulação e do consumo de notícias em suportes digitais apenas em 
cadeiras específicas.

Ainda que esta pesquisa não se proponha a fazer um estudo qualitativo 
em cada uma das instituições, foi possível listar uma grande quantidade de 
produções laboratoriais publicadas na Web pelos alunos de jornalismo16 
(onde se verificou um interesse especial por jornalismo cultural). Iden-
tificou-se, a partir de visitas a cada uma das URLs informadas pelos cur-
sos entrevistados, que muitas dessas iniciativas têm como base os fun-
damentos e os modelos do jornalismo convencional. Tal fato demonstra 
que, em diversos casos, o exercício prático desse tipo de jornalismo não 
aproveita as inovações hoje disponíveis, tanto no aspecto tecnológico 
quanto nas formas expressivas e interativas. Poucas eram as experiências 
mais arrojadas e as tentativas de produzir o novo. Além disso, uma parte da 
produção laboratorial parecia ter sido simplesmente “entregue” na rede sob 
forma de trabalho acadêmico compulsório para aprovação na disciplina, lá 
permanecendo sem atualização. Essa realidade indica, no mínimo, a neces-
sidade do investimento na preparação mais efetiva dos professores para o 
trabalho direto com as ferramentas, com os formatos e com as demandas 
apresentadas pelo mercado contemporâneo da informação, em constante 
mutação. Vale também defender a publicação de jornais laboratório on-line 
de caráter mais permanente, que possa envolver diversas turmas da mesma 
disciplina em semestres sucessivos, como também de outras cadeiras em 
funcionamento simultâneo. Se a manutenção de periódicos impressos é 
prática tradicional nos cursos de jornalismo, o mesmo precisa ocorrer no 
contexto digital. 

O mapeamento encontrou uma preocupação das instituições com o 
equilíbrio entre teoria e prática. A produção laboratorial no ciberespaço, 
contudo, ainda pode receber maior atenção e planejamento. Com relação 
à pouca experimentação verificada nos trabalhos digitais, não há dúvida 
que a instituição de ensino deve preparar seus alunos para as demandas 
do mercado, mas é também papel da academia promover a invenção de 
formas inovadoras, que possam renovar o próprio fazer jornalístico.
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A disponibilização de infraestrutura adequada foi também um aspecto 
importante investigado neste mapamento. Como se viu, as estruturas 
disponíveis aos alunos ainda não são suficientes para o atendimento pleno. 
Não há computadores para o número total de acadêmicos em muitas 
instituições, o que obriga estas à realização de adequações nas propostas 
de exercícios que passam pelo uso do aparato de informática. Além disso, 
os softwares e as plataformas disponíveis são limitados, devido a restrições 
financeiras, na maioria das situações, fato este que muitas vezes inviabiliza a 
criação de novidades pelos alunos. Por outro lado, tendo em vista que hoje 
muitos serviços on-line oferecerem recursos sofisticados de forma gratuita 
(como o YouTube, por exemplo), algumas da dificuldades enfrentadas nas 
instituições são remediadas através do acesso a tais tecnologias virtuais. Em 
verdade, os cursos de Comunicação Social no país sempre tiveram como 
desafio a aquisição e manutenção de laboratórios e seus equipamentos. 
O que se enfrenta hoje na infraestrutura de informática é a rápida 
obsolescência de hardware e software. 

Por fim, apesar das carências e dos desafios que ainda se apresentam para 
a consolidação de disciplinas e práticas de jornalismo digital nos currículos 
das universidades do país, salientamos que, como o mapeamento mostrou, 
a área vem recebendo atenção crescente por parte das instituições de ensino 
superior. Logo, a sua valorização é um processo facilmente verificável. 
Isso indica que existe o esforço para a formação de jornalistas preparados 
para a realidade do mercado, capazes de lidar com os processos e com 
as implicações da atualidade. Acredita-se que este mapeamento sobre 
o ensino de jornalismo digital no Brasil contribuiu para a identificação 
de problemas e potencialidades. Mesmo que ainda haja muito a ser 
aperfeiçoado, a pesquisa mostrou que as instituições estão lutando para 
manter-se em sintonia com as demandas de seu tempo.

notas

1 Característica da primeira geração do webjornalismo, conforme Mielniczuk (2003). 
A segunda geração, de acordo com a autora, é a fase em que os produtos jornalísticos 
digitais exploram alguns recursos da Web, porém ainda apegados à metáfora do 
jornal impresso, e a terceira geração é caracterizada pela exploração mais intensa das 
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potencialidades da Web para a composição dos produtos e para a produção e a apuração 
das notícias.

2 Barbosa (2007) salienta que o jornalismo digital em base de dados (JDBD) é um 
modelo característico da fase de transição do jornalismo digital para a sua quarta 
geração. Nessa etapa, verifica-se a ampla utilização dos recursos da Web 2.0 (O’REILLY, 
2005), incluindo-se, aí, a utilização de conteúdos colaborativos, isto é, amadores, nas 
publicações de forma estratégica.

3 A multimidialidade é entendida aqui como a utilização de recursos de vídeo, áudio 
e verbo para a composição de produtos e para a veiculação de mensagens nas redes 
digitais. Mielniczuk (2003) e Palacios (2003) destacam a multimidialidade como uma 
das seis características do webjornalismo de terceira geração.

4 Barbosa (2009) destaca a convergência tecnológica, empresarial e profissional como 
marcas da convergência jornalística.

5 Este mapeamento faz parte do programa Rumos Jornalismo Cultural, do Itaú Cultural. 
Os resultados completos (incluindo a transcrição das principais discussões do grupo 
focal conduzido), assim como artigos individuais dos 8 professores selecionados pelo 
programa, foram publicados em um livro editado pela mesma instituição. Em 2008, 
um projeto semelhante mapeou o ensino de jornalismo cultural nas universidades 
brasileiras. (AZZOLINO et al., 2008)

6 http//: emec.mec.gov.br
7 O questionário utilizado na pesquisa foi desenvolvido a partir do modelo proposto 

publicado em Saad Corrêa e Almeida (2009), pertencente ao projeto “O Ensino 
de Jornalismo na Era da Convergência Tecnológica. Metodologias, Planos de 
estudo e Demandas Profissionais” (www.procadjor.cce.ufsc.br). Trata-se de uma 
iniciativa contemplada com verba do Programa Nacional de Cooperação Acadêmica 
(PROCAD), da CAPES, reunindo equipes de quatro instituições brasileiras de 
ensino superior: Universidade Federal da Bahia (UFBA), Escola de Comunicação e 
Artes da Universidade de São Paulo (USP), Universidade Tuiuti do Paraná (UTP)  
e Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

8 Antes desta etapa operacional da pesquisa (envio de questionários, tabulação de dados), 
foi realizado, em dezembro de 2009, o seminário “Convergências”, na sede do Itaú 
Cultural, em São Paulo. Na ocasião, os pesquisadores selecionados para a atividade 
tiveram o seu primeiro contato e também ocorreram reflexões acerca de questões 
ligadas ao jornalismo digital. Além disso, foi apresentada à equipe a plataforma de 
ensino e fórum à distância chamada de B2Learn. Esta foi utilizada ao longo da pesquisa 
para a realização de fóruns, chats quinzenais e publicação de documentos. 

9 Gerson Martins (UFMS), Suzana Barbosa (UFBA), Luciana Mielniczuk (UFSM), 
Claudia Quadros (UTP), Fabio Malini (UFES) e Beth Saad (USP).

10 Nomenclaturas como jornalismo on-line (construído em tempo real, no instante da 
conexão), webjornalismo (jornalismo na web), ciberjornalismo (característico do 
ciberespaço) e jornalismo multimídia (possível em redações integradas, que deman-
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dam produção para várias plataformas) são bastante utilizadas para a designação do 
jornalismo na internet.(MIELNICZUK, 2003; DEUZE, 2006) Neste trabalho, 
optamos pelo termo jornalismo digital, ou jornalismo em redes digitais. Isso porque, 
em concordância com de Barbosa (2007) e Silva (2008), acredita-se que a inclusão 
de tecnologias móveis de comunicação nos sistemas de produção e de transmissão 
de informações demonstra que já não estamos falando meramente de um modelo 
jornalístico possibilitado somente pelos recursos da web, ou de um tipo único de 
jornalismo, que abarca apenas uma prática ou modelo possível no contexto digital.

11 A única instituição comunitária a responder o questionário informou que oferece um 
computador por aluno nas atividades curriculares.

12 Uma das etapas do mapeamento foi a coleta de informações através da realização de 
um grupo focal. A partir do envio dos questionários e das respostas obtidas, foram 
selecionados seis professores e pesquisadores que poderiam contribuir de maneira 
significativa para a discussão dos temas propostos. Em virtude do espaço limitado deste 
capítulo, a transcrição do debate pode ser apenas encontrada no livro do Mapeamento 
do Ensino de Jornalismo Digital no Brasil em 2010. 

13 Como cada instituição respondente informou vários programas, a porcentagem total 
supera 100%.

14 Quando uma página é um site que apresenta links para comunidades no Twitter 
ou vídeos no YouTube, por exemplo, ela é identificada por três variáveis diferentes 
simultaneamente, por isso o número de variáveis apresentadas ultrapassa as 134 URLs 
mapeadas.

15 Conforme mencionado anteriormente, tendo em vista que o mapeamento de 2008, 
do programa Rumos Itaú Cultural, investigou o ensino de jornalismo cultural no 
país, esta questão buscou fazer a inter-relação entre os mapeamentos de 2008 e 2010.

16 A listagem completa das URLs informadas pode ser encontrada no seguinte endereço: 
http://www.itaucultural.org.br/jornalismodigital. 
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O saber que circula nas redações e os 
procedimentos de controle discursivo1

Beatriz Marocco

introdUção

Muito se tem falado sobre jornalismo e jornalistas, mas o que se diz e 
se mostra sobre a profissão e as ações dos jornalistas guarda relativa dis-
tância com o saber local que circula nas redações e movimenta o cotidiano 
profissional de uma forma autônoma. Nem mesmo a figura do “saber de 
reconhecimento” (ERICSON, BARANEK; CHAN, 1987, p. 133), que 
elabora o que o jornalista adquire na experiência e no qual opera há séculos 
para separar o que é notícia do fluxo ininterrupto dos acontecimentos, 
ganhou espaço fora da academia, adquirindo consistência no âmbito 
profissional que ameaçasse a hegemonia do “faro” e do “furo”. Mesmo que 
as mídias evidenciem em seus produtos que há critérios de noticiabilidade 
e que nem todo acontecimento que passa na realidade tem potência para 
ser apresentado sob a forma de acontecimento jornalístico, o que está 
dito nas teorias de newsmaking ou na “espiral do silêncio”, que formu-
lam alguns destes fenômenos, provoca estranhamento no profissional2.  
Há cer ta intransigência entre o mundo acadêmico e o mundo da profis-
são, que emerge nestes sintomas e que Max Weber já reconhecia quando 
sugeriu na conferência feita no Primeiro Congresso da Associação Alemã 
de Sociologia, em Frankfurt, 1910, que os resultados de uma pesquisa 
sobre a imprensa poderiam gerar desconfiança se esta não aproximasse 
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materiais jornalísticos e jornalistas da academia. Segundo Weber (apud 
MAROCCO; BERGER, 2006, p. 34):

É impossível que alcancemos nosso propósito se houver 
por parte dos representantes das editoras ou dos jornalistas 
a suspeita de que o objetivo da Associação é formular 
críticas moralizantes sobre a situação existente – é impossí-
vel alcançar nosso propósito se não pudermos contar com 
material procedente precisamente desse setor. 

O projeto de Weber de uma Sociologia da Imprensa não vingou e,  
à som bra de seu pensamento, uma via de mão única continuou dando vazão 
ao conjunto de teorias endógenas e exógenas que se apropria das práticas 
e do que circula nas mídias para constituição de sua exterioridade. As prá-
ticas, por outro lado, cristalizaram em quase dois séculos o conjunto de 
proposições, regras e modelos que isolaram o jornalismo de outros saberes, 
vincularam a natureza capitalista diretamente à publicidade e atribuíram 
ao jornalismo o império da função de informar. Simultaneamente a este 
movimento de epistemologização, as práticas, em sua condição discursiva, 
ou em seu espaço de realização, têm sido objeto da produção teórica, do 
cinema e da literatura. Enquanto a academia vem operando dentro de 
princípios de realidade, a trama ficcional tem-se diferenciado, aproprian-
do-se de signos para criar mitologias da profissão voltadas a um espetáculo 
de fácil consumo para o grande público. 

A literatura produziu um rico filão de crítica das práticas jornalísticas 
desde que Balzac destilou em as Ilusões Perdidas o seu desencanto com a 
máquina jornalística de moer talentos literários e de promover falcatruas 
e sucesso rápido. O cinema tem visibilizado os processos de produção, 
dramas de consciência, uma ética duvidosa e momentos de êxtase 
acompanhados do célebre bordão “parem as rotativas”. Desde o século 
passado, ambos se voltaram à criação de uma densa nuvem de valores que 
paira sobre a sociedade em relação ao profissional, a profissão, a verdade 
em seu sentido moral e sobre o ambiente pérfido e próximo das elites 
das redações jornalísticas, que vem fortalecendo uma identidade cheia de 
contradições em relação ao profissional de carne e osso. 

Gostaria de expor, na continuidade deste texto introdutório uma via 
de entrada alternativa para pensar sobre as práticas jornalísticas. Nestes 



BEATRIz MAROCCO _ 297

termos, uma imersão no regime das práticas, desde o campo acadêmico, 
requer uma perspectiva epistemológica que, para não parecer esdrúxula, 
sem parentesco com o exercício do jornalismo, nos sugere uma ligação com 
o discurso que ficou na memória do nosso próprio exercício do jornalismo: 
ninguém diz no jornal o que quer, sobre quem quer, quando quer, do 
modo que quer e porque quer. O que é dito foi controlado, selecionado, 
adequado a um modo de objetivação jornalística. Tomando esta indicação, 
o estudo das práticas e do regime de racionalidade, i.e., o saber em que 
adquirem consistência e autonomia, para viabilizar a produção e a circulação 
das mídias em períodos tremendamente rígidos, pode ser realizado em 
dois tempos: o primeiro se refere à experiência arcana do pesquisador e, 
mais concretamente, a sua memória profissional, que aciona uma conexão 
provisória com os conceitos; posteriormente, em um segundo tempo, é o 
pesquisador que, desde o fora da profissão, projeta e empreende uma es-
cuta externa para o desenvolvimento da pesquisa empírica. Uma reflexão 
como esta, sobre as práticas, busca apoio nos procedimentos de controle 
discursivo que, de certa forma, já foram vivenciados experiencialmente, 
na redação jornalística, e pretende dar voz a outros indivíduos, deixá-los 
falar para que desta rede se produza não mais um conceito, mas “ação 
de teoria”, que explora o jogo entre um código que regula maneiras de 
fazer, que prescreve os modos de selecionar as notícias, entrevistar, redigir 
e uma produção de discursos verdadeiros que fundamentam, justificam, 
reproduzem e são igualmente o princípio de transformações dessas mesmas 
maneiras de fazer. (DELEUZE; FOUCAULT, 2006, p. 38)

A hipótese que sustenta este modo de aproximação é de que, em fun-
cionamento, as práticas jornalísticas não são somente comandadas pela ins-
tituição, prescritas pela ideologia ou guiadas pelas circunstâncias, certos 
acontecimentos e alguns indivíduos; elas têm, até certo ponto, proce di-
mentos regulares que evidenciam um “regime de práticas”, como o lugar 
de encadeamento do que se diz e do que se faz, das regras que se impõem 
e das razões que se dão, dos projetos e das evidências. (FOUCAULT, 
2006, p. 337-338) Neste mesmo sentido, mas voltan do-se concretamen-
te para a exploração da “prática de aprisionamento” e para descrevê-la 
em sua diferença de uma “história da instituição prisão”, Foucault fez 
um movimento de escuta em relação aos presidiários e seu entorno nas 
“enquetes do intolerável”. Na época, o objetivo era transferir aos presi-
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diários o direito e a possibilidade de falar sobre si e as prisões e pedir in-
for mações a quem, por um motivo ou outro, tinha ou havia tido uma 
ex pe riência na prisão; tratava-se de uma mudança no foco dos relatórios 
oficiais e nas estatísticas para instalar nas prisões um observatório de escuta 
dos prisioneiros, instaurar condições para que eles pudessem falar por si e 
produzir um saber coletivo que desse lugar não mais a palavra capturada e 
objetivada pelo discurso de diferentes instituições. (LASCOUMES, 2004, 
p. 154-155) 

jornalismo e as práticas da proFissão

A pretensão de esquadrinhar o jornalismo pode ser localizada no ras-
tro de Park (1923) em um campo teórico que tem investigado a profissão, 
a ideologia profissional e o que se configura uma “comunidade inter-
pretativa”. 

Uma resposta positiva à pergunta se o jornalismo é uma profissão, seria 
ainda utópica, no início do século XXI, diante do fato de que é jornalista 
praticamente quem quer, até mesmo no Brasil, onde até bem pouco tempo 
atrás o diploma universitário regulava a atividade profissional. Traquina 
(2004) vai dizer que, apesar disso, o jornalismo é uma profissão, porque 
o jornalista se afasta do pólo identificado como um simples trabalhador 
por conta de outrem e aproxima-se do pólo identificado com as profissões 
liberais. Assim, embora os jornalistas tenham falhado nas tentativas de 
delimitar o seu campo de trabalho, conseguiram definir uma identidade 
profissional ligada a papeis sociais definidos e a uma cultura profissional. 
(TRAQUINA, 2004) 

Algumas investigações deram consistência planetária a esta vertente de 
pensamento. O projeto The Global Journalist (1998) reuniu resultados de 
pesquisa realizada em 21 países e territórios sobre condições de trabalho 
e valores profissionais de 20.280 jornalistas entrevistados durante os anos 
de 1986 a 1996. Sob tal diversidade geográfica, segundo David Weaver, há 
dados sobre a profissão que podem ser comparados, além de caracterís-
ticas básicas relacionadas à faixa etária, gênero, ou nível educacional dos 
jornalistas. Entre estes, podem ser mencionados os valores em torno de 
funções (contar as notícias rapidamente, analisar e interpretar e investigar 
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os governos), métodos de investigação (sigilo das fontes de informação ou 
informações pagas), diferentes aspectos do trabalho (autonomia, serviço 
público) e a imagem dos jornalistas sobre os seus públicos. 

O projeto Worlds of Journalism, coordenado por Thomas Hanitzsch, do 
Instituto de Pesquisa em Mídia e Comunicação de Massa da Universidade 
de Zurique, nesta mesma vertente, enfatizou a identificação da cultura 
própria do jornalismo e nas variações culturais de acordo com países, 
organizações e ambientes profissionais. No âmbito do projeto, iniciado 
em 2007, por pesquisadores de 19 países, a noção de cultura jornalística foi 
identificada em três esferas: domínio da função institucional (se refere às 
normas e funções do jornalismo na sociedade), epistemologia (diz respeito 
à acessibilidade da realidade e à natureza das evidências aceitáveis) e ética 
(como os jornalistas lidam com os dilemas éticos da profissão). Estas três 
esferas estão subdivididas em sete dimensões básicas: intervencionismo, 
distância do poder, orientação de mercado, objetividade, dados empíricos, 
relativismo e idealismo. (HANITZSCH, 2009, 2007) O projeto parte da 
hipótese de que estas dimensões respondem pela maioria das variações 
na cultura jornalística que, por sua vez, se manifestam em três níveis: 
macro (culturas jornalísticas nacionais), meso (culturas jornalísticas orga-
nizacionais) e micro (culturas jornalísticas profissionais). 

Isabel Travancas abordou a constituição da identidade do profissional 
de diferentes tipos de veículo de comunicação no Rio de Janeiro. N’O 
mundo dos jornalistas – título que dá lugar ao livro e que dá conta do lugar 
dos jornalistas, em que se constitui uma rede de relações e onde se define 
a organização social dos jornalistas – Travancas ouviu em entrevistas um 
grupo de 50 profissionais de duas gerações (jovens profissionais e jornalistas 
há vinte ou trinta anos) e acompanhou-os em suas jornadas de trabalhos 
e festas. Os resultados a que chegou confirmam imagens que circulam na 
sociedade sobre a profissão de jornalista, entre elas, a de que o jornalismo 
exige de seus eleitos uma adesão, e tal ordem, que impede muitas vezes 
que outras atividades ou setores de suas vidas tenham maiores dimensões. 
(TRAVANCAS, 1992)

Na segunda vertente, localizamos Mark Deuze (2005). Deuze revisitou 
o conceito de jornalismo como uma “ideologia ocupacional”, que sintetiza 
o que foi fundamental à constituição do jornalismo industrial, para esboçar 
uma teoria próxima do que dá consistência ao jornalismo contemporâneo. 
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Deuze localizou a principal característica desta ideologia na definição de 
profissionalismo, formada por um conjunto de discursos sobre valores 
ideais que deram legitimidade e credibilidade às práticas. São eles:

Serviço público: os jornalistas prestam um serviço público (como 1. 
watchdogs ou newshounds);

Objetividade: os jornalistas são imparciais, neutros, objetivos, cla-2. 
ros e credíveis;

Autonomia: os jornalistas precisam ser autônomos, livres e 3. 
independentes em seu trabalho;

Imediatez: os jornalistas têm um sentido de imediatez, atualidade 4. 
e velocidade;

Ética: os jornalistas têm um sentido de ética, validade e legitimidade;5. 

Nas condições atuais de produção afetadas pelo multiculturalismo e a 
tecnologia, os mesmos valores se apresentam nos seguintes discursos: 

Serviço público. Na era da audiência fragmentada e volúvel, em 6. 
termos de serviço público, o jornalismo se desloca da função de 
“contar histórias que as pessoas precisam conhecer” ao ideal de 
amplificação das conversações que a sociedade tem consigo mesma;

Objetividade. O ritual da objetividade, apoiado na prática de ‘ouvir 7. 
os dois lados’, se desloca para uma leitura dos acontecimentos mais 
complexa;

Autonomia. A autonomia dos jornalistas é colaborativa com os co-8. 
le gas e o público;

Imediatez. Num ambiente multimídia e multicultural a velocidade 9. 
é inerente à estrutura de publicação 24/7, o que também significa, 
paradoxalmente, profundidade, inclusividade e mais do que duas 
perspectivas polarizadas; 

Ética. A tendência é defender uma volta aos valores jornalísticos 10. 
ideais que supostamente excedem as particularidades das mídias e 
as complexidades culturais. 
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Para Deuze (2005), na confluência entre multiculturalismo e tecnologia 
reside uma concepção do jornalismo corrente que deveria ser explorada 
tanto pelos pesquisadores como pelos programas voltados ao ensino para 
superar a ausência de um consenso internacional nestes dois âmbitos. 

Barbie Zelizer (2000, p. 33-61) inaugurou uma terceira vertente de 
estudo no artigo “Os jornalistas enquanto comunidade interpretativa”. 
Zelizer afirma que os jornalistas criam uma comunidade que não passa 
pelo quadro da profissão graças aos discursos sobre acontecimentos que são 
marcos da cobertura jornalística. Um exemplo é Watergate. Da cobertura 
feita por Woodward e Bernstein, no final dos anos 1970, derivaram 
diretrizes sobre a forma de usar as fontes não identificadas. Já em uma 
perspectiva durativa, o acontecimento foi reenquadrado para abarcar algo 
instrumental; nesta perspectiva Watergate foi chamado de “o mais decisivo 
dos acontecimentos para a ascensão do jornalismo investigativo”. O “caso 
Watergate” passou de uma discussão específica sobre técnicas de apuração 
das fontes para um discurso sobre um continuum mais amplo das práticas 
em torno da reportagem investigativa. 

Recentemente, o pesquisador canadense Chris Dent se desviou deste 
pensamento sobre o jornalismo quando fez uma aplicação detalhada 
das ideias de Foucault à compreensão dos jornalistas sobre os controles 
discursivos que afetam as práticas de produção de notícias. Utilizando como 
base uma perspectiva discursiva, Dent forneceu um novo insight sobre os 
tipos de controle que foram originalmente relacionados por Foucault em 
A ordem do discurso. Dent realizou entrevistas com 27 jornalistas (editores 
e produtores australianos) para chegar a conclusões que reconheceram no 
âmbito das práticas a ideia que circula na sociedade e chegou a ser expressa 
pelo ex-presidente George Bush, de que os jornalistas “veneram o altar da 
confissão pública”. (DENT, 2008, p. 215) Dent, igualmente, reconheceu 
no jornalismo os procedimentos de controle discursivo em sua aparição e 
particularidade no âmbito do jornalismo. 

associação entre o empírico e os conceitos

O conceito de saber jornalístico é de onde se parte para nomear de 
maneira mais precisa o nível em que este texto se situa. Foucault forjou o 
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conceito de saber para empreender um deslocamento do conhecimento 
científico e explorar um conjunto de elementos formados de maneira 
regular por uma prática discursiva e que são indispensáveis à constituição 
de uma ciência, apesar de não se destinarem necessariamente a lhe dar 
lugar. (FOUCAULT, 1995, p. 207) Evitar palavras demasiado carregadas 
de condições e consequências, como ciência, ideologia ou domínio 
de objetividade, era a intenção de Foucault subjacente ao conceito de 
formação discursiva. Para o francês, formação discursiva designa um 
sistema de dispersão que se caracteriza por uma regularidade entre certo 
número de enunciados, objetos, tipos de enunciação, conceitos, escolhas 
temáticas. Desde uma perspectiva foucaultiana, o exercício do poder 
implica mecanismos sutis que formam, organizam e põem em circulação 
aparelhos de saber (universidades, exército, escritura, media) que produzem 
e transmitem graças a múltiplas coações, um regime de verdade, isto é, os 
tipos de discurso que cada sociedade acolhe como verdadeiros ou falsos, 
o modo como se sanciona uns e outros, as técnicas e os procedimentos 
que estão valorizados para obtenção da verdade; o estatuto dos que estão 
encarregados de dizer o que funciona como verdadeiro. 

Para dar consistência ao projeto de explorar o saber jornalístico, bus-
camos inspiração em Foucault, no projeto do GIP, já relatado em seção 
anterior, enquadrando a “ação de teoria” em dois núcleos de investigação 
desenvolvidos em um questionário de 49 perguntas, sendo 40 relacionadas 
diretamente ao “como se faz” e à exploração das programações de conduta 
que apontam ações de prescrição, em relação ao que o jornalista deve fazer 
(efeitos de normatização), e ações de codificação do que se deverá saber 
(efeitos de veridicidade, com vistas a produzir efeitos de poder sobre a 
recepção). Os resultados foram associados a conceitos de controle discursivo 
que se articularam à experiência prévia do pesquisador. (FOUCAULT, 
2006, p. 338)

Enquete

A nossa escuta não foi direcionada a editores e produtores, como 
fez Dent, mas a 269 repórteres do interior do Rio Grande do Sul (RS).  
O questionário da enquete foi enviado por e-mail e obteve uma taxa de 
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resposta de 21,18% (57 respostas). A escolha dos repórteres de 51 jornais 
gaúchos, com exceção da capital, deu-se por meio de dois movimentos: 
o primeiro, de atualização da lista de jornais apresentadas por Dornelles 
(2004); o segundo, de atualização da base de dados da Associação 
Riograndense de Imprensa (ARI), ano de 2004. Da relação de jornais 
apresentada por Dornelles (2004), optamos por alterar os jornais das 
regiões Planalto e Serra. Na primeira, porque o jornal A Notícia Ilustrada, 
de Panambi, não existe mais. Nesta região, optamos pelos jornais  
O Nacional, de Passo Fundo, e Jornal da Manhã, de Ijuí. Na região serrana, 
acrescentamos o jornal O Pioneiro, de Caxias do Sul. Como o propósito 
era abranger um número expressivo de jornais e, consequentemente, de 
repórteres do interior gaúcho, optamos por ampliar nossa base de dados 
a partir do Anuário de Mídia, de 2004, da ARI. Nesta fase, buscamos 
atualizar a relação de jornais de 170 municípios gaúchos, independente da 
região, tiragem ou circulação. Após contatos por telefone ou e-mail, 51 
jornais, de 49 municípios gaúchos, responderam positivamente quanto 
à participação de suas equipes na pesquisa, indicando-nos os respectivos 
endereços eletrônicos. 

Controles discursivos e o jornalismo

As práticas jornalísticas podem ser associadas a três formas de controle: 
procedimentos externos, procedimentos internos e procedimentos que 
não são totalmente internos ou externos. Os procedimentos externos 
foram identificados por Foucault (1996, p. 19) nos três “grandes sistemas 
de exclusão” que atingem o discurso desde o exterior: a palavra proibida, 
a segregação da loucura e a vontade de verdade. Segundo Dent (2008), as 
técnicas externas de gestão giram em torno da capacidade dos jornalistas de 
negar aos outsiders a oportunidade de serem ouvidos. Em outras palavras, 
elas se referem à habilidade de segregar as pessoas em função do que elas 
dizem ser proibido ou em função de sua falta de conhecimento sobre o 
discurso verdadeiro que domina a formação. 

A vontade de verdade sustenta-se em um suporte institucional e é 
reconduzida pelo modo como o saber é valorizado, distribuído, repartido 
e de certo modo atribuído em uma época. Há séculos, o jornalismo 
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buscou o apoio da ciência para ganhar o reconhecimento da sociedade, 
não mais como um discurso de impressões e opiniões do jornalista sobre 
o cotidiano, mas como um discurso “objetivo”, “neutro”. Nos limites da 
informação, a palavra do jornalista não poderia mais ser autorizada a não 
ser com sua entrada em uma ordem do discurso jornalístico fundamentada 
pela presença da fonte de informação como testemunho da realidade e 
por uma “prodigiosa maquinaria destinada a excluir todos aqueles que, 
ponto por ponto, em nossa história, procuraram contornar essa vontade de 
verdade”. (FOUCAULT, 1996, p. 19-20)

Os procedimentos internos de controle discursivo são exercidos pelo 
próprio discurso (FOUCAULT, 1996); incluem os princípios de clas-
sificação, ordem e distribuição dos enunciados e são relacionadas ao 
autor, às disciplinas e ao comentário. A função do autor, um controle 
relevante no jornalismo, interfere nos textos como uma forma de ordem. 
(FOUCAULT, 1996) O autor é pressionado a levar em conta a unidade 
dos textos assinados por ele. É pressionado a revelar ou ao menos dar 
indícios de autoria para passar ao texto a sua autoridade. Em seu sentido 
foucaultiano, essa autoridade, pode ser percebida, principalmente, na linha 
editorial de um veículo que se reflete, por exemplo, no seu tipo de leitor. 
Assim, ser um leitor de jornal supõe uma classificação, por exemplo, ser 
leitor de tal jornal significa identificar-se com valores morais burgueses, 
ou com a concentração da propriedade da terra, ou com os aspectos mais 
levianos da informação. 

O que é central na prática da disciplina é que em uma formação dis-
cursiva, a disciplina define o terreno da verdade que exclui tudo o que não 
o seja. Foucault diz (1993, p. 14): “A ‘verdade’ está ligada circularmente 
aos sistemas de poder que a produzem e apoiam, e a efeitos de poder que 
ela induz e que a reproduzem. ‘Regime’ da verdade”. A disciplina regula, 
portanto, as proposições mais gerais, que não estão ligadas a textos ou 
autores, e pode ser vista, no jornalismo, como requisito de autonomia em 
relação a saberes como a literatura, e como uma regulação com vistas a 
produzir efeitos de poder sobre a recepção. “A disciplina é um princípio de 
controle da produção do discurso. Ela lhe fixa os limites pelo jogo de uma 
identidade que tem a forma de uma reatualização permanente das regras”. 
(FOUCAULT, 1996, p. 36) 
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O saber jornalístico, segundo Dent, não se caracteriza pela produção 
de comentários sobre os seus textos primeiros, como ocorre, por exemplo, 
com o saber jurídico. Isso significa, se examinarmos o saber jurídico, que 
na norma, ou no texto jurídico, há um sentido que não está explicitamente 
demonstrado. A norma é algo que, para ser conhecido, necessita de 
outro texto, no caso o comentário, elaborado não como um exercício 
de mera apreensão da dogmática jurídica, mas de interpretação criativa, 
crítica, que, ao operar sobre os textos primeiros, fornece repetição e 
desvendamento de significados ocultos atribuídos aos textos originais em 
operações hermenêuticas, em que o sujeito dará conta da interpretação/
hermenêutica como processo de compreensão do Direito. Foucault, em 
A ordem do discurso ampliou a ocorrência do “comentário” a múltiplas e 
variadas formas, inclusive que se referem a textos literários, o que nos 
levou a refletir sobre a possibilidade de sua ocorrência no âmbito do saber 
jornalístico, em livros que elaboram uma exegese do jornalismo.

Discussão dos resultados

Tendo como ponto de partida a associação dos achados de Chris Dent 
sobre os procedimentos internos de controle, ao que foi dito pelos repórteres 
que participaram da enquete descrita anteriormente, foi possível localizar 
uma série de procedimentos internos de controle, que evidenciaram 
“onde se aprende”, “como se faz”, que ideias sobre o jornalismo e o poder 
do jornalismo na sociedade circulam nas redações e “quem prescreve”. 
Ao contrário do que afirma Dent, o comentário foi reconhecido pelos 
repórteres como um procedimento interno de controle discursivo que 
pode afetar o exercício do jornalismo, à medida que os repórteres ouvidos 
repercutem de forma positiva a relação entre o exercício do jornalismo e 
os “livros de repórteres3”.

A prática disciplinar, ou a prática regulada pela disciplina que dá lu-
gar à existência da formação discursiva, e se desenvolve em todos es-
tes procedimentos, segundo os resultados da enquete, foi identificada 
no espaço de aprendizagem do jornalismo – a redação –, em fontes de 
transmissão direta do saber jornalístico, nas normas escritas em manuais 
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e códigos para o exercício da profissão e no compromisso do jornalismo 
com a sociedade, ou fora da redação, no caso da ética.

Para 62,4% dos repórteres, a competência jornalística é ensinada na prá-
ti ca, onde a orientação, principalmente na transmissão da “pauta”, é im  pres-
cindível. Esta orientação pode ser substituída pelo conhecimento ad quirido 
na universidade (8,2% dos repórteres), ou pela cultura pessoal (29,4% dos 
repórteres). Entre um repórter de outro veículo, um editor, o chefe de reda-
ção, um professor, ou colegas do mesmo veículo, quem mais influencia 
na carreira do repórter são os primeiros. O chefe de redação, no entanto, 
aparece com maior influência sobre o trabalho que o diretor de redação.  
Os editores são mais influentes que ambos e estão mais próximos em ter-
mos de influência aos repórteres de outros veículos. 

Não houve quase discordância entre os respondentes em relação ao 
exer cício contínuo como forma de aprendizado da profissão: os repórte-
res acreditam que é com a prática que se aprende a fazer jornalismo; no 
entanto isto não depende somente do que circula no “chão de fábrica” 
– o sentido de “notícia”, por exemplo, é apreendido no exercício diário 
(75,4%), embora 24,6% reconheçam que o curso de Jornalismo colabore 
com isso. A redação é o lugar onde se ensina, por ordem de adesão dos 
respondentes, as técnicas seguintes: 1. A buscar o ângulo mais atraente 
da estória (25,5%); 2. A considerar sempre o que é mais relevante para a 
sociedade (25,5%); e 3. A ter “faro” para a notícia (20,1%).

Um bom repórter deve aceitar as normas jornalísticas, afirmam 73,7% 
dos repórteres, enquanto 24,6% não concordam com isso. Em relação ao 
uso de manual, como fonte de prescrição das normas, 33,3% dos respon-
dentes afirmaram que usam manual do próprio jornal, 24,6% de outro 
jornal e 42,1% afirmaram que não usam a ferramenta. A função dos ma-
nuais é, principalmente, de orientação quanto a normas e estilo. Para se 
orientar em relação a questões éticas, apenas 7% dos repórteres costumam 
recorrer aos manuais; um número um pouco maior utiliza a ferramenta 
para se orientar em relação à linha editorial. 

A questão “O fundamental é ter ética?” foi respondida positivamente 
por todos os repórteres. No entanto, para a maioria não é na redação que 
se aprende ética. Para 59% dos respondentes, os limites de um comporta-
mento ético são ensinados pela família, o restante dividiu a função entre 
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os colegas de redação (5,3%), os professores (15,8%) e os códigos de ética 
(19,3%). O comportamento em relação às fontes, que pode ser atribuído 
à esfera da ética e está estreitamente ligado a efeitos de imparcialidade e à 
credibilidade jornalística no âmbito da recepção, foi considerado por 61,4% 
como sendo “de respeito mútuo”. O restante afirmou que se trata de uma 
relação de confiança (33,3%) ou de independência (5,3%). Para 77,2% dos 
respondentes, o repórter é um confessor público à medida que ele ouve a 
verdade que emana do público e facilita a divulgação deste discurso para a so-
ciedade. No entanto, mais da metade dos respondentes (54,4%) afirmaram 
que “nunca é possível saber se uma informação é 100% verdade”.

Para os repórteres, no caso de dúvida sobre o que pode ou não ser dito 
no texto, há necessidade de consultar o chefe (21,1%), o colega (7%), ambos 
(38,6%) ou o manual de redação (3,5%). O restante dos repórteres que 
responderam à questão (29,8%) não consulta ninguém porque acredita que 
possui autocontrole. A tomada de decisões na redação, segundo a maioria, 
é bem distribuída entre os repórteres (68,4%). Isso não significa que o 
poder de veto a uma matéria esteja também diluído: 98,2% dos repórteres 
que participaram da enquete reconheceram na figura do “chefe”, o poder 
para vetar uma matéria. Concretamente, 50,9% já sofreram algum tipo 
de censura no trabalho; 47,4% afirmaram o contrário. Um número mais 
significativo (75,4%) reconheceu que relata os acontecimentos da realidade 
que gostaria de relatar, enquanto 24,6% afirmaram que não fazem isso.

Outro procedimento interno de controle é o comentário. Para testar 
a pertinência da hipótese de que os “livros de repórteres” formalizam 
a existência do comentário à medida que cumprem um duplo papel:  
a) Atualizam os textos que regulam o jornalismo (quer estejam nas teorias, 
quer nos manuais de redação); b) Auxiliam a compreensão da FD e do 
que “estava articulado silenciosamente no texto primeiro”, fizemos a 
pergunta “Os ‘livros de repórteres’ auxiliam você a compreender as 
práticas? Em termos percentuais, 33,3% dos repórteres responderam que 
os livros auxiliam nas práticas; 47,4% que auxiliam às vezes; 17,5% que 
não auxiliam; e 1,8% deixaram a questão em branco. O desdobramento 
dado para a questão na pergunta “Neste tipo de literatura qual o primeiro 
título ou autor que vem a sua cabeça?”, foi respondido por 36 repórteres. 
Os autores citados estão relacionados no quadro 1.
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Quadro 1 – Autores mais citados

Autor Citações

Caco Barcellos 17

Truman Capote 05

Ricardo Noblat 03

Gabriel Garcia Márquez 03

José Hamilton Ribeiro 01

Demétrio Soster 01

Fernando Morais 01

Flávio Alcaraz Gomes 01

Franklin Martins 01

Marshall Mc Luhan 01

Pedro Bial 01

Zuenir Ventura 01

Fonte: Enquete realizada pelos pesquisadores.

Dos 36 repórteres que indicaram autores, apenas 16 deram títulos de 
obra, como pode ser constatado no quadro 2:

Quadro 2 – Títulos mais citados

Livro Citações

O Abusado, Caco Barcellos 04

Rota 66, Caco Barcellos 04

A Arte de Fazer um Jornal Diário, Ricardo Noblat 02

A sangue frio, Truman Capote 02

1968, Zuenir Ventura 01
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O repórter do século, José Hamilton Ribeiro 01

Prisioneiro 39310 - Profissão Repórter, Flávio Alcaraz 
Gomes

01

Relato de um náufrago, Gabriel Garcia Márques 01

Fonte: Enquete realizada pelos pesquisadores.

Os livros escritos por Caco Barcellos, mencionados espontaneamente 
na enquete, irradiam um discurso sobre as práticas jornalísticas à sombra 
de um texto primeiro, que já havia sido dito sobre as práticas, quer seja em 
teorias jornalísticas, quer seja em “manuais de redação”. Com eles, vemos 
se formalizar e se reproduzir um procedimento de controle discursivo 
interno da atividade jornalística, que se diferencia da função de autor, que 
dá unidade a uma obra de um jornalista no interior do seu próprio jornal. 
(FOUCAULT, 1996, p. 30; DENT, 2008) 

Em Rota 66, Caco Barcellos desdobrou as noções que regulam apu-
ração jornalística em incontáveis versões. Além disso, as mesmas ações 
que ilustraram o processo de coleta de dados deram sustentação a um 
discurso que o repórter descolou das práticas do noticiário policial e de 
seus vínculos com as fontes oficiais. No epicentro do processo, Caco 
Barcelos criou um “Banco de Dados Não Oficiais”, onde uma rede de 
informações de múltiplas proveniências deu novos sentidos a uma base 
jornalística: uma coleção de matérias do jornal Notícias Populares4 sobre 
tiroteios entre pessoas suspeitas e policiais militares. Em torno das 
vozes policiais, matéria-prima destas notícias, Caco Barcellos acumulou 
entrevistas com médicos dos hospitais mais procurados pelos policiais para 
encaminha as suas vítimas – Santa Marcelina, Piratininga e Jabaquara –, 
informações sobre os crimes dos PMs dos cartórios da Justiça Militar de 
processos arquivados ou em andamento, documentos do Instituto Médico 
Legal (IML) com informações sobre as pessoas mortas em São Paulo 
por causa violenta. (BARCELLOS, 2003) A partir das mortes noticiadas 
pelo Notícias Populares, Caco vasculhou os documentos do IML atrás do 
registro das mortes na data do tiroteio investigado. Foi criado um arquivo 
no computador com os dados de mais de 20 mil óbitos com as seguintes 
características, consideradas de uma vítima potencial da BM: jovens de 
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uma região pobre da cidade, com mais de dois ferimentos a bala cujo corpo 
foi recolhido pelo carro do IML em hospital, depois era feito cruzamento 
com os dados do NP. Apenas por este método foi possível descobrir a 
identidade de 145 mortos desconhecidos. (BARCELLOS, 2003)

Em Abusado, desde as primeiras páginas, fica claro o lado que Caco 
escolheu: o dos mais fracos, das vítimas e como, desde tal posição, invoca 
os textos que são fundamentais para o jornalismo hegemônico: a “objetivi-
dade jornalística” e as “fontes oficiais”. Suas fontes, em longas entrevistas, 
foram os amigos e parentes de traficantes, que se dispuseram a contar 
his torias, pessoalmente ou por telefone, às vezes durante a madrugada 
(BARCELLOS, 2003, p. 9), não tiveram os nomes revelados no livro.  
Os nomes de gente honesta, ou não, foram omitidos. (BARCELLOS, 
2003) É possível que, com a promessa de anonimato, as fontes tenham 
contado historias exageradas ou mentirosas. Mesmo reconhecendo que 
tomou o caminho da estrutura do “romance” para escrever o livro, que 
pareceu a melhor maneira de aproveitar o “volume impressionante de 
diálogos” (BARCELLOS, 2003, p. 466), Caco procurou checá-las cruzando 
depoimentos e com a consulta a fontes formais – arquivos de jornais, TV, 
inquéritos policiais, processos na justiça, cartórios de registros civis. Esta 
foi a parte mais trabalhosa da pesquisa, que consumiu dois períodos de 
férias, todos os fins de semana e três anos de dupla jornada de trabalho, na 
TV e no livro. (BARCELLOS, 2003)

Segundo o relato do repórter, as primeiras buscas por diários, cartas da 
infância e da adolescência, álbuns de família, boletins escolares, registros 
de empregos em carteiras profissionais fracassaram. Com isso, a apuração 
foi concentrada na história dos homens que morreram em 15 anos de 
guerra no morro. Os amigos e parentes começaram a colaborar, cada 
um a seu modo. Alguns gravaram horas de depoimentos, fundamen-
tais para a reconstituição de episódios marcantes. (BARCELLOS, 2003) 
O levantamento da história dos mortos também ajudou a esclarecer o 
quebra-cabeça sobre a cronologia das guerras. Foram dezenas em 15 anos 
de hisória. Mas, para a maioria, a única referencia efetiva era a guerra de 
1987. Os santinhos das homenagens póstumas e os atestados de óbito, que 
as famílias cederam, foram de grande valor para eliminar as informações 
desencontradas sobre as datas de crimes, invasões, combates, tiroteios. Só 
depois de um ano, o repórter aprendeu que a cronologia da guerra, ou de 
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qualquer episódio, era marcada pela historia de seus mortos. A descoberta 
ajudaria a resolver dúvidas e controvérsias de datas, com perguntas mais 
efetivas, do tipo: “Quando foi a traição do Paulo Roberto? Foi antes ou 
depois da morte do Mendonça? (BARCELLOS, 2003, p. 465)

Em Abusado, Caco evidenciou igualmente como a reportagem, que se 
prende ao marco da “objetividade jornalística” pode se situar mais próxima 
da ficção e da mentira do que o “romance” que escreveu. Foi o que ocorreu 
com a entrevista de Juliano aos repórteres do Jornal do Brasil, O Dia e  
O Globo. Os três repórteres concordaram que haviam perguntado a Juliano 
se ele tinha algum vício, mas cada um teria ouvido resposta diferente. 
Nelito Fernandes de O Globo não entendeu direito a resposta, que teria 
sido: “Nunca fiz isso. Eu não cheiro, não fumo, não bebo, só fumo o 
mato certo”. Na dúvida optou pela prudência: não reproduziu a frase na 
entrevista, atitude que o levou a ser cobrado na redação por ter sido furado 
pelos concorrentes. Silvio Barsetti, de O Dia, reproduziu a resposta com 
final diferente, mudando completamente o significado: “Nunca fiz isso. 
Eu não cheiro, não fumo, não bebo. So mato o certo”. Marcelo Moreira 
(2003, p. 351) escreveu no JB uma forma ainda mais alterada da frase 
atribuída a Juliano: “Eu não bebo, não fumo e não cheiro. Meu único vício 
é matar, mas só mato quem merece morrer”.

considerações conclUsivas

A construção desta via alternativa para o estudo do jornalismo pos-
sibilitou três tipos de evidências. 

No âmbito das práticas jornalísticas, seguindo o caminho aberto por 
Dent, constatamos que a redação se configura como um espaço disciplinar, 
ou seja, é no seu domínio e no exercício da profissão que os repórteres 
adquirem competência, que está diretamente relacionada à orientação nas 
diferentes etapas do processo produtivo, às fontes diretas de produção, 
reprodução e transmissão do saber jornalístico e às normas que circulam 
nos manuais e no exercício da profissão. Neste sentido poder-se-ia afirmar 
que as práticas em seu funcionamento, reconhecidas pela “ação teórica” 
dos repórteres em seu lugar de pertença, a redação, se insinuam como uma 
instância para a compreensão do jornalismo que se diferencia de outras 
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linhas já percorridas pela pesquisa da profissão. No que foi dito pelos 
repórteres, somente a ética não pode ser circunscrita a um saber que circula 
nas redações: para todos os respondentes em jornalismo é fundamental ter 
ética, mas é na esfera da família que a maioria localiza a sua transmissão. 

Neste momento, já finalizamos outro movimento de escuta, que 
estendeu a enquete por e-mail a 477 repórteres de Zero Hora, Folha de S. 
Paulo e O Estado de São Paulo. Os resultados serão objeto da continuidade 
de nosso trabalho de investigação e poderão ser cotejados com o que foi 
relatado neste artigo e com as entrevistas em profundidade que devem ser 
realizadas com jornalistas ao longo de 2011 (volte à nota 3). 

Em pontas de superfície que se deram a ver nas respostas dos repórteres 
gaúchos já ficou evidenciada a solidez da formação discursiva em torno de 
procedimentos internos de controle que permitem ao jornalismo ser como 
ele é, independentemente das teorias, da academia e das particularidades 
institucionais. Assim, embora os repórteres ouvidos não tenham sido 
capazes de fechar o seu território de trabalho (recentemente o instrumento 
do diploma como obrigatoriedade para o exercício da profissão foi 
derrubado pela justiça brasileira), foram capazes de forjar e cristalizar 
um saber jornalístico que aproxima diferentes redações num processo 
ininterrupto de circulação e partilha de procedimentos disciplinares 
que têm sido afirmados há quase dois séculos para dar os contornos da 
formação discursiva e que poderá ser posto à prova em outras ações de 
escuta anunciados anteriormente.

Por outro lado, é importante frisar neste momento final que para che-
gar a esta compreensão do jornalismo como formação discursiva, reali-
zamos um conjunto de movimentos metodológicos sintonizados com 
a intenção de explorar as práticas desde uma postura epistemológica de 
intimidade com elas, distanciando-nos de elementos como a ideologia, 
a observação calculada de rotinas ou de elementos externos a elas que 
poderiam confirmar a existência de uma “comunidade interpretativa” de 
jornalistas. A experiência do pesquisador foi posta em jogo, articulan-
do-se às “ações de teoria”, formalizada por uma enquete, e aos conceitos 
foucaultianos apropriados por C. Dent para o jornalismo. Trata-se, 
portanto, de uma tentativa de capturar essa espécie de discurso que se 
manifesta nas redações em seu estado nu, espaço em que não esconde 
uma moral que enquadra o seu exercício e o projeto de demonstrar o seu 
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poder para a sociedade, nem o controle interno que lhe possibilita ser tão 
singular. 

notas

1 Trabalho submetido à comissão editorial do livro Compós. Os resultados apresentados 
integram o projeto de pesquisa O controle discursivo que toma forma e circula nas práticas 
jornalísticas, que conta com recursos do CNPq contemplados pelo edital Universal.

2 Entrevista gravada com o jornalista Laurentino Gomes realizada no dia 28/10//2010. 
As entrevistas em profundidade com jornalistas brasileiros que ocupem ou tenham 
ocupado cargos de chefia em redações jornalísticas fazem parte de outra etapa da 
pesquisa em andamento. Ainda não é o momento para abordar o que já realizamos 
e o que pretendemos realizar em 2011. Entretanto, a reação de Laurentino Gomes 
nos pareceu muito adequada ao texto presente em seu caráter ilustrativo. A seguir, 
reproduzimos o trecho da entrevista: 

 Beatriz Marocco: E outras fontes desse saber jornalístico, livros de repórteres, outras 
vias de se entender como fazer jornalismo interferem nas práticas... Sobre teoria, o 
que tu achas?

 Laurentino Gomes: Não, eu acho que não. A teoria ensina muito pouco para a 
redação. Ela é muito valorizada no ambiente acadêmico enquanto os jornalistas estão 
ali aprendendo e se submetendo a um processo de validação do seu curso, do TCC e 
tal. Mas eu duvido que um jornalista, uma vez numa redação, use algum referencial 
teórico para fazer as suas matérias. Acho muito difícil. Pelo menos comigo nunca 
aconteceu e também não vi nenhum repórter fazer isso. “Ah, agora vou me lembrar 
aqui da ...”

 Beatriz Marocco: ... Espiral do Silêncio...

 Laurentino Gomes: Isso! Não, até porque ele está se esfalfando na redação, então eu 
acho que isso é mais uma curiosidade... Claro, tem um embasamento profundo que 
ajuda.

3 Os “livros de repórteres”, mais do que um suporte privilegiado para a reportagem 
entendida como o resultado de um trabalho de investigação, irradiado sob a for-
ma de “livro-reportagem”, podem ser considerados uma manifestação da existência 
no âmbito da formação discursiva de um procedimento de controle interno:  
o comentário. (MAROCCO, 2011) Trata-se de um tipo de texto que se ocupa do 
jorna lismo, para dele elaborar outros textos que oferecem o desvendamento de 
certos processos jornalísticos, ou a crítica dos mesmos, em operações de produção 
de sentidos, em que o jornalista, naturalmente, fará um exercício de interpretação 
cria tiva daquilo que é considerado jornalismo, quer seja em suas práticas, quer seja 
no âmbito acadêmico. Essa produção se diferencia dos livros escritos por “estrelas da 



314 _ O SABER qUE CIRCULA NAS REDAçõES E OS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE DISCURSIVO

profissão”, que contribuem para uma visão encantada do jornalismo, de suas funções 
democráticas e de seus poderes. (NEVEU, 2006, p. 14)

4 O jornal Notícias Populares parou de circular em 2001; era publicado pelo Grupo Folha, 
mesma empresa que publica os jornais Folha de S. Paulo e Agora São Paulo e publicava 
o jornal Folha da Tarde.
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