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Machado de Assis goes to the movies: 

movie adaptations of Assis's works and 

the "Cinema Novo" and "Retomada" 

Brazilian film movements 
 

Eugênio Vinci de MORAES 

Doutor em Literatura Brasileira pela USP e professor do 
Centro Universitário Uninter 

 
RESUMO 

Este artigo apresenta projeto em estágio inicial de pesquisa sobre as 

versões cinematográficas baseadas na obra de Machado de Assis. Há 

cerca de 30 filmes produzidos no Brasil, desde 1939 até hoje, que 

partem dos contos e dos romances do escritor fluminense. O objetivo 

deste trabalho é identificar, investigar e analisar as contribuições, as 

modalizações e as recriações que o cinema nacional realizou da obra 

de Machado de Assis, por meio da análise estrutural e contextual. Para 

isso, será feito um levantamento inicial dessas obras, uma catalogação 

de todos elementos que concernem à produção do filme, para em 

seguida analisarem-se as leituras que os diretores fizeram da obra de 

Machado. Aqui serão discutidas as premissas que fundamentarão 

essas análises. Entre elas, as ideias de adaptação, fidelidade e leitura, 

entre outras. As análises serão feitas com base em categorias 

narrativas, discutidas a partir de obras de Ismail Xavier, Robert Stam, 

Juracy A. Saraiva, entre outros.  

 

Palavras-chave: Machado de Assis, cinema brasileiro, narrativa, 

adaptação. 

 

ABSTRACT 

This paper presents an early-stage research project about films based 

on the literary work of Machado de Assis, nicknamed "the Wizard". 

There are around 30 films produced in Brazil, from 1939 to the present, 

adapting tales and novels by the Rio de Janeiro's writer. The aim of 

this study is to identify, investigate and analyze the national cinema 

contributions, modalizations and recreations of Machado de Assis' 

work, by means of a structural and contextual analysis. The first step 

towards that aim will be collecting those works, cataloging all the 

elements relevant to each film production, and then analyzing the 

directors' readings on the Machado's works. This paper will also discuss 

the guidelines on which those analysis are based on, including 

adaptation, faithfulness and interpretation, among others notions. The 

analyses will use narrative categories derived from works by Ismail 

Xavier, Robert Stam, Juracy A. Saraiva, among others. 

 

Keywords: Machado de Assis , Brazilian cinema , narrative, adaptation 

 

Introdução 

Este projeto sobre narrativas e interfaces 

comunicacionais chega a sua segunda etapa. Na anterior, 

na seção sobre adaptação, foram analisados os filmes A 

cartomante (2010), de Wagner Assis, adaptado de conto 

homônimo de Machado de Assis, e Azillo muito louco 

(1970), de Nelson Pereira dos Santos adaptado da novela 

-se que o efeito de 

opacidade (XAVIER, 2005) presente na obra de Machado 

se atualizou no filme de Nelson Pereira dos Santos. Isso 

se deu sobretudo pelo viés crítico do Cinema Novo, que 

buscava novas linguagens de expressão cinematográfica. 

Por outro lado, o filme A cartomante levou o conto 

machadiano para o cinema comercial, ainda que 

explorando alguns efeitos narrativos metalinguísticos 

(opacidade), que acabaram encobertos pelo fio 

melodramático do roteiro. De todo modo, os dois filmes 

de algum modo buscaram formas fílmicas para expressar 

a narrativa machadiana, mais próxima do contar e da 

visada metalinguística. 

Agora pretende-se terminar a pesquisa 

examinando as adaptações realizadas por diretores 

paranaenses como Sergio Bianchi e Luciano Coelho, 

buscando comprender formas narrativas e interpretações 

da oba de machadiana fora do eixo Rio-São Paulo.   Os 

filmes A causa secreta (1994) e Quanto vale ou é por 

quilo? (2005) 

isso espera-se ser possível discutir uma amostra mais 

http://www.imagemtempo.com/machadodeassis/longa_18_quanto.htm
http://www.imagemtempo.com/machadodeassis/longa_18_quanto.htm
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ampla da visão cinematográfica da obra machadiana e 

levantar mais elementos sobre a narrativa 

cinematográfica, tão importante hoje para os estudos dos 

meios de comunicação. 

A rela

tc.) vem 

mudando de maneira muito intensa nas últimas décadas. 

Essa mudança se deve, em grande parte, à ascensão dos 

meios eletrônicos de comunicação, o que tem estabelecido 

novas formas de interação entre leitores e espectadores e 

seus objetos de consumo.  

Se alguns autores, como Walter Benjamin, viram 

o fim do narrador com o advento da sociedade industrial, 

outros autores, além de classificar tipologicamente a 

narrativa, estudaram e estudam a ficção contemporânea, 

vendo nesta traços dos tipos e modelos narrativos pré-

industriais. Autores como Vladimir Propp, Umberto Eco e 

Jean-Michel Adam propuseram modelos narrativos que 

levam em conta a ficção contemporânea. Tais propostas, 

portanto, nos ajudam a pensar as reviravoltas que a ficção 

vem sofrendo e a refletir sobre a força que a narrativa 

ainda tem sobre o público leitor ou consumidor. 

Nossa proposta é a de revisitar conceitos clássicos 

da teoria narrativa, como a noção aristotélica de 

suspensão da descrença

do consumidor moderno. Buscaremos avaliar em que 

medida tais conceitos ainda são relevantes e também 

quais aspectos destas novas relações de consumo da 

ficção contribuem para sua releitura.  

No que concerne à adaptação de obra literária 

para o cinema a tradição costuma trabalhar com conceito 

de fidelidade à obra, convergindo em geral para um visão 

predominante de que a literatura desenvolveu uma 

linguagem superior à cinematográfica. Nesse sentido, 

pouco se estudam as correlações contextuais, estruturais 

e semânticas entre a obra literária adaptada e a obra 

cinematográfica. No caso da obra de Machado de Assis 

pouco ou quase nada se pensou a respeito da forma pela 

leu -se que 

leitura a tradição cinematográfica nacional fez da obra 

machadiana? Quais foram as formas de transposição da 

obra do escritor carioca para o cinema? Que obras foram 

selecionadas e o que essa seleção evoca sobre a recepção 

de seus textos?  

Todas essas perguntas podem ser sintetizadas 

nesta: Quando, onde e como se deu a leitura da obra 

machadiana pelo cinema nacional por meio da adaptação 

fílmica de sua obra? 

Os conceitos de autenticidade e verossimilhança 

também são pertinentes à narrativa das produções 

publicitárias. Especificamente neste caso, nos interessam 

os procedimentos utilizados na técnica chamada 

conferir mais atratividade às mensagens publicitárias e 

tentar superar a saturação do modelo. Quais elementos 

das teorias narrativas clássicas e da semiótica estão 

presentes nas peças publicitárias que assumem ter sido 

elaboradas segundo o conceito de storytelling? É possível 

articular as práticas do mercado publicitário e as teorias 

narrativas clássicas, incluindo aí o da semiótica, para a 

proposição de um modelo que possa ser operado nas 

atividades de ensino-aprendizagem nas aulas de cursos 

de Comunicação Social? 

 

Revisão Da Literatura 
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Este estudo que abordará a forma pela qual o 

cinema e seus autores leram, traduziram ou recriaram a 

obra de Machado de Assis se dividirá inicialmente em dois 

planos: estrutural e sociocomunicativo. No primeiro, as 

bases conceituais virão sobretudo dos estudos sobre 

narrativa, em particular ao trabalho de Gerard Genette, 

Juracy A.  Saraiva e Robert Stam, além de outros autores 

como Linda Hutcheon e Ismail Xavier.  Estes autores 

conduzirão os estudos no que toca aos processos 

referentes a diegese. Os estudos sociocomunicativos 

abrem dois caminhos, um que tratará da obra de Machado 

de Assis; e outro, dos cinematográficos. Em relação aos 

estudos sobre Machado, Roberto Schwarz, John Gledson, 

Hélio Guimarães, além de Raymundo Faoro e Alfredo Bosi, 

darão a perspectiva literária e sócio-histórica do autor. 

Nos termos desta pesquisa serão pensados no que 

concerne aos aspectos miméticos concernentes a este 

trabalho. Assim como as obras de Ismail Xavier e Paulo 

Emílio Salles Gomes nortearão aos aspectos 

cinematográficos.  

Do ponto de vista da adaptação, Robert Stam, 

Rafael de Luna Freire, Tânia Pelegrini e outros serão os 

autores que redimensionarão a teoria para a análise das 

relações entre a obra cinematográfica e a obra literária.  

Adaptação ou dialogismo e leitura 

Como ponto de partida, Stam propõe descartar a 

relação de superioridade da obra literária em comparação 

à cinematográfica. Segundo ele, a deposição deste ponto 

de vista se deve em boa parte aos movimentos 

estruturalistas que surgiram nos anos 1960 e que 

passaram a considerar que todo texto merece um 

tratamento analítico-teórico até então dedicado quase 

que exclusivamente ao texto literário. Aos poucos iria se 

consolidar a ideia de intertextualidade, que em vez de 

tratar o texto de forma vertical e hierárquica passa a 

tratá-lo de forma mais horizontal, preconizando a original 

e permanente troca textual em todo gênero escrito.  

A adaptação [...], desse 

ponto de vista, pode ser vista como uma orquestração de 

discursos, talentos e trajetos, uma construção híbrida, 

mesclando mídia e discursos, um exemplo do que Bazin 

na dé ou 

impuro

tratar a relação entre obra literária e obra 

cinematográfica, surgiram novas formas de pensar esse 

leitura, re-escrita, crítica, tradução, transmutação, 

metamorfose, recriação, transvocalização, ressuscitação, 

transfiguração, efetivação, transmodalização, 

significação, performance, dialogização, canibalização, 

reimaginação, encarnação ou ressurreição (idem, p. 27). 

Stam tem predileção pelo conceito de 

intertextualidade, cujas categorias extrai da obra de 

Gerard Genette como faz no artigo que trata da adaptação. 

Com elas, ele consegue apresentar um rol de categorias 

por meio das quais é possível tratar de transação

semiótica entre literatura e cinema. Ele chega ao ponto de 

transportar para a gramática da imagem, do cinema em 

particular, os conceitos apresentados por Genette. Um 

deles, o de hipertextualidade diz respeito à relação entre 

uma obra-fonte e outra obra que a modifica, reelabora ou 

a estende. O primeiro seria o hipotexto, a Ilíada, por 

exemplo, e a Odisseia e a Eneida como hipertexto. Assim, 

adaptação será entendida como um 

hipertexto, que selecionou, amplificou, concretizou e 

efetivou o hipotexto (idem, p. 33). 
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Mas Stam vai além e propõe um modelo prático-

analítico para os estudos de adaptações. Modelo que ele 

irá aplicar mais tarde redundando no livro A literatura 

através do cinema (2008), em que analisa várias 

adaptações de clássicos da literatura universal, incluindo 

a adaptação do diretor André Klotzel de Memórias 

póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis.  

Ele propõe tratar esse processo em seus aspectos 

narrativos, temáticos e estilísticos, incluindo nesse rol um 

exame comparativo entre os autores.   

As modificações e trocas havidas na história do 

hipotexto, segundo ele, tocam à mecânica da narrativa. 

Stam detalha como os narratologistas do cinema  sobre 

os quais pouco fala  operam as categorias de Genette. 

São três: ordem, duração e freqüência. 

A ordem diz respeito ao tratamento da sequência, 

sobre sua linearidade ou não-linearidade, ou seja, se a 

história é contada respeitando os passos de início meio e 

fim, ou se ela a subverte. Ele não cita mas trata-se da 

diferença que Umberto Eco faz em Lector in Fabula entre 

f

fundamental da narração, a lógica das ações e a sintaxe 

das personagens, o curso de eventos ordenado 

forma como a história superfície

AS alterações na fábula, para usar os termos de Umberto 

Eco, acontecem, segundo Stam, pela analepse e prolepse. 

A analepse, que é a volta ao passado via flashbacks, por 

exemplo, divide-se para Stam em analepse externa e 

interna. A primeira, por meio de flashbacks, faz a história 

retornar para um tempo anterior ao começo da narrativa 

principal (2006, p.33); e a segunda, recomeça de um ponto 

interno da narrativa principal. Já a prolepse adianta a 

sequência narrativa mediante flashwards ou premonições. 

A duração concentra-se na relação entre o tempo 

real . 

Com a duração, analisa-se o ritmo da narração.  Os 

eventos podem ser condensados ou estendidos (dois anos 

podem virar dois dias ou ao contrário dois dias podem 

virar dois anos e assim por diante); a velocidade da 

narrativa é marcada por meio de processos da gramática 

cinematográfica, como saltos, movimentação rápida da 

tomada, diálogos acelerados, aproximação do tempo do 

discurso ao tempo da diegese etc. 

A frequência conta quantas vezes um evento é 

mencionado na obra. Genette propõe três formas: a. 

singulativa; repetitiva; e iterativa. Na primeira o evento 

ocorre apenas uma vez; na segunda, é retomado várias 

vezes; e na última, um evento ocorrido várias vezes é 

mencionado apenas uma vez. Stam propõe mais uma 

forma, a homóloga, em que um evento ocorrido várias 

vezes é relato várias vezes. 

Terminada a descrição das categorias de Genette 

aplicadas à obra cinematográfica, Stam propõe elementos 

de narratologia comparada como ele chama uma vez que 

se trata, obviamente, da comparação entre . 

Ele sugere então o exame dos eventos e das personagens 

que foram eliminados, adicionados ou modificados do 

romance no filme, e pergunte-se a razão dessas escolhas. 

Além disso, o diretor pode ampliar na tela passagens 

secundárias do romance. Uma menção à caça no romance 

pode virar uma encenação detalhada deste evento no 

filme (Stam, 2006, p. 40). 

 

O contexto 
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Depois de abordar com detalhes estes aspectos 

formais, que ele empregará no livro em que compara 

romances às suas adaptações (STAM, 2008), Stam 

enfatiza os aspectos contextuais da produção e recepção 

dos filmes e desses elementos do livro e do filme 

relacionados entre si. 

Ele fala primeiro do contexto temporal, que 

dimensiona a época em que livro e filme foram 

produzidos, o que implica numa variação grande de 

contextos, como a de modificar por exemplo o período em 

que se passa a história, como ocorre, por exemplo, no 

filme  A cartomante de Marcos Farias, de 1974, onde parte 

da ação se passa no século XX. Ou então, a adaptação 

sofrer as injunções da época, como censura, por exemplo, 

ou mesmo das correntes culturais predominantes da 

época, como experimentalismo, liberação sexual, etc. 

Stam fala também das questões de ideologia e 

discurso social, em que uma obra pode ser adaptada 

segundo a posição ideológica do diretor, de esquerda ou 

de direita por exemplo. Ilustra essa categoria com o que 

ocorre com boa parte dos filmes de Hollywood, em que as 

adaptações 

é controverso (2006, p. 44). Quanto à Holywood ele 

anotas outro fenômeno, o da uniformização no modo de 

contar a história, veiculada por manuais de como se 

escrever roteiros, nos quais se execram quaisquer formas 

de modernismo ou vanguardismo. Assim segundo Stam, 

O romance, em nome da legibilidade para a audiência 

uidades morais, 

(idem, p. 

45).  

Seria possível fechar esta proposição sobre 

contexto de Stam por estes termos:  

 

O romance original, nesse sentido, pode ser visto como 

uma expressão situada, produzida em um meio e em um 

contexto histórico e social e, posteriormente, transformada 

em outra expressão, igualmente situada, produzida em um 

contexto diferente e transmitida em um meio diferente. O 

texto original é uma densa rede informacional, uma série 

de pistas verbais que o filme que vai adaptá-lo pode 

escolher, amplificar, ignorar, subverter ou transformar. A 

adaptação cinematográfica de um romance faz essas 

transformações de acordo com os protocolos de um meio 

distinto, absorvendo e alterando os gêneros disponíveis e 

intertextos através do prisma dos discursos e ideologias 

em voga, e pela mediação de uma série de filtros: estilo de 

estúdio, moda ideológica, constrições políticas e 

econômicas, predileções autorais, estrelas carismáticas, 

valores culturais e assim por diante. (2006, p. 50) 

 

Outra proposta de analise de adaptação se 

encontra no artigo Sobre uma sociologia da adaptação, de 

Márcio Vieira Barreto Silva e Rafael de Luna Freire. 

Trabalhando com uma consistente e importante 

bibliografia sobre o tema, eles apresentam formas de 

abordagem do tema e categorias de análise estrutural.. 

Eles destacam três tipos de abordagens (SILVA; FREIRE, 

2007, p. 4):  1. Adaptação como tradução, concepção 

baseada em estudos lingüísticos e literários, que toca em 

conceitos de fidelidade e transcriação e tende a valorizar 

mais a obra literária; 2. Adaptação por apropriação, 

estaria ligada ao processo de recriação e reelaboração 

artísticas da obra fonte, mas de uma forma muito ampla 

e ainda atada a idéias de autenticidade ou simulacro 

dadas pelo texto fonte; 3. e adaptação por dialogismo, que 

compreende a adaptação 

historicamente situado, que se define pela canibalização 

de fontes anteriores, essa última abordagem (que Robert 

Stam por fim chama de dialogismo multicultural) abrange 

por excelência categorias interdisciplinares e 

(idem, p. 5).  
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Essa última abordagem permite a convergência 

de estudos contextuais e narratológicos.  

 

Quanto aos aspectos narratóligos o artigo segue 

um caminho semelhante ao de Stam, apresentando sete 

categorias,  propostas por Timothy Corrigan, do campo 

narratológico, como recursos para comparem-se as obras 

literária e fílmica (idem, p. . São eles: 1. Temas e motivos; 

2. Personagens; 3. Ponto de vista; 4. 

História/plot/narrativa; 5. Mise-em-scéne; 6. Outros 

elementos de estilo e estrutura (montagem, fotografia, 

velocidade etc.); 7. Gênero.  

Como o leitor pode perceber, essas categorias 

lembra, bastante as propostas por Stam, o que por si só 

mostra uma certa linha de análise que vai se firmando 

nesses estudos da adaptação. Semelhança que ocorre 

também quando os autores propõem uma análise dos 

contextos de produção e adaptação: Contextos de 

produção e recepção, bem como questões de expressão 

estilística e representação da realidade são aspectos que 

a teoria da adaptação pouco abordou e que, dessa 

maneira, constituem olhares de interesse essenciais para 

uma sociologia da adaptação (SIlVA;FREIRE, 2007, p. 4). 

Assim, esta pesquisa se fará nesses dois polos de 

acordo com as exigências do objeto estudado. 

A continuidade deste estudo deverá ser 

antecedida ainda pela apresentação do marco teórico 

relacionado à obra de Machado de Assis, ao cinema 

brasileiro, e às técnicas narrativas literárias e 

cinematográficas. Para esses estudos, serão lidos os 

autores mencionados no início desta seção. 

 

Material e Métodos  

Dada a abrangência desta pesquisa, ela tem 

inicialmente um caráter exploratório, por causa do 

levantamento e da catalogação das adaptações da obra 

de Machado em meio cinematográfico. Além disso, terá 

um caráter descritivo ao procurar mostrar quando, por 

quem e como a obra foi adaptada. Assim, o cunho desta 

pesquisa básica é exploratório-descritivo. 

Para coletar dados será usada, primeiramente, a 

pesquisa bibliográfica, necessária para o escrutínio das 

categorias narrativas ficcionais a serem adotadas na 

análise das obras cinematográficas e literárias. Essa 

pesquisa também será aplicada para o levantamento das 

adaptações existentes da obra de Machado no Brasil. 

Em seguida, serão feitas uma análise descritivo-

comparativa da obra literária e uma leitura e análise de 

imagem de acordo com os pressupostos indicados por 

Coutinho (2012, p. 330-344), Xavier (2012) das obras 

cinematográficas, com base nas categorias levantadas na 

discussão teórica acima.  

Em relação às atividades, em primeiro lugar, foi 

feito um primeiro levantamento, a partir de outubro de 

2013, dos filmes produzidos a partir da obra de Machado. 

Levantamento que deverá ser aprofundado e detalhado, 

discriminando ano, diretor, roteirista, atores e produtora 

envolvidos na sua criação. Para cada obra adaptada 

poderão ser recolhidos documentos acerca delas, como 

entrevistas, resenhas, e críticas, formas relevantes de 

escrutinar a sua recepção do ponto de vista documental e 

quantitativo (numa segunda etapa do trabalho esses 

textos poderão ser analisados do ponto de vista discursivo 

e da crítica cinematográfica). 
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Paralelamente serão levantadas as categorias e 

conceitos pertinentes à ficção narrativa e cinematográfica 

que serão usados para a análise descritivo-comparativa.  

Compiladas as obras que foram adaptadas para o 

cinema, elas serão lidas por uma ordem estabelecida a 

posteriori, que considerará as obras mais adaptadas, os 

gêneros adaptados (conto, romance), a época da filmagem 

entre outros critérios. 

Nesse meio tempo também assistir-se-ão os 

filmes obedecendo à mesma ordem de leitura e à mesma 

ação de pesquisa descritivo-exploratória.  

Finalizada esta etapa, começará o processo de 

levantamento, organização  de dados, culminando na 

análise comparativa. Lembrando que a análise se dará em 

dois campos: o externo e o interno, contextual e estrutural. 

Para finalizar, será feita a síntese geral, que além 

de descritiva poderá conter aportes explicativos. 

 

Considerações finais 

Como se viu no começo deste artigo, a obra de 

Machado de Assis propõe dificuldades para quem pretende 

levá-

ele usa e abusa do deu poder em reverter, interromper, 

reescrever a história, além de volte e meia desrespeitar o 

leitor, deixando no ar um certo mal-estar entre estes dois 

agentes do ato literário e comunicativo. Nesse sentido, é 

um narrador que está entre aqueles que não mostram 

(showing) a história ou o real, mas que a narram (telling), 

no sentido de intervir ou chamar para si  o narrador e 

para a forma de narrar , a atenção do leitor (SARAIVA, 

1993, p. 29). Na classificação de Gerard Genette, utilizada 

tanto por Stam e quanto por Saraiva, a primeira forma é 

a do narrador heterodiegético (que está ausente da 

narrativa) e a segunda é do homodiegético (narrador 

participa como personagem da história), caso de Brás 

Cubas. Xavier descreve esses dois narradores como aquele 

stória (mostra que está contando 

a história). Para ele o cinema clássico privilegiou a 

primeira forma, segundo a qual o filme deve correr 

privilegiando-se a apresentação da história, está-se 

tomando uma posição em que se inverte aquela escolhida 

por Machado de Assis, revelando assim uma leitura (ou 

uma falta de leitura, conforme o caso) da obra deste 

escritor. 

Há outros aspectos ainda a serem pensados em 

cada filme. Dizem respeito à fortuna crítica da obra 

machadiana. Uma visão mais intertextual de Machado de 

Assis, como um autor filiado à literatura menipeia, por 

exemplo, pode levar a leituras fílmicas de sua obra para 

um lado, como, a meu ver, faz o 

Bressane, que buscou, como diz Xavier, analogias formais 

entre cinema e literatura, de modo a traduzir os métodos 

 (2003, p. 68). A obra de Bressane tem outras 

propriedades e qualidades do que essa, principalmente em 

relação a sua posição na cinematografia nacional. O 

exemplo aqui é restrito e nem de longe expressa uma 

interpretação mais abrangente de sua obra. 

Por outro lado e sendo mais sucinto, há outra 

vertente da crítica, que chamarei aqui de mimética, cujo 

crítico mais importante é Roberto Schwarz, segundo a 
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escravagista brasileira do século XIX. Nesse aspecto Cubas 

é um narrador que afronta o leitor, já que ele é um típico 

representante das nossas classes patriarcais do 

Oitocentos, mimado, beletrista, volúvel  e embusteiro. 

Stam, embora elogie o filme de Klotzel, vê este aspecto, 

mais ligado à interpretação mimética da obra machadiana 

deixado à margem nesse longa do diretor paulistano. 

Mariutti (2008), por sua vez, vê o narrador de Klotzel 

estabelecendo uma relação de cumplicidade com o 

espectador e não de afronta. 

Assim, o detalhamento desses aspectos por meio 

da análise descrita neste artigo pretende ampliar essa 

pequena discussão, que precisa ser feita de forma mais 

ampla, da forma pela qual a obra machadiana foi lida, 

interpretada pela cinematografia nacional. 
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El Octágono del Periodismo Literario 

como un concepto para el género JL 
 

Sílvia VALIM 

                                                                                                    

Resumo 

Este artigo tem como proposta iniciar a compreensão sobre o 

Telejornalismo Literário (TL) segundo Valim (2016) apresentando um 

breve estudo do Jornalismo Literário, gênero do jornalismo que compõe 

a genealogia do TL a partir dos autores Mark Kramer (1995), Felipe 

Pena (2006), Edvaldo Pereira Lima (2008) e Passos e Orlandini (2008). 

Primeiro, apresentamos estudos sobre o jornalismo literário conforme 

o entendimento destes autores para, posteriormente, identificarmos 

traços e estruturas a serem aplicadas em nosso próprio conceito 

classificado como Octógono do Jornalismo Literário. A classificação 

estabelecida abre caminho para um novo entendimento do JL que 

precede o Telejornalismo Literário como papel de formador 

sociocultural do telespectador. 

 

Palavras-chaves: Jornalismo Literário; Conceito; Telejornalismo 

Literário.  

 

Resumen 

En este artículo se pretende iniciar la comprensión del Teleperiodismo 

Literario (TL) según Valim (2016) presentando un breve estudio del 

periodismo literario, género periodístico que compone la genealogía de 

TL a partir de los autores Mark Kramer (1995), Felipe Pena ( 2006), 

Edvaldo Pereira Lima (2008) y Pasos y Orlandini (2008). En primer 

lugar, se presentan los estudios de periodismo literario por la 

comprensión de estos autores para identificar posteriormente rasgos y 

estructuras que han de aplicarse en nuestro propio concepto clasificado 

como Octagono del Periodismo Literario. La clasificación da paso a una 

nueva comprensión de Periodismo Literario anterior al Telepriodismo 

Literario como formador de papel sociocultural espectador. 

 

Palabras clave: Periodismo Literario; Concepto; Teleperiodismo 

Literario. 

 

 

Utilizar as perguntas do lead foi uma fórmula 

criada para tornar a imprensa mais ágil e menos prolixa. 

Em contraposição à imprensa praticada no Brasil Império, 

quando o que se divulgava era mais uma propaganda 

ideológica, o jornalismo adotou uma forma rápida de 

consumir notícia. Em um resgate da história da imprensa, 

Patrícia Bandeira de Melo mostra que o jornalismo 

período de guerra, com o impedimento dos jornalistas nos 

a necessidade de se criar algo que fosse além de separar 

a opinião da notícia, e é justamente aí que nasce o lide, 

as clássicas perguntas quem, quê, quando, onde, como e 

por quê.  

 

A elaboração de uma linguagem específica levou a uma 

crescente afirmação da autoridade profissional dos 

jornalistas. Os acontecimentos começaram a ser 

explicados, simplificados e criticados, como forma de 

facilitar a sua compreensão pela sociedade, ajudando a 

legitimar o jornalista como intérprete dos fatos sociais, 

políticos e econômicos. (MELO, 2015, p. 06). 

 

Por outro lado, ainda que o jornalismo tenha 

nascido em meio a uma necessidade de informar com 

celeridade de produção e leitura, 

alternativas, ouvir o cidadão comum, a fonte anônima, as 

sugere Felipe Pena (2005, p. 35), o que demanda tempo e 

vai ao contra o já condicionado método de apenas 

preencher a ágil fórmula do lead.  

Para obter ainda mais velocidade na produção 

quase enlatada de reportagens, busca-se com raras 

tempo no Jornalismo diário, os repórteres sempre 

procuram personagens que já estão legitimados neste 

um jornalismo dinâmico, esses métodos são eficientes no 

propósito de responder com imediatismo inquirições 

inerentes do público espectador, no entanto, não 
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respondem com profundidade ao tema noticiado. Então, 

de que modo dentro dessa rotina, caberá espaço para um 

jornalismo mais apurado e transformador?  

Para alcançarmos uma resposta coerente é 

necessário levantar o fato de que a sociedade não possui 

mais tempo para aprofundar conhecimento dos fatos 

noticiosos. Uma pesquisa do Instituto de Pesquisa 

Econômica e Aplicada (IPEA) divulgou em março de 2014 

que a televisão aberta continua sendo a mais assistida 

pelos brasileiros, totalizando 90,5% da população. Em 

outra análise mais aprofundada, desta vez da Pesquisa 

Brasileira de Mídia 2014  Hábitos de Consumo de Mídia 

pela População Brasileira , a TV é identificada como o 

meio de comunicação mais frequentemente usado pelos 

brasileiros. Questionados sobre o que mais assistem na 

televisão, 80% dos entrevistados citaram programas de 

notícias e jornalismo. O que só reforça a tese de que a TV 

ainda é a mídia mais importante para informação do 

cidadão, como corrobora Marshall McLuhan:  

 

Depois da tv muitas coisas já não funcionam tão bem. 

Tanto o cinema como as revistas de âmbito nacional foram 

duramente golpeados por esse novo meio. Até as estórias 

em quadrinhos declinaram bastante. Antes da TV, o fato 

de Joãozinho não ler causava muita preocupação; depois 

da TV, Joãozinho passou a dispor de todo um novo conjunto 

de percepções. (MCLUHAN, 1969, p. 210). 

    

É claro que os livros-reportagem, indicados como 

métodos para conhecer as raízes e desdobramentos de 

determinado assunto que não foi explorado 

suficientemente pela mídia a ponto de mostrar as várias 

facetas do tema, bem poderiam suprimir as lacunas 

deixadas pela televisão, porém, está fora do alcance de 

um jornalismo diário.  

O que buscamos é um jornalismo apurado que 

atraia a atenção do espectador, que seja breve, mas que 

supra as perdas toleradas pela notícia objetiva e, ainda, 

que esteja na esfera de transformações sociais. Sendo a 

TV um dos meios mais buscados pelos cidadãos brasileiros 

acreditamos que um dos caminhos é o telejornalismo.  

Mas a televisão, soberana entre os meios de 

comunicação, aparentemente virou a tela de segundo 

plano com a vinda da internet. Tablets e smartphones hoje 

acompanham os telespectadores do mundo, porém, a 

facilidade deu abertura para a TV na internet, 

transmitindo a informação da mesma forma compacta 

que percebemos hoje. Ao utilizar o termo televisual 

estamos abrangendo nossa pesquisa para um campo mais 

amplo, em que a televisão como meio audiovisual se 

insere. No entanto, os telejornais que funcionam como um 

resumo das notícias diárias em velocidade extraordinária 

de leitura é o caminho que queremos estudar e apontar 

como meio que merece atenção e transformação em sua 

estrutura narrativa para que comporte não apenas o lide, 

mas os desdobramentos deste.  

É preciso ponderar que algumas vezes pode 

parecer inútil a tentativa de inverter os padrões 

informativos existentes, no entanto, o desejo de refletir a 

respeito dos meios de comunicação é mais forte que a 

necessidade de transformação crítica sobre o espectador. 

A influência da televisão na opinião, na escolha do voto, 

nas conversas em roda de amigos e nas simples atitudes 

diárias da população é inegável desde sua existência. 

jornalismo e sua tradição de contar história à arena da 

opinião pública, uma relação com consideráveis 
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E a TV e o telejornalismo têm cumprido esse papel e não 

é de hoje. 

De tão intrigado sobre os motivos que teriam 

levado os eleitores norte-americanos a serem cativados 

mais por um debate na TV em 1950  (sic) do que por um 

palanque, McLuhan trouxe a situação como exemplo de 

estudo sobre os efeitos da televisão. Conforme aponta 

um debate reproduzido entre os dois candidatos, numa 

tela em preto e branco, converteu-se em algo mais 

cativante que o contato humano e direto com os 

2012, p. 31).  

Em uma de suas análises, McLuhan originou a 

hipótese de que a TV toca as pessoas na pele, o que ele 

entende c

os sentidos perceptuais e cognitivos. Ou seja, o efeito atua 

tanto na percepção quanto no entendimento. Para 

o fato de ele ser realizado para as pessoas em suas casas 

isso, concluímos que o meio adquire a condição de objeto 

de pesquisa e de entendimento, e cria padrões de conexão 

formadores de ambientes.  E é nesse contexto, que 

Machado (2012, p. 33) apoderando-se novamente de 

uma história alfabetizadora, na qual os efeitos, e não as 

(MACHADO, 2012, p. 33). 

Um desses agentes analisados por McLuhan inclui 

o ouvinte na trama do seu pensamento. O autor insiste na 

piada, em forma de chiste ou adivinhação, na tentativa 

de direcionar a participação do outro. Conforme Machado 

nos explica: 

 

O feitio apelativo da linguagem assim empregada revela o 

seu caráter dialógico e, portanto, envolvente. Seja como 

piada ou chiste, o discurso assim enunciado não se realiza 

sem vínculo de duas ou mais mentes concentradas no 

mesmo foco. Piada e chiste são gêneros discursivos de 

construção da linguagem que mantêm vivos os elos de 

envolvimento e participação. (MACHADO, 2012, p. 27). 

 

McLuhan (2005) observa que esses gêneros 

atraem dois processos sensoriais: o percepto e o conceito. 

Para ele, o percepto ativa uma sugestão, enquanto o 

conceito aciona interferências. Com isso, o autor analisa 

que ambos estão condicionados e, portanto, criam 

ambientes relacionais e fluxo de ideias. Machado, 

apropriando-se do autor consegue transpor o conceito. 

 

Uma piada pode evocar dimensões mais fundas de uma 

mensagem; por conseguinte, aquilo que emerge na 

superfície não é da mesma natureza daquilo que se 

configura no fundo. E é este o alvo que lhe interessa: a 

noção de que se a relação figura/fundo não se encontra 

ausente na formulação de uma piada, certamente não se 

pode descartá-

vantagem de sempre estudar qualquer figura em relação 

ao seu fundo é que aspectos inesperados e negligenciados 

 

 

Nessa defesa do processo pergunta e resposta, 

McLuhan acredita que este colabora para o envolvimento 

o efeito desejado, a piada gera envolvimento, desperta a 

envolvimento que provoca mensagem. O título do best-

experimentação desta proposta de McLuhan. Uma 

brincadeira com a máxima do autor de que o meio é a 

mensagem.  
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Seu filho Eric garante que tudo não passou de um erro 

tipo

Conhecendo porém o pendor de Marshall McLuhan para o 

trocadilho e o humor  para ele uma forma eficiente de 

entendimento coletivo  fica difícil acreditar na anedota. 

Seja o título um insight intencional ou uma trapalhada do 

revisor, pode-se argumentar que o meio é de fato a 

massagem porque ele opera constantemente sobre você e, 

como em uma massagem, você pode ficar tão acostumado 

a ponto de não notar que está sendo manipulado, alterado, 

condicionado. (MCLUHAN, 2011, p. 34).  

 

Nesse sentido, Marshall McLuhan expõe o que 

pode ser trazido para o telejornalismo compreendido como 

uma amplitude da informação, e não apenas um recorte 

da realidade, adicionando a clara interação do 

telespectador no tema retratado. Um dos subgêneros do 

jornalismo que entra como uma fuga do condicionamento 

da reportagem, já que seu objetivo é a permanência, é o 

Jornalismo Literário (JL). No livro de mesmo nome Felipe 

Pena defende que pela realidade ser tão complexa é 

preciso que a reportagem também respeite essa 

complexidade, o que requer um outro tratamento da 

informação narrada. (PENA, 2015). Complementando, 

Angélica Fabiane Weise defende que o jornalismo literário 

traz consigo não só uma notícia, mas também uma 

história.  

 

A informação ganha companhia de adjetivos, personagens, 

enredos, histórico do assunto e contextualização que não 

teriam oportunidade de ganhar vida no cotidiano 

jornalístico. Este estilo de informar tem aspectos que o 

tornam, sem exageros, nobre perante outras formas de 

veiculação de notícia impressa. Por suas particularidades, 

exige talento, dedicação e grande capacidade de empatia 

por parte de quem o pratica, afinal a humanização, que é 

arte de tornar mais real o fato, geralmente está no DNA 

deste modo de fazer jornalismo. (WEISE, 2013, p. 01). 

 

As matérias premiadas do paranaense Mauri 

König reunidas em Narrativas de um correspondente de 

rua (2008), por exemplo, mostram o comprometimento do 

jornalista com a precisão de dados, e também é uma 

imersão na vida dos personagens registrados em suas 

histórias da vida real. Como o próprio autor revela no 

prefácio de sua primeira obra, o livro não se propõe à 

isenção, mas é um convite à indignação, ainda que König 

que pudessem induzir ao risco de distorcer a veracidade 

jornalismo literário, König conseguiu unir o jornalismo 

informativo e de transformação social somando-os às 

técnicas e à garimpagem minuciosa de características da 

narrativa literária, utilizando-se visivelmente de voz 

autoral, que o separa o texto comum. E, por que, essa 

mesma fórmula não poderia ser utilizada na televisão?  

Hoje alguns grupos de jornalistas aprofundam e 

buscam uma linguagem mais elaborada nas chamadas 

reportagens especiais, utilizando-se da técnica do 

jornalismo literário na TV (ainda sem definição certa de 

gênero). José Hamilton Ribeiro, dono de um arquivo 

autoral de quinze livros-reportagem e incontáveis prêmios 

trouxe para a televisão a mesma linguagem que começou 

utilizando como correspondente de guerra, no meio 

impresso, mostrando que é possível fazer um jornalismo 

diferenciado em qualquer área. Um jornalismo, no qual os 

defende McLuhan em relação à utilização da piada e o do 

chiste para criar envolvimento e despertar a percepção, 

um envolvimento que gera a mensagem, possivelmente de 

transformação e que se busca disseminar. 
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É fato que, se os jornais não abrem comumente o 

mesmo espaço dado ao jornalismo factual ou hard news 

para o jornalismo literário, que tem como premissa a 

humanização, a televisão menos ainda. A característica 

dos telejornais, estendendo-se à instantaneidade do rádio, 

sempre foi a notícia em tempo recorde. E justamente pela 

pouca, ou rara importância dada à execução deste 

telejornalismo no Brasil é que não temos bibliografia 

vasta para elaborar e explicitar as possibilidades e 

vertentes do jornalismo literário na televisão.  

As características do jornalismo literário 

encontradas em livros-reportagem e revistas vão desde a 

precisão de dados e informações como estilo, metáforas e 

simbologias, passando pela voz autoral, imersão, 

digressão e consequentemente a humanização, conforme 

os autores Edvaldo Pereira Lima e Felipe Pena, entre 

outros. E o uso, ainda, da pluralidade de vozes, formas e 

significados ampliam o entendimento do contexto que se 

quer apresentar, é o ambiente relacional para o fluxo de 

ideias do qual fala McLuhan.  

Mesmo ao adotar todas essas particularidades, 

verifica-se que ainda não são desenvolvidas com afinco 

no telejornalismo diário, em que o deadline é curto e existe 

uma proliferação inenarrável de pautas que surgem 

minuto a minuto, permanecendo outras demandas, 

especialmente no telejornalismo onde a captura de 

sonoras e imagens exigem ainda mais tempo da equipe 

de reportagem. Contudo, descobre-se que os jornalistas 

literários da televisão existem e buscam seu lugar.  

Utilizando-se de técnicas como a descrição 

apurada e metáforas, além de uma percepção aguçada do 

olhar do outro, a repórter da Rede Globo, Neide Duarte, 

aborda especialmente temas que priorizam a 

humanização. Na mesma linha segue o repórter, também 

da Rede Globo, Marcelo Canellas que claramente mostra 

em suas reportagens uma imersão profunda no tema, 

comparações, simbologias, e um estilo de montagem não 

cronológica (atemporal) que foge do comum buscando 

sempre sensibilizar o telespectador, que podemos 

entender como humanização. 

José Hamilton Ribeiro, que faz um jornalismo 

voltado para a linguagem do homem rural, é na verdade 

um dos alicerces para os repórteres engajados 

socialmente que surgiram depois dele. Seu estilo é 

desprendido de qualquer amarra que permeia o 

jornalismo, utilizando-se livremente da fala, da literatura 

e até da poesia para transmitir ao telespectador os 

ensinamentos de quem vive longe da vida urbana. Todos 

esses elementos, originais da linguagem do jornalismo 

literário, migraram para a televisão aportando no 

telejornalismo. Desta forma, passamos a identificar tais 

produções como sendo do Telejornalismo Literário ou TL 

(VALIM, 2016), um outro gênero que nasce do encontro 

entre o jornalismo literário (que por si só é um gênero 

híbrido entre o jornalismo impresso e a literatura) e o 

telejornalismo. 

Poucos autores têm investido no tema, porém 

este é um produto que já vem sendo consumido pelo 

público. Além disso, o Telejornalismo Literário trata-se de 

um corpus complexo e multidimensional, e é preciso 

estudar sua estrutura narrativa, ideológica e artística, 

assim, se faz necessário compreender o conteúdo e a 

forma de veiculação conceituando-o e identificando seu 

espaço no telejornalismo brasileiro. No entanto, o TL tem 

uma herança visível do JL e, neste sentido, estudar o 
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jornalismo literário é o primeiro passo para 

compreendermos a reportagem literária na televisão. 

Por trabalhar no telejornalismo, não é demasia 

afirmar que minha aspiração é poder também cumprir 

com minha responsabilidade social perante o jornalismo, 

abrangendo este método e encontrando elementos 

suficientes para caracterizar uma nova possibilidade de 

transmitir a notícia com clareza, profundidade e 

humanização. Desde minha formação em 2006, atuei 

intensamente no telejornalismo frente às câmeras, como 

repórter e apresentadora, e também por detrás das lentes, 

em edição e produção de reportagens. E, ao mesmo tempo, 

o jornalismo impresso (ou escrito) sempre foi meu 

companheiro em passagens por revistas e jornais onde 

atuei como repórter freelancer e busquei preencher 

lacunas que sobravam na televisão.  

Não tardou minha busca pela pós-graduação em 

jornalismo literário na Academia Brasileira de Jornalismo 

Literário (ABJL), cujos professores Edvaldo Pereira Lima, 

Sergio Vilas Boas e Celso Falaschi, autores de livros e 

artigos sobre Jornalismo Literário foram coordenadores e 

cofundadores da hoje já extinta ABJL, juntamente com o 

jornalista-webmaster Rodrigo Stucchi. 

Com uma perspectiva diferente, e quase sempre 

com maior liberdade para escrever, na imprensa escrita 

era possível dar a dimensão que eu não conseguia no 

telejornalismo. Foi na reportagem que busquei caminhos 

para trazer uma nova perspectiva. Ali era possível abrir o 

horizonte da notícia, investigando com mais tempo e mais 

zelo como pede uma reportagem especial. Ao trabalhar em 

veículos menores e, em contrapartida, com maior abertura 

editorial pude experimentar um estilo que me encantava: 

o jornalismo literário, o que me inspirou a conhecê-lo 

mais e, posteriormente, vivenciá-lo de forma fragmentada 

também na televisão. Desse modo, fui descobrindo um 

novo telejornalismo aplicado por colegas de profissão que 

agora me guiavam e me instigavam a uma investigação 

maior. 

A partir desses pressupostos, o objetivo principal 

deste artigo é abrir caminho para o Telejornalismo 

Literário conceituando, primeiramente, o Jornalismo 

Literário, afim de que os critérios possam ser aplicados 

em análises futuras. Para tanto, adentramos aqui na 

história do Jornalismo Literário, a fim de que se possa 

compreender de que forma se deu a influência da 

literatura no jornalismo e a própria potencialidade do 

jornalismo, conheceremos a oficialização da nomenclatura 

do Jornalismo Literário e sua passagem pelos livros e 

revistas, onde foi desenvolvido e, saberemos mais como o 

Jornalismo Literário se desenvolveu pelo mundo por meio 

de diferentes sinônimos de um mesmo gênero. Na 

sequência, adentraremos no conceito de Jornalismo 

Literário estabelecido por Mark Kramer (1995), Felipe Pena 

(2006), Edvaldo Pereira Lima (2008) e Passos e Orlandini 

(2008) para que possamos estabelecer nosso próprio 

conceito diante das considerações dos autores 

apresentados. 

 

1. BREVE HISTÓRIA DO JORNALISMO LITERÁRIO 

 

Não é de hoje e tampouco novidade a utilização 

de recursos da literatura no jornalismo, e também não é 

difícil compreender porque o jornalismo foi tão 

influenciado pelos livros de literatura. Em uma época em 

que a função de repórter não se aprendia nos bancos de 

uma universidade, Machado de Assis, que iniciou a 
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carreira como assessor de tipógrafo na Imprensa Oficial 

do Rio de Janeiro em 1856, talvez tenha sido uma das 

principais referências a profissionais da imprensa 

brasileira desta época não só por ter buscado em seus 

próprios sonetos e poesias o entusiasmo criador para a 

escrita em jornal. Autores como ele, eram a fonte de 

leitura e consequentemente da linguagem que insurgia 

naquele período.  

Nos séculos XVIII e XIV a imprensa foi permeada 

por escritores de prestígio que descobriam a 

potencialidade dos jornais moldando a linguagem e 

conteúdo dos veículos. É sobre esse período que Ciro 

Marcondes Filho, traçando um quadro de épocas do 

jornalismo, engloba a influência da literatura nos 

chamados primeiro e segundo jornalismos como seguem: 

 

Primeiro jornalismo: 1798 a 1830. Caracterizado pelo 

conteúdo literário e político,  com texto crítico, economia 

deficitária e comandado por escritores e intelectuais. 

Segundo jornalismo: 1830 a 1900. Chamada de imprensa 

de massa, marca o início da profissionalização dos 

jornalistas, a criação de reportagens e manchetes, a 

utilização da publicidade e a consolidação da economia de 

empresa. (MARCONDES FILHO, 2000, p. 48). 

 

Até então, o que se conheciam eram os folhetins, 

do francês feuilleton, que na França eram dedicados aos 

romances e críticas literárias e ganharam, mais tarde, a 

força da lógica capitalista: as narrativas literárias surgiam 

para aumentar o número de leitores e, consequentemente, 

de vendas. (PENA, 2006).  

Essa influência literária já dominava a mídia 

muito antes, mas a escola específica que uniu os termos 

e os transformou em uma única nomenclatura surgiu em 

meados de 1920/1930 nos veículos impressos. O 

jornalismo literário, nestes termos, ficou assim conhecido 

pela revista The New Yorker que, nesta época, passou a 

publicar perfis que buscavam inspirações na literatura. 

Nascia ali uma terminologia oficializada, mas que 

aparecia bem depois do estilo que já estava sendo 

manifestado nas escritas de autores pelo mundo. Essa 

hibridação assumida, por assim dizer, não foi adotada 

facilmente pelos meios de comunicação, embora tenha 

ganhado mais espaço em jornais e revistas a partir da 

década de 1940 no Brasil.  

Foi nos livros que o gênero Jornalismo Literário 

se revelou e em um movimento em contraposição ao texto 

enxuto, sem a objetividade dos textos tradicionais o 

Jornalismo Literário ganhou nos Estados Unidos entre 

1960 e 1970 a denominação New Journalism ou Novo 

Jornalismo que resgatava e ascendia a técnica, por assim 

dizer, já conhecida no Brasil. Porém, nem mesmo Tom 

Wolfe, considerado um dos precursores do subgênero, 

não era aprovado pelo autor. No entanto, a expressão foi 

aconteceu foi que, de repente, sabia-se que havia uma 

espécie de excitação artística no jornalismo, e isso em si 

 

Talvez por essa nova atitude que invadia as 

redações, o subgênero foi tratado como movimento, 

contudo, a prática não foi assim considerada por muitos 

autores. Para Bulhões (2007), a explicação vem pela 

ausência de uma metodologia à época, já que o novo 

jornalismo: 

 

Não despontou com um delineamento de ideias 

estabelecidas por um grupo coeso de representantes, 

tampouco elaborou um programa ou um manifesto 
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declaratório de princípios. Foi mais uma atitude que se 

processou na fluência de uma prática textual desenvolvida 

em alguns jornais e revistas americanas, inicialmente com 

os textos das chamadas reportagens especiais publicadas 

na Esquire e no Herald Tribune. (BULHÕES, 2007, p. 145). 

 

Fato é que buscando uma qualidade equivalente 

a da literatura o New Journalism rompeu com uma forma 

convencional de fazer jornalismo nos Estados Unidos.  

 

2. SINÔNIMOS PARA O JORNALISMO LITERÁRIO 

   

O que é inegável, independente dos termos, mais 

que fugir das amarras do jornalismo diário, Jornalismo 

Literário é ultrapassar os limites da notícia 

proporcionando uma visão mais ampla da realidade e 

garantindo profundidade e perenidade à narrativa. (PENA, 

2006). Traduzido como New Journalism pelos americanos 

e Periodismo Informativo de Creación pelos espanhóis, 

segundo Lima (2015) o termo Jornalismo Literário não é 

consensual entre estudiosos. Trata-

humanização e elegância no texto se destacam através de 

técnicas que resgatam a literatura.  

Diferente do jornalismo convencional, em que se 

busca informar de forma objetiva, o Jornalismo Literário 

tem como premissa a imersão (um dos pilares do 

Jornalismo Literário que exploraremos adiante) do 

repórter no tema abordado para uma compreensão ampla 

do assunto, e não trazendo apenas um recorte da 

realidade, não se tratando apenas de um meio para libar 

a veia literária e o conceito é muito mais amplo. As 

narrativas da vida real não se atêm a função perecível da 

notícia, mas aos imbróglios do mesmo. Pode-se 

compreender ainda por Jornalismo Literário, o jornalista 

que consegue extrair com profundidade diferentes 

ângulos da notícia, captando muitas vezes informações 

que não chegam a ser lidas (ou ouvidas e assistidas). É 

por isso que no Jornalismo Literário a reportagem precisa 

ser compreendida com sensibilidade extrema, diferente do 

que temos presenciado no jornalismo Hard News.  

 

É um tipo de jornalismo em que, basicamente, leva-se em 

consideração a imersão do repórter na realidade, a precisão 

de dados e observações, a busca do ser humano por trás 

do que se deseja relatar e a elaboração de um texto (para 

jornal, revista, internet, televisão ou cinema) que permita 

que a história venha à tona por meio de uma voz autoral 

e de um estilo. (CASATTI, 2006, online). 

 

Foi utilizando-se do new journalism que um dos 

pais do gênero, Gay Talese (2004) elaborou o seu 

o permitiu traçar o lado oculto de celebridades e ao 

extremamente descritivo como se lê aqui: 

 

Nova York é uma cidade de homens sem cabeça que ficam 

dia e noite enfiados em guichês de metrô, vendendo 

bilhetes para pessoas apressadas. A cada dia de semana, 

mais de 4 milhões de usuários passam por esses homens 

que parecem não ter cabeça, nem rosto, nem personalidade 

 apenas dedos. A não ser quando dão informações, seu 

vocabulário é constituído basicamente de três palavras: 

bilheteiro chamado William DeVillis que se rebela 

abertamente contra o anonimato. Do lado de fora de sua 

(TALESE, 2004, p. 39). 

 

Este é o chamado romance-reportagem, 

tratado como subgênero do Jornalismo Literário. 

Produzido por jornalistas, o livro-reportagem, como ficou 
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conhecido, tornou-se o principal meio dos jornalistas 

literários ou novos jornalistas.   

Nos livros, de forma quase independente e 

especialmente livre, jornalistas podem produzir biografias, 

reportagens e entrevistas sem as extremas limitações de 

páginas e caracteres, que são comumente definidos por 

editores-chefes e seus veículos de comunicação. Com a 

possibilidade de aprofundar histórias, a literatura de não 

ficção, como é também conhecida começa a ganhar 

atenção por sua característica de escrita elegante e 

imagética: o leitor pode agora visualizar o que lê.  

Angels  

das simbioses entre jornal e livro-reportagem. Truman 

Capote também exemplificou essa possibilidade ao 

assassinato de uma família em uma pequena e pacata 

cidade nos Estados Unidos. Capote publicou antes ainda, 

um perfil do ator Marlon Brando intitulado O duque em 

seus domínios, sendo este um dos primeiros textos do 

gênero híbrido de jornalismo com literatura considerado 

por muitos como ficção, mas não o era. 

 

Embora muitas vezes seja lido como ficção, o novo 

jornalismo não é ficção. Éle é, ou deveria ser, tão fidedigno 

quanto a mais fidedigna reportagem, embora busque uma 

verdade mais ampla que a obtida pela mera compilação de 

fatos passíveis de verificação, pelo uso de aspas e 

observância dos rígidos princípios organizacionais à moda 

antiga. O novo jornalismo permite, na verdade exige, uma 

abordagem mais imaginativa da reportagem, 

possibilitando ao autor inserir-se na narrativa se assim o 

desejar, como fazem muitos escritores, ou assumir o papel 

de observador neutro, como outros preferem, inclusive eu 

próprio. (TALESE, 2004, p. 9). 

 

E além dessa investida imaginativa como aponta 

Gay Talese, Norman Mailer, John Hersey e Joseph Mitchell, 

entre outros expoentes do new journalism trouxeram 

inclusive para o Jornalismo Literário, técnicas antes não 

utilizadas como intuição, consciência, monólogo interior e 

digressões, o que é explicado por Sérgio Villas Boas:  

 

O bom repórter narrativo é aquele que une duas qualidades 

aparentemente distantes uma da outra para fazer com que 

uma reportagem (temática ou biográfica) se torne durável, 

não descartável. De um lado, ele/ela precisa usar o melhor 

de sua inteligência racional para estudar, levantar 

informações e interpretações básicas, compreender com 

profundidade e analisar o assunto que tem pela frente. De 

outro, precisa utilizar sua inteligência emocional (incluindo 

a tal da intuição) para se deixar tocar sensorialmente pelo 

tema que aborda, pela ressonância interior causada pelas 

pessoas com as quais irá lidar (tête-à-tête), pelas 

características subjacentes, sutis, dos cenários por onde 

circulará para levantar dados objetivos e subjetivos. O 

importante é, deveria ser, a busca de conteúdo e forma 

ancorados no real, mas expressos de maneira tão 

fascinante quanto a dos melhores textos de ficção. (VILLAS 

BOAS, 2014, online). 

 

E é nessa mesma leva que autores brasileiros 

afloram a também chamada literatura criativa de não 

Brum (2006), resultado de uma série de reportagens da 

jornalista para o Jornal Zero Hora. Ou ainda, Joel Silveira 

reúne escritos na década de 40 do jornalista. Ainda que 

não acreditem exercitar as técnicas do Jornalismo 

Literário, alguns autores deixam-se visivelmente ser 

usados pela intuição e pela divagação, além da descrição 

apurada do que seus cinco sentidos podem captar e que 

estão dentro do que abrange o Jornalismo Literário. Nesse 

sentido, destaca Brum (2006): 

 

Não há cristão, evangélico ou ateu que saiba dizer por 

aqueles lados como foi que se passou. Num daqueles dias 

agourentos do pampa, quando o ar se anuncia como 

desgraça e até as vacas se constrangem de mugir, Tierri 

apareceu no velório. Trazia um lenço grande, encardido 

como se tivesse sido lavado no barcro, e, mal avistou o 
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defunto, já começou a chorar. Não o choro comedido da 

boa educação, com lágrimas pingando à unidade, como se 

o olho tivesse sido torcido. Nem o pranto do crocodilo, com 

uma vista no caixão e a outra na herança. Mas o choro 

copioso, em vagalhão, despejado de dentro do peito como 

se toda a sua vida fosse não mais do que um preâmbulo 

para aquele momento. (BRUM, 2006, p. 79)  

 

As revistas também têm abraçado o gênero como 

forma de satisfazer o leitor em leituras mais vastas e 

abertas para uma compreensão que não está estagnada 

se consolidaram como um espaço fértil para a produção 

do jornalismo literário, especialmente no quesito perfil, 

quando jornalistas debruçam-se a armazenar o que não 

teria lugar em jornais diários. Ao entrevistar Dráuzio 

Varella, o jornalista Ricardo Kotscho não dispensa 

descrição e sensações para narrar o encontro com seu 

personagem. 

 

Na hora marcada, três da tarde da primeira segunda-feira 

de agosto, ele me convida para entrar em seu franciscano 

consultório no terceiro andar do prédio, em frente à 

entrada principal do Hospital Sírio-Libanês, na região 

central de São Paulo, um dos seus muitos locais de 

trabalho. Aos 67 anos, o doutor Drauzio Varella é um 

personagem asséptico e atípico. À primeira vista, nada nele 

chama a atenção. Nem a roupa, nem qualquer acessório 

que possa identificar sua profissão. Dispenso-me descrever 

como ele é. Sua figura calva, magra e serena, todo o País 

conhece das noites de domingo na TV Globo, onde as séries 

médicas por ele apresentadas no Fantástico são campeãs 

de audiência desde a estreia, há dez anos.  (KOTSCHO, 

2015, online) 

 

Reportagens como esta, porém, elaboradas anos 

antes, foram suficientes para a concretização das revistas 

que passavam a suprir uma necessidade de maior 

qualidade informativa. Os novos meios vieram para 

consolidar o que passou a ser conhecido como grande-

reportagem ou jornalismo interpretativo, evitando que o 

tempo, as causas e origens dos fenômenos que presencia, 

suas consequências no futuro. Vai fundamentar sua 

leitura da realidade na elucidação dos aspectos que em 

 

 

3. AS OITO FACES DO JORNALISMO LITERÁRIO 

 

Mais que uma técnica, o jornalismo literário é um 

parâmetro de um jornalismo que foge aos padrões da 

-

bases dessa escola. Este é justamente o primeiro dos sete 

temas elencados por Pena (2004, p. 13) como forma de 

compreender a complexidade que envolve a definição de 

Jornalismo Li

denominada pelo autor, apresenta atribuições que 

resultam em um texto amplamente informativo, 

humanizado e diferente do encontrado diariamente nos 

jornais. Na ordem, foram elencados como pilares: 

Potencializar os recursos do jornalismo, ultrapassar os 

limites do acontecimento cotidiano, visão Ampla do real, 

exercitar a cidadania, rompimento da fórmula do lead, 

evitar os definidores primários e perenidade.    

Outras características já exploradas no jornalismo 

literário são os pilares do Jornalismo Literário segundo 

Edvaldo Pereira Lima (2008). São eles: exatidão, 

humanização, estilo próprio, voz autoral, criatividade, 

compreensão e simbolismo, contar uma história, 

responsabilidade social, imersão e universalização 

temática.  

Além de Felipe Pena e Edvaldo Pereira Lima, este 

último considerado um dos principais nomes no Brasil em 

pesquisa em Jornalismo Literário, cofundador e vice-

presidente da Academia Brasileira de Jornalismo Literário, 
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alguns autores acadêmicos como Sérgio Villas Boas, Mark 

Kramer e Angélica Weise defendem a ideia de que o 

Jornalismo Literário é um jornalismo mais apurado e de 

escrita elegante tendo recebido este nome por incorporar 

técnicas da literatura na narrativa da vida real, um dos 

sinônimos mais utilizados para o subgênero. (LIMA, 2009).  

Monica Martinez (2012) utiliza um quadro que 

compara o conceito de Jornalismo Literário estabelecido 

por quatro autores e a escola de especialização em 

Jornalismo Literário, a já extinta Academia Brasileira de 

Jornalismo Literário (ABJL) , porém ainda maior referência 

em educação no Brasil no estilo. 

 

 

 

 

 

Quadro 1 - Comparativo de Autores do Jornalismo 

Literário 

 

Fonte: Martinez (2012) 

 

A lista cronológica apresenta proximidades entre 

cada atributo enumerado, sendo que exatidão e precisão 

de dados, estilo, e humanização são comuns entre todas 

as teorias do Jornalismo Literário. A partir do quadro dos 

(PENA, 2004), os 

comparativo (MARTINEZ, 2012), elencamos oito traços 

característicos do Jornalismo Literário que se 

complementam e que contribuirão para os estudos do 

Telejornalismo Literário. Essas oito características eleitas 

compõem o que chamaremos de Octógono do Jornalismo 

Literário (OJL).  
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I  Pesquisa Expandida 

Por se tratar de jornalismo, a pesquisa e exatidão 

são inerentes a qualquer gênero jornalístico e não seria 

diferente no Jornalismo Literário. Este é o ponto inicial e 

fundamental do Jornalismo Literário, porém com uma 

elevação na escolha de como estruturar as informações 

obtidas. Os dados podem ser apresentados de forma 

criativa, mas sempre respeitando as fontes e suas 

comprovações. Contribui para o diferencial do Jornalismo 

Literário, a busca além das fontes oficiais ou legitimadas 

pela grande mídia, ou seja, proporcionar ao público, novas 

ou diferentes opiniões sobre o tema proposto. 

 

II  Marcas do Fantástico 

Normalmente ocorre na redescoberta do 

cotidiano, quando o comum pode se tornar incomum, 

heroico, trágico, grandioso. O jornalista recorre a figuras 

de linguagem, metáforas, poesia, literatura, mitos, 

memórias e conhecimentos tácitos do público. Assim 

como na literatura fantástica (TODOROV, 1997), o 

jornalismo literário pode transitar, em movimento 

pendular, entre a realidade e o imaginário, criando efeitos 

de sentido que ampliam a percepção dos personagens e 

agregam outras dimensões ao factual. 

 

III - Leitura e Interpretação do Real 

A leitura e a interpretação da realidade são 

dessa mesma realidade para o leitor. É preciso apresentar 

o assunto de forma que o recorte se torne amplo, mas 

sem distorcer a visão dos fatos. Compreender, interpretar 

e traduzir os acontecimentos em uma linguagem acessível 

ao público só pode ser alcançado com a plena imersão no 

tema, já apontado por Kramer (1995), Lima (2008), 

Passos; Orlandini (2008). É no objetivo de alcançar 

abrangência, amplitude do tema e a imersão na realidade 

que torna o jornalismo literário subjetivo.  

 

IV  Assinatura 

A assinatura no jornalismo literário está 

diretamente ligada ao estilo do jornalista, conferindo ao 

narrador uma proposta que evidencie sua diferenciação 

perante o jornalismo padrão, entendimento muito 

autonomia para escolher como quer distinguir sua 

reportagem. A assinatura, neste caso, vai além da fuga de 

modelos, isto é, o repórter pode criar seu padrão de 

reportagem literária podendo ser reconhecido por seu 

estilo, sua voz autoral, e não apenas pelo nome assinado 

na matéria.   

Ainda que o Jornalismo Literário não comporte 

fórmulas para sua produção, neste gênero o jornalista 

pode explorar a sua forma de estruturar a matéria, 

incrementando com conhecimento próprio, o que por si só 

já estabelece uma diferenciação perante as demais 

reportagens.  

  

V  Narratividade 

A narrativa envolve a estrutura da matéria e a 

forma como ela é concebida pelo jornalista, é uma 

complementação do que se compreende por assinatura. 

Personagens, cenários, situações, ações ganham outras 

dimensões além do factual quando se escolhe contar uma 

história e não simplesmente narrar os acontecimentos. 

Em uma reportagem literária é possível encontrar o uso 
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da primeira pessoa, como já vimos em livros-reportagem 

de Truman Capote ou Joseph Mitchell. Esta pode ser uma 

estratégia que proporcione ao leitor uma experiência junto 

ao personagem ou o próprio jornalista da história narrada. 

A estrutura da reportagem é fundamental para dar 

tratamento estético ao jornalismo literário, para encantar 

o leitor e dar forma poética à narrativa. Da pauta até a 

reportagem finalizada, ainda que não saia exatamente 

como planejada, o jornalista deve manter o foco, controlar 

todos os processos de produção.   

 

VI - Compromisso Sociocultural 

O compromisso do jornalista literário é alcançar a 

humanização em qualquer editoria. Sua responsabilidade 

está ligada à informação em primeiro lugar, no entanto, 

ele busca uma visão que explicite a realidade retratada, 

possibilitando ao leitor o entendimento da complexidade 

de um determinado contexto sociocultural. Revelar 

personagens e fat

o telespectador a lidar com a realidade retratada, 

mobilizar setores da sociedade em relação ao tema 

retratado são caminhos para uma transformação 

sociocultural tanto no ambiente do leitor quanto no 

ambiente dos personagens envolvidos pela reportagem.  

 

VII  Composição do Herói 

Ao compreender o Jornalismo Literário como uma 

construção social através da reportagem não se pode 

ignorar os personagens que formam esse contexto 

retratado, estes estão usualmente ligados a um feito 

heroico, porém, quase nunca contemplado nestes termos. 

A proposta deste ponto do Jornalismo Literário é criar 

empatia com o público; o personagem da reportagem 

literária quase sempre está envolvido com uma atividade 

cotidiana que é ignorada pela sociedade, e neste ponto a 

ideia é valorizá-lo, tornar sua atividade grandiosa, 

próxima de uma jornada diária repleta de desafios, 

angústias, medos, mas que é superada pelo personagem, 

pode ser alguém que carrega uma história incomum, um 

passado de lutas, ou um presente de persistência.  

O repórter literário busca pelo herói que há neste 

personagem, representação esta que pode ser obtida com 

a fala do próprio entrevistado, com a observação do 

repórter, depoimento de outrem, resgate histórico, entre 

outras possibilidades que cabem à habilidade e empenho 

do jornalista. O Jornalismo Literário se utiliza de eventos 

rotineiros, como defende Kramer (1995), e torna-se tão 

atraente, sendo esse poder de encantar o leitor 

proporcionado pela visão do repórter e a forma do texto. 

 

VIII  Memória 

Diferente do jornalismo factual, o Jornalismo 

Literário foge do efêmero e busca permanecer na memória 

do leitor, Pena (2006) chama de perenidade. Ao lidar com 

o fantástico, o jornalista literário busca linguagens, 

signos, textos, intertextos, discursos e imagens presentes 

tanto na memória coletiva (o imaginário social) quanto 

em sua memória pessoal (experiências de vida) e essa 

combinação resulta na subjetividade inerente ao 

Jornalismo Literário, ao mesmo tempo autoral e coletivo, 

permitindo desdobramentos afetivos, culturais, psíquicos, 

sociais, comunitários a partir da reportagem apresentada.  

O leitor não apenas recebe uma informação, mas 

cria um elo de compreensão com esse estilo de 

reportagem  o que cria o poder de permanência no 

imaginário social. Em outras palavras, nenhuma 
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reportagem literária é produzida para cair no 

esquecimento. Portanto, a memória é uma face 

importante do Jornalismo Literário, uma via de mão 

dupla, pois, o jornalista se alimenta do imaginário social 

para a produção da reportagem que, depois de veiculada 

e consumida na imprensa, passa ela mesma a alimentar 

e fazer parte do imaginário social.  

Imagem 1- Octógono do Jornalismo Literário 

 Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para Lima (2009), o jornalista literário reconstrói 

o mundo a medida que é um tradutor de conhecimentos. 

assim pode disponibilizar ao leitor propostas de 

compreensão da realidade. Só assim presta um serviço 

que 

 

Da mesma forma que recursos e técnicas são 

utilizados para manipular e causar uma impressão 

sensacionalista ao telespectador, neste simulacro segundo 

Chauí (2007), o jornalismo literário tem nas mãos armas  

 

 

 

 

quase imperceptíveis e que são atrativos para uma 

educação estética também tênue nesta conversa entre 
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explorados têm destaque dentre outras produções do 

jornalismo.   

Ainda que existam outros conceitos sobre o 

Jornalismo Literário este artigo aponta para caminhos 

necessários no constante estudo do JL, tanto no meio 

acadêmico quanto entre profissionais de imprensa como 

uma possibilidade de exploração de um gênero que 

mostra-se complexo, porém imprescindível para uma 

premente transformação no jornalismo. 

Classificar o Jornalismo Literário de forma ampla 

e introduzindo-o a um outro patamar de estudos que o 

aponte como alicerce de outros gêneros como o 

Telejornalismo Literário é abrir espaço para a busca por 

um telejornalismo diferenciado. 

Jornalistas e sociedade urgem perceber o quanto 

as narrativas do JL podem influenciar na humanização de 

ações pautadas por movimentos sociais, por exemplo, 

fazendo uma construção diferenciada do contexto 

político-cultural com priorização dos atores coletivos em 

suas produções. 

limites da notícia proporcionando uma visão mais ampla 

da realidade e garantindo profundidade e perenidade à 

com o Telejornalismo Literário uma determinada 

elegância, humanização da notícia e permanecer mais 

tempo na memória do público. Esse estudo é um primeiro 

passo e justamente uma encruzilhada que aponta para 

várias direções de pesquisa. 
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The political crisis of the Dilma 

government on Twitter: emotions in 140 

characters 
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Resumo 

O Twitter é uma rede de mensagens curtas, criada em 2006, que 

permite aos seus usuários escrever mensagens de 140 caracteres. 

Estudos recentes apontam que esta ferramenta vem sendo utilizada 

em larga medida como um instrumento de mobilização política. Neste 

ponto, o objetivo deste trabalho é aferir de que forma o Twitter está 

sendo utilizado pelos internautas como uma ferramenta de mobilização 

contra o governo Dilma Rousseff. Nesse ponto, utilizamos a ferramenta 

Hashtagify (http://Hashtagify.me/) para fazer uma coleta de dados no 

período de Março de 2015 a Abril de 2016 (totalizando 381 dias de 

análise), o que nos permitiu estudar o padrão de distribuição temporal 

das hashtags e, também, o tipo de função que mais vem sendo 

empregada. Encontramos uma evidência significativa de que o Twitter 

vem sendo utilizado como um instrumento de mobilização carregado 

por manifestações emotivas.  

 

Palavras-chave: Escândalo político; Opinião pública; Twitter. 

 

Abstract 

Born in 2006, Twitter is a network of short messages and allows its 

users write messages of 140 characters. Recent studies showed that it 

is tool has been used as an instrument of political mobilization. In this 

field the purpose of this study is to evaluate how Twitter is being used 

by netizens as a tool to mobilize against the Dilma Rousseff 

government. We use the Hashtagify (http://Hashtagify.me/) tool 

to make a collection of data from March and April 2015 2016 (totaling 

381 days of analysis) which allowed us to study the temporal 

distribution pattern of hashtags and also the type of function that 

more has been employed. We found significant evidence that Twitter 

is being used as a mobilization instrument characterized by emotional 

manifestations. 
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1. Introdução 

Um ano após o início do segundo mandato da 

presidenta Dilma Rousseff (PT), ocorreu por assim dizer, 

um esvaziamento no que diz respeito à capacidade do 

governo de gerar respostas. De um lado, o agravamento 

da crise econômica somado às intensas medidas de ajuste 

fiscal. Do outro, uma crise política que persiste sem sinais 

de reversão onde a falta de articulação se plasma em 

quatro frentes: I) o Planalto não consegue articular sua 

base parlamentar no Congresso Nacional; II) O PT (Partido 

dos Trabalhadores) tem seu capital social e político 

abalado pelo avanço da Operação Lava Jato e pela 

dificuldade de gerar respostas à crise política e econômica; 

III) ao que parece, persiste um nível considerável de 

desconfiança nos setores dominantes da sociedade em 

relação ao PT; IV) o fantasma do impeachment ronda o 

Palácio do Planalto como um relevante instrumento de 

pressão do bloco no poder e de seus representantes (PINTO 

et al., 2016). 

 Em uma pesquisa anterior Moraes e Quadros 

(2016) analisaram o uso da ferramenta Twitter como 

instrumento de mobilização política. A motivação reside 

no fato de que Dilma Rousseff enfrentou em 2015 (e 

enfrenta ainda agora) pressões que se solidificaram a 

partir do desencadeamento da Operação Lava Jato. Nosso 

objetivo neste artigo ainda é estudar o uso da ferramenta 

Twitter, contudo, o enfoque outrora fora investigar o tipo 
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dgquadros2001@yahoo.com.br . 
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de player que mais se destacava dentre as hashtags 

#Impeachment e #ForaDilma. Nesta pesquisa, ainda 

consideramos tais hashtags, mas avaliaremos 

especificamente a qual hashtags é mais popular e qual o 

tipo predominante (expressiva, metalinguística, poética ou 

fática). Este é um projeto de pesquisa em andamento com 

o objetivo de acompanhar todo o processo de 

impeachment. O trabalho é direcionado para contribuir 

com a linha de pesquisa Tecnologias da comunicação e 

sociedade. 

 Para mensurar as frequências de publicações das 

hashtags #Impeachment e #ForaDilma, no período de 

Março de 2015 a Abril de 2016 (totalizando 381 dias de 

análise), utilizamos a ferramenta Hashtagify 

(http://Hashtagify.me/), que mensura o volume de 

publicações diárias, os top influencers, as hashtags mais 

relacionadas e a distribuição semanal. Traçamos três 

hipóteses para serem testadas, sendo elas: I) Mesmo a 

hashtag #ForaDilma sendo mais popular que a 

#Impeachment (MORAES; QUADROS, 2016), dado o 

desenrolar dos eventos relacionados ao impeachment em 

2016, a #Impeachment tende a se tornar mais popular e 

com picos mais consistentes; II) O tipo de hashtag mais 

presente em ambos os conjuntos é o tipo expressiva / 

emotiva; III) Hashtags do tipo metalinguísticas, poéticas e 

fáticas tendem a ocorrer com baixa ou nenhuma 

intensidade em ambos os conjuntos de hashtags 

relacionadas. 

 

2. Escândalo político e o impeachment no Brasil e 

na internet 

Nas duas últimas décadas uma extensa lista de 

escândalos políticos esteve presente no agendamento da 

até o início da Operação Lava Jato (2014), estima-se que 

pelo menos cinco dezenas de escândalos tenham sido 

divulgados pela imprensa brasileira. De um lado, a 

divulgação dos escândalos podem esvaziar a reputação e 

a confiança dos envolvidos, de outro, a variável 

independente mais forte no que tange a magnitude dos 

escândalos políticos sobre a opinião pública fora o 

desenvolvimento dos meios de comunicação (o que 

ampliou a capacidade dos indivíduos de receberem 

informações políticas a revelia da capacidade das 

autoridades de restringirem sua visibilidade política) 

(MORAES; QUADROS, 2016). As investigações decorrentes 

da Operação Lava Jato trouxeram para o debate político 

nacional a possibilidade de impeachment da presidente 

Dilma Rousseff. O impeachment como um processo 

político-criminal previsto no sistema presidencialista é 

uma forma para apurar crimes de responsabilidade, 

resultante de má gestão dos negócios públicos, de 

violação de deveres funcionais. Neste cenário de crise 

política presenciamos a internet contribuindo para a 

inclusão do cidadão no debate político atual e, também 

ela tem servido como um instrumento para a organização 

de uma participação política não institucional ou política 

de protestos como são os casos das passeatas e das 

mobilizações nas ruas, seja pró ou contra o impeachment 

da presidente Dilma Rousseff.   

Em uma pesquisa Moraes e Quadros (2016) 

identificaram que, entre os top influencers no Twitter, no 

que diz respeito à publicação das hashtags #Impeachment 

e ForaDilma existia um padrão dicotômico: I) para a 

http://hashtagify.me/
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primeira hashtag, destacou-se o tipo de usuários meios 

de comunicação de massa; II) no segundo caso, o padrão 

predominante foi o player individual comum. Contudo vale 

destacar que a hashtag #ForaDilma fora muito mais forte 

no que diz respeito ao total de tweets, 538.702 contra 

81.850 e gerou também um maior número de 

visualizações na internet (2.311.000.000 contra 

601.586.743). Evidente que ambas as hashtags, de formas 

contra o governo da presidente Dilma Rousseff4) e juntas 

geraram por dia uma média de 9.546.047 visualizações 

por dia para uma média de 2.033 tweets diários. 

Ainda no Twitter

mobilização neste atual período de crise política do 

governo federal, verificou-se que uma série de técnicas 

foram usadas, durante os protestos de março de 2015 

verificou-se que algumas mensagens que se tornaram 

maciçamente compartilhadas por bots5, o que mostra um 

certo grau de sofisticação por parte dos que estão 

interessados em influenciar a opinião pública por meio 

desta rede social (OLIVEIRA et al., 2016). Foge do escopo 

deste trabalho avaliar o efeito que os bots podem ter 

                                            
4 É difícil prever o futuro do PT, porém, dada a magnitude da crise, é provável 

que seus efeitos se reflitam também sobre as urnas, nesse caso, existe uma 
possibilidade relevante do PT, passada as eleições de 2016 e 2018, venha se 

tornar uma legenda de médio porte (MORAES; SANTOS, 2015).  

5 Basicamente um bot social é um algoritmo de computador que 

automaticamente produz conteúdo e interage em redes sociais com outros 

seres humanos. Existe na literatura relatos de como uma forma de 

executar campanhas orquestradas com o objetivo de criar uma ilusão 

artificial das bases de apoio para objetivos políticos. Evidente que nem todos 

os bots são facilmente identificáveis, pois eles são projetados especificamente 

para imitar e reproduzir comportamentos humanos nas redes. Essa 

modalidade de bot não esta apenas crescendo, eles tem se tornado cada vez 

Estimativas empíricas indicavam que em 2011, pelo menos 16% das contas 

do Twitter tinham alto grau de automação, em 2013, verificou-se que pelo 

causado em nossos dados, contudo, recomenda-se que 

essa seja uma variável independente importante de ser 

agregada em futuras análises.  

 

3. A Mídia Social Twitter 

A inserção das novas tecnologias da comunicação 

na arena política já teve vários episódios que foram 

merecedores de estudos detalhados e sistemáticos. A 

campanha eleitoral de Barack Obama, em 2008, foi 

particularmente inovadora em relação à mobilização de 

apoio ao democrata por meio das mídias sociais (MORENO; 

MENDIZÁBAL, 2013, p. 398). No ano de 2011 aconteceu 

um fenômeno que há muito tempo não se via: uma 

eclosão simultânea e contagiosa de movimentos sociais 

de protestos com reivindicações peculiares em cada 

região, mas com formas de luta muito parecidas e 

consciência de solidariedade mútua. Uma onda de 

mobilizações e protestos sociais tomou a dimensão de um 

movimento global (CARNEIRO, 2012, p. 7). Os eventos 

6

ideia de que as novas tecnologias, em especial as mídias 

sociais, são um novo meio de mobilização política, 

alimentando nesse caso manifestações de protesto não 

contra um candidato ou partido, mas contra todo um 

seja, robôs assistidos e parcialmente operados por humanos. De um lado, um 
grande número de bots e ciborgues contribuem positivamente, através da 

criação de um grande volume de tweets benignos relacionados por exemplo 

as notícias e as atualizações em blogs. O problema é que tal tecnologia nem 

sempre é usada de forma benevolente. Além da promoção de spams em geral, 

os robôs tem sido usados para imitar o comportamento humano e 

- -line a fim de construírem a confiança 

ao longo do tempo (HAUSTEIN et al., 2016).  

6 No Brasil, verificou-se em esforços empí

em grande parte também se configurou no universo on-line sendo plasmado 

brasileiro mostrou interesse, sobretudo por temas relativos a protestos e a 

participação direta (MORAES; SANTOS, 2013). 
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regime político (MORENO; MENDIZÁBAL, 2013, p. 398). Nos 

acontecimentos de 2011 ocorreu uma onda de catarse 

política, protagonizada especialmente pela nova geração, 

que sentiu esse processo como um despertar coletivo 

propagado não só pela mídia tradicional da TV ou do 

rádio, mas por uma nova difusão, nas mídias sociais da 

internet, em especial o Twitter, tomando uma forma de 

disseminação viral, com mensagens replicadas a milhares 

de outros emissores (CARNEIRO, 2012, p. 9). 

O Twitter como mídia social carrega consigo 

algumas peculiaridades. É uma rede de mensagens curtas, 

criada em 2006, que permite aos seus usuários escrever 

mensagens de 140 caracteres. Ao contrário do que 

acontece no Facebook, a maioria das contas de Twitter 

são públicas e os pesquisadores as utilizam para divulgar 

seus estudos e para interagir com outros pesquisadores. 

No Twitter cada usuário tem de encontrar outros usuários 

para  poder segui-los. A partir desse momento, cada vez 

que esses usuários publicam uma mensagem, é possível 

vê-la na timeline. Para saber quem seguir é preciso passar 

algum tempo na rede e procurar utilizadores que 

publiquem sobre temas que nos interessem, de um modo 

útil ou apelativo (SANCHEZ; GRANADO; ANTUNES, 2014, p. 

12). O universo do Twitter se fundamenta em poucas 

regras, bastante simples e transparentes - o que um 

defensor do Twitter 

 conta a 

acompanhar o conteúdo atualizado em ordem cronológica 

de qualquer usuário sem sua permissão, que inclui tudo o 

que foi publicado por todos os usuários que o estejam 

seguindo (PARISER, 2012, p. 198- timeline do 

Twitter ou do Facebook tudo é extremamente veloz e 

atualizado, e ao mesmo tempo tudo se arquiva, leva-se de 

um lugar a outro, modifica-se, comenta-

2014, p. 21). 

A Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência da República em sua última pesquisa 

brasileira de mídia divulgou os hábitos de consumo de 

mídia em 2014. Entre as mídias sociais e os programas 

de trocas de mensagens instantâneas mais utilizadas 

pelos brasileiros estão o Facebook (83%), o WhatsApp 

(58%), o Youtube (17%), o Instagram (12%) e o Google+ 

(8%). O Twitter, popular entre as elites políticas e 

formadores de opinião, foi mencionado apenas por 5% dos 

entrevistados (BRASIL, 2014, p. 50). No entanto, o Brasil 

se consolidou como um dos cinco principais países para o 

Twitter como modelo para estratégias em países 

emergentes (SOTO, 2016), além de ainda ser uma mídia 

social muito utilizada em diversos portais de notícias. 

Grosso modo os sites de mídias sociais hoje não 

são apenas meios de circulação de informação ou de 

produção de informação e opinião pública, mas são 

radares por meio dos quais o cidadão pode perceber, 

identificar e considerar os temas e problemas políticos que 

circulam na opinião circundante e, ademais, contribuir 

para formar fluxos predominantes de temas e questões 

sobre os quais se concentra a tenção pública. As mídias 

sociais não apenas capturam, agregam e condensam os 

temas sociais, como também são meios de amplificação 

das questões, isto é, meios de aumentar-lhes eco, 

intensidade e volume, de forma a chamar a atenção 

inclusive dos meios de massa e do seu público, de um 

lado, e/ou da administração pública, do governo, do 

legislativo e de tudo o mais que implique o Estado. Hoje 

quando há qualquer assunto, um problema social, tema 
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ou evento político, opinião ou perspectiva socialmente 

relevante tem representação na conversação digital 

ampliada que se dá nos sites e plataformas de mídias 

sociais, por meio de alguma postagem ou comentário que 

será replicado, comentado, discutido e pessoas reagirão a 

ele de todas as formas possíveis (GOMES, 2014, p. 18-19). 

As mídias sociais constituem novos tipos de 

espaço público em rede. As características desse público 

se dividem em fatores espaciais e dinâmicas sociais 

específicas. Os fatores espaciais incluem: 1) a 

permanência dos textos, ou seja, o fato de que as 

dos textos, uma vez que as mensagens indexadas e 

recuperáveis; 3) a reprodutibilidade dos textos, que podem 

ser copiados facilmente e de forma fiel, o que leva a; 4) a 

escalabilidade, ou seja, o potencial de alcance e 

multiplicação desses textos. Essas características 

possibilitam que a dinâmica interativa entre atores seja 

mapeada, registrada e analisada quantitativa e 

qualitativamente. As redes sociais, com isso, permitem o 

registro da interação entre atores, suas conversas e 

interações, e fornece material para estudos sobre a 

2014, p. 162-163). 

A partir destas características elencadas acima as 

mídias sociais conseguiram gerar uma revolução que 

desencadeou a superação dos limites demarcatórios entre 

a esfera pública e a esfera privada. O jornalismo, tal como 

durante décadas o entendemos, é hoje fortemente 

influenciado pelas mídias sociais e pela informação que 

circula no Facebook ou o Twitter, e que hoje são utilizados 

pelos jornalistas no seu contexto profissional para a 

produção da notícia (MATEUS, 2015, p. 31). Apesar do uso 

ainda limitado das mídias sociais, estas têm certo 

potencial em ativar o interesse e a participação política, e 

seu uso está associado a uma atitude de mudança 

(MORENO; MENDIZÁBAL, 2013, p. 397). O uso do Facebook 

e do Twitter tornou-se algo comum e cotidiano entre 

alguns segmentos da população, em especial, ainda que 

não de maneira exclusiva, entre a população jovem. 

Mesmo que o acesso do público brasileiro às mídias sociais 

ainda seja limitada, não se pode negar que as mídias 

sociais exercem uma influência importante entre os 

usuários. 

Todavia, essa influência não se limita somente 

aos usuários, pois pode estender-se ao resto da 

população, já que a televisão, o rádio e os jornais tendem 

a difundir informação que se origina nas mídias sociais 

(MORENO; MENDIZÁBAL, 2013, p. 399-400). É em torno 

deste contexto que se desenvolve o objetivo deste estudo 

que é aferir de que forma o Twitter está sendo utilizado 

pelos internautas como uma ferramenta de mobilização 

contra o governo Dilma Rousseff.   

 

4. Procedimentos metodológicos 

Para mensurar as frequências de publicações das 

hashtags #Impeachment e #ForaDilma, no período de 1º 

de março de 2015 a 15 de abril de 2016 (totalizando 381 

dias de análise e finalizados dois dias antes da votação 

do impeachment na Câmara dos Deputados, em 17 de 

abril de 2016), utilizamos a ferramenta Hashtagify 

(http://Hashtagify.me/), que mensura o volume de 

publicações diárias, os top influencers, as hashtags mais 

relacionadas e a distribuição semanal. Primeiramente, 

mensuramos e comparamos a distribuição temporal (por 

dia) de publicações das hashtags e comparamos os dados 

http://hashtagify.me/
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relativos à intensidade e volume. Aqui consideramos a 

seguinte hipótese a ser corroborada: Hipótese I: Mesmo a 

hashtag #ForaDilma sendo mais popular que a 

#Impeachment como apontado por Moraes e Quadros 

(2016), dado o desenrolar dos eventos relacionados ao 

impeachment em 2016, a #Impeachment tende a se 

tornar mais popular e com picos mais consistentes (com 

mais publicações e impressões por parte dos internautas). 

Para comparar o tipo de Hashtag (e sua função) 

que se relaciona aos nossos objetos de estudo, utilizamos 

a taxonomia proposta por Recuero (2015). Nessa medida, 

existe uma adaptação da proposta inicial de Jakobson, que 

na década de 1960 propôs uma taxonomia para classificar 

as funções de linguagem de expressões comuns. Nesse 

ponto, a adaptação (conforme resumido no Quadro 1) foi 

feita para se perceber, sobretudo particularidades das 

mensagens políticas.  

 

 

 

 

 

 

QUADRO 1. HASHTAGS CLASSIFICADAS DE ACORDO AS FUNÇÕES DE 

LINGUAGEM 

a) Referenciais  diz respeito 

às Hashtags que de alguma 

forma visam situar 

determinado evento no tempo 

e no espaço. Por exemplo 

#protestosp ou #protestorj. 

b) Expressivas / emotivas  

Hashtags focadas em emoções, 

pensamentos ou opiniões do 

remetente como, por exemplo, o 

#ForaDilma. 

c) Conativas  Hashtags 

usadas como forma de 

incentivo a determinado 

evento ou causa, como por 

exemplo, o #Vemprarua e o 

#Compartilhe. 

d) Metalinguísticas: Hashtags 

usadas para transmitir um código 

como uma assinatura para que se 

identifique o emissor do conteúdo, 

por exemplo, #bbc e #oglobo. 

                                            
7 O cálculo de engajamento leva em conta re-tweets e mensagens que são 

mencionadas por outros usuários do Twitter.  

e) Poéticas  Hashtags que 

dizem respeito a citações 

 

f) Fática  são Hashtags voltadas a 

chamar a atenção de forma 

comum, como por exemplo 

#BomDia e #Olá. 

FONTE: Adaptado a partir de Recuero et al. ( 2015) 

 

Classificamos 60 hashtags que mais se 

relacionaram com aquelas investigadas em nosso estudo. 

Quanto a esta segunda etapa, trabalhamos com duas 

hipóteses sinérgicas: Hipótese II: O tipo de hashtag mais 

presente em ambos os conjuntos é o expressiva / emotiva 

e conativa;  

Hipótese III: Hashtags do tipo metalinguísticas, 

poéticas e fáticas tendem a ocorrer com baixa ou 

nenhuma intensidade em ambos os conjuntos de 

hashtags relacionadas. 

 

5. Resultados do acompanhamento do Twitter 

Observamos que a hashtag #ForaDilma ao longo 

da nossa análise teve um maior número de tweets e 

também de impressões (praticamente o triplo). Contudo, 

a hashtag #Impeachment teve uma porcentagem de 

engajamento um pouco mais elevada do que da hashtag 

#ForaDilma.7 Porém, devemos considerar que apesar de 

serem hashtags distintas ambas tratam-se do mesmo 

objeto no que diz respeito à função que é a mobilização 

do internauta contra o governo Dilma Rousseff. Neste 

ponto, é importante notar que juntas, tais hashtags 

geraram 3.292.021.735 de visualizações de internautas 

para um total de 705.029 tweets.  
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TABELA 1. RESUMO DE ESTATÍSTICAS REFERENTE AS HASHTAGS 

#FORADILMA E #IMPEACHMENT 
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#Impeachment 822.021.735 122.868 337 2.252.114 72% 

#ForaDilma 
2.470.000.0

00 
582.161 1.599 6.798.422 

67% 

FONTE: Elaboração dos autores. 

A seguir apresentam-se dois gráficos que 

exemplificam a distribuição temporal das visualizações de 

internautas das hashtags #ForaDilma e #Impeachment 

em um período de 1 ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 1. DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL DE VISUALIZAÇÕES DAS HASHTAGS #FORADILMA E IMPEACHMENT 

 

#FORADILMA 

 

 

 

#IMPEACHMENT 

 

 

FONTE: Elaboração dos autores. 
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Existem dois padrões distintos e observáveis 

quanto ao impacto de impressão que as hashtags 

geraram no período observado. Primeiro, a maior 

concentração de impacto da hashtag #ForaDilma se dá 

em torno de agosto (durante e após grandes protestos). 

Segundo, a distribuição de impacto da hashtag 

#impeachment se deu com mais força entre os períodos 

de novembro e dezembro (período em que o Presidente da 

Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (PMDB) acolhe o 

pedido de impeachment) e depois voltou a ter picos em 

abril, momento em que o relatório do deputado Jovair 

Arantes (PTB-GO) foi votado pela Comissão de 

Impeachment. Nesse sentido, nossa primeira hipótese foi 

corroborada, vide que, pelo menos nos primeiros meses de 

2016 (sobretudo em Abril) a hashtag #Impeachment se 

tornou mais popular que a #ForaDilma.  

A seguir para melhor compreender o padrão de 

hashtags associadas ao nosso objeto de estudo utilizamos 

a metodologia proposta por Raquel Recuero et al. (2015) 

para analisar 60 hashtags (30 relacionadas a 

Impeachment e 30 ao ForaDilma). A seguir plotamos 

tabelas e um gráfico para melhor ilustrar nossos 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 2. FREQUÊNCIA DAS HASHTAGS CORRELATAS 

Tipo de hashtag correlata #ForaDilma 
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 1 3,3 3,3 3,3 

Conativa 5 16,7 16,7 20,0 

Expressiva/emotiva 22 73,3 73,3 93,3 

Referencial 2 6,7 6,7 100,0 

Total 

 

 

30 100,0 100,0  

 

 

Tipo de hashtag #Impeachment 
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Conativa 4 13,3 13,3 13,3 

Expressiva/emotiva 7 56,7 56,7 70,0 
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Referencial 9 30,0 30,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

FONTE: Elaboração dos autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO 2. O TIPO DE FUNÇÃO DAS HASHTAGS CORRELACIONADAS AO #FORADILMA E AO #IMPEACHMENT 

 

#FORADILMA 
 

 
 

 

 

 

#IMPEACHMENT 
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FONTE: Elaboração dos autores. 

 

  

Os resultados mostram que a hipótese 2 e 3 

detêm aderência. Primeiro, verificou-se que entre as 

hashtags correlacionadas, de fato, a maior parte pode ser 

caracterizada como expressiva / emotiva. Nesse caso, no 

que se refere às correlatas a hashtag #Impeachment 

56,7% podem ser classificadas como expressivas / 

emotivas, já no caso do #ForaDilma essa proporção é 

ainda maior com 73,3%. Quanto à segunda hipótese, não 

encontramos nenhuma hashtag que pode ser classificada 

como metalinguísticas, poéticas e fáticas, o que valida 

nosso argumento. Contudo, é importante destacar que em 

ambos os casos notamos uma frequência significativa de 

hashtags do tipo referencial e conativa. Podemos dizer 

que em comum esses dois tipos de hashtags tem o 

objetivo (neste caso) de estimular de alguma forma a 

participação.  

 

Considerações finais 

O objetivo deste trabalho foi de aferir de que 

forma o Twitter teve a utilização pelos internautas como 

uma ferramenta de mobilização contra o governo Dilma 

Rousseff, no período de março de 2015 a abril de 2016. 

Verificamos que nossas três hipóteses elaboradas sobre 

os resultados são aderentes. Em primeiro lugar os dados 

coletados e analisados sugerem que, apesar da hashtag 

#ForaDilma ser mais popular que a #Impeachment, existe 

uma tendência de inversão, ou seja, essa segunda (por 

conta dos acontecimentos relacionados ao impeachment 

da presidenta Dilma Rousseff) tornou-se mais popular, 

sobretudo no período de abril de 2016. De toda forma, 

ambas as hashtags tratam do mesmo objeto e tem o 

mesmo objetivo, que é estimular a mobilização contra o 

governo Dilma Rousseff. Neste ponto, podemos dizer que 

existe uma evidência significativa de que o Twitter vem 

sendo utilizado como um instrumento de mobilização 

dentro deste propósito, visto que, tais hashtags geraram 

3.292.021.735 visualizações de internautas para um total 

de 705.029 tweets. 
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Em segundo lugar, não encontramos nenhuma 

hashtag que pode ser classificada como metalinguística, 

poética e fática. Talvez a razão da ausência deste tipo de 

hashtag resida no fato de que elas não são funcionais 

para se estimular a mobilização política. Finalmente, vale 

destacar que encontramos uma frequência significativa 

de hashtags do tipo conativas e referenciais, ao que 

parecem, essas hashtags foram empregadas, pois 

também são destinadas a obter mobilização política.  

Em por fim, ao analisar as hashtags que mais se 

correlacionaram aos objetos do nosso estudo, os dados 

coletados mostraram que de forma hegemônica se 

sobressaiu o tipo expressiva / emotiva. Isso de alguma 

form

comportamento político identificado esta conclusão 

sugere que os usuários das hashtags pesquisadas se 

expressam fortemente em um sentido psicológico e 

afetivo, não estando, necessariamente, ligado ao tema 

impeachment a partir de critérios racionais ou ideológicos. 

Esta conclusão corrobora com estudos sobre o 

comportamento eleitoral que mostram que o perfil do 

r posições 

frente a temas públicos se posiciona a partir de critérios 

emotivos e este comportamento é fortemente construído 

pela cobertura jornalística do tipo sensacionalista 

(QUADROS, 2003, p. 156).  
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Resumo 

Este artigo utiliza a construção dos vínculos entre públicos envolvidos, 

proposta por Márcio Simeone Henriques (2004), para analisar a 

ocorrência de um processo de mobilização social, conforme 

entendimento teórico do sociólogo Bernardo Toro. O trabalho realiza 

esta proposta especificamente em relação às ações desenvolvidas pelo 

Fórum Permanente da Agenda 21 no Paraná. O objetivo é observar, 

por meio dos critérios dos vínculos, as ações de caráter mobilizador 

com relação a questões socioambientais empreendidas por esse 

coletivo, a partir do entendimento dos dois autores citados. Para tanto, 

o texto reflete sobre a compreensão do conceito central em questão, a 

mobilização social, e o papel da comunicação nesse processo. Após uma 

breve apresentação do Fórum Permanente da Agenda 21, verifica-se 

por meio de análise de conteúdo se há, no interior deste coletivo, 

vínculos que permitam atos de comunicação propícios à mobilização 

social em torno das diretrizes socioambientais propostas pela Agenda 

para orientar as políticas públicas. 

  
Palavras-chave: Mobilização social; Comunicação; Políticas públicas; 

Fórum da Agenda 21 Paraná;  Construção de vínculos. 

 

Abstract 

mobilization process, specifically regarding actions developed by the 

                                            
1 Este trabalho é resultado da dissertação de mestrado MEI, Danielle S. 

Comunicação e mobilização social: o caso do Fórum Permanente da Agenda 

21 no Paraná. Curitiba, PR, 2013: Dissertação de Mestrado. UFPR: PPGCom. 

2 Jornalista. Mestre em Comunicação pela Universidade Federal do Paraná. 

Membro do grupo de pesquisa Interfaces entre Comunicação e Educação com 

ênfase em Meio Ambiente.  

Fórum Permanente da Agenda 21 in Paraná. The goal is to observe via 

links criteria the mobilization actions regarding social-environmental 

issues enforced by this process through the above mentioned authors 

view. The paper discusses the main topic, the social mobilization and 

the communication role. Following a brief introduction of the Fórum 

Permanente da Agenda 21, the content analyses examines if there are 

links within this process that enable communication acts towards 

social mobilization on the socio-environmental guidelines proposed by 

the Agenda in order to guide public policies. 

  

Key-words: Social Mobilization; Communication; Public policies; Links 

Construction Parana Agenda 21. 

 

Introdução 

O entendimento da mobilização social perpassa 

várias áreas das Ciências Sociais e é contemplada por 

reflexões teóricas de diversos autores. Nesse artigo, o 

conceito está fundamentado na compreensão de que ele 

leitura é o ponto principal desenvolvido pelo cientista 

social colombiano Bernardo Toro, desde os anos 1990, 

quando, no Brasil, esse entendimento começou a aparecer 

e a ter relevância em ações práticas e reflexões teóricas 

em ambientes acadêmicos ou de planejamento público, 

preocupação de inserir a questão da participação da 

DE LIMA, 2002, p.44).  

Diante da ampla premissa definida por Toro e 

Werneck (1997), é possível afirmar que é o processo de 

comunicação que estabelece ou não a efetivação da 

mobilização social como chamamento à participação, 

favorecendo a circulação de informações e seu 

compartilhamento entre os diversos atores sociais que 

3 Jornalista. Mestre em Comunicação Social pela Universidade Metodista de 

São Paulo (Umesp) e Doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela 

Universidade Federal do Paraná (UFPR). Professora do Mestrado em 

Comunicação e do Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento da UFPR. 

Líder do grupo de Interfaces entre Comunicação e Educação com ênfase em 

Meio Ambiente. 
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aderem (ou podem vir a aderir) à determinada 

causa/projeto.  

Já em um primeiro momento, é importante 

marcar bem o diferencial entre comunicação e 

informação, dois conceitos inerentes ao entendimento da 

mobilização social. Para tanto, adota-se nesse texto o 

a mensagem. A comunicação é a relação, que é muito 

 elas ter acesso 

pressupõe convivência, o que nos remete claramente ao 

entendimento de Bernardo Toro de que convivência, 

compartilhamento e interação são elementos integrantes 

do processo de mobilização social. 

Assim é preciso compreender o papel da 

comunicação no processo de mobilização social, para 

tornar possível a realização da análise prática de um caso 

que se pretende mobilizador: as ações que desencadearam 

a instalação da Agenda 21 Paraná  documento 

direcionador das políticas socioambientais e de 

sustentabilidade para o século que vivemos, que surgiu, 

em sua versão original e global, em 1992, no âmbito da 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, a Rio 92. No Paraná, no início dos anos 

2000, tais ações iniciadas pelo governo estadual, que se 

pretendiam mobilizadoras da sociedade, visavam à 

constituição de um fórum permanente, no qual os mais 

diversos segmentos da população estadual estivessem 

representados, de forma a que as diretrizes preconizadas 

pela Agenda 21 pudessem frutificar em território 

paranaense. 

Recorreu-se à análise de conteúdo para verificar 

se os chamados vínculos entre os públicos envolvidos, 

propostos por Henriques (2004) para  referenciar a 

efetivação de uma ação de mobilização social. O 

procedimento permite identificar atores e ações, de modo 

que, ao final, pode-se afirmar ou não se o Fórum 

Permanente da Agenda 21 Paraná constitui um processo 

efetivo de mobilização social.  

 

Do conceito geral ao caso em estudo 

 Ao comungar com Toro (1994) o 

entendimento do importante papel da comunicação no 

processo de mobilização da sociedade, Henriques (2004) 

explicita dois desses desempenhos da comunicação: o 

primeiro é o da difusão das informações, dando 

visibilidade ao assunto ao qual se deseja chamar à 

participação; o segundo, é o de promover a coletivização, 

pois não basta que as pessoas conheçam um determinado 

tema  é preciso, em um segundo momento, que elas 

tenham certeza de que não estão sozinhas nas lutas, 

reinvindicações ou práticas propostas.  

Nesse sentido, a comunicação se mostra 

importante para a mobilização dos atores sociais, ao 

proporcionar a interação entre as pessoas, ao permitir a 

criação de símbolos comuns e a instigar a 

corresponsabilidade, fazendo com que todos se sintam 

realmente parte do processo e o levem adiante, criando, 

assim, uma rede de ação. 

Essas concepções permitem afirmar que a 

mobilização social percebe a comunicação como um 

processo informacional para desenvolver suas estratégias, 
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mas também e, sobretudo,  um processo dialógico, ao 

promover, permanentemente, a interação social, o 

compartilhamento, a construção coletiva pela diálogo. A 

mobilização toma forma quando um grupo ou uma 

instituição inicia a experiência de "compartilhar um 

imaginário e o esforço para alcançá-lo" (TORO e 

WERNECK, 1997, p.38). Os papeis e a participação de cada 

membro do grupo se dão no decorrer do processo. Para 

Toro e Werneck (1997), os atores envolvidos no processo 

de mobilização podem assumir três funções:  

1) a do produtor social  é o grupo de pessoas ou 

institucionais, técnicas e profissionais para que um 

p.38). É importante que esses atores estejam preparados 

para esclarecer os propósitos do ato de mobilização e se 

sintam aptos a transmitir essa experiência. O produtor 

social pode ser uma secretaria de Estado, uma empresa 

privada, uma organização não governamental (ONG) ou um 

movimento social, que apoiem determinado objetivo. No caso 

da Agenda 21 Paraná, o Governo do Estado, por meio da 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), pode ser 

visto como produtor social. Enfim, o produtor social deve 

ter credibilidade, de forma a permitir as condições para 

que a mobilização ocorra, porém, respeitando a capacidade 

das pessoas de decidir sobre suas escolhas de modo 

coletivo. A missão desse ator é estimular a participação e 

as decisões tomadas por um grupo.  

 2) a do reeditor social  função desenvolvida por 

atores que têm a capacidade de readequar as mensagens 

a determinados grupos devido ao seu papel social, 

ocupação ou trabalho. Destacam-se por sua credibilidade 

e legitimidade junto a um determinado grupo social. Estão 

aqui inseridos educadores, gestores, formadores de 

opinião, líderes de grupos e comunidades. Os membros do 

Fórum da Agenda 21 seriam, em tese, reeditores sociais 

sobre esse tema. 

3) a dos editores  função exercida  por 

jornalistas, publicitários e outros comunicadores que 

editam as mensagens produzidas para provocar 

modificações nos campos de atuação dos reeditores, 

símbolos e signos adequados ao campo de atuação do 

reeditor para que ele possa usá-los, decodificá-los, 

recodificá-los segundo sua propr

WERNECK, 1997, p.43).  

Com as mudanças no campo da produção-

recepção em Comunicação, a partir da consolidação do 

processo de comunicação mediada por computadores e da 

alta inserção das chamadas mídias sociais no mundo 

contemporâneo, os subcampos profissionais da 

comunicação, como o jornalismo e a publicidade, sofrem 

transformações intensas, com qualquer cidadão podendo 

mobilização social pode levar à emergências de novas 

possibilidades de edição de mensagens. Assim, além de 

profissionais de Comunicação ligados aos processos de 

divulgação da Agenda 21 Paraná, outros divulgadores 

voluntários e interessados no tema poderiam atuar na 

função de editores do processo de mobilização. 

Os papeis desses três grupos de atores no 

processo de mobilização social estão contidos em um 

entendimento de comunicação que foge à visão 

instrumental dos meios, referindo-se à comunicação 

interativa entre os indivíduos e grupos, voltada para a 
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formação das redes.
4
  Essa compreensão é muito próxima 

àquela de Wolton (2004), ao tratar do que chama de 

comunicação normativa  

 

A comunicação para a mobilização social, tendo este 

caráter dialógico, tenderá também a ser libertadora, já que 

o sujeito não tenta invadir ou manipular o outro, 

reduzindo-o a mero objeto ou recipiente, mas tenta, com o 

outro, problematizar um conhecimento sobre uma 

realidade concreta, para melhor compreender esta 

realidade, explicá-la e transformá-la. (HENRIQUES, 2004, 

p.27). 

 

Para fazer um diagnóstico da comunicação no 

processo mobilizador, Henriques (2004) propõe a 

verificação da  presença ou não de diferentes níveis de 

vínculos estabelecidos entre os seus membros,  em 

especial para verificar a efetivação das propostas 

colocadas para alterar/transformar determinado cenário  

educacional, socioambiental, de saúde, social, econômico 

etc.   e para avaliar a participação e envolvimento do 

público na construção do novo cenário. Relaciona ainda 

ações para a mobilização  que estimulem o público e 

façam com que ele se sinta corresponsável pelas causas de 

determinado movimento/ação e se motive, pela 

identificação com os temas, empenhando-se em divulgá-

los, provocando assim um efeito em rede.  

 

O Fórum Permanente da Agenda 21 Paraná 

O conceito de mobilização e o processo de 

comunicação a ela inerente passa a ser examinado neste 

estudo, fruto de dissertação de mestrado
5
, a partir do 

Fórum, um coletivo social que busca ações e práticas 

                                            
4 Conforme Ilse Scherer-Warren (1996, p.118), as redes são 

formadas a partir da união, especialmente ideológica, de movimentos sociais 

e organizações não governamentais em torno de uma causa. As redes tornam 

o projeto mais abrangente e permitem a "união de atores aparentemente 

  

ligadas às diretrizes propostas global e nacionalmente 

pelo documento Agenda 21, adaptadas aos problemas e 

realidades socioambientais do estado do Paraná. Uma das 

orientações da Agenda Nacional é o estímulo à criação de 

agendas locais e regionais nos estados e municípios.  

A Agenda 21 Paraná se inseriu na programação 

da Agenda Brasileira em 2001. No estado, decidiu-se pela 

implantação de um Fórum Permanente, o que levou a 

execução de etapas preliminares, necessárias para a inclusão 

e participação de segmentos representativos da sociedade.   

Um fórum é compreendido como espaço de 

discussão de ideias e reunião de diversos movimentos e 

coletivos sociais a fim de encontrar uma solução para uma 

determinada demanda de interesse público. Ao fazer uma 

reflexão sobre o Fórum Social Mundial, Whitaker o 

dono, sem sectarismos nem corpos dirigentes,  assegura 

a todos seus participantes, que não serão controlados nem 

patrulhados, que sua autonomia será garantida e que não 

p.43).  

A estratégia adotada pela Comissão Governamental 

paranaense, designada para a implantar um  fórum sobre a 

Agenda 21, foi a realização de seminários macrorregionais, 

que aconteceram em 2002 nas cidades pólo-regionais de 

Foz do Iguaçu, Maringá, Londrina e Curitiba, e reuniram 

organizadores da Agenda 21 nacional,  especialistas na 

área ambiental, representantes de diversos movimentos 

5 MEI, Danielle S. Comunicação e mobilização social: o caso do Fórum 

Permanente da Agenda 21 no Paraná. Curitiba, PR, 2013: Dissertação de 

Mestrado. UFPR: PPGCom. 
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sociais, coletivos de ações e instituições públicas e 

privadas. Desses encontros resultou o documento 

"Seminários macrorregionais da Agenda 21 Paraná: os 

. (PARANÁ, 

2002) e a criação do Fórum Permanente (Decreto 

n.o 2.547/2004).  

Logo após a criação do Fórum, a Comissão 

Governamental tentou manter uma campanha permanente 

para a mobilização da sociedade civil, buscando o 

envolvimento de representantes de movimentos sociais, 

entidades de classe e organizações não-governamentais, 

de forma a contribuir para o desenvolvimento da Agenda 

21 estadual. A ação acompanha as premissas da Agenda 21 

Global, que estabelece que a criação de um coletivo, como 

um fórum, é recomendável pelo Executivo ou Legislativo 

local a fim de elaborar e preparar um plano de 

desenvolvimento sustentável. A estrutura deve ser composta 

por membros do governo e da sociedade em geral e 

entidades ligadas ao meio ambiente, a fim de enriquecer 

as discussões e buscar o dinamismo das ações com 

repercussão social e, de preferência, com a participação 

efetiva dos públicos envolvidos.  

As campanhas para implantação da Agenda 21 e 

para o chamamento da sociedade para integrar o Fórum 

foram intensas no Paraná, em especial  no período de  

2002 até o estabelecimento do fórum permanente, em 

2004. Porém, uma pesquisa exploratória
6
 realizada em 

2013 (MEI e DEL VECCHIO DE LIMA, 2013, p. 92-94), 

permitiu  observar que, com o passar dos anos, o tema já 

não parecia  surtir os efeitos desejados pelo proponente 

                                            
6 A Agenda 21 no Estado do 

governamental (editor social, no entendimento de Toro), 

já que a mobilização  sobre a Agenda 21 e em torno de 

seu Fórum, bem como de seus desdobramentos em termos 

de políticas públicas, não se apresenta tão intensa 

atualmente quanto na época das reuniões e seminários 

iniciais para disseminar os propósitos da Agenda 21.  

 

O estabelecimento de vínculos no caso do fórum 

paranaense 

Esse estudo buscou  verificar a existência do 

processo de mobilização e (ou) sua intensidade relativa a 

diversos aspectos considerados necessários para sua 

efetivação em torno do ator coletivo em estudo, o Fórum 

Permanente da Agenda 21 Paraná, com relação ao 

conjunto de suas atividades, em especial nos anos de 

2011 e 2012 (embora atividades de outros períodos 

tenham aparecido, eventualmente, de forma a elucidar 

melhor o contexto). Ao se referir ao pensamento de 

Henriques et al. (2004), Del Vecchio de Lima (2002, p. 53) 

aponta o problema fundamental para a construção e o 

desenvolvimento de projetos e ações: 

Sempre foi o de encontrar uma metodologia de 

trabalho suficientemente organizada, que pusesse em 

movimento os diversos públicos aos quais determinados 

projetos se referem, envolvendo-os de tal forma que 

garantam o sucesso das causas para as quais se 

mobilizam. 

Os vínculos propostos por Henriques são assim 

discriminados: 1) localização espacial; 2) informação; 3) 

Ponta Grossa, jun.2012: Anais do XV Seminário de Inverno de Estudos em 

Comunicação. 
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julgamento; 4) ação; 5) continuidade; 6) coesão; 7) 

corresponsabilidade e 8) participação institucional.  

 

Quadro 1: CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DOS VÍNCULOS RELACIONAIS 

ENTRE A COMUNIDADE E PROGRAMA//PROJETO SOCIAL. 

1) Localização espacial: onde, no espaço real (geográfico) ou 

virtual estão localizados os públicos dentro do universo de 

atuação e de influência do projeto. Corresponde ao espaço das 

relações intersubjetivas.  

 

2) Informação: disponibilidade, quantidade e detalhamento das 

informações que as pessoas têm sobre um projeto de 

mobilização social, como também tipos de informações: 

mediadas pelos meios de comunicação; oficiais ou não-oficiais; 

boatos; transmitidas por recursos publicitários ou de marketing, 

como marca, vinheta ou slogan; sustentadas por dados e 

pesquisas; entre outras; 

 

3) Julgamento: constituição do posicionamento dos públicos 

com relação ao projeto, pelo estabelecimento de juízos de valor, 

a partir da quantidade e nível de detalhamento das informações 

disponíveis, que proporcionem a produção de sentido coletiva e 

façam esses públicos apoiarem e legitimarem tal projeto; 

 

4) Ação: geração eventual ou permanente de ideias, produtos, 

serviços, estudos e contribuições diversas dos públicos para o 

projeto de mobilização social, que contribua, direta ou 

indiretamente, para os seus objetivos; 

 

5) Coesão: formação de elos de ligação entre os públicos do 

projeto, de modo a criar ações interdependentes que contribuam 

para as mesmas finalidades e objetivos gerais e específicos do 

projeto; 

 

6) Continuidade: processo contínuo de participação das ações 

dos públicos envolvidos, de forma que configure permanência e 

projeção dessas ações em um espaço temporal amplo; 

 

7) Co-responsabilidade: participação do público entendida por 

ele próprio como essencial para o sucesso do projeto; 

 

8) Participação institucional: institucionalização do projeto por 

meio de convênios, acordos e documentos formais de qualquer 

tipo; 

Fonte: HENRIQUES, M.S.  et al. Planejamento da comunicação para 

a mobilização social: em busca da co-responsabilidade, 2001.  (Apud 

DEL VECCHIO DE LIMA, 2002, p. 54.) 

 

A partir desses critérios, foi possível analisar o 

relacionamento entre os membros do Fórum Permanente da 

Agenda 21 Paraná (público interno) em relação aos propósitos 

da Agenda 21, bem como entre esse Fórum e uma 

comunidade mais ampla, que, em tese, poderia ser 

formada desde as instituições governamentais ou civis, 

representadas pelos componentes do Fórum, até a 

sociedade paranaense como um todo (público/comunidade 

externa). Os resultados foram obtidos por meio da análise 

de conteúdo de entrevistas com a representante 

Coordenação das Ações da Agenda 21 no Paraná, em 

2012; entrevistas abertas com membros do Fórum 

selecionados por sorteio; e análise das atas das reuniões 

do Fórum, de junho de 2004 a outubro de 2012,  

utilizando a técnica de Análise de Conteúdo realizada aos 

moldes de Bardin (1977). Os procedimentos específicos 

desta análise, por categorias, não são evidenciados neste 

texto, mas apenas os resultados obtidos, que foram 

organizados  de forma correspondente a cada um dos 

vínculos propostos por Simeone.  

 

Exame dos vínculos  

A localização espacial do público que se 

pretende mobilizar é o primeiro ponto estabelecido por 

Henriques para a análise. O Fórum da Agenda 21 PR tem 

sede na Sema, em Curitiba, com suas reuniões plenárias 

ocorrendo neste espaço. Mas, conta com representantes 

de diversas organizações civis e governamentais fora do 

município de Curitiba, como é o caso da Universidade 

Estadual de Londrina e de prefeituras de alguns 

municípios paranaenses. É evidente que seria inviável a 

representação de todos os  municípios paranaenses nas 

reuniões em Curitiba.  Logo, alguns eventos do coletivo 

são realizados em outras cidades. Em tese, o público a ser 

mobilizado seria toda a população do Paraná.  
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Tremblay (2007) destaca que a mobilização social é 

um processo a longo prazo que promove o 

desenvolvimento de uma comunidade quando permite que 

todos participem do processo e nele contribuam. A 

mobilização em pequenas comunidades pode ser mais 

fácil em relação a mobilizações maiores. Para alcançar a 

comunidade paranaense de maneira ampla seria preciso 

a multiplicação dos objetivos do Fórum por meio de 

comitês municipais ou organizações sociocomunitárias, 

grupos locais de empresários, associações de bairro, 

escolas ou o permanente incentivo à elaboração e criação 

de Agendas 21 locais, sendo esta uma tarefa que teria de 

ser priorizada, mas que não tem ênfase no interior do 

Fórum. Ou, então, o uso massivo das mídias, estratégia 

difícil de ser realizada no momento pelo próprio 

desinteresse de diversas instâncias envolvidas no 

processo. 

O segundo vínculo se refere à informação 

disponível para o público a ser mobilizado. Historicamente, 

o período entre 2002 e 2004, foi marcado por uma 

circulação de informações mais eficiente no sentido de 

mobilização da sociedade paranaense em torno da 

importância da Agenda 21, até mesmo porque o processo 

objetivava a instalação de um fórum. Após esse período, 

a informação relativa ao Fórum é aquela produzida durante 

as reuniões do próprio coletivo. A informação ali produzida 

é organizada, quase exclusivamente, no formato de atas, 

como memória do Fórum, e publicada no site da Sema 

(http://www.meioambiente.pr.gov.br/modules/conteudo/co

nteudo.php?conteudo=25). Essas informações adquirem, 

                                            
7  Pierre Zémor cita as funções da comunicação pública, que incluem 

o ato de informar, ouvir as demandas e as expectativas e promover o debate 

assim, uma característica quase governamental, mesmo 

que em sua origem sejam produzidas por um coletivo 

social.  

 É possível afirmar que esse Fórum apresenta 

aspectos em que a comunicação pública
7
 ganha destaque: 

quando há a publicação das atas, visando à transparência, ou 

funcionando como convite para a integração de novos 

membros. Além disso, os eventos realizados pelo Fórum 

visam à promoção do bem público, ou seja, o debate de 

temáticas ligadas a Agenda 21 em um âmbito ampliado, 

além dos limites do Fórum. Entretanto, por suas 

características governamentais, essas informações 

acabam ficando restritas e sem alcançar um público geral. 

Uma terceira forma de divulgar informações 

sobre as ações do Fórum ocorre por meio da ação pessoal 

de seus membros, como multiplicadores das diretrizes da 

Agenda 21, em suas instituições e(ou) organizações. 

Internamente, a troca de informação entre os membros 

do Fórum se realiza de maneira informal durante as 

reuniões e nos processos de trabalhos em grupos sobre 

assuntos variados. Entretanto, as informações que 

contribuam para mobilizar um público mais amplo são  

muito escassas, não chegando a ser divulgadas pelos 

meios de comunicação de massa, nem sendo utilizada em 

blogs, grupos de discussão ou sites noticiosos. 

O vínculo julgamento pressupõe o posicionamento 

do público em relação à Agenda 21 e seu Fórum, por meio 

de juízos de valor formados pela quantidade e qualidade 

das informações disponíveis, de forma a apoiar ou legitimar 

o processo. A partir do observado no vínculo informação, 

público, contribuir para assegurar a relação social, fazendo com que o sujeito 

se sinta cidadão, e acompanhar as mudanças que isso promove. (Zémor, 1995 

apud MATOS, 2009). 
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é natural que o vínculo julgamento seja mais intenso, e 

no caso quase exclusivo, no público interno do próprio 

Fórum e nas suas instituições representadas, uma vez que 

a informação aí circula de maneira mais densa e 

formadora de sentido, de modo a propiciar 

posicionamentos. 

 Iniciativas que apoiam e disseminam a temática 

da Agenda 21 Paraná, como a Agenda 21 Empresarial, 

revelam um julgamento de valoração positiva com relação 

ao processo, e legitimam as diretrizes da Agenda 21 no 

âmbito dessas organizações profissionais. A elaboração 

desses materiais nem sempre é fruto de iniciativas do 

Fórum, mas de seus membros e das instituições 

representadas, que  reinterpretam os conteúdos para suas 

realidades profissionais, demonstrando que estes atores 

compreendem o modelo da Agenda 21. Pode-se constatar 

que o vínculo julgamento não se apresenta forte e 

permanente, em especial, por que os conteúdos discutidos 

acabam saindo, ocasionalmente, do âmbito do Fórum 

para as organizações e entidades representadas. 

As entidades nem sempre se posicionam em relação ao 

projeto, ao objetivo comum. Em relação ao público em 

geral, esse vínculo praticamente não existe, uma vez que 

as informações não chegam até ele massivamente, o que 

impede a formação de opinião ou juízo de valor da 

sociedade estadual sobre a Agenda 21.  

No caso de ações efetivas do Fórum, pode-se 

mencionar,  a realização de seminários, em 2012, que 

resultaram em documentos, como "Paraná, o Futuro que 

Queremos", levado para a conferência mundial Rio + 20.  

Pode-se identificar também, como ação, o envio de uma 

Carta Compromisso aos candidatos às eleições municipais, 

em 2012, instando a que eles mostrassem interesse e 

assumissem que estariam atentos às premissas da Agenda 

21 ao longo de seus mandatos.  

As próprias reuniões do Fórum podem ser 

consideradas ações, pois são nestas ocasiões que se 

tomam decisões e os membros se expressam, opinam, 

eventualmente tomam atitudes e pensam em estratégias 

para ações mais efetivas de visibilização dos conteúdos da 

Agenda 21 e as formas de participação social nas decisões 

e sugestões de encaminhamentos.  

Ao longo dos anos, em momentos sazonais, o 

Fórum se torna mais ativo e realiza campanhas mais 

efetivas buscando, inclusive, a ampliação do campo de sua 

atuação e levando seus conteúdos para cidades do interior. 

Mas, são  momentos  intermitentes e parecem não seguir 

uma agenda ou um planejamento, estratégia preconizada 

por Henriques (2004) como essencial no processo de 

mobilização, para cumprir objetivos estabelecidos em 

curto, médio e longo prazo. 

Com relação ao item coesão, que busca ligação e 

interação entre os públicos envolvidos no projeto, pode-se 

afirmar que as entrevistas realizadas detectaram que os 

representantes do Fórum apresentam opiniões distintas 

sobre temas relacionados à Agenda 21, o que não favorece a 

realização de ações integradoras; e que, em poucas ocasiões 

são realizadas atividades preconizadas pela Agenda 21. A 

coordenadora do Fórum em 2012 salientou que, para o 

um compreendesse que tem um compromisso com a 

Agenda 21 no Paraná e que se envolvesse mais para que 

 

Verifica-se, ainda, a falta de participação efetiva 

nas reuniões, espaço propício às manifestações dos 

membros do Fórum; as frequentes ausências dos 
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representantes evidenciam que  o grupo não está tão coeso 

quanto deveria. Percebe-se que ocorre uma 

devam ser elogiadas): algumas instituições, como já 

ressaltado, lançaram documentos específicos, porém, não se 

observa que trabalhem para uma construção coletiva da 

coordenadora em 2012, em entrevista (MEI, 2013, 200), 

 constante de animação 

não deveria ser do  coletivo em sua totalidade e não 

apenas da coordenação, uma vez que o Fórum  foi criado 

para ser o agente coletivo mobilizador da Agenda 21 junto 

à sociedade paranaense? 

No quesito continuidade, é preciso lembrar que 

as primeiras reuniões para instituir a Agenda 21 no 

Paraná iniciaram-se a partir de um processo de 

mobilização (assim chamado explicitamente pela então 

coordenadora da comissão governamental), em 2002, 

culminando com a criação do Fórum, em 2004. Após a 

instalação do coletivo, entra-se em um período de 

aparente consolidação. Desde 2004, o Fórum se reúne 

mensalmente, ou a cada dois meses a partir de 2009, na 

sede na Sema. Porém, muitas das discussões que se 

instauram ao longo desse conjunto de reuniões não têm 

continuidade. À reunião pode-se ir apenas para cumprir 

uma formalidade, uma rotina definida por meio de uma 

portaria de um órgão público ou por determinação da 

direção de uma ONG, por exemplo.  

Durante os eventos, muitas vezes, os 

representantes participam, interagem e se integram. 

Porém, ao seu final, se dispersam e não retomam o nível das 

discussões, nem sequer as definem como estratégias ou 

encaminhamentos para ações. Portanto, a intensidade da 

mobilização em torno do objetivo comum, que seria a 

promoção da Agenda 21 no Paraná, não é sempre a 

mesma e, em algumas situações, o Fórum parece estar 

desmobilizado, o que também emerge do conteúdo das 

entrevistas.  

Ao se examinar o vínculo corresponsabilidade, 

verificou-se que, embora alguns dos entrevistados 

demonstrem estarem comprometidos com a causa 

ambiental, falta, no conjunto do Fórum, o envolvimento 

das entidades de forma mais frequente em suas reuniões. 

Além de indicar a descontinuidade do processo, a 

incidência de ausências seria um indicativo da falta de 

envolvimento efetivo com o objetivo comum, de forma a 

permitir a ampliação de ações do fórum.  

O desinteresse não significa que os membros do 

Fórum não  estejam envolvidos com temáticas ambientais: 

os entrevistados, de modo geral, se mostram vinculados às 

causas ambientais e cada um, em sua atuação profissional, 

busca saber sobre a Agenda 21 e suas temáticas. Pode-se 

dizer que eles são corresponsáveis com a Agenda 21 de 

forma mais ampla e genérica, mas não necessariamente 

estão vinculados afetivamente com os princípios deste 

Fórum e, para Toro e Werneck (1997), é preciso se 

"apaixonar" por um determinado tema para se mobilizar. 

De certa forma, parece que os atores envolvidos simpatizam 

com o tema, acham a questão ambiental e a Agenda 21 

importantes, mas entendem que sua atuação pode ser 

pontual, esporádica, cobrando menos a 

corresponsabilidade da sociedade civil e mais o 

envolvimento do governo. Tal constatação conflita, de 

certa forma, com o próprio conceito de fórum.  
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O vínculo participação institucional talvez seja o 

que se apresente mais forte com relação ao processo de 

mobilização da Agenda 21 PR, uma vez que, em sua 

origem, ela nasce de uma iniciativa governamental, e não 

a partir da iniciativa de um movimento social organizado. 

Apesar desse forte vínculo institucional de origem, o 

governo estadual não tem valorizado e priorizado a 

Agenda 21, como conjunto de diretrizes socioambientais, 

em seu discurso mais genérico, visível e midiatizado para 

a sociedade; entretanto, ações com caráter "Agenda 21", 

como o apoio e incentivo à Agroecologia puderam ser 

verificados como ações  do Governo, em especial na gestão 

estadual 2003-2010. 

Para obter verbas públicas para atividades e 

ações propostas pelo Fórum, tais atividades devem estar 

incluídas no âmbito de ações dos órgãos governamentais; 

ou, serem encaminhadas para compor legislações específicas 

ou no conjunto das chamadas políticas públicas. Uma 

parceria envolvendo recursos financeiros para o Fórum 

ocorre apenas de forma indireta e restrita, pelo pagamento 

de salários à coordenação, uso de equipamentos públicos 

e materiais diversos, pagamento de diárias, viagens e 

apoio à organização de eventos. Enfim, não há 

disponibilidade de verba para todas as atividades que se 

deseja executar, como demonstram depoimentos dos 

entrevistados. Nas instâncias de planejamento e de 

governança estadual, o Governo não enfatiza a questão, 

que se mantém sem visibilidade.  

A participação institucional, todavia, não se dá 

apenas pelos apoios governamentais, mas também pela 

capacidade de se tecer apoios e parcerias. Por sua própria 

constituição, o Fórum representa um espaço com grande 

potencial para efetivar acordos e parcerias institucionais, 

caracterizando-se como espaço efetivo de participação 

social, o que ocorre apenas pontualmente. Ou seja, é um 

ator coletivo de pouca visibilidade, com potencial de 

expressão e ação, mas marcado ainda por muitas 

fragilidades. 

 

 

Considerações finais 

Como síntese, pode-se afirmar que os vínculos 

sugeridos por Henriques, que apontam a relação de 

diversos aspectos do processo de mobilização e 

comunicação social com seus públicos, no caso do Fórum 

Agenda 21 Paraná apresentam-se ainda pouco intensos 

em sua maioria ou manifestam-se de forma intensa 

apenas em momentos pontuais, como durante a 

realização de eventos em diversas cidades paranaenses 

(vínculo ação); na continuidade das reuniões ao longo de 

mais de oito anos de atividade (vínculo continuidade); na 

obtenção do apoio de algumas instituições/ segmentos para 

a disseminação dos conteúdos da Agenda 21 (vínculo 

julgamento). 

Entretanto, há vínculos pouco estabelecidos, como 

o da coesão, uma vez que nem todos os representantes do 

Fórum participam regularmente das reuniões ou das 

discussões, e não se voltam para o objetivo comum, que 

seria a construção de uma Agenda 21 no Paraná. As 

ações, em âmbito do Fórum, também precisam ser mais 

efetivas para que a mobilização social aconteça de fato. E 

devem, sobretudo, pautar-se pelo planejamento, pois a 

realização de seminários e produção de documentos são 

ações pontuais, que não apresentam 

continuidade/visibilidade para o público externo ou pelo 



 

52 

 

menos, para um número mais significativo de 

multiplicadores. 

Enfim, o procedimento de verificação da presença 

dos vínculos entre os públicos inerentes ao processo 

examinado, proposta por Henriques, permitiu verificar 

atores e ações, de modo que, ao final pode-se afirmar o 

Fórum Permanente da Agenda 21 Paraná não constitui 

uma ação de mobilização social com participação efetiva 

de seus representantes. 

Pelo que se detectou, o próprio Fórum reconhece 

que é indispensável a melhoria no uso de canais de 

comunicação para haver maior participação de segmentos 

da sociedade e governo, de acordo com avaliação interna 

publicada em ata. Também se conclui que para que o 

processo de mobilização seja efetivo, é necessário que os 

representantes do Fórum estejam integrados e dispostos 

a levar os conteúdos debatidos durantes as reuniões além 

do Fórum, executando realmente o papel de reeditores. Ou 

seja, requer-se um projeto de comunicação na 

estruturação do Fórum que fundamente, inclusive, a 

importância do comportamento comunicativo dos seus 

participantes, ou seja, uma comunicação planejada, 

especialmente voltada apara os reeditores (membros do 

fórum) 

O que falta, a partir de todas estas observações, 

é, inclusive, a visibilização deste Fórum e de suas 

realizações, conforme afirmaram alguns entrevistados. 

Isso acarretaria em maior responsabilidade e 

compromisso com as questões da Agenda 21 por parte 

não só dos componentes do Fórum, mas do próprio 

governo e da sociedade em geral. Também não se 

verificou a existência de contatos frequentes deste Fórum 

com similares de outras regiões do Brasil.  

Para além do que essa teoria dos vínculos 

contribui para uma análise do grau de desenvolvimento de 

um processo de mobilização social, é preciso assinalar que 

ela não pode ser aplicada de maneira isolada como forma 

de avaliação de um processo mobilizador, sem levar em 

conta as questões de interpretação subjetivas dos atores 

sociais envolvidos, bem como de toda a trajetória desse 

Fórum, que foi se construindo em uma conjuntura política 

e social nem sempre favorável às práticas de governança 

coletiva recomendadas por especialistas ou pelas reflexões 

realizadas por estudiosos da área.  
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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo avaliar a capacidade deliberativa 

da cobertura jornalística da disputa entre biógrafos e biografados 

sobre a publicação de biografias não autorizadas. Com o intuito de 

descobrir se os meios de comunicação de massa, nesse caso os jornais 

impressos, conseguem servir como espaços deliberativos adequados, 

são analisadas 21 matérias relativas ao tema na Folha de S. Paulo, 

publicadas ao longo de outubro de 2013. As categorias utilizadas para 

investigar a deliberação são: inclusividade, civilidade, provimento de 

razões e responsividade. Entre as conclusões, destaca-se que o maior 

espaço foi dados aos dois grupos que ocupavam o centro do debate: 

biógrafos e biografados. O tom adotado nas matérias foi respeitoso, 

com nenhum ato ofensivo. O provimento de razões mostrou que as 

posições eram, em maioria, justificadas de maneira rasa e a 

responsividade se mostrou deficitária, uma vez que ou não havia 

menção aos grupos contrários ou a posição do adversário era 

diminuída.  

 

Palavras-chave: deliberação; jornalismo; biografias; comunicação 

política.  

 

Abstract 

This article aims to evaluate the deliberative capacity of news coverage 

in a specific case, the dispute between biographers and biographees 

about the publishing of unauthorized biographies. In order to find out 

if the mass media, the newspapers, can serve as appropriate 

deliberative spaces 21 news stories are analyzed relating to the issue 
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at Folha de S. Paulo, published throughout October 2013. The 

categories used to investigate the deliberation are: inclusiveness; 

civility, reason-giving; and responsiveness. Among the findings, it is 

emphasized that most space was given to two groups that were at the 

center of the debate: biographers and biographees. The tone adopted 

in the stories was respectful, with no offensive act. The reason-giving 

showed that the positions were mostly justified in a shallow manner 

and responsiveness proved to be deficient, since either there was no 

mention of the counter groups or the opponent's position was 

decreased. 

 

Keywords: deliberation; journalism; biographies; political 

communication. 

 

Introdução 

 

Em tempos de turbulência política, sempre vem à 

tona a importância de se pensar a relação entre o 

jornalismo e a democracia. Mais do que um guardião das 

instituições democráticas que denuncia os malfeitos nas 

esferas governamentais, a prática jornalística também 

pode contribuir ativamente para um debate de ideias. 

Dentre as inúmeras controvérsias públicas que o 

Brasil presenciou na atual década, é possível mencionar o 

debate sobre a liberação ou não de publicação de 

biografias não autorizadas. O tema que sempre foi motivo 

de disputas entre biógrafos e editores, de um lado, e os 

biografados e seus familiares, de outro, alcançou 

visibilidade máxima em outubro de 2013. 

Foi nessa época que o grupo Procure Saber  

formado por sete notáveis artistas brasileiros: Roberto 

Carlos, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton 

Nascimento, Erasmo Carlos e Djavan  se posicionou na 

imprensa para pedir restrições à publicação de obras sobre 

suas vidas. Em sequência, diversos outros atores sociais 

se posicionaram para refutar tal posicionamento, em um 

9 Doutora em Comunicação pela Universidade Tuiuti do Paraná. Professora 

do PPGCOM-UFPR. Bolsista Capes PNPD.  
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debate que durou por quase um mês e que teve como 

palco principal as páginas impressas dos maiores jornais 

nacionais.  

Esse embate pode ser entendido como um 

confronto político, ou seja, uma disputa em que um grupo 

pleiteia uma reivindicação que configura uma ameaça 

para outros setores da sociedade (TARROW, 1997). Essa 

ação contenciosa ocorre de diversas formas, sendo o 

posicionamento público, especialmente por meio da 

imprensa, uma maneira de resistência registrada com 

frequência.   

Com o intuito de averiguar se a cobertura 

jornalística desse confronto atingiu os parâmetros 

desejados pela democracia deliberativa, o presente artigo, 

que é parte de uma pesquisa em andamento, se debruça 

sobre as matérias veiculadas no jornal Folha de S. Paulo 

ao longo desse período de efervescência. Passa-se, então, 

a uma rápida conceituação sobre deliberação.  

 

Breves apontamentos sobre deliberação 

 

Inicialmente, é preciso destacar um conceito de 

democracia deliberativa, que pode ser definida como: 

 

Uma forma de governo, na qual cidadãos livres e iguais (e 

seus representantes) justificam decisões em um processo 

no qual eles dão uns aos outros argumentos que são 

mutuamente aceitáveis e acessíveis por todos, com o 

objetivo de alcançar conclusões que são obrigatórias no 

presente para todos os cidadãos mas estão abertas a serem 

transformadas no futuro (GUTMANN, THOMPSON, 2004, p. 

7) (tradução livre)  

 

 
Habermas aponta que o paradigma deliberativo 

depende do preenchimento de três requisitos:  

 

(a) publicidade e transparência para o processo 

deliberativo, (b) inclusão e igual oportunidade para a 

participação, e (c) uma pretensão justificada para 

resultados obtidos através da troca de argumentos 

(principalmente em vista do impacto dos argumentos nas 

mudanças racionais de preferências) (2006, p. 11) 

 

Esse conceito supramencionado deixa claro 

alguns aspectos importantes da deliberação, a serem 

destrinchados a seguir. O primeiro diz respeito à 

importância conferida aos cidadãos. Não se pode 

considerá-los como meros seres passivos a serem 

afetados pelas leis produzidas e decisões tomadas, mas 

como agentes com autonomia para interferir no processo 

democrático e compreender os motivos do que está sendo 

discutido (GUTMANN, THOMPSON, 2004).  

A deliberação não exige um resultado imediato, 

mas compreende a valorização da reflexão, da explicação 

dos interesses dos grupos, da ponderação sobre as 

consequências das possíveis decisões e da descoberta das 

democracia põe ênfase no caráter comunicativo da 

política, ao visualizar a tomada de decisões como 

consequência de trocas de argumentos relevantes nos 

mais variados espaços.  

A deliberação possui um caráter de revisibilidade. 

Os participantes sabem que as preferências expostas 

podem não ser as mesmas que terão no futuro e que, caso 

surjam novos argumentos, as decisões podem ser 

alteradas através de nova rodada deliberativa (GUTTMAN, 

THOMPSON, 2004). O respeito mútuo é elemento essencial 

para a democracia deliberativa, uma vez que as decisões 

são atingidas através de um debate e não da força. 

As pesquisas dos últimos anos se concentraram 
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deliberação, o que permitiu perceber os problemas e as 

possibilidades da teoria deliberativa (BOHMAN, 1998). As 

pesquisas se direcionaram para o estudo do processo 

deliberativo em si, ao invés de prever procedimentos ideal-

típicos mas cuja realização seria quase impossível, além 

de apontar os obstáculos empíricos que a deliberação 

atravessa (BOHMAN, 1998).   

Esse é um dos diferenciais da deliberação, 

inclusive: várias formas de tomada de decisão podem ser 

acopladas a ela e qualquer decisão pode ser revista 

através desse mesmo processo. Os meios de comunicação, 

portanto, se tornam um espaço apropriado para descobrir 

as possibilidades da deliberação.  

 

Deliberação Mediada 

Tendo em vista a dinâmica desempenhada pelos 

media, que são capazes de selecionar as mensagens a 

serem distribuídas, influenciar agendas e enquadrar os 

assuntos, seu papel para a arena deliberativa é relevante 

e merece atenção (HABERMAS, 2006). A noção de que a 

política atual é necessariamente mediada é predominante, 

garantindo aos meios um status de alicerce sustentador 

dos regimes democráticos contemporâneos, o que levou à 

propagação de sugestões de utilização dos meios para o 

aperfeiçoamento democrático (MARQUES, MIOLA, 2010).  

Enquanto a imprensa nascente do século XVII foi 

considerada promovedora dos debates racionais, à 

imprensa de massa, especialmente a partir do século XX, 

foi atribuído um papel negativo para a esfera pública 

(HABERMAS, 1991). Autores deliberacionistas tradicionais, 

como Amy Guttman e Denis Thompson, chegaram a 

afirmar que os meios de comunicação de massa não são 

amigáveis à deliberação, o que impediria os cidadãos de 

se prepararem para os processos democráticos (2004). A 

possibilidade em se considerar uma deliberação mediada 

seria dificultada, ainda, pela ausência de interação face a 

face entre os cidadãos que precisam chegar a uma 

decisão, além da ausência de reciprocidade entre os 

agentes com direito a fala e os receptores do discurso 

midiático (HABERMAS, 2006).  

Essa concepção negativa da relação entre esfera 

pública e meios de comunicação, contudo, foi rebatida. 

possam ser 

disponibilizam expressões, matérias, discursos, eventos 

outro modo, a mídia não é a esfera pública, mas é capaz 

de estruturá-la através de um diálogo público 

generalizado.  

A mídia é um dos espaços encontrados pela esfera 

pública para reverberar a discussão dos problemas 

políticos. Os meios de comunicação são elementos 

essenciais porque não há outro fórum que possua 

tamanho alcance e repercussão (MAIA, 2008). Habermas 

propôs inclusive que o sistema mediático precisa atingir 

duas condições para que a deliberação ocorra na esfera 

pública: deve adquirir independência em relação ao seu 

ambiente social e, simultaneamente, deve haver um 

feedback entre os discursos da elite e a sociedade civil 

(HABERMAS, 2006).  

Embora não seja o único vetor a possibilitar a 

interação discursiva nas sociedades democráticas atuais, 

os meios de comunicação são responsáveis por garantir, 

acional minimamente 

cidadãos podem compreender melhor os acontecimentos, 
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balancear os argumentos apresentados e assim motivar 

justificadamente uma decisão.  

Os meios de comunicação estão inseridos no que 

que transportam os processos comunicativos típicos das 

interações face-a-face ou em pequenos grupos para uma 

audiência muito mais ampla e não-simultânea, seja de 

leitores ou espectadores (MAIA, 2008). Não é de se esperar, 

assim, que a comunicação política mediada preencha 

todos os requisitos almejados de um processo deliberativo. 

Os receptores, em tese, utilizam as informações de que 

têm acesso através dos meios de comunicação para, 

agregado ao background de que dispõem, formarem suas 

opiniões sobre as questões relevantes da esfera pública 

(HABERMAS, 2006).  

A comunicação de massa, além de propiciar 

visibilidade, é essencial para garantir outro aspecto 

importante na esfera pública: a discutibilidade, ou seja, 

de que foram será discutido, por quais atores, com qual 

intensidade, qual será a duração (GOMES, 2007). Garante 

também que as razões que sejam apresentadas nas 

discussões precisem ser defendias perante um amplo 

auditório, o que tende a afastar os argumentos egoístas 

e atrair os argumentos aptos a serem considerados em 

uma deliberação (GOMES, 2007).  

Alguns aspectos da deliberação que parecem 

irrealizáveis entre inúmeros participantes podem ser 

minimizados pelos meios de comunicação. A inclusividade, 

por exemplo, pode ser alcançada através dos argumentos 

apresentados por vários lados, ainda que não estejam 

todos os cidadãos face a face discutindo a questão 

(MARQUES, 2008). A imprensa e sua cobertura sobre 

questões públicas pode evitar que a conversação 

generalizada seja rasa ou que a deliberação seja restrita 

a especialistas e não se torne acessível ao grande público 

(GOMES, 2007). Os meios de comunicação podem 

apresentar os indicadores que caracterizam o processo 

deliberativo, como acessibilidade, utilização de 

argumentos, reciprocidade e revisibilidade (MAIA, 2008), 

como será detalhado no tópico seguinte, que detalha a 

metodologia de análise.  

É possível conceber três funções desempenhadas 

pelos media, sob a ótica da deliberação: 1) servir de 

instrumento; 2) prover, de acordo com sua deontologia e 

imperativos mercadológicos, insumos informacionais; 3) 

atuar enquanto um dos agentes interessados e que, por 

isso, também tomam parte ativa no jogo político 

(MARQUES, MIOLA, 2010). 

A primeira abordagem entende os meios como 

mero instrumental capaz de fornecer visibilidade à 

deliberação. Ao transmitir o horário gratuito de 

propaganda eleitoral, por exemplo, a mídia cumpre essa 

função. Apesar de aparentar ser um entendimento 

arcaico, que só capta os meios como canais a unir 

emissores e receptores, tal função pode demonstrar o 

papel da mídia enquanto responsável pela visibilidade de 

discursos necessária para a deliberação.  

 A segunda posição enfoca os media como 

fornecedor de informação qualificada, da qual o 

jornalismo é o melhor exemplo, a ser abordado 

posteriormente. Por fim, a terceira visão capta os meios 

como agentes que se posicionam no jogo político e 

expressam suas próprias visões e interesses (MARQUES, 

MIOLA, 2010).  

Essas três possibilidades andam lado-a-lado na 

mídia e estão conectadas entre si no cotidiano, de forma 
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que a compreensão da sua função precisa passar por 

estudos amplos desses aspectos. Os meios de 

comunicação  

 

Seja dando a ver atores com suas posições particulares, 

seja quando informam (orientando-se por critérios 

jornalísticos), ou mesmo quando oferecem seus próprios 

pontos de vista, pois, na qualidade de espaço de 

visibilidade pública de questões e perspectivas, compõem, 

juntamente com as demais dimensões discursivas formais 

e informais da sociedade e do Estado, um sistema 

deliberativo ampliado (MARQUES, MIOLA, 2010, p. 20).  

 

 

O jornalismo é um dos principais responsáveis 

pelo provimento de razões, que baseará o público ao longo 

de todo o processo deliberativo. Considerando que as 

práticas se atenham a diretrizes de imparcialidade e 

objetividade, as narrativas jornalísticas podem fornecer 

visões amplas e equilibradas sobre os casos a serem 

objeto de deliberação (MARQUES, MIOLA, 2010). Face a 

outros interesses e variáveis que poderiam afetar as 

informações transmitidas, a deontologia jornalística 

permitiria uma cobertura relevante para a discussão 

pública.  

Além disso, os meios de comunicação podem nos 

elucidar quais as posições tomadas por cada agente 

social, de forma que o público saiba quem são os 

emissores de cada discurso e isso seja um elemento no 

julgamento a ser formulado pela audiência. Os media 

ainda são responsáveis por promover debates sobre tema 

relevante, estimulando que as visões se choquem e sejam 

ponderadas no espaço público.  E eles devem fiscalizar os 

agentes públicos, de forma a garantir que as decisões 

tomadas pelos membros do grupo político correspondam 

realmente ao melhor interesse da coletividade (MARQUES, 

MIOLA, 2010).  

O espaço produzido pelos meios de comunicação 

é, portanto, um local de enfrentamento dos diferentes 

pontos de vista e com potencial para constituir uma arena 

deliberativa (MARQUES, 2008).  

As possíveis desvantagens e insucessos dos meios 

de comunicação em seu papel dentro do sistema 

deliberativo já foram abordadas pela literatura 

especializada. A qualidade da informação fornecida pode 

não ser a melhor ou mais plural, até mesmo pela falta de 

aprofundamento sobre as grandes questões públicas 

(MARQUES, MIOLA, 2010). É possível citar a parcialidade 

na cobertura e os jogos de interesse dos meios de 

comunicação como fatores complicadores de uma 

deliberação satisfatória.  

Apesar desses entraves, a relevância dos meios de 

comunicação para um sistema deliberativo é tema que 

merece ser estudado, em especial a cobertura jornalística.  

 

Aspectos Metodológicos 

Para analisar o caráter deliberativo da cobertura 

jornalística sobre biografias, foi escolhido o jornal Folha 

de S. Paulo, que era na época e continua sendo o de maior 

circulação diária e possui abrangência nacional.  

A coleta do material ocorreu no site do acervo da 

de 2013, o periódico publicou 22 matérias relacionadas ao 

tema, que formam o corpus do presente artigo. 

Para atingir o objetivo almejado, as notícias 

foram classificadas sob quatro critérios distintos, que 

ajudam a avaliar o cárater deliberativo da cobertura em 

questão, a partir de pesquisas já realizadas por Rinke et 

al (2003) e Steenbergen (2003). Os critérios pretendem 

traduzir em variáveis os requisitos deliberativos propostos 
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por Habermas e outros deliberacionistas e são os 

seguintes:  

Inclusividade: esse aspecto busca avaliar a 

diversidade social dos indivíduos aos quais foi permitido 

participar do debate midiático. Nessa pesquisa, foram 

utilizadas as seguintes categorias: 1  artistas ou sua 

família; 2  biógrafos; 3  advogados, área jurídica; 4  

editores de livros; 5  jornalistas e colunistas fixos; 6  

políticos de alto escalão, parlamentares e membros do 

Judiciário; 7  populares/cidadãos.   

Civilidade: esse critério pretende demonstrar qual 

o grau de polidez através do qual o debate público é 

travado. As matérias foram dividas em três categorias 

distintas: 1  desrespeitoso: há menções de baixo calão 

entre os grupos; 2- respeito implícito: situações em que 

não há menções desrespeitosas mas tampouco há 

saudações de estima entre os envolvidos; 3  respeito 

expresso: esse código é aplicado quando alguns dos 

grupos saúda explicitamente e de maneira respeitosa os 

participantes do debate.  

Responsividade: aqui avalia-se a maneira com 

qual ideias e opiniões são relacionadas uma com as outras 

e postas em diálogo, seja ao deixar que os debatedores se 

refiram uns aos outros ou através do texto do jornalista 

que intermediaria essas visões. Assim, as matérias foram 

dispostas nas seguintes categorias: 1  não há menção a 

outros argumentos: os participantes ignoram 

completamente as opiniões contrárias; 2  há a mera 

menção a outros argumentos: uma posição contrária é 

mencionada pelo interlocutor, mas de maneira neutra, 

sem aspectos positivos ou negativos destacados; 3  

menção e valorização da posição contrária: o debatedor 

menciona e tece elogios aos argumentos da parte oposta; 

4  menção e degradação da posição contrária: o 

participante faz referência a visões opostas, mas de 

maneira a desprezar seu conteúdo ou seus defensores. 

Provimento de razões: busca descobrir o grau em 

que os atores fornecem razões substanciais para as 

posições que defendem nas controvérsias públicas. Os 

códigos usados foram: 1  posição não justificada: o 

participante apenas diz que X é correto, mas nenhuma 

razão é dada; 2  relação causal, sem justificação: o 

debatedor menciona que X deve ser feito por causa de Y, 

mas a inferência é incompleta, fraca; 3  forte 

justificação: é estabelecida uma relação complexa entre X 

e Y, de forma a tornar consistente a argumentação; 4  

justificativa com diferentes razões: há um processo 

argumentativo sofisticado, no qual a posição X é 

embasada em razões Y, W e Z.  

 

Resultados 

A análise das 21 matérias a partir das quatro 

categorias acima citadas proporcionou um panorama 

sobre essa cobertura jornalística. O primeiro aspecto, da 

inclusividade, gerou os dados dispostos no gráfico a 

seguir:  
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Gráfico 1 - Inclusividade 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

Os atores sociais que mais estiveram presentes 

nas notícias foram os biógrafos, seguido de perto pelos 

artistas e seus familiares (é preciso destacar que em 

algumas matérias havia a menção de que os biografados 

foram procurados, mas não quiseram se manifestar). 

A discussão sobre o tema das biografias parece, 

portanto, para a Folha de S. Paulo se restringir a esses 

dois grupos de indivíduos, que são postos ao longo das 

matérias analisadas sempre em campos opostos do 

embate. As matérias se utilizavam dessas fontes para 

construir os campos adversários: de um lado, biógrafos 

que defendiam a livre publicação; de outro, biografados e 

biografáveis que defendem a restrição.  

Outros grupos foram ouvidos em frequência bem 

menor. Os políticos, a quem competiria a aprovação da 

legislação apta a regular esses casos, foram ouvidos em  
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cinco matérias, seguidos pelos editores de livros e pelos 

advogados (que constavam de matérias em que eram os 

únicos protagonistas, voltados apenas a debates jurídicos 

sobre o tema). Não foi dada voz a cidadãos comuns, ou 

seja, ao público consumidor das biografias, sobre esse 

tema específico nas matérias.  

Em relação à civilidade, ocorreu a total 

predominância do respeito implícito. As matérias traziam 

posicionamentos que não ofendiam nenhum dos 

envolvidos, de maneira que não foi determinada a 

tratamento desrespeitoso nas matérias é coerente com o 

discurso jornalístico do quality paper, que raramente 

expõe xingamentos nas matérias que veicula. Assim, 

mesmo que nas falas dos participantes houvesse palavras 

de baixo calão, é lógico pensar que a Folha de S. Paulo 

retiraria ao citá-las na notícia.  

As duas ocorrências de respeito expresso foram 

localizadas, coincidentemente, em matérias com falas de 

dois irmãos: Chico Buarque a Ana de Hollanda. O cantor, 

nesse caso específico, pediu desculpas ao biógrafo Paulo 

César de Araújo por uma acusação falsa que havia 

formulado contra Araújo. Foram dois momentos de 

exceção na cobertura, em que houve o reconhecimento por 

um lado da importância do debate com o grupo de ideias 

opostas.  

Gráfico 2  Civilidade 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

No quesito provimento de razões, a 

predominância foi de matérias em que havia apenas uma 

relação causal simples entre as posições defendidas por 

cada entrevistado, sem grande sofisticação. Um exemplo 

as normas atuais violam a liberdade de expressão e o 

direito á infor

envolvida na disputa é apresentado apenas dessa 

maneira, sem nenhuma correlação ou embasamento 

maior.  

Em segundo lugar, vieram as matérias em que 

não havia explicação para a defesa das posições. É assim, 

por exemplo, que o texto do dia 28/10 traz a visão do 

aquele história que não é dele. Quando ele escreve, ele 

 

As poucas notícias em que havia justificação com 

diferentes argumentos eram mais longas e relacionavam 

a disputa com outras questões, como o trabalho de 

pesquisa acadêmico.  
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Gráfico 3  Provimento de razões 

 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

Por fim, há o critério da responsividade, cujos resultados foram aglutinados no gráfico abaixo:  

 

Gráfico 4  Responsividade 
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Fonte: elaborado pelos autores 

 

 

Nesse critério, é possível perceber que há um 

equilíbrio entre as matérias em que os debatedores não 

mencionam a posição alheia e aquelas em que os 

participantes citam o posicionamento contrário para 

rebaixá-lo. 

Esse ato de degradar a visão alheia aparece tanto 

entre biógrafos e biografados, como nas falas de Paula 

Lavi

no texto jornalístico de 17/10, por exemplo.  

Em terceiro lugar, estão as notícias nas quais os 

participantes apenas mencionaram a existências de visões 

divergentes das suas sem, contudo, elaborar juízos de 

valor positivos ou negativos quanto a elas.  

Registre-se, ainda, que a valorização da opinião 

oposta não apareceu em nenhuma das matérias 

analisadas, o que mais uma vez reforça a falta de 

interlocução entre os agentes debatedores do tema.  

 

Considerações Finais 

 

Pensar o papel do jornalismo exige atenção para 

sua relação com os processos de deliberação. Mais do que 

mero fornecedor de informações, os espaços jornalísticos 

podem ser arenas para a discussão pública, respeitando 

alguns critérios deliberativos. 
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A inclusividade é uma dificuldade apontada com 

recorrência pelos estudos de comunicação. Jornais que 

ouvem sempre as mesmas fontes, dão voz aos mesmos 

personagens não contribuem para ampliar o espaço de 

debate. Cabe aqui ao jornalismo trazer os atores que estão 

tradicionalmente excluídos do debate para o centro das 

matérias, de forma que sua voz seja ouvida. 

Na questão da civilidade, a cobertura sobre a 

polêmica das biografias alcançou seus melhores 

resultados, uma vez que não houve espaço para a 

publicação de ofensas de baixo calão e similares. Manter 

um debate em nível polido é uma tarefa que o jornalismo 

tem conseguido manter de maneira satisfatória (não se 

leva em conta aqui, por óbvio, as discussões entre os 

leitores nos famigerados comentários). 

O provimento de razões demonstrou que a 

argumentação rasa é predominantes entre os retratados 

nas matérias. Não houve vontade dos jornalistas, na 

maioria das matérias, de buscar retratos amplos e 

profundos sobre o tema, com construções argumentativas 

consistentes. A menção apenas ao principal argumento de 

cada lado parece ter sido considerada suficiente nos textos 

sob análise. 

Já a responsividade trouxe sinais de que o diálogo 

real entre os debatedores não é a tônica do jornalismo 

praticado na grande imprensa atual. Ignorar o que o 

opositor argumenta ou simplesmente rebaixa-lo é uma 

saída simples, mas com poucas consequências positivas 

para o processo deliberativo.   

A presente pesquisa é um início de trabalho de 

investigação sobre a deliberação mediada no Brasil. Seria 

interessante comparar a cobertura de diferentes veículos, 

para conferir se algum deles se destaca em capacidade 

deliberativa. Além disso, realizar pesquisas semelhantes 

com temas diversos pode indicar se em algumas 

coberturas o jornalismo já consegue atingir ideais da 

deliberação. 

Em suma, as pesquisas que relacionam a 

democracia deliberativa com o jornalismo podem indicar 

as falhas atuais do quotidiano atual da profissão, além de 

indicar caminhos para que o jornalismo se aproxime mais 

do papel democrático que postula cumprir.   
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Resumo 

O artigo apresenta os principais resultados de uma pesquisa que teve 

como objetivo investigar a atuação do jornalista em um projeto de 

comunicação e educação, o Televisando. O referencial teórico principal 

baliza-se na área de intervenção produção midiática, conceito proposto 

por Soares (2014) que abarca programas produzidos pelas mídias a 

partir do parâmetro educomunicativo. Os instrumentos metodológicos 

utilizados, formulários e entrevistas, foram aplicados a jornalistas e 

editores-chefes das sedes da RPC TV e as informações coletadas foram 

sistematizadas seguindo os princípios da pesquisa qualitativa e 

quantitativa dos autores Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1999) e 

Santos (2009). A análise das reportagens a partir de Bardin (1977) 

considerou o referencial proposto por Hernandes (2006) e Soares 

(2011). Entre os principais resultados, apesar da experiência de 

mediador de ações educomunicativas. A partir da compreensão que o 

engajamento desse profissional na escola em muito depende da 

iniciativa das próprias corporações, o termo jornalista-

educomunicador, idealizado na pesquisa, visa ressaltar o compromisso 

do jornalista como agente transformador no processo de aprendizagem 

e formação dos sujeitos, assim como atenuar a dicotomia entre a 

comunicação e educação latente no modo de fazer jornalismo.  

 

Palavras-chave: jornalista; comunicação; educação. 

 

Abstract: The article presents the main results of a research that 

communication and education: Televisando. The main theoretical goal 

in the area of intervention media production concept proposed by 

Soares (2014) includes programs produced by the media from 

educommunication parameter. The methodological tools used, forms 

and interviews were applied to journalists and editors of the RPC TV 

and the information collected were systematized following the 

principles of qualitative and quantitative research of the authors Alves-

Mazzotti and Gewandsznajder (1999) and Santos (2009). The analysis 

of reports from Bardin (1977) considered the theoretical proposed by 

Hernandes (2006) and Soares (2011). The main results indicate the 

experience of working on the project is associated to "new experiences" 

and "approach to school", but the journalist is not seen as an 

educommunication mediator. The engagement of this professional 

depends of the corporations initiatives. The term journalist-

educommunication, designed in the research, aims to highlight the 

journalist's commitment as an agent in the process of learning and 

training of the subjects and indicates the way to attenuate the 

dichotomy between communication and latent education in the way of 

doing journalism. 

 

Keywords: journalist; communication; education. 

 

Introdução  

 

Diante da estreita e indissolúvel relação entre os 

campos da Comunicação e Educação, reconhecer o 

jornalista como um agente transformador, que integra 

todo o processo de aprendizagem e formação dos sujeitos, 

em muito pode contribuir para que ações 

educomunicativas possam efetivamente ser concretizadas 

dentro das organizações de comunicação e em toda a 

sociedade. No entanto, é preciso compreender o trabalho 

exercido pelo jornalista em projetos que propõem a 

interface da comunicação e da educação: O jornalista faz 

um trabalho em consonância com projetos 

educomunicativos? Ele desenvolve novas competências 

para adequar a sua prática profissional projetos dessa 

natureza? Na essência, o que muda no tratamento de 

conteúdos relacionados à mídia-educação?  

Tendo em vista que a Educomunicação é um 

campo do saber que constitui um conjunto de ações 

voltadas ao planejamento e implementação de práticas 

destinadas a criar e desenvolver ecossistemas 

comunicativos que garantam possibilidades de expressão 

a todos os membros das comunidades educativas 

(SOARES, 2011, p. 36), o artigo apresenta os principais 

resultados de uma pesquisa  que teve como objetivo geral 
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investigar de que forma o jornalista incorpora um projeto 

de comunicação e educação a sua realidade profissional 

e, analisa os modos de produção da reportagem em 

propostas educomunicativas, buscando entender de que 

forma esse profissional como agente do interesse público 

pode atuar também como educomunicador.   

Coloca-se em discussão a contribuição social de 

empresas de comunicação que desenvolvem projetos de 

comunicação e educação, mas, que, por outro lado, não 

oportunizam ao jornalista recursos na rotina de trabalho 

para que possa efetivamente se engajar em ações 

educomunicativas. O investimento na formação 

continuada em mídia-educação para que esse profissional 

coloque em prática os princípios teórico/metodológicos 

desse campo de interface - como sair às ruas, ter contato 

com a cultura escolar, conversar com diretores, 

professores e pedagogos etc  é pouco valorizado pelas 

organizações. Aliado a essa realidade, os desafios do dia 

a dia da profissão  cumprimento de metas institucionais, 

sobrecarga de trabalho, adequação às novas tecnologias, 

desenvolvimento de novas competências para interagir 

com um público cada vez mais crítico e produtor de 

conteúdo  em descompasso com a realidade acadêmica 

dos cursos de comunicação que raramente contemplam 

em suas grades curriculares disciplinas relacionadas à 

mídia-educação ou Educomunicação, sinalizam a 

necessária superação da dicotomia entre os campos da 

comunicação e educação, frente a projetos que visam à 

aproximação entre esses campos do saber. 

O Televisando, objeto de estudo da pesquisa, é um 

projeto de comunicação e educação desenvolvido pela 

Rede Paranaense de Comunicação (RPC TV)  e Instituto do 

Grupo Paranaense de Comunicação (GRPCom)  em 

parceria com Secretarias Municipais da Educação do 

Paraná e Instituições de Ensino Superior paranaenses, que 

propõe a realização de atividades nas escolas da rede 

municipal a partir de reportagens especiais, produzidas 

pelos jornalistas da RPC TV, exibidas quinzenalmente nos 

telejornais locais Paraná TV 1º e 2º edição (12h e 19h, 

respectivamente). Os alunos assistem às notícias em casa 

com seus pais e, posteriormente, os professores, em sala 

de aula, propõem atividades (redação e/ou ilustração) 

relacionadas ao tema abordado nas reportagens. Os 

educadores, por sua vez, elaboram relatórios das práticas 

pedagógicas realizadas durante o período vigente do 

projeto. Em Curitiba, o Televisando ainda não foi 

implementado, porém, desde seu lançamento, em 2008, 

das regionais de Londrina, Maringá, Cascavel, Apucarana, 

Foz do Iguaçu, Guarapuava e Ponta Grossa.   

 Embora se reconheça que esse projeto seja 

produto de uma emissora autônoma e afiliada de uma 

das maiores corporações de comunicação do mundo, a 

Rede Globo de Televisão, e que, portanto, possa reforçar 

motivações institucionais e de marketing, trata-se de uma 

iniciativa de responsabilidade social, que visa à 

aprendizagem e o exercício crítico da comunidade. Ao 

propor a aproximação dos campos da comunicação e 

educação e, por consequência, de seus agentes envolvidos 

- jornalista, educador, aluno e educomunicador - entende-

se que o estudo sobre o modo de fazer jornalismo e as 

particularidades da produção de reportagens com fins 

educomunicativos, pode contribuir para a mediação crítica 

e criação de espaços que oportunizem o diálogo e a 
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reflexão, tanto na cultura escolar, como também nas 

relações sociais: família, amigos e sociedade.  

 

A Educomunicação e a atuação do jornalista  

 

Segundo o código de ética dos jornalistas 

exercício da profissão de jornalista é uma atividade de 

natureza (item II, art. 6). 

Diante dessa importante responsabilidade, é ainda latente 

a discussão sobre o que pode ser feito para que este 

profissional de fato possa -

suas ações na sua vivência profissional para que atue 

como um agente formador/educador, superando possíveis 

lacunas da sua própria formação, assim como limitações 

da sua rotina profissional e questões institucionais do 

mundo de trabalho.     

 Como o enfoque da pesquisa está direcionado à 

análise da produção, é preciso entender: afinal, como é 

feita ou que características devem ter as reportagens de 

um projeto de comunicação e educação? Parte-se do 

referencial proposto por Hernandes (2006, p. 24) que 

define a notícia como uma hierarquização de fatos, fruto 

despertar curiosidade, crenças, sensações e ações de 

o autor (2006, p. 52-73) discorre sobre 

as estratégias de gerenciamento de atenção do público 

utilizadas na rotina de trabalho do jornalista para reter e 

fidelizar os espectadores: arrebatamento, sustentação e 

fidelização. A primeira está relacionada às sensações, ao 

-

envolvendo questões de expressão que ativam os sentidos. 

Os recursos utilizados nesse tipo de estratégia recorrem a 

imagens com cores fortes, utilização de infográficos, 

narração tensa (chamada ou o texto da reportagem), 

grande número de cortes de uma cena de pequena 

duração. Já a estratégia de sustentação mobiliza os afetos 

do público por meio do conteúdo da notícia, em outras 

palavras, faz o público ver e/ou saber sobre o que está 

sendo falado. Neste caso, o tempo da reportagem, os 

personagens que geram identificação no público, o efeito 

de atualidade são características levadas em conta. Por 

fim, a estratégia de fidelização utiliza de instrumentos 

para cativar o público com o objetivo que mantenham 

uma relação contínua com o meio. Nesse caso, a edição é 

pensada não apenas para manter o sujeito bem 

informado, mas também para ser vibrante, chamativa, 

agradável.  

No que se refere ao modo de fazer jornalismo, 

entre os pilares de atuação do jornalista  tecnológico, 

técnico interacional, multidisciplinar e mercadológico  

conceitos idealizados na pesquisa a fim de discutir as 

abrangências e possibilidades que perpassam o fazer 

jornalístico, destaca-se o pilar multidisciplinar, por levar 

em conta a emergência por estudos relacionados à 

interface comunicação e educação no mundo de trabalho 

do jornalista. Sabe-se que as grades curriculares dos 

cursos de jornalismo raramente incluem a 

Educomunicação como parte dos conteúdos de formação 

acadêmica, o que, por consequência, reflete em limitações 

e dificuldades no dia a dia de trabalho do jornalista, o que 

leva a crer que a expressão clássica do jornalismo é pouco 

flexível à integração da Educomunicação no fazer 

jornalístico.  

Embora a Educomunicação ainda represente um 

campo polêmico, em função dos crescentes e 
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emblemáticos debates em congressos de comunicação 

entre estudiosos que defendem este campo do 

conhecimento em contraposição a Mídia-Educação e, vice 

versa, fato é que, aquém das diferenças e similaridades 

conceituais entre ambas, a preocupação central, neste 

estudo, quando se trata da interface da comunicação e 

educação está em levantar reflexões que deem conta dos 

profissionais que não têm formação nesta área do 

conhecimento  os jornalistas  mas que estão 

complemente imersos, nas suas respectivas práticas 

profissionais, em projetos de comunicação e educação. 

 É importante ressaltar que Soares (2011, p. 44) 

empresta o conceito de ecossistema comunicativo, 

idealizado por Martín-Barbero, e a ele atribui um novo 

sentido para designar um ambiente que promova o 

diálogo e a reflexão dos indivíduos, por meio de 

ferramentas da comunicação. Embora o autor reconheça 

que a relação dialógica não é dada pela tecnologia 

adotada, mas sim pela construção de modalidades abertas 

e criativas de relacionamento entre os sujeitos, Soares 

(2011, p. 37) ressalta que a Educomunicação não emerge 

espontaneamente, ou seja, precisa ser construída 

intencionalmente, por meio de ações inclusivas, 

democráticas, criativas e midiáticas. Coloca-se em 

destaque esta última categoria por destacar as ações que 

valorizam as mediações possibilitadas pelos veículos de 

comunicação, que têm como seus protagonistas, os 

jornalistas e, a contribuição desses profissionais na 

constituição de tais ecossistemas comunicativos na 

sociedade. Para Soares (2011, p. 18) a Educomunicação 

reconhece, em primeiro lugar, o direito universal à 

expressão, tanto da mídia quanto do seu público.  

Esta é a razão pela qual se afirma que o eixo das 

relações comunicacionais entre pessoas e grupos 

humanos converte-se no habitat natural da 

Educomunicação. Sua função é de qualificar tais relações 

a partir do grau de interação que for capaz de produzir. 

Conceitos como democracia, dialogicidade, expressão 

comunicativa, gestão compartilhada dos recursos da 

informação fazem parte de seu vocabulário. Está presente 

onde práticas de comunicação se manifestam com 

consequências para a vida em sociedade: na família, na 

escola, na empresa, na própria mídia (SOARES, 2011, p. 

18). 

Parte-se do entendimento de que o jornalista se 

situa no âmbito da consultoria, expressão utilizada por 

Soares (2011, p. 61) para caracterizar profissionais, 

inseridos no terceiro setor e nas organizações, que têm 

um olhar direcionado ao sistema educativo e visam à 

implementação e gestão de projetos com propostas 

educomunicativas dentro das corporações de 

cultural, em coerência com os fundamentos 

epistemológicos do conceito de Educomunicação

(SOARES, 2011, p. 62). 

Uma das funções desse consultor é a de estimular 

os próprios jovens atendidos pelos projetos culturais a 

inserir-se na atividade produtiva, como já acontece em 

muitas escolas e em projetos mantidos por ONGs, nos 

quais os alunos estão engajados em projetos midiáticos, 

habilitando-se tecnicamente, desenvolvendo suas 

capacidades criativas e de trabalho em equipe, e, muitas 

vezes descobrindo suas vocações profissionais (SOARES, 

2011, p. 70).  
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A pesquisa, portanto, se insere na área de 

intervenção produção midiática (SOARES, 2014, p. 138) a 

qual contempla ações, programas e produtos da mídia 

elaborados a partir do parâmetro educomunicativo, tendo 

em vista que a Educomunicação é um campo do saber que 

constitui um conjunto de ações voltadas ao planejamento 

e implementação de práticas destinadas a criar e 

desenvolver ecossistemas comunicativos que garantam 

possibilidades de expressão a todos os membros das 

comunidades educativas (SOARES, 2011, p. 36). 

Embora os campos da comunicação e da educação 

tenham origem e perspectivas distintas, cada um com 

especificidades próprias da sua práxis, ambos são 

indispensáveis à formação do sujeito e ainda estão 

espaços aparentemente neutros e organizados para 

reproduzirem saberes oficialmente reconhecidos e 

Da mesma forma que há uma visão predominante da 

relação verticalista professor  aluno, a mídia, por vezes, 

acaba reproduzindo e reforçando padrões verticalistas na 

relação jornalista  sociedade (público-alvo/audiência), em 

especial nos países poucos desenvolvidos, com sociedades 

Soares (2011, p. 37), ao relatar que o maior obstáculo na 

relação Comunicação e Educação é, na verdade, a 

resistência às mudanças nos processos de relacionamento 

no interior de boa parte dos ambientes educativos que, é 

comunicação vigente, que prioriza, de igual forma, a 

mesma perspectiva hegemonicamente verticalista na 

ponta mais rígida, fora do seu tempo e do ritmo dos 

jovens e crianças em oposição a uma mídia flexível, 

horizontal, interativa e atual, é, portanto, um grande 

equívoco. 

Soares (2011, p. 17) atenta que a educação só é 

que a comunicação por si só está presente em todos os 

modos de formação do ser humano. Já a comunicação é 

campos da comunicação e educação, simultaneamente, 

 

Educação, e as preocupações sobre a aprendizagem na 

Comunicação, parecem de algum modo penetrar os dois 

campos originais na sua totalidade e fornecer-lhes novos 

2003, p. 56), parte-se do entendimento de que a 

comunicação e a educação são instituições do saber 

disseminadoras de valores hegemônicos, e que realocar o 

olhar sobre a produção de conhecimento/saber de cada 

campo amplia as reflexões acerca das possibilidades de 

atuação dos profissionais envolvidos  jornalistas e 

educadores  na construção de ações conjuntas nesse 

terreno de interface. 

No final da década de 90, Jacquinot (1998, p. 5) 

chamou a atenção para a inter-relação entre esses 

campos do conhecimento, alegando que não se pode ter 

uma visão de oposição entre o saber midiático e o saber 

escolar, pelas seguintes razões: primeiro, porque os alunos 

aprendem pelos meios, ou seja, se referem com mais 

frequência aos meios do que à escola como fonte de 

informação; segundo, porque a escola e os meios têm 

pontos em comum e, o que é aprendido na escola pode 
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ajudar a compreender os meios e vice-v

porque os modos de apropriação do saber mudaram e, 

 

Para refletir sobre esses questionamentos, 

destaca-se o posicionamento crítico de Fígaro (2013, p. 

14) em relação aos meios de comunicação e às mudanças 

no mundo de trabalho do jornalista. Para a autora, o 

jornalista é um mediador e as empresas exigem que este 

profissional atue em multiplataformas e tenha domínio 

sobre aspectos estéticos e de conteú

de atuar no campo da comunicação de maneira integrada, 

articulando diferentes mídias e linguagens da 

comunicação a partir de uma sólida formação 

filósofo marxista e jornalista de nacionalidade italiana, o 

princípio, porém, de que o jornalismo deve ser ensinado e 

si 

irá se impor cada vez mais, à medida que o jornalismo 

também se tornar uma indústria mais complexa e um 

organismo civil mais responsável. Ressalta-se, portanto, 

que o investimento na formação humanística e na 

educação para a autonomia garante a este profissional 

mais condições de criar seus próprios caminhos e 

possibilidades de atuação.   

 

Percurso metodológico 

As informações coletadas na pesquisa foram 

sistematizadas seguindo os princípios da pesquisa 

qualitativa e quantitativa dos autores Alves-Mazzotti e 

Gewandsznajder (1999) e Santos (2009). Na primeira 

etapa da metodologia, a revisão bibliográfica baseou-se 

nos principais conceitos teóricos relacionados à 

Educomunicação, televisão, jornalismo e educação dos 

seguintes autores: Soares (2011), Fígaro (2013), 

Hernandes (2006), Marcondes Filho (2002) e Gómez 

(2014). Já na segunda etapa, no estudo exploratório, 

identificou-se  um número significativo de pesquisas no 

campo da comunicação e da educação, mas, pouquíssimos 

que tratam da relação Jornalismo e Educomunicação. Um 

dos principais autores desse último campo do saber, Ismar 

Oliveira de Soares (2014), reconhece a ausência de 

investigações relacionadas à área de intervenção produção 

midiática, a qual contempla os produtos da mídia 

produzidos a partir do âmbito educomunicativo. A 

escassez de estudos nessa área sinaliza a emergência por 

pesquisas acerca do trabalho dos jornalistas também 

como educomunicadores, voltado à formação crítica e 

dialógica dos cidadãos. Na terceira etapa da pesquisa, de 

caráter quantitativo, formulários (Apêndice A) foram 

enviados via e-mail institucional aos jornalistas 

envolvidos no Televisando de todas as regionais do Paraná 

e, estima-se que cerca de 90 jornalistas tiveram acesso a 

eles. Destes, 11 os responderam das regionais de Ponta 

Grossa, Noroeste, Londrina e Maringá. Nesse momento do 

estudo, teve-se como objetivo obter um panorama da 

abrangência do projeto no estado; verificar se o 

envolvimento no projeto gerou alterações na rotina de 

trabalho; público a quem se destinam as reportagens; 

formação complementar do jornalista em mídia-

educação; engajamento do jornalista pós-concurso 

cultural promovido pelo projeto; entendimento do 

jornalista do que seja um projeto de comunicação e 
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educação. Já na quarta etapa, de caráter qualitativo, as 

entrevistas semiestruturadas foram subdivididas em dois 

momentos. Primeiramente, perguntas foram enviadas por 

e-mail a todos os editores-chefes das redações locais da 

RPC TV das regionais onde o projeto é vigente, com o 

objetivo de verificar: a visão institucional; identificar como 

o projeto Televisando é tratado na redação da TV; equipe 

envolvida no projeto; se o envolvimento no projeto muda 

o dia a dia na redação; de que forma as reportagens do 

projeto se diferem das demais matérias do telejornal e 

possíveis dificuldades em relação à abordagem das 

reportagens. Obtiveram-se respostas de quatro regionais: 

Maringá, Londrina, Guarapuava e Ponta Grossa. 

Posteriormente, as entrevistas foram realizadas 

pessoalmente com cinco jornalistas (um 

produtor/coordenador de reportagem, três repórteres e um 

repórter cinematográfico) e tiveram a intenção de verificar 

os desafios do dia a dia na televisão; perspectivas do 

jornalismo no futuro; mudanças na rotina de trabalho; a 

recorrência do tema educação nas reportagens; de que 

forma os jornalistas trabalham no projeto; se a rotina de 

produção da reportagem do projeto se diferencia do 

conteúdo pautado diariamente na redação; questões 

políticas e institucionais; experiência ou formação na área 

de interface da comunicação e educação.   

 Dentre as regionais do Paraná, Londrina foi 

delimitada como ambiente de estudo, pois adotou-se 

como critério a regional que apresentasse uma mesma 

equipe de jornalistas envolvidos no Televisando.  Apesar 

de o projeto não existir em Curitiba, a cidade também foi 

considerada como recorte de pesquisa, porque algumas 

das reportagens exibidas em Londrina foram elaboradas 

na capital de acordo com a escala do dia na redação, 

alternando os profissionais envolvidos na produção das 

reportagens. Após a aplicação dos formulários e realização 

de entrevistas, os resultados indicaram que as 

reportagens do projeto apresentam similaridade em 

relação às demais reportagens do telejornal e que o 

conceito de interface da comunicação e educação é pouco 

conhecido pelos jornalistas do projeto, o que levou a crer 

que a utilização dos recursos audiovisuais não 

necessariamente tem como ponto de partida o parâmetro 

educomunicativo. Entendendo que a análise de produtos 

audiovisuais incorpora outros recursos além do texto, 

optou-se pela análise de conteúdo das cinco reportagens 

exibidas em Londrina, considerando a concepção 

heurística, idealizada por Bardin (1977) como pilar 

norteador da investigação, a fim de enriquecer a tentativa 

 

Bardin (1977, p. 119) afirma que a partir do 

momento que a análise de conteúdo decide codificar o seu 

material, deve produzir um sistema de categorias para 

sentação simplificada dos dados 

categorias funciona por operações de desmembramento 

do texto em unidades, em categorias segundo 

possibilidades de categorização, a investigação dos temas, 

ou análise temática, é rápida e eficaz na condição de se 

aplicar a discursos directos (significações manifestas) e 

compreensão, os temas considerados como categorias de 

análise das reportagens remetem às estratégias de 

gerenciamento de nível de atenção  arrebatamento, 

sustentação e fidelização  referencial proposto por 
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Hernandes (2006), e às categorias da Educomunicação  

democratização, dialogicidade, expressão comunicativa e 

gestão compartilhada dos recursos da informação  

produzidas a partir do aporte teórico de Soares (2006).  

 

Resultados  

Entre os resultados desta pesquisa, identificou-se 

que os jornalistas envolvidos no Televisando produzem as 

reportagens de acordo com a 

afinidade ou interesse pessoal. Entretanto, na regional de 

Londrina, onde há uma equipe fixa do projeto, as notícias 

são tratadas de forma diferenciada em relação às demais 

matérias do telejornal nas etapas de produção e de 

reportagem. Para os jornalistas, as reportagens do projeto 

apresentam uma linguagem mais acessível, porque são 

direcionadas aos alunos e professores, embora haja uma 

preocupação tanto em atender os interesses do público em 

geral, quanto em não perder a audiência. Já o 

envolvimento no Televisando não gera alterações 

significativas no dia a dia na televisão, mas, por outro 

lado, os jornalistas alegam que além do excesso de 

trabalho, o projeto é visto como algo a mais no dia a dia 

da redação.  

Verificou-se que não são produzidas, 

necessariamente, matérias específicas para cada regional, 

ou seja, uma mesma reportagem do Televisando pode ser 

divulgada em mais de uma localidade. Em outros casos, 

algumas reportagens são adequadas à grade do telejornal 

de outras regionais do Paraná sem apresentar vinheta ou 

fala do apresentador que associe a reportagem ao projeto. 

apresentarem um viés didático e uma abordagem 

específica  dentro de uma temática que varia a cada 

edição e tempo determinado (3 meses) , um tempo maior 

de exibição e por possuir uma linguagem mais explicativa.  

Em relação aos desafios levantados pelos 

jornalistas sobre o mundo de trabalho na TV, destacam-

se: lidar com o tempo e com a concorrência que as mídias 

sociais representam; ser direcionado aos mais variados 

perfis de público-alvo; fazer um jornalismo mais 

agradável, atraente, divertido e dinâmico, rompendo com 

alguns padrões do modo de fazer notícia (passagem, off e 

sonora).  

Em nenhum momento a Educomunicação é citada 

como conceito fundamental que pauta projetos 

mediação entre a escola e a mídia. Apenas um jornalista 

afirmou ser necessário fazer cursos para trabalhar com a 

produção das reportagens para o projeto, mas, ainda 

assim, a experiência de trabalho no Televisando, segundo 

 

O engajamento do jornalista em ações que visam 

a criticidade do público, o fomento ao diálogo, assim como 

o maior aprofundamento sobre a proposta da 

Educomunicação, em muito depende da iniciativa das 

próprias corporações em não somente implementar tais 

práticas no contexto empresarial, mas também, priorizar 

o investimento na formação continuada em mídia-

educação desses profissionais da comunicação, assim 

como oportunizar, no ambiente de trabalho do jornalista, 

a interação com os educadores por meio do 

compartilhamento de conhecimentos e experiências da 

cultura escolar.      
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 Na análise detalhada dos recursos audiovisuais, o 

exame minucioso das reportagens permitiu constatar que 

a predominância das categorias da Educomunicação é 

insuficiente para caracterizar as matérias como 

educomunicativas. Por outro lado, identificou-se que o 

uso das estratégias de gerenciamento de nível de atenção 

(maior número de cortes, uso de infográficos, imagens 

chamativas, entre outros), em consonância com os 

conceitos propostos pelas categorias da Educomunicação, 

é relevante para potencializar o viés educomunicativo das 

reportagens. 

As matérias produzidas por jornalistas das 

regionais onde o projeto está presente (Londrina) se 

diferenciaram daquelas elaboradas onde o Televisando 

não está vigente (Curitiba) pelas seguintes evidências: 1) 

maior incidência das categorias expressão comunicativa e 

gestão compartilhada da informação; 2) criatividade mais 

apurada na utilização dos recursos audiovisuais; 3) 

produção das reportagens em escolas e centros 

educacionais; 4) linguagem utilizada mais informal e 

coloquial; 5) as reportagens são leves, descontraídas e 

estão em formato happy-end; 6) iniciativas individuais de 

profissionais que têm uma compreensão diferenciada, de 

identificação e, até mesmo, uma ligação afetiva com o 

projeto, pelo maior envolvimento em outras edições. 

Verificou-se que os recursos audiovisuais não são 

explorados em seu maior potencial por três motivos 

centrais: 1) dificuldade de definição do que seja uma 

reportagem educomunicativa; 2) predominância do 

formato jornalístico televisivo tradicional (off, passagem, 

sonora); 3) pouca liberdade dentro da cultura institucional 

por parte dos jornalistas para produção de conteúdo que 

tenha como pilar a inovação e a criatividade. Embora a 

utilização dos recursos audiovisuais não necessariamente 

tenha como ponto de partida o parâmetro 

educomunicativo, esse conjunto de incidências evidencia 

que as reportagens, especificamente, das regionais onde 

o projeto é vigente, são mais próximas da proposta 

educomunicativa do Televisando.    

 O jornalista, inserido nas ações do projeto de 

comunicação e educação estudado na pesquisa, aparece 

timidamente, como coadjuvante. Não se associa a figura 

desse profissional a de um mediador de ações 

educomunicativas, agente transformador que integra todo 

o processo de aprendizagem e formação dos sujeitos. Esse 

profissional ainda não tem apropriação dos conceitos 

educomunicativos, não por falta de esforços para que 

iniciativas de projetos de comunicação e educação sejam 

bem-sucedidos, mas em função, grosso modo, de dois 

macro motivos. O primeiro emerge do âmbito conceitual 

educomunicativo, que não aflora espontaneamente, e 

exige dos profissionais ações intencionais dentro da 

cultura organizacional para o cumprimento de etapas de 

trabalho da Educomunicação (concepção, implementação, 

acompanhamento e avaliação) que levem em conta a 

formação dos ecossistemas comunicativos propostos pela 

Educomunicação. O segundo, de ordem institucional, 

refere-se às diferenças de natureza organizacional de 

duas instituições que trabalham em parceria para fazer o 

projeto acontecer: o Instituto GRPCom (Oscip) e RPC TV 

(organização privada). Isso sinaliza a demanda por 

melhorias em todo processo de concepção e forma como 

o projeto é gerido em todo o estado.   

     Entre os 

resultados levantados, pode-se afirmar que a dicotomia 

entre a comunicação e a educação, latente no mundo de 
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trabalho do jornalista, se acentua frente às restrições 

profissionais que limitam a sua atuação em projetos 

institucionais que propõem a interface dessas duas áreas 

do conhecimento. Para que práticas educomunicativas de 

fato sejam consolidadas nas organizações, é fundamental 

a implementação de ações conjuntas entre profissionais 

da educação, educomunicadores e jornalistas. 

 

Considerações finais  

A presente pesquisa levanta uma questão 

primordial a ser discutida: a emergência para que 

programas de comunicação e educação sejam 

desenvolvidos pelos veículos de comunicação, incluindo a 

participação ativa dos jornalistas, por meio da área de 

intervenção da Educomunicação denominada produção 

midiática (SOARES, 2014). Ou seja, é preciso valorizar a 

figura do jornalista-educomunicador, termo idealizado na 

investigação, para ressaltar seu compromisso como 

agente transformador, que além de conceber conteúdos 

noticiosos em consonância com os propósitos da 

Educomunicação, promove espaços de diálogo dentro da 

instituição do qual faz parte, na escola e na sociedade em 

geral 

O estudo norteou-se pelo entendimento de que o 

jornalista, quando produz as notícias, se coloca como um 

professor a explicar determinados fatos à audiência, 

idealizada e presentificada nos textos como alguém que 

não sabe (VIZEU, 2006, p. 35) e, pela reflexão levantada 

por Moretzsohn (2007, p. 17) em relação à necessidade de 

tratar uma questão fundamental no jornalismo: explorar 

as possibilidades deste profissional superar, no contexto 

de suas rotinas profissionais, o caráter imediato dos fatos 

para oferecer ao público elementos de reflexão. Tais 

desdobramentos que representaram o ponto de partida da 

pesquisa há pouco mais de dois anos, motivam, 

atualmente, a continuidade de estudo a partir de 

tensionamentos e novos questionamentos identificados ao 

longo da investigação, a destacar: O que pode ser feito 

para caracterizar efetivamente uma reportagem como 

educomunicativa? Como o jornalista pode utilizar os 

recursos audiovisuais para potencializar o viés 

educomunicativo das reportagens? De que forma pode 

encontrar alternativas dentro da cultura organizacional 

para atuar como um jornalista-educomunicador e 

dialogar com a sociedade? 
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Resumo  

Este trabalho analisa as abordagens usadas pelos jornalistas de 

televisão na construção das notícias sobre os fluxos migratórios 

contemporâneos. Por meio de um questionário, profissionais das duas 

maiores emissoras paranaenses foram incitados e refletir sobre a 

proximidade com o tema e o grau de importância atribuído aos 

assuntos relacionados aos imigrantes que vivem no estado. Como base 

teórica, este artigo discorre sobre questões da rotina produtiva dos 

jornalistas, principalmente na televisão, e as etapas da construção das 

notícias. As conclusões apontam para um interesse pelo tema por parte 

dos profissionais, embora considerem que os veículos reservem pouco 

espaço para isso. Mostra também que estar próximo a um imigrante 

facilita a familiaridade com o tema e a possibilidade de inserção da 

problemática nos noticiários.  

  

Palavras-chave: telejornalismo; imigração; rotinas produtivas; 

jornalistas.  

 

Abstract 

This paper analyzes the approaches used by television journalists in 

the construction of news on contemporary migration flows. Through a 

questionnaire, professional from two stations located in Paraná were 

encouraged and reflect on the proximity to the subject and the degree 

of importance given to issues related to immigrants living in the state. 

As a theoretical basis, this article discusses issues of productive routine 

of journalists, especially on television, and the stages of construction 

of the news. The findings point to an interest in the subject by 

professionals, but consider that the vehicles reserve some space for it. 

It also shows that sitting next to an immigrant facilitates familiarity 

with the subject and the possibility of problematic insertion in the 

news.  

 

Keywords: television journalism; immigration; production routines; 

journalists. 
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INTRODUÇÃO  
 Este trabalho integra as investigações do Núcleo 

de Estudos sobre Mídia e Migrações, grupo de iniciação 

científica que se debruça sobre o tema desde 2012 no 

UniBrasil Centro Universitário. O presente estudo pretende 

observar as abordagens utilizadas pelos jornalistas de 

televisão na construção da notícia sobre imigração. Para 

entender como ocorre a dinâmica da apuração e produção 

das reportagens exibidas nos telejornais locais, foram 

entrevistados 20 jornalistas que atuam em duas 

emissoras paranaenses: RPC, afiliada Rede Globo; e RIC, 

afiliada Record. Por meio de um questionário, o objetivo 

foi entender qual a proximidade dos jornalistas com o 

tema, se há algum direcionamento editorial na cobertura 

de fatos relacionados aos imigrantes e também as 

dificuldades encontradas no tratamento do assunto. A 

reflexão teórica que apoia o trabalho, centra-se 

basicamente nas questões relacionadas a rotina produtiva 

do jornalismo, já que as formas de interpretações do fatos 

cotidianos passam também pela logística instaurada pelos 

meios de comunicação, desde a pauta até a edição e 

exibição das reportagens. Nesse processo entram em jogo 

fatores hierárquicos, de tempo e espaço, condições 

técnicas e econômicas, organização das empresas de 

mídia, entre outros. Outro ponto importante de discussão 

são as diferenças culturais presentes na sociedade e, 

consequentemente, o tratamento desses valores pela 

3  Orientadora do trabalho. Professora pesquisadora do Curso de Jornalismo 

do UniBrasil Centro Universitário, email: elainejavorski@hotmail.com 
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mídia. As conclusões apontam para um interesse dos 

jornalistas no tema, embora isso não se reflita nos 

noticiários. Isso se deve ao perfil editorial das emissoras, 

mas também ao perfil do jornalista, que no seu cotidiano 

encontra-se afastado dessa problemática, já que tem 

pouca proximidades com imigrantes e/ou instituições que 

trabalham com essa parcela da população.   

  

AS MIGRAÇÕES CONTEMPORÂNEAS  

As migrações são deslocamentos que ocorrem 

tanto dentro do próprio país, são as migrações internas, 

como entre um país e outro, chamadas migrações 

internacionais. Podem ser individuais ou coletivas e 

carregam diferentes razões, desde a busca por 

experiências de vida ou melhores condições de trabalho e 

estudo, até questões de sobrevivência, como a 

impossibilidade de viver no local de origem por desastres 

naturais, violação de direitos, etc.   

Os fluxos migratórios ocorrem em diversas 

direções. Durante os séculos XIX e XX, milhões de pessoas 

deixaram a Europa para viver em regiões pouco habitadas 

e com necessidade de mão-de-obra, como foi o caso do 

Brasil e outros países do continente americano. Esses 

deslocamento foram, muitas vezes, incentivados pelas 

autoridades dos países que precisavam de trabalhadores. 

A partir da segunda metade do século XX, há uma 

inversão nos fluxos, que passam a ter mais intensidade 

no sentido sul-norte do hemisfério.   

Atualmente, há cerca de 250 milhões de 

migrantes internacionais e 750 milhões de migrantes 

internos, segundo a Organização Internacional para as 

Migrações (OIM). Mas muito deles saem de suas terras por 

não ter outra opção de vida. São mais de 20 milhões de 

refugiados, o maior número de imigração forçada desde 

a Segunda Guerra Mundial, conforme o Alto Comissariado 

das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR). A maioria 

ocorre no hemisfério sul, sendo o deslocamento mais 

comum para países próximos ou vizinhos. Se por um lado, 

há uma superlotação demográfica em alguns países, por 

outro, esse fluxo de pessoas ajuda a contrabalançar a 

baixa taxa de natalidade, por exemplo, de muitos países 

desenvolvidos. E são justamente os imigrantes que 

reativam o mercado de trabalho, dão suporte ao sistema 

previdenciário e auxiliam no crescimento populacional.   

Ao observar esses fluxos, é possível perceber que 

alguns fatores podem explicar esse complexo panorama 

migratório, como observa Marinucci (2008). Para o autor, 

há alguns facilitadores que permeiam as viagens, como 

por exemplo, o aprimoramento e barateamento dos meios 

pessoas e as próprias redes sociais dos migrantes que 

facilitam o conhecimento sobre determinadas regiões e 

torna o acolhimento mais fácil, como é o caso também o 

reagrupamento familiar. As disparidades econômicas 

também influenciam os deslocamentos, uma vez que os 

países desenvolvidos estão no lado norte do hemisfério, 

embora as crises econômicas modifiquem esse cenário em 

determinadas épocas. Também o envelhecimento 

populacional e a necessidade de mão-de-obra, bem como 

a estratégias de alguns governos dos países emissores, 

contribuem para a imigração. Além disso, há o caso das 

pessoas em busca de refúgio e vítimas de projetos de 

desenvolvimento.   

Até então sempre receptor de migrantes, no final 

dos anos 80 e início dos anos 90 o Brasil passa a ser um 

país de emigração quando cerca de 600 mil cidadãos 
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deixaram o país. Na atualidade, uma nova onda 

migratória atinge o país. Dados do Censo Demográfico 

2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), mostram que 286.468 imigrantes vivem 

no Brasil há pelo menos cinco anos e em residência fixa. 

O número foi 86,7% maior do que em 2000, ano da última 

pesquisa, quando haviam 143.644 imigrantes na mesma 

situação. Os principais países de origem são os Estados 

Unidos (51.933), Japão, (41.417) Paraguai (24.666), 

Portugal (21.376) e Bolívia (15.753). Já as cidades que 

receberam juntas mais da metade dos imigrantes foram 

São Paulo, Paraná e Minas Gerais, seguidas de Rio de 

Janeiro e Goiás.  

A imigração recente advém tanto de países 

desenvolvidos como em desenvolvimento. Segundo o 

Ministério da Justiça, entre os anos de 2010 e 2012, o 

número de pessoas que pediram refúgio no país triplicou. 

Com os grandes eventos esportivos (Copa do Mundo em 

2014 e Olimpíadas em 2016) e o aquecimento na área 

imobiliária, muitos cidadãos foram atraídos pelos 

empregos na construção civil, como o caso dos haitianos. 

Segundo estatísticas da Polícia Federal de março de 2015, 

encontram-se regularizados no Brasil 1.847.274 

 

Embora os imigrantes representem somente 0,9% 

da população no país, é importante observar que há áreas 

de concentração onde percebe-se sua presença com maior 

intensidade, como é o caso do Paraná e os imigrantes 

haitianos. No caso desses cidadãos, depois de São Paulo, 

é no Paraná que eles estão mais concentrados. Em 2015, 

dos 18,7 mil haitianos que viviam no Brasil, 4,5% 

moravam na capital paranaense, segundo dados da 

Polícia Federal. Isso significa que, assim como outros 

imigrantes, eles estão pelas ruas, ocupando postos de 

trabalho diversificados, bastante perceptíveis aos 

moradores da cidade  o que inclui os jornalistas. Mas 

qual a proximidade estes profissionais têm com os 

imigrantes? Que importância atribuem a esse grupo e a 

partir de que ponto tornam-se fontes para pautas? A 

rotina jornalística permite a inclusão do complexo tema 

da imigração? Este trabalho pretende refletir esses pontos 

a partir da discussão teórica sobre as escolhas e filtros 

utilizadas no jornalismo, em especial na televisão, para a 

inserção do determinados assuntos nos noticiários.  

  

A ROTINA PRODUTIVA DO JORNALISMO   

 Os processos imigratórios fazem parte da história 

das construções das nações. O modo como são retratados 

esses acontecimentos contribuem para o registro histórico 

desse processo bem como para a formação da opinião 

popular a respeito do fato.   

Os telejornais brasileiros são ainda em muitos 

casos, a principal, quando não a única, fonte de 

informação da população, o que torna ainda mais 

importante a forma como as questões relacionadas a 

representatividade dos imigrantes são tratadas. E, como 

nos outros meios de comunicação, as notícias que são 

exibidas passam por filtros, escolhas feitas baseadas em 

motivos objetivos, como o tempo e horário de exibição, e 

também subjetivos, fundamentados em decisões 

organizacionais, pessoais e editoriais.   

  

A seleção das notícias é um processo complexo que se 

desenvolve ao longo de todo ciclo de trabalho, realizado em 

diferentes etapas, desde as fontes até o redator, editor, e 
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com motivações que não são todas imediatamente 

imputáveis à necessidade direta de escolher as notícias a 

transmitir (Pereira Jr, 2000, p.84)  

  

 Barros Filho (2002) chama a atenção para o fato 

de que os meios de comunicação possuem formas 

padronizadas e conservadoras para produção de notícia, 

sendo que os critérios se comportam de modo quase 

permanentes e próprios ao valor noticia gerados durante 

o processo de evolução do jornalismo. É a partir deste 

direcionamento que jornalistas e editores escolhem os 

assuntos considerados relevantes para publicação.   

Para o autor é a repetição dos acontecimentos que 

estabelece o eidos e o habitus jornalístico, ou seja, no 

surgimento de uma rotina, mecanizam-se procedimentos 

que acabam por gerar novos padrões estabelecidos pela 

linha editorial da empresa jornalística.   

   

Por isso, essa rotina tende a conservar-se, isto é, a se 

reproduzir e, portanto, a se repetir. A rigor, os 

procedimentos e as ações jornalísticas socializam porque 

se repetem e se repetem porque socializam. Por isso, a 

relativa estabilidade de posições no espaço de produção da 

notícia se converte numa estabilidade, igualmente relativa, 

de práticas próprias a esse espaço. (BARROS FILHO, 2002, 

p.163)  

   

Para Traquina (2005) os membros de uma 

profissão se desenvolvem como um grupo separado 

criando seu próprio ethos. No meio jornalístico esse ethos 

se desenvolveu quase como uma mitologia sobre a função 

jornalística, onde o jornalista como autor/produtor da 

notícia era visto como um guardião do cidadão.   

  

Num processo circular entre os membros da comunidade 

interpretativa e a sociedade democrática, o jornalismo foi 

definido como o preenchimento de certa funções na 

sociedade, ou se preferirem, no cumprimento de papeis 

sociais bem precisos. (TRAQUINA, 2005, p.125)  

  

 No entanto, Barros Filho enuncia que mesmo os 

cursos de jornalismo preconizando a isenção do sujeito e 

de seu repertório, na análise dos fatos a serem 

noticiabilizados, as empresas jornalísticas, ao recrutarem 

novos profissionais em seus programas de treinamento, 

acabam por moldar o futuro profissional ao eidos local e 

que logo estes mesmo profissionais estarão estabelecidos 

e estabelecendo o habitus empresarial.  

  

A PRODUÇÃO DA NOTÍCIA NO TELEJORNALISMO   

  A produção de um telejornal inicia-se muito 

antes do horário em que será exibido. Essa elaboração tem 

início com a reunião de pauta que pode ser aberta a 

participação de todos os que fazem parte da redação. Um 

bom trabalho em equipe permite que todos deem opinião 

sobre temas e formatos a serem utilizados durante o 

programa telejornalístico. Nessa fase inicial do processo 

fica estabelecida a noticiabilidade da informação que se 

deseja apresentar.   

Pereira Jr. (2000) reforça a teoria de que durante 

o processo de produção da notícia encontram-se quase 

como antagonistas a cultura profissional e as limitações 

estabelecidas pela organização para qual se trabalha. 

Sendo que a mediação entre estes dois fatores estabelece 

o conjunto de critérios que vão determinar se aquele tema 

é ou não noticiável. Sobre o critério de noticiabilidade Wolf 

estabelece o seguinte:  

  

Pode-se também dizer que a noticiabilidade corresponde 

ao conjunto de critérios, operações e instrumentos, com os 

quais os órgãos de informação enfrentam a tarefa de 

escolher, cotidianamente, de um entre um número 

imprevisível e indefinido de fatos, uma quantidade finita e 
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Deste modo, fica evidente que o primeiro filtro já 

ocorre neste estágio da escolha do que é ou não um fato 

jornalístico. O termo gatekeeper foi utilizado pela prima 

vez com cunho jornalístico por David Manning White em 

1993 e se referia, de acordo com a explicação de Pereira 

Jr, aos diversos portões (gates), pelos quais o jornalista 

seleciona se uma informação será ou não noticiada. White 

é citado por Pereira Jr afim de fornecer a seguinte 

explicação:  

  

Segundo White, o processo de seleção é subjetivo e 

arbitrário, com decisões dependendo muito de juízos de 

valor baseados no conjunto de experiências, atitudes e 

expectativas do gatekeeper. As pesquisas que se seguiram 

realçaram o aspecto de, na seleção e na filtragem das 

notícias, as normas ocupacionais parecerem mais fortes 

 

  

O autor comenta que a seleção das notícias é 

apenas um dos processos na elaboração de um jornal 

diário que ainda conta com a captação das informações e 

a apresentação das mesmas. Dentro do processo de 

captação das informações um agente se torna 

fundamental para a qualidade do material produzido: as 

fontes. Para Wolf (2002) apesar da importância primordial 

das fontes ainda existe uma tendência a destacar a 

função do jornalista em detrimento a essencialidade das 

fontes, e também que a escolhas destas fontes não se 

estabelece de modo casual ou arbitrária.  

  

Os estudos sobre newsmaking deram a conhecer este 

aspecto suficientemente claro e incontroverso: a rede de 

fontes que os órgãos de informação estabelecem como 

instrumento essencial para seu funcionamento, reflecte, 

por uma lado, a estrutura social e de poder existente, por 

outro, organiza-se a partir das exigências dos 

 

  

A rotina da produção jornalística ainda conta com 

um elemento: o tempo. Na verdade, é com a escassez do 

tempo que se lida a maior parte do tempo que modifica a 

configuração final do produto notícia que vai ser 

apresentado ao público receptor. Para Wolf se durante o 

processo inicial da construção da notícia pretende-se 

retirar dela todo a carga histórico-social em que está 

inserida, é durante o processo de edição e apresentação 

que estes itens lhe são devolvidos de maneira a estarem 

coordenados ao formato tele jornalístico. As informações, 

sons e imagens são devidamente selecionadas a fim de 

compor uma narrativa, que mesmo primando pela síntese 

e brevidade, possua ritmo, começo, meio e fim, além de 

também haver a necessidade de continuação entre as 

matérias apresentadas  

  

A fragmentação dos conteúdos e da imagem da realidade 

social situa-se, exatamente, entre esses dois movimentos: 

por um lado, a extracção dos acontecimentos do seu 

contexto; por outro a reinserção dos acontecimentos 

noticiáveis no contexto constituído pela <confecção>, pelo 

formato do produto informativo. (WOLF, 2002, p. 244)  

  

Wolf é enfático ainda ao dizer que o processo de 

tratamento não deve ser mostrado ao grande público, pois 

acabaria com a convicção de que os noticiários tem como 

função essencial, apenas descrever o fato, e não a 

construção do fato noticioso.   

  

ESTUDO DE CASO: JORNALISTAS E A PAUTA SOBRE 

IMIGRAÇÃO  

 Como forma de perceber qual a proximidade dos 

jornalistas de televisão com o tema das migrações 

internacionais e que elementos da rotina produtiva 

contribuem ou dificultam a discussão do assunto, foi 
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realizada uma sondagem com 20 jornalistas, entre 

pauteiros, repórteres e editores, das emissoras 

paranaenses RIC, afiliada Record, e RPC, afiliada Globo. O 

questionário com 24 perguntas abrange informações 

gerais sobre o jornalista, como sua cidade de origem, 

tempo de formação e cursos de pós-graduação, tempo de 

experiência na área e o cargo que ocupa atualmente, e 

também questões relacionadas à proximidade com o tema 

da imigração atual. Assim, foram formuladas perguntas 

específicas sobre o conhecimento e convivência com 

estrangeiros. A distinção entre ter conhecidos imigrantes 

e conviver com eles é importante para observar o grau de 

proximidade com a problemática. Outras perguntas se 

direcionavam mais às questões da rotina produtiva, como 

a busca de informação sobre o tema, sua importância, a 

frequência e suficiência da cobertura, as temáticas mais 

tratadas quando o assunto aparece, as editorias em que 

se enquadram e as principais dificuldades encontradas no 

tratamento. Sobre os auxílios no desenvolvimento dos 

materiais sobre o tema, foram questionados sobre a 

existência de algum tipo de apoio pessoal na redação ou 

de materiais como códigos deontológicos.   

As rotinas jornalísticas, em especial a televisiva, 

condicionam os profissionais a uma série de ações que se 

acumulam com o passar do tempo e que, muitas vezes, 

não se consegue encontrar a origem. A seleção das 

notícias está intrinsecamente relacionada à rotina que 

cada meio impõe aos seus jornalistas. Falta de tempo, 

principalmente por conta do deadline dos telejornais, 

derrubam assuntos, que são excluídos ou substituídos 

pelos mais importantes. Mas que características fazem 

com que um assunto seja considerado mais importante 

que outro? Os critérios de noticiabilidade são parte da 

formatação do pensamento de um jornalista na hora em 

que seleciona a notícia, embora esse ato seja bastante 

subjetivo e pessoal. Seu perfil pode influenciar na escolha. 

Dos 20 jornalistas entrevistados, metade são migrantes, 

ou seja, vieram de outra cidade para morar em Curitiba. 

Embora este trabalho tenh o foco principal no tema dos 

fluxos internacionais, é importante considerar a visão do 

jornalista como um descobridor do local em que vive. A 

maioria têm mais de 10 anos de atuação no mercado, o 

que demonstra experiência, e metade possui uma pos-

graduação.  

Considera-se, neste estudo, assim como Traquina 

(2005), que o grupo de jornalistas, a partir do seu próprio 

ethos, observa o mundo de forma peculiar. Se ele é 

entendido como um profissional que trabalha na defesa 

do cidadão, é preciso que, para que isso seja realmente 

colocado em prática, ele conheça esse cidadão. Assim, é 

muito mais fácil que um jornalista seja engajado em 

propor pautas sobre adoção de crianças, por exemplo, se 

ele teve essa experiência: tendo ele adotado ou sendo filho 

adotivo, ou conhecido um caso bastante próximo. O 

mesmo ocorre com os imigrantes, com a diferença que, 

neste caso, as questões socioeconômicas e culturais são 

um elemento a mais no jogo da proximidade. Se 

consideramos que os imigrantes, principalmente oriundos 

de países pouco desenvolvidos, chegam, agrupam-se entre 

seus compatriotas e ocupam postos de emprego não 

qualificados, já encontramos aí a distância entre eles e os 

as pautas jornalísticas, mas é inegável que a intimidade 

com determinados temas facilitam a proposição de temas 

para cobertura da mídia. No caso dos 20 jornalistas 

entrevistados, 17 dizem conhecer estrangeiros mas 
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somente seis convivem diretamente com eles. Entre as 

nacionalidades mais citadas estão os argentinos (6) e 

cidadãos europeus (10) como portugueses, franceses e 

italianos. Dois dizem conhecer haitianos e três, nacionais 

do continente africano como angolanos e senegaleses. 

Nesse sentido, conviver com os imigrantes e observar suas 

dificuldades, seja na questão do idioma, na busca por seus 

direitos como estrangeiros, acesso aos serviços básicos 

como educação e saúde, e outros problemas enfrentados, 

principalmente pelos que possuem poucas condições 

econômicas ou chegam como refugiados, poderia suscitar 

a discussão pública sobre o tema.   

Em consequência da ação dos jornais, da televisão e dos 

outros meios de informação, o público sabe ou ignora, 

presta atenção ou ignora, realça ou negligencia elementos 

específicos dos cenários públicos. As pessoas têm 

tendência para incluir ou excluir dos seus próprios 

conhecimentos aquilo que os mass media incluem ou 

excluem do seu próprio conteúdo. Além disso, o público 

tende a atribuir àquilo que esse conteúdo inclui uma 

importância que reflecte de perto a ênfase atribuída pelos 

mass media aos acontecimentos, aos problemas, às 

pessoas (Shaw, 1979: 96 apud  Wolf, 1999: 62)   
  

Sobre a busca de informações acerca do tema da 

imigração recente no Paraná, 15 jornalistas dizem estar a 

par dos acontecimentos e suas repercussões e todos 

consideram esse tema importante ou muito importante. 

14 dizem já terem feito alguma cobertura sobre assuntos 

relacionados à imigração mas que isso é bastante 

esporádico. Três nunca fizeram nada a respeito. Nove 

concordam que a cobertura é insuficiente, os outros 11 

acreditam estar dentro do normal. Todos os que cobriram 

o tema dizem tê-lo feito sobre a imigração atual e não 

sobre a os estrangeiros fundadores de cidades e regiões. 

Os temas tratados são, geralmente, relacionados às 

editoriais de economia, política e cultura, sendo emprego 

e a integração os assuntos mais abordados, seguidos de 

políticas migratórias e festividades.  

Se comparados às análises feitas nos últimos 

anos sobre a visibilidade da temática na mídia, estes 

dados mostram uma discrepância. O monitoramento de 

mídia feito por este grupo de Iniciação Científica (MIZGA; 

STROPARO; JAVORSKI, 2013 e MIZGA; JAVORSKI; ARAÚJO, 

2014) evidencia que o assunto é pouco explorado, 

principalmente do ponto de vista humanitário, já que não 

se contextualiza a problemática. A maioria das 

reportagens mostra o interesse pelas notícias negativas, 

muitas delas provenientes das editorias policiais. Durante 

os quatro meses de análise em 2014, por exemplo, 

observou-se uma maior intensidade aos valores-notícias 

relacionados à mortes e outros problemas ligados à 

violência, como tráfico de drogas, tráfico humano, etc. 

Desta forma, como demonstrado nas peças encontradas, 

há uma tendência em se enquadrar as notícias sobre 

estrangeiros e imigrantes de forma negativa. Com isso, ao 

transferir o tratamento negativo da informação em geral 

multiculturalidade, converte-se quase toda notícia em 

fonte geradora de estereótipos, como observa Zapata-

Barrero (2004). Assim, essas notícias acabam sendo 

canais de mediação entre o racismo institucional e o 

racismo social. O autor acredita que a mídia retroalimenta 

os estereótipos. Ela não só cria uma má imagem, mas 

também contribui para a sua consolidação e manutenção 

ao longo do tempo.  

Sobre as dificuldades na abordagem sobre o 

assunto, em questão de múltipla escolha, 17 acreditam 

que o assunto não é mais explorado por falta de tempo 

ou espaço nos telejornais, 11 encontram como principal 
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empecilho a busca por fontes e por dados oficiais. Seis 

dizem ser muito difícil encontrar personagens imigrantes 

e quatro dizem que o assunto é de pouco interesse da 

audiência. Três comentam a complexidade do tema e dois 

dizem que foge da linha editorial da emissora. Isso é 

bastante perceptível na análise do conteúdo informativo, 

já que os imigrantes quase nunca aparecem como fonte, 

somente as vozes oficiais ocupam o noticiário. O difícil 

acesso às fontes migrantes acontecem por diversos 

fatores: porque elas não fazem parte do círculo social do 

jornalista, porque geralmente não falam bem o idioma (o 

que dificulta o primeiro contato telefônico, por exemplo), 

porque não se organizam a ponto de manifestar-se na 

exigência de direitos, etc. Por isso, esses cidadãos 

aparecem muitas vezes ligados a assuntos factuais: o 

acidente de trabalho que envolve um trabalhador 

estrangeiro, a violência sofrida pelo ou por um imigrante, 

a chegada em massa em locais do eixo das grandes 

emissoras (Rio-São Paulo). A lógica do mercado, com 

escassez de tempo e pessoal e o acúmulo de funções, 

também contribui para que os temas sejam generalizados 

e que se particularizem com mais intensidade os efeitos 

negativos da multiculturalidade. Nesse sentido, a busca 

por fontes torna-se difícil, já que para encontrá-las, 

muitas vezes, é preciso sair da redação  ato raro para 

um pauteiro.   

Sobre o auxílio no tratamento do tema, 12 dizem 

que a empresa segue um manual, código deontológico ou 

algo similar, mas 16 dizem que na prática não há 

nenhuma indicação sobre como proceder quando fala-se 

de imigração ou diversidade cultural. Por fim, 17 

acreditam que um código ou manual seria uma 

ferramenta útil para evitar erros ou imprecisões na hora 

de tratar desses temas.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 As emissoras de televisão, como os outros 

veículos de comunicação, são empresas e por isso visam 

a melhor colocação no ranking da audiência. O formato 

empresarial estabelece uma rotina na redação que se 

ocupa do acontecimento sem aprofundá-lo, sem 

contextualizá-lo. É o que acontece também no caso do 

tema da imigração. A falta de espaço no telejornal e 

também a falta de tempo para pautas mais trabalhadas, 

colocam as notícias sobre essas minorias sempre de forma 

rápida, geralmente por meio de fatos acidentais. Entender 

porque se deslocam, como viagem e o que esperam do 

lugar onde chegam é raro no telejornalismo. A sondagem 

com os jornalistas mostra que, embora se preocupem com 

o tema, a inserção fica aquém do desejado. Em meio a 

tantos factuais, a questão dos fluxos migratórios perde 

força na pauta. Mas é também pela falta de conhecimento 

mais próximo sobre o tema que o jornalista acaba por não 

inseri-lo no cotidiano das notícias. Há uma série de 

critérios de noticiabilidade, como observa Wolf (2002), por 

meio dos quais as notícias são escolhidas. E nem sempre 

o filtro, ou gate, é tão objetivo. Quem faz essa seleção leva 

em conta preferências pessoais, mas também normas 

ocupacionais (PEREIRA JR, 2000). É no caso dos filtros de 

caráter pessoal que pode estar o conhecimento sobre a 

imigração, sobre os imigrantes.   

Também a forma como deve-se tratar o tema, 

outro fator que intimida a proposição de pautas sobre 

imigração, é levada em conta quando os jornalistas 

refletem sobre sua rotina. Para eles, é importante que 
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exista um código de ética ou manual de boas práticas que 

aponte os caminhos corretos no tratamento da 

informação e traga mais segurança para o profissional 

que pretende trabalhar a temática nas pautas e 

reportagens.  
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Resumo 

Dois grandes ataques terroristas marcaram cicatrizes irreversíveis na 

história social e política francesa em 2015. Em comum, ambos foram 

Islamic State of Iraq and Syria). Nesta trilha, o 

objetivo deste trabalho é responder a seguinte pergunta: existe relação 

tangível entre os ataques perpetrados contra a França em 2015 e o 

crescimento da visibilidade do Isis entre os internautas que buscam 

notícias? Formulamos três hipóteses: (I) ambos os ataques geraram 

aumentos maciços no nível de interesse dos internautas pelo Isis. (II) 

Considerando que o segundo evento deixou um número maior de 

vítimas, é provável que tenha gerado mais efeito sobre o interesse dos 

internautas pelo Isis. (III) O não só a visibilidade do Isis, mas interesse 

pela religião islâmica também foi afetado pelos atentados contra Paris. 

Para testar nossas hipóteses, medimos com o Google Trends o interesse 

dos internautas por notícias no período de dezembro de 2014 até 

fevereiro de 2016, em 92 países.  

 

Palavras-chave: Isis, atentados terroristas, França, islã. 

 

Abstract 

In 2015 2 terrorist attacks have left deep scars on French social and 

political history. In common, they were both executed by the "Isis" 

(Islamic State of Iraq and Syria). The aim of this paper is to answer the 

following question: is there significant relationship between the attacks 

perpetuated against France in 2015 and the growing visibility of Isis 

among surfers who seek news? Formulate three hypotheses: (I) both 

attacks have generated massive increases in the level of interest of 

Internet users by Isis. (II) Whereas the second event left a greater 

number of victims are likely to have generated more effect on the 

interest of netizens by Isis. (III) The not only the visibility of Isis, but 

interest in Islamic religion has also been affected by attacks on Paris. 

To test our hypothesis, we measured with Google Trends interest from 

netizens for news in December 2014 period until February 2016, in 92 

countries. 
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Introdução 

Em 2015, dois ataques terroristas de grandes 

proporções marcaram chagas profundas na história social 

e política da França. Em comum, ambos foram traçados 

pelo Islamic State of Iraq and Syria) e executados 

na mesma cidade, Paris. Nesse diapasão Natasa Golo 

(2015) afirma que, o Estado Islâmico utiliza de ataques 

violentos como um3a estratégia de atuação em uma arena 

de conflito político para que o efeito atinja um volume que 

ultrapasse o número de vítimas que são fisicamente 

alvejadas. A grande quantidade de indivíduos que deixam 

a Europa (e outras partes do mundo) para se juntar as 

fileiras do Estado Islâmico no Oriente Médio sinaliza que 

esses métodos são eficientes de alguma forma.  

Natasa Golo (2015) pontua que, compreender o 

modus operandi dos terroristas, é preciso organizar um 

programa de pesquisa capaz de contabilizar também o 

escopo com que os indivíduos são atingidos direta e 

indiretamente pela atuação de grupos. Isso demanda a 

composição de um arcabouço epistemológico 

interdisciplinar que contenha contribuições de disciplinas 

como ciência política, psicologia, linguística, ciência da 

computação, comunicação social e estatística. 

O trabalho proposto é uma contribuição para o 

avanço epistemológico e empírico desta seara. Nesta 

linha, o objetivo desta pesquisa é responder a seguinte 

pergunta: existe uma relação tangível entre os ataques 

efetuados contra a França em 2015 e o crescimento da 

visibilidade do Isis entre os internautas que buscam 

notícias? Considerando o caráter e a amplitude dos 

2  Estudante do curso de bacharelado em Relações Internacionais no 

Centro Internacional de Curitiba (UNINTER), wellingtonmaia10@hotmail.com. 

3  
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ataques, e pelo fato de terem sido realizados em um curto 

hipóteses:  

Hipótese - (I) Ambos os ataques geraram 

aumentos maciços no nível de interesse dos internautas 

pelo Isis.  

Hipótese - (II) Considerando que o segundo evento 

foi potencialmente mais devastador (no que tange a 

quantidade de vítimas), é provável que tenha 

impulsionado mais o interesse dos internautas pelo Isis.  

Hipótese (III) Não só a visibilidade do Isis, mas o 

interesse pela religião islâmica também foi afetado pelos 

atentados contra Paris.  

Para testar nossas hipóteses, medimos o 

interesse dos internautas por notícias no período de 

dezembro de 2014 até fevereiro de 2016 em 92 países 

utilizando o motor de busca reversa Google Trends.  

 

 

O objetivo
4
 deste novo terrorismo difere do antigo, 

visto que a independência e autodeterminação, que 

lastreou o objetivo dos antigos grupos, fora solapada. 

Entretanto, a religião é um aspecto poderoso do novo 

terrorismo, algo já observado por Hoffman no final dos 

anos 1960. Dentro do paradigma do novo terrorismo, um 

ponto crucial é o uso da tecnologia da informação como 

um meio não só ferramental para apresentar sua causa 

                                            
4 Em última instância a origem do Estado Islâmico é a Al-Qaeda, onde Osama 

bin Laden demonstrava aspirar o efetivo estabelecimento de um estado 

governado pelas leis da Sharia. Nessa rota, é visível que o uso da violência 

icada como um meio para glorificar os 

2013). 

O terrorismo é, num sentido amplo, um ato 

psicológico que é esquadrinhado por meio da violência ou 

de ameaça A este respeito, a maior parte das estratégias 

terroristas é destinada a causar danos aos símbolos 

públicos e ou inspirar medo. Um fator que é quase sempre 

de ampliar o impacto dos ataques sobre o agendamento 

midiático. Logo, é dizer que as operações terroristas têm 

como objetivo manipular as percepções populares e 

indubitavelmente a principal ponte mais eficiente para 

atingir esse objetivo é a mídia. Para os diversos grupos 

terroristas (como os que professam motivações políticas, 

religiosas e ou seculares), existe uma correspondência 

entre o tipo de alvo e o conceito simbólico de autoridade. 

Como alvos comuns, podemos citar escritórios do governo, 

bancos, companhias aéreas, grandes corporações e outros 

que estabelecem relações diretas com a ordem 

estabelecida. Os grupos terroristas religiosos também 

seguem essa inclinação, porém nesse caso, é ainda mais 

forte a tal relação. Isso levando em conta que existe uma 

preocupação em realizar ataques que tenham grandes 

proporções, ou seja, que consigam atingir fisicamente o 

maior número de pessoas, da forma mais letal e violenta 

possível (CRUMPTON, 2006).  

O terrorismo de cunho religioso começa a se 

expandir em ritmo exponencial no começo do século XXI. 

Três décadas atrás nenhuma das 11 maiores organizações 

muçulmanos e facilitar a unificação do califado. Contudo, a ideologia do Isis 

não é aquela projetada na autodeterminação (como foi o caso dos terroristas, 

em sua maioria, da década de 1960 até o final dos anos 1980). Porém ainda 

assim, a religião é usada como lastro para adoção de violência significativa 

como um dos pilares de uma agenda politica particular (NEUMANN, 2013). 
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terroristas internacionais eram religiosamente orientadas. 

Já em 2004, praticamente metade dos grupos terroristas 

identificáveis ativos eram classificados como religiosos. A 

variável independente religião é ainda mais determinante 

quando falamos de organizações que praticam ataques 

suicidas.  

Neste interim é fato que o Isis adquiriu uma 

ideológico, consegue atrair estrangeiros para serem 

combatentes
5
 jihadistas e potenciais colaboradores da 

terroristas (diferente de empresas formais) dependem de 

fontes diversificadas (na maior parte das vezes ocultas) 

de financiamento para sobreviverem. 

 

Tabela 1. Financiamento organizações terroristas 

Contribuições 

diretas dos 

indivíduos 

participantes. 

Doações 

intencionais de 

fundações de 

caridade. 

Patrocínio estatal. 

Negociações com 

empresas 

legítimas. 

Negociações com 

grupos 

criminosos. 

*** 

Fonte: adaptado de SHAPIRO, 2007. 

 

Um dos principais desafios que ad hoc uma 

organização terrorista enfrenta reside na seleção de 

                                            
5 O estilo de vida de um terrorista, embora não seja particularmente atraente 

para os membros de sociedades estáveis, pode proporcionar recompensas 

emocionais, físicas e sociais. Dentro das recompensas emocionais podemos 

elencar sentimentos de notoriedade, poder e pertencimento de grupo. Uma 

das conclusões mais importantes da psicologia social é de que a intensa 

ilegal) é intensa, satisfatória e, em larga medida, baliza o comportamento de 

seus membros. Claro que isso não exclui a variável racionalidade econômica, 

nesse caso, podemos destacar que como possíveis recompensas o dinheiro, 

1970 e 1980, Abu Nidal e muitos outros combatentes descartaram suas 

membros, isso porque aqueles indivíduos que estão menos 

comprometidos, por vezes, são os mais susceptíveis á 

sobreviverem e escalarem nas teias da hierarquia do 

grupo (SHAPIRO, 2007). Mesmo possuindo uma maioria 

de recrutas do oriente, o Estado Islâmico também se 

mobiliza de forma heterogênea buscando conquistar 

simpatizantes no ocidente, principalmente na Europa.  

 

 

Estado Islâmico: informação e ação 

A organização do Estado Islâmico não é só ampla 

no sentido militar, mas também no âmbito técnico e 

burocrático, em um nível de sofisticação historicamente 

inédito. O grupo não conta apenas com guerrilheiros, mas 

também com profissionais de áreas técnicas. Neste 

esquadro de forças jihadistas, pode- -

aliciadores especializados em mídias sociais que são 

ciberespaço. O Isis utiliza as redes sociais considerando 

seu potencial de alcance, e por ser conivente ao seu 

público alvo. Dados do Pew Research Center mostram que 

89% dos adultos entre 18  29 anos utilizam mídias 

sociais como Facebook, Twitter ou até mesmo o Youtube.  

O Isis também usa o ciberespaço
6
 para 

amedrontar as potências ocidentais e essa (uma forma de 

motivações ideológicas e foram trabalhar como mercenários para 

patrocinadores privados (CRUMPTON, 2006).  

6 Esse desiderato se plasma nos resultados de um estudo do Brookings 

Instituion, onde se corroborou que pelo menos 46 mil contas no Twitter (entre 

setembro e dezembro de 2014) era de apoiantes do Estado Islâmico. Em outro 

estudo mais recente, Moriarty (2015) analisou 1 milhão de meio de tweets 

postados entre agosto de 2014 e abril de 2015 por mil e quinhentas contas 

de Twitter supostamente associadas ao Isis. Estes dados foram comparados 

a uma base de dados com 700mil Tweets (em árabe), postados por contas 

acreditadas como de não simpatizantes do Estado Islâmico. Os resultados 

mostraram que as contas associadas ao Isis detêm um padrão anômalo de 
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ameaça que se mostra cada vez mais eficiente no século 

XXI) Basicamente, ele espalha sua mensagem com o 

intuito de incentivar indivíduos (sobretudo jovens) á 

apoiarem a organização, viajando para o Oriente Médio 

para participar como combatente, lutando lado a lado com 

outros jihadistas. O grupo têm ainda induzido 

simpatizantes, de outras partes do mundo, a cometerem 

As evidências empíricas indicam que a propaganda do Isis 

agora está mais direcionada para os ocidentais, mais 

2015).  

Podemos enumerar pelo menos quatro variáveis 

independentes relevantes para estimular indivíduos a 

participarem do Estado Islâmico: (I) estes grupos podem 

do Isis sensibiliza, sobretudo jovens ocidentais, que estão 

desiludidos e que tem baixo sentimento de engajamento 

social com sua comunidade domicílio; (II) o Isis opera 

como uma máquina de propaganda sofisticada atingindo 

todos os níveis de comunicação (desde os meios 

tradicionais como Tv, Radio, Jornais, até Redes Sociais e 

níveis mais obscuros como a Deep Web); (III) existe um 

argumento qu

discurso de Abu Bakr al-Baghdadi, onde os muçulmanos 

são chamados para virem de todos os lugares para que se 

possibilidade, mas uma obrigação religiosa; (IV) existem 

evidências de que o Isis utiliza mulheres como 

                                            
participação em relação ao grupo de controle, visto que: (I) de forma geral, 

as contas do Isis tiveram menor ocorrência de retweets; (II) os picos 

(temporais) de tweets das contas associadas ao Isis parecem ser mais 

sensíveis a eventos regionalmente relevantes; (III) o conjunto de evidências (I) 

recrutadoras de meninas adolescentes americanas e 

europeias (BLAKER,  2015).  

 

Atentados contra a França 

Outro fator que diferencia o Isis de outros grupos 

é sua maneira de espalhar ondas de terror, considerando 

que os ataques são perpetrados sem aviso prévio e são 

amplamente fatais. Ataques como os que ocorreram no 

jornal satírico Charlie Hebdo ou na casa de shows Bataclan 

confirmam esta premissa. Nessa lógica Natasa Golo 

(2015) argumenta que o Estado Islâmico, ao atingir de 

forma fatal um grande número de vítimas, tem como 

quantidade de indivíduos que deixam a Europa (e outras 

partes do mundo) para juntarem-se as fileiras do Estado 

Islâmico no Oriente Médio sinaliza que esse método é 

eficiente.  

terroristas (dois em Paris e um em Copenhague). Houve 

um total de 150 mortos e aproximadamente 395 feridos. 

No ano seguinte, um ataque em Bruxelas, matou 32 

pessoas e feriou outras 315. Estes eventos demostram que 

os jihadistas estão se tornando mais especializados, 

violentos e ousados, Logo, representam uma ameaça 

grave para o mundo, em especial para comunidade 

européia. A mobilização de muçulmanos ocidentais em 

apoio ao Estado Islâmico não tem precedente, mesmo 

quando comparamos com os antecedentes históricos do 

Afeganistão (década de 1980), da Bósnia e Chechênia 

e (II) sugerem que a maioria das contas do Isis possivelmente é utilizada por 

humanos e não máquinas (bots). Além disso, as contas não se comportam 

de forma unificada (o que seria padrão em um cenário com muitos bots) 

(MORIARTY, 2015). 
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(década de 1990) e do Iraque, Somália e Afeganistão 

(década de 2000). No final de 2014 provavelmente mais 

de 5 mil combatentes europeus viajaram para a Síria e 

para o Iraque para se juntarem as fileiras do Estado 

Islâmico (BONINO, 2016).  

Como o mundo está cada vez mais 

oportunidades para que organizações terroristas realizem 

ataques. Por este ângulo, é indubitável que o risco de 

terrorismo aumentou especialmente em megaeventos 

esportivos. O ataque na Maratona de Boston, por exemplo, 

é um dos muitos perpetrados pelo Estado Islâmico com o 

objetivo de gerar agendamento na mídia para sua 

organização e sua ideologia (GALILY et al., 2016). No caso 

do Estado Islâmico, um fator crítico que não pode ser 

ignorado, reside em sua estrutura descentralizada que 

proporciona grande capacidade de executar operações 

jihadistas individuais por simpatizantes não filiados que 

residem no ocidente. Este fator alertou as agências de 

segurança em todo o Ocidente, levando os peritos a se 

indagarem sobre a necessidade de formulação de 

respostas políticas, diplomáticas e militares (BONINO, 

2016).  

Nesta pesquisa, adotaremos o padrão de 

epistemologia para a pesquisa de mídia transnacional, em 

um contexto global. Nesta acepção, é dizer que o 

jornalismo global é um estilo de notícia que explora a 

perspectiva global a fim de investigar as pessoas em 

diferentes partes do mundo, que estão interligadas em 

suas ações, práticas, condições de vida e assim por diante. 

Em uma arena de notícias globais emergentes, as práticas 

de coleta de dados orientam os jornalistas para além das 

fronteiras domésticas. Neste diapasão de hiperconexão, o 

jornalismo navega entre sua 

alinhado ao território doméstico e uma perceptiva 

horizontal, caracterizada por um ponto de vista mais 

cosmopolita, pluralista e global, algo que transcende as 

delimitações estreitas dos estados nacionais (WARD, 

2005; BERGLEZ, 2008).   

 

Estudando pegadas no mundo virtual 

Uma grande variedade de disciplinas das ciências 

sociais tem experimentado a utilização de novas fontes de 

dados, como a internet por exemplo. Podemos destacar 

pelo menos três características fundamentais da Big Data: 

(I) as fontes estão disponíveis em tempo real o que oferece 

uma vantagem na previsão imediata ou identificação de 

tendências econômicas e sociais. (II) Nas últimas décadas 

um enorme manancial de dados sobre o comportamento 

humano começou a se tornar disponível, solapando o 

universo até então composto de observações rasas sobre 

o comportamento. A granularidade dos dados aumenta o 

escopo de compreensão de ações individuais. (III) Tais 

dados envolvem muitas vezes aspectos do comportamento 

humano que são difíceis de observar, como por exemplo, 

conexões pessoais (como as previstas em mídias sociais) 

-

MEYER, 2014).  

 

Metodologia 

Para estudar as pegadas relacionadas ao 

interesse dos internautas por noticias, utilizamos a 

ferramenta Google Trends. Segundo Moraes e Santos 

(2013, 2016) o Google Trends é uma ferramenta gratuita 
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do Google trabalha com índices padronizados relativos e 

não com valores absolutos. O índice escalado de 0 a 100 

é composto por uma normalização. De forma geral, a 

ferramenta gera para download dados relativos à 

distribuição temporal e espacial de interesse por 

determinado termo ou tópico, em praticamente todos os 

países, considerando o período de 2004 em diante. Este 

tipo de metodologia é relevante considerando que ao 

realizar pesquisas no motor de busca do Google os 

indivíduos retransmitem ativamente informações sobre 

sua identidade, seus interesses e comportamentos para 

um maciço banco de dados (MORAES; SANTOS, 2016).  

Consideramos utilizar o Google Trends nesta 

pesquisa levando em conta que o Google é o motor de 

busca mais utilizado do mundo, onde pelo menos 70% das 

buscas on-line são feitas através dele. Por esta razão, os 

dados do Google Trends, tendem a apresentar um retrato 

preciso e dinâmico sobre a temporalidade e a distribuição 

espacial de interesse registrado em pesquisas. Em nossa 

frequência consideramos apenas as entradas realizadas 

News Search

relacionadas apenas a notícias. Consideramos nesse 

sentido três frequências do tipo Beta
7
, sendo elas: (1) 

Paris, (2) ISIS, (3) Islão (religião). Segundo, Zhang e 

Hellmueller (2016), dada a natureza global (e radical) 

desta crise internacional veiculada pelo Isis, é importante 

estudar o papel das redes de notícias globais em cobrir a 

ameaça do Estado Islâmico. Porém, diferente de Zhang e 

                                            
7 A frequência do tipo Beta considera não só o termo diretamente, mas sim 

todo agregado de termos correlatos, mesmo que de idiomas e grafias 

distintas, o que torna os dados mais robustos e representativos. 

geográfico a principio compreendeu todos os países onde 

existe o serviço do Google, contudo, consideramos apenas 

92 países onde houve uma frequência relevante, com 

países distribuídos nos seis continentes. 

A frequência de dados compreende o período de 

dezembro de 2014 (um mês antes dos atentados contra o 

Charlie Hebdo), até fevereiro de 2016 (num total de 64 

semanas). Para todos os testes executados no SPSS versão 

21 (Statistical Package for the Social Sciences), 

considerando um intervalo de confiança de 95%. 

 

Resultados 

 

Gráfico 1. Volume aproximado de entradas no Google 

 

Fonte: os autores 

 

Segundo os dados elencados no Gráfico 1, durante 

o ano de 2015, houve nos motores de busca do Google 

pelo menos 897 milhões de entradas diretamente 

relacionados aos atentados de Paris. Para melhor 

compreender essa dinâmica, e uma possível relação com 

o interesse por notícias do Estado Islâmico e do islão, 

traçamos frequências de interesse, como elencamos no 

Gráfico 2.  
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Gráfico 2. Frequências de interesse França. Isis e Islão 

 
 

Fonte: os autores.  

 
 Visualmente, é possível dizer que a 

segunda hipótese é relevante, vide que no período em que 

ocorreu o segundo atentado contra a França, verifica-se a 

maior frequência de interesse pelo Islão de todo período. 

Para melhor compreender o padrão de distribuição destas 

faixas de interesses elencadas traçamos a seguir uma 

estatística descritiva (Tabela 2). 

 

 

Tabela 2. Estatística descritiva 

 
França Islão ISIS 

N 
Válido 64 64 64 

Ausente 0 0 0 

Média 12,45 4,83 20,80 

Moda 9 4a 16 

Modelo padrão 10,960 ,985 12,673 

Mínimo 7 4 10 

Máximo 76 9 100 

 

a. Há várias modas. O menor valor é mostrado  

Fonte: os autores. 

 
O primeiro fator que se destaca é o fato de que, 

no período da nossa análise (64 semanas), a média de 

interesse pelo Isis é maior do que o observado em relação 

à França e pelo Islã. A seguir traçamos correlações 

utilizando o índice de Pearson (Tabela 3).  

Tabela 3. Correlações 

 França Islão ISIS 

França 

Correlação de Pearson 1 ,684** ,688** 

Sig. (2 extremidades)  ,000 ,000 

N 64 64 64 

Islão 

Correlação de Pearson ,684** 1 ,680** 

Sig. (2 extremidades) ,000  ,000 

N 64 64 64 

ISIS 

Correlação de Pearson ,688** ,680** 1 

Sig. (2 extremidades) ,000 ,000  

N 64 64 64 

 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

Fonte: os autores. 

 
Identificamos duas correlações positivas e 

significativas entre o interesse dos internautas no Google 

pela França pelo islã e pelo Isis, o que pode indicar 

aderência das hipóteses 1 e 3. Para aferir essa premissa, 

formamos dois modelos de regressões lineares, onde em 

todos os casos a variável independente é o interesse dos 

internautas pela França.  No primeiro modelo foi 

estabelecido o interesse dos internautas pelo Isis como 

variável dependente e no segundo consideramos o 

interesse por Islã.  

Tabela 4.Regressão Linear França e ISIS 
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Tabela 5.Regressão Linear França e Islão 
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a. Variável dependente: Islão 
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Fonte: os autores. 

 

explicar 46% do interesse dos internautas por Isis e 45% 

do interesse por Islão. A relação é estatisticamente 

significativa em ambos os casos, sendo a variável Isis um 

pouco mais sensível em relação ao efeito da variável 

independente.  
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Gráfico 3. Histogramas 

 

 

Fonte: os autores. 

 

 

 

Considerações finais 

Os resultados mostraram que a hipóteses são 

aderentes. Quanto a primeira e a terceira hipótese, 

verifica-se que a variável independente explica 46% do 

interesse dos internautas pelo Isis e 45% do interesse pelo 

Islão. Na prática isso nos diz que os dois atentados juntos 

tiveram efeito significativo em levantar a visibilidade 

entre internautas em relação aos temas Isis e Islão, 

aumentando fluxo de buscas de notícias. 

Quanto à segunda hipótese, ela se confirma ao 

observarmos que no período relativo ao segundo atentado 

na França, o pico de internautas interessados no Estado 

Islâmico foi muito superior ao verificado após o primeiro 

ataque. Este trabalho é exploratório sem pretensão de ser 

conclusivo. A metodologia que propomos é uma 

contribuição para o estudo do terrorismo e do interesse 

público.  
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Resumo 

Considerando a hiperexposição midiática a que os públicos estão 

sujeitos, a publicidade contemporânea precisa buscar formas 

diferenciadas e eficazes de atingir seus públicos. Desta forma, 

inúmeras marcas vêm apostando no fenômeno de femvertising, uma 

linha criativa que busca empoderar mulheres ao mesmo tempo em que 

vende produtos. Contudo, existem poucos estudos na área acadêmico-

científica que se debruçam sobre o fenômeno. Assim, torna-se 

necessário refletir sobre estas investidas e analisar quais fatores das 

peças são elencados como promessas de empoderamento. Desta forma, 

este projeto de pesquisa se propõe a analisar as formas de exposição 

da imagem feminina, os ideais de autonomia contidos nos motes das 

campanhas e os fatores de influência utilizados na composição das 

mensagens. Neste contexto, a partir de um estudo preliminar, é 

possível perceber que a utilização de imagens que não reforçam 

estereótipos negativos com relação à mulher é uma estratégia de 

comunicação que legitima a figura feminina, inspira consumidoras e 

busca promover mudanças que contribuem para estabelecimento de 

uma marca forte e bem vista. 

 
Palavras-chave: Publicidade; Femvertising; Estudos de Gênero; 

Criação Publicitária; representação da mulher na Publicidade. 

 

Abstract 

strategies of advertising must seek different and effective ways to 

reach their audiences. Facing this reality, numerous brands are betting 

in the femvertising phenomenon, a creative line that seeks to empower 

women while sells products. However, there are few studies in the 

academic-

necessary to reflect about these advances and analyze which factors 

the parts are listed as empowerment promises. Therefore, this research 

project aims to analyze the exposure of the female image on 

advertising, the ideals of autonomy contained in the campaigns 

and reception effects of campaigns on women's empowerment. At this 

images that don't reinforce the negative stereotypes about women is 

a communication strategy that legitimizes the female figure, inspires 

consumers and seeks to promote changes that contribute to 

establishing a strong brand and well regarded. 

                                            
1 Coordenadora do Projeto. Publicitária com especialização em fotografia e 

mestre em comunicação pela Universidade Federal do Paraná. Docente do 

curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Internacional 

Uninter. ana.h@uninter.com 

 
Key words: Advertising; Femvertising; Gender Studies; Publicity 

creation; Representation of Women in Advertising. 

INTRODUÇÃO 

A atual configuração da sociedade resultou em 

mudanças nas relações sociais da modernidade. Deste 

modo, é importante voltar os olhos aos processos de 

midiatização considerando suas influências na sociedade 

e na cultura de maneira geral (HEPP, 2014), além de 

pensar o espaço que as diferentes mídias ocupam não só 

no cotidiano dos sujeitos, mas também nos processos de 

socialização.  

Neste sentido, é preciso compreender o estudo da 

produção de objetos díspares, seus reflexos no atual 

contexto sociocultural e suas possibilidades significativas 

no que diz respeito à recepção e produção de sentidos, que 

refletem sobre a instância das relações de poder na 

sociedade. 

Considerando a relevância da publicidade na 

formação do imaginário e da práxis cotidiana enquanto 

anunciadora de novas linguagens e no despertar de novas 

sensibilidades (BACCEGA, 2005), este estudo busca a 

compreensão sobre os usos da imagem feminina na 

divulgação de bens e serviços e seus reflexos no que tange 

a sua recepção e ao empoderamento feminino. 

 

JUSTIFICATIVA 

Os estudos recentes sobre Publicidade mostram a 

oportunidade de ampliar e aprofundar as pesquisas em 

âmbito acadêmico-científico no que diz respeito às 

pesquisas vinculadas à discussão de gênero. Fato este 

evidenciado devido às novas investidas dentro do campo 

2 . Professora pesquisadora. Mestre em História (UERJ), doutoranda em 

Comunicação e Linguagens (UTP). Docente do curso de Comunicação Social 

do Centro Universitário Internacional Uninter. Integrante do Grupo de 

Pesquisa Comunicação, Tecnologia e Sociedade. Email: maira.n@uninter.com 
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da Publicidade no que diz respeito não só às formas de 

exposição da imagem da mulher em anúncios, mas 

também às novas narrativas desenvolvidas com o objetivo 

de cativar este público. 

Considerando a hiperexposição às mídias, 

acentuadas pela cultura digital, as marcas têm utilizado 

discursos diferenciados visando alcançar um patamar de 

(NASCIMENTO; DANTAS, 2015). Estas investidas já estão 

pr -

estabelecidos de grandes marcas como a Dove, que há 10 

3. É possível 

citar também as marcas Always4, HelloFlo5, American 

Eagle6 e Avon7, que recentemente têm desenvolvido 

campanhas voltadas ao empoderamento feminino8. 

Estas abordagens também são reflexos do 

esgotamento sobre a objetificação da mulher em 

campanhas publicitárias. Isto pode ser analisado como 

consequência de todo processo social e histórico 

enfrentado por mulheres, cuja imagem e representações 

são, em sua grande maioria, distorcidas quando aplicadas 

à Publicidade9. 

que em 2014 Samantha Skey, diretora executiva e de 

 em uma entrevista 

às NGB10, definiu como a ideia de que a propaganda pode 

                                            
3 Disponível em: <http://goo.gl/fx9P0q> 

4 Disponível em: <https://goo.gl/El1mkw> 

5 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=NEcZmT0fiNM> 

6 Disponível em: < https://goo.gl/H6GzX8> 

7 Disponível em: <http://goo.gl/rwrwPY> 

8 Os reflexos destas campanhas resultam em um cenário é possível elencar 

que entre os vencedores do Grand Prix do Cannes Lions em 2015, maior 

empoderar mulheres enquanto vende produtos. O 

propaganda. 

No mesmo ano o termo se fez presente na 11ª 

edição do Adversiting Week, um evento internacional que 

busca refletir o poder da propaganda. A discussão no 

evento foi norteada pela reflexão do papel da comunicação 

na perpetuação de estereótipos negativos relacionados ao 

gênero feminino, como a publicidade contemporânea tem 

utilizado mensagens de empoderamento e o reflexo disto 

nas cidadãs. 

A Publicidade é um processo comunicacional e 

uma prática social que influencia às configurações dos 

modos de vida dos indivíduos na contemporaneidade. 

Neste sentido, o exame de campanhas que abrangem o 

fenômeno de femvertising pode ser investigado a partir 

da sua dimensão informativa, estética e, neste caso, 

política, vinculado às relações de poder. Os anúncios se 

configuram como ações mediatizadas por linguagens e 

processos culturais que buscam a adesão de indivíduos, 

seja em termos de consumo ou aceitação. 

Considerando a relevância da discussão, esta 

pesquisa busca entender o fenômeno de femvertising e 

expandir a compreensão sobre este. Busca identificar 

elementos estruturais dos anúncios que se apresentam 

prêmio da Publicidade mundial, seis campanhas tinham como mote o 

empoderamento feminino. 

9 O repúdio à objetificação feminina é fato comprovado por pesquisas como 

a do instituto Patrícia Galvão9, que aponta que 65% das mulheres não se 

identificam com a forma são retratadas na publicidade. 

10 Disponível em: <http://goo.gl/IWUt12> 
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recursos mediáticos utilizados para a difusão, além de 

avaliar seu reflexo do ponto de vista das consumidoras. 

 

Objetivos 

Geral: 

- Investigar o fenômeno de femvertising aplicado à 

publicidade contemporânea  

 

Específicos: 

- Estabelecer uma abordagem conceitual sobre 

femvertising e suas relações com o empoderamento 

feminino;  

- Investigar as possibilidades e limites da utilização de um 

discurso voltado ao empoderamento feminino como 

estratégia de criação publicitária;  

- Avaliar a compreensão e a influência da publicidade na 

vida dos sujeitos no que diz respeito às relações de gênero 

e poder. 

 

Metodologia de Pesquisa 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, 

compreendendo a complexidade deste fenômeno, serão 

aplicadas 3 metodologias de análise: a pesquisa 

quantitativa por meio de questionário, a análise de 

conteúdo e a pesquisa qualitativa através de um grupo 

focal. 

 Em um primeiro será realizada uma pesquisa 

com mulheres visando estabelecer uma análise sobre a 

representação feminina na publicidade, sua aceitação e 

seus reflexos. Com relação à metodologia, será realizada 

uma pesquisa quantitativa que, segundo Paixão (2009, 

p.85), se caracteriza como uma pesquisa onde os dados 

são obtidos e submetidos a análises estatísticas formais. 

Estruturada por meio de um questionário com perguntas 

fechadas, a pesquisa será distribuída na internet via redes 

sociais. Segundo Paixão (2008), essa coleta de dados 

oferece informações de natureza mais objetiva e aparente. 

O objetivo desta pesquisa é levantar as 

impressões das mulheres acerca da publicidade 

contemporânea, com a intenção compreender o grau de 

aceitação de campanhas e sua efetividade no que diz 

respeito às questões de gênero e poder.  

Posteriormente, será feito um levantamento e 

mapeamento de anúncios voltados ao público feminino 

que têm premissas empoderadoras. Será realizada uma 

análise de conteúdo visando a identificação de elementos 

estruturais dos anúncios que se apresentam como 

mediáticos utilizados para a difusão. 

A análise de conteúdo é definida por Bardin 

unto de técnicas de análise 

consequências de uma determinada mensagem. Seguindo 

o modelo metodológico proposto por Bardin (2009), o 

percurso analítico se inicia com uma etapa prévia: a pré-

análise onde são escolhidos os materiais para análise, 

formulam-se as hipóteses e objetivos da investigação e 

são criadas as categorias para interpretação. 

Nesta fase, os anúncios elencados serão 

inicialmente classificados entre institucionais (marca), 

produtos e terceiro setor partindo do pressuposto que o 

objetivo das campanhas é vender uma ideia, que pode 

representar a marca no geral, enfatizar um produto ou 

destacar questões socioculturais. O objetivo é traçar um 

panorama da representação feminina para entender como 
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o discurso publicitário se apropria e media culturalmente 

da imagem feminina, aliados a premissas empoderadoras. 

Desta forma através da Análise de Conteúdo 

busca-se a criação e sistematização de categorias para 

investigar quais os elementos que os anúncios têm em 

comum e alguns aspectos de sua construção. A pesquisa 

abrange, portanto, a análise da constituição das peças. 

Após esta etapa, serão elencadas algumas peças 

para compor a próxima etapa de análise. De viés 

qualitativo, será realizada através de um grupo focal a 

análise de peças publicitárias tidas como empoderadoras. 

O objetivo é avaliar a recepção das peças por 

consumidoras. 

Kitzinger (2000) define o grupo focal como uma 

forma de entrevistas com grupos, baseada na 

comunicação e na interação cujo objetivo é reunir 

informações detalhadas sobre um tópico específico a 

partir de um grupo de participantes selecionados. Esta 

técnica busca colher informações que objetivem a 

compreensão sobre percepções, crenças, atitudes sobre 

um tema, produto ou serviço. 

Ao combinar várias técnicas, esta pesquisa 

permite a análise do processo midiático, seus produtos, 

produtores e receptores, evidenciando a preocupação em 

dar conta da complexidade deste fenômeno. 

 

Revisão da Literatura 

O referencial teórico desta pesquisa se estrutura 

em quatro conceitos: gênero; empoderamento; 

publicidade; e femvertising. O conceito de gênero é 

abordado sobre a perspectiva de Scott (1990) de caráter 

social e cultural construído historicamente que argumenta 

que este foi criado para opor-se a um determinismo 

biológico na relação entre sexos.  

Ao tratar das relações de gênero, a discussão 

sobre poder é parte integrante. De acordo com Costa 

(2005), o conceito de empoderamento surgiu com 

movimentos de direitos civis americanos nos anos 1970 

com relação ao poder negro. O termo passou a ser usado 

por movimentos de mulheres ainda nesta época. De 

acordo com a autora (2005, p.7) para as feministas o 

empoderamento compreende a alteração radical dos 

processos e estruturas que reduzem a posição de 

tornam-se empoderadas através da tomada de decisões 

coletivas e de mudanças individuais. 

Já a publicidade é considerada a partir de seu 

papel enquanto mediadora cultural, bem como na sua 

competência mercadológica. Por fim, busca=se o 

estabelecimento conceitual acerca do termo femvertising 

levando em consideração as premissas da pesquisa da 

plataforma SheKnows. 

 

Gênero, empoderamento e Publicidade 

Com a modernidade, a industrialização, os media 

modernos e a evolução da sociedade, surge uma maior 

demanda por estudos que envolvam os meios de 

comunicação de massa para explicar os fenômenos sociais 

decorrentes destes e seus impactos.  

Desta forma, é preciso considerar que as 

informações e a forma de ver o mundo predominante no 

Brasil a partir da segunda metade do século XX provêm 

fundamentalmente da mídia proporcionando aos 

indivíduos informações, valores, saberes, outros modos de 
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A revolução tecnológica do atual contexto afeta os 

meios que transformam transversalmente a realidade, 

culminando em um ecossistema comunicativo 

conformado não só por novas máquinas e meios, senão 

-

BARBERO, 2002, p.68). Desta forma: 

 

O conjunto de relações que se estabelecem no imaginário 

de uma dada cultura, de um determinado grupo, é uma 

construção coletiva, na qual se baseia a memória social 

daquele grupo, e a qual a comunidade procura manter. 

Essa memória coletiva é que vai respaldar o modo que os 

indivíduos/sujeitos se veem no confronto com o outro, 

a ação deles em relação aos demais e em relação às 

instituições. Há sempre uma inter-relação da 

materialidade social com sua interpretação, conformando 

um âmbito de ficção/realidade, construção/reconstrução, 

reflexo/refração. (BACCEGA, 2005, p.3  grifo nosso) 

 

A (o) publicitária (o), enquanto comunicadora (o), 

discursos sociais em circulação" (BACCEGA, 2005, p.7) que 

devem respeitar o universo social e cultural de suas (seus) 

receptoras (es) visando sua adesão às ideias expostas em 

peças publicitárias. Ela (e) ajuda a construir uma visão de 

mundo, dando destaque a determinados produtos, mas 

também a bens simbólicos, atuando assim como 

colaborador na construção do imaginário coletivo - que 

está em constante construção na práxis. 

Analisando a exposição da imagem feminina na 

publicidade é notório que esta é muitas vezes distorcida e 

vista apenas sob a ótica do erotismo cujas 

[...] só focam no atributo sexual ou físico, sem outro tipo 

apud LOURENÇO et 

al., 2014, p.5), expondo a mulher em nível de objeto, 

prolongada objetificação da mulher na publicidade 

culmina no surgimento de um movimento definido como 

empoderamento, que busca dar poder às mulheres: 

 
Empoderamento é quase sinônimo de autonomia, na 

medida em que se refere à capacidade de os indivíduos e 

grupos poderem decidir sobre as questões que lhes dizem 

respeito, escolher, enfim entre cursos de ação alternativos 

em múltiplas esferas política, econômica, cultural, 

psicológica, entre outras. Desse modo, trata-se de um 

atributo, mas também de um processo pelo qual se aufere 

poder e liberdades negativas e positivas. (HOROCHOVSKI, 

2006, p.3) 

 

De acordo com Stromquist (apud COSTA, 2005) o 

empoderamento se dá através de cinco parâmetros: 

construção de uma autoimagem e confiança positiva; 

desenvolvimento da habilidade para pensar criticamente; 

a construção da coesão de grupo; a promoção da tomada 

de decisões; a ação. 

 
O termo empoderamento, um neologismo criado a partir 

da tradução do inglês empowerment, diz respeito aos 

processos através dos quais as mulheres se fortalecem, 

conquistando maior autonomia e controle sobre suas 

próprias vidas. Esse fortalecimento vem de dentro, mas 

desencadeamento, criando condições que contribuam para 

a sua maior conscientização, para o desenvolvimento da 

autoconfiança, diversidade de escolha e maior acesso e 

controle sobre recursos para as mulheres. (SARDENBERG, 

2010) 

Este poder se volta a um grupo social oprimido 

e/ou rejeitado por um grupo opressor e dominante, que no 

caso feminino pode se estabelecer através do alcance de 

igualdade de gênero. Neste sentido, é possível afirmar que 

criação de peças publicitárias. 

Desta forma, a publicidade enquanto prática 

discursiva coloca pensamentos em circulação, valores e 

local de interação que expõe representações do ser 
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humano. Neste sentido, tem também papel nas relações 

de gênero e poder. 

Aqui cabe apontar a explicação de gênero de Scott 

(1990) que se divide em duas partes conectadas, mas que 

exigem análises distintas, cujo núcleo é (1) o gênero com 

elemento constitutivo de relações sociais com base nas 

diferenças entre sexos; e (2) o gênero como forma 

primeira de significar relações de poder, um campo por 

meio do qual o poder é articulado. 

O gênero implica então, segundo Scott (1990), 

quatro elementos relacionados entre si: 1) símbolos 

culturalmente disponíveis que evocam representações 

múltiplas (como Eva e Maria, escuridão e luz)  e isto inclui 

também a representação da mulher no contexto 

publicitário; 2) conceitos normativos que colocam em 

evidência interpretações do sentido dos símbolos que 

tentam limitar as possibilidades metafóricas, expressos 

em doutrinas educativas, religiosas, científicas, políticas 

ou jurídicas e tomam a forma de uma oposição binária no 

sentido do feminino/masculino (o poder não se distribui 

de maneira igualitária entre identidades e diferenças); 3) 

A inclusão de uma noção do político na análise, tanto 

quanto uma referência às instituições e organizações 

sociais (que inclua o parentesco, o mercado de trabalho, a 

educação e o sistema político) ; 4) a identidade subjetiva, 

onde o gênero atua como meio para legitimar e construir 

relações sociais, as relações complexas interações 

humanas.  

a ênfase colocada sobre o gênero não é explícita, mas 

                                            
11 http://goo.gl/SL3ceu 

12 http://goo.gl/5uvwgi 

constitui, no entanto, uma dimensão decisiva da 

 1990, 

p.26). Assim, é indispensável refletir que a publicidade é 

target dos anúncios publicitários e transformam as 

mensagens recebidas no âmbito social-cultural.  Além 

disso: 

 
A sociedade capitalista requer uma cultura baseada nas 

imagens. Ela necessita fornecer uma ampla quantidade de 

entretenimento, de forma a estimular o consumo e 

anestesiar os danos causados a determinadas classes 

sociais, raças e sexo. [...] A produção de imagens também 

fornece uma ideologia dominante. A mudança social é 

substituída por uma mudança nas imagens. [...] O 

estreitamento entre liberdade de escolha política e 

liberdade de consumo econômico exige um consumo e uma 

produção de imagens ilimitadas. (SONTAG, 2004, p. 57) 

 

A liberdade faz parte das premissas do 

empoderamento. A publicidade enquanto mecanismo 

ideológico (ideologia enquanto discurso que interpela e 

qualifica os sujeitos) costuma aplicar em suas peças 

discurso hegemônicos (ideologia dominante) que não 

conseguem mais dar conta da sociedade atual. Desta 

forma, algumas (uns) criativas (os) passaram a inserir 

pessoas gordas11, trans12, pessoas com deficiência13 e 

idosas14 estampadas em anúncios, revolucionando assim 

a maneira de ofertar produtos e serviços, ao mesmo 

tempo em que proporcionam uma reflexão sobre gênero 

representatividade. 

Até pouco tempo, a imagem feminina era 

somente vinculada a rótulos de esposa à mãe, de dona de 

13 http://goo.gl/5Z4KTG 

14 http://goo.gl/pwxWK8 
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trabalhadora, bonita  justamente os papéis trabalhados 

LES, 

2003, p. 157) na sociedade do espetáculo (DEBORD, 1997). 

Contudo, a preocupação com a imagem feminina, que não 

é nova, como se viu, lançou mão não só a questões sobre 

inclusão e direitos sociais e políticos, mas sobre o corpo e 

valores patriarcais, poder e identidade, sendo que o 

próprio corpo assume as transformações sociais, 

absorvendo e refletindo a cultura de acordo com as 

épocas. 

Mostra-se necessária uma crítica sobre a 

identidade das mulheres ultrapassando o ponto de vista 

reducionista de que feminina significa 

simpáticas, atenciosas, submissas, discretas, contidas ou 

características são base da objetificação, que desde os 

primórdios da publicidade já estavam estampados em 

anúncios  -
15

. 

É evidente que, na maioria das vezes, convenções 

sociais machistas e sexistas servem erroneamente de base 

para muitos anúncios na atualidade, e as práticas de 

femvertising vêm rebater estas ações, pois: 

 

Comunicar, portanto, não é apenar produzir informação e 

distribuí-la, é também estar atento às condições em que o 

receptor a recebe, aceita, recusa, remodela, em função de 

seu horizonte cultural, político e filosófico, e como responde 

a ela. (WOLTON, 2006, p. 16  grifo nosso). 

 

Desta forma é preciso abordar a construção de 

midiáticos/receptores, no bojo da construção das práticas 

culturais, em que mídia, escola e família vêm 

                                            
15 http://goo.gl/etiJDD 

desempenhando importantes papéis, num sólido 

 

Neste sentido, este projeto propõe uma 

reflexão acerca do alinhamento do conteúdo 

produzido pela publicidade com as necessidades que 

as mulheres sentem por representação e bases para 

construção identitária. Assim, considerando que o 

intuito das peças publicitárias é que haja 

identificação por parte da leitora (consumidora em 

potencial) com relação a valores e estilos de vida, é 

necessário entender as operações de linguagem 

utilizadas em anúncios que empregam o gênero, pois 

são representações que colaboram no processo de 

produção de identidade. Toda identidade é produzida 

social e culturalmente. Além disso, 

significados produzidos pelas representações que 

damos sentido à nossa experiência e àquilo que 

 (WOODWARD, 2000, p. 17).  

Logo o estudo sobre as representações de 

gênero na publicidade revela construtos circulantes e 

demonstra como se configuram as relações de poder 

entre gêneros, mas também podem apontar novas 

e novos tipos 

de símbolos culturais pode tornar possível à 

(SCOTT, 1990, p.28). Podem oferecer assim novas 

perspectivas às velhas questões.  

 

O fenômeno de Femvertising 
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Conforme supracitado, o termo femvertising 

resulta da soma dos termos feminino e propaganda, em 

inglês. Foi difundido por Samantha Skey no Advertising 

Week em 2014, evento no qual profissionais discutiram o 

papel da publicidade na disseminação de estereótipos 

negativos com relação ao gênero feminino e, ao mesmo 

tempo, como poderiam colocar o empoderamento em 

pauta. 

A discussão foi pautada por um painel composto 

por Samantha Key (diretora executiva e de marketing da 

campanha #LikeAGirl da Always

presidente de Marketing da Unilever que comanda a 

marca Dove), Jessica Bennet (jornalista editora 

colaboradora do Leanln.org), Pamela Grossman (diretora 

de tendências visuais da Getty Image) e Katie Ford 

(presidente da Startcom MediaVest). a discussão foi 

pautada por dados de uma pesquisa realizada pela 

plataforma She Knows de que apontava:  

 

91% das mulheres acreditam que a maneira como são 

retratadas na publicidade impacta diretamente à sua 

autoestima; 51% das mulheres gosta -

igualdade de gênero; 81% das entrevistadas afirmaram 

que os anúncios que retratam mulheres desta maneira são 

importantes para as novas gerações; 71% destas acreditam 

que as marcas devem ser responsáveis por usar 

publicidade para promover mensagens positivas para 

mulheres e meninas; 62% acham que qualquer marca pode 

entrar no espaço publicitário pró- feminino; 94% acreditam 

que retratar as mulheres como símbolos sexuais em 

anúncios é prejudicial; mais da metade disseram ter 

comprado um produto porque gostaram de como a marca 

e sua publicidade retratam mulheres; e 46% têm seguido 

uma marca nas mídias sociais , porque eles gostam o que 

a empresa representa. (SHE KNOWS, 2014)16 

 

                                            
16 http://goo.gl/WP4WFw 

A conclusão do painel apontou que as marcas 

estão voltando seus investimentos à novas abordagens 

buscando com que o público volte a se identificar com 

peças publicitárias. Conforme afirmou Thais Fabris no site 

parece que a publicidade 

finalmente acordou para a terceira onda do feminismo, 

(FABRIS apud BRAINSTORM9, 2015). A fundadora da 

65/10, consultoria especializada em comunicação com 

mulheres, ainda aponta:  

 

Levantar as bandeiras da causa feminista é uma escolha 

que está provando dar resultados. Optar por esse caminho 

posiciona as marcas de forma contemporânea e alinhada 

com a pauta das conversas e o pensamento dos 

consumidores. Muitos consideram o território arriscado. 

Mas em um mercado em que as mulheres movimentam R$ 

1 trilhão e 65% delas não se identificam com a forma como 

são retratadas na publicidade, parece que arriscado mesmo 

é investir nas velhas fórmulas. 

 

Desta forma, entende-se o termo femvertising 

como publicidade voltada ao empoderamento feminino 

que emprega conceitos a favor do talento de mulheres nas 

mensagens e imagens com o objetivo de capacitar 

SHEKNOWS, 2015). Contudo:  

 

Devemos ressaltar ainda que empoderamento não é um 

estado que se pode alcançar de uma vez por todas, pois 

remete a uma perspectiva de mudança contínua ocorrente 

no tempo presente, ideia sintetizada por Fernanda Leite 

enquanto momento estático e sim como trânsito 

 Por fim, reiteramos que embora tenha-se 

observado o uso crescente do termo empoderamento de 

mulheres nos últimos anos, ainda não existem consensos 

quanto a conceitos, consequências e fatores de 

legitimação.  Entende-se que aumento da capacidade de 

tomada de decisões das mulheres em uma esfera da vida 

não necessariamente afetará positivamente outras.  

(NASCIMENTO; DANTAS, 2015, p.3) 
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É necessário considerar também que, de acordo 

com uma pesquisa realizada pela Sophia mind
17 (2010)

18
, 

as mulheres são responsáveis por 66% de todas as 

decisões de compra de tudo que é consumido pelas 

famílias brasileiras. 

A difusão das mídias sociais também contribui 

para a disseminação do conceito de femvertising, o que 

se deu também em conjunto com o ativismo digital, 

componente crucial da quarta onda do feminismo 

(ciberfeminismo)
19

  

anúncios.  

As mulheres representam 51% dos consumidores 

de internet no Brasil (MÍDIA DADOS BRASIL, 2015)
20

, 

buscam conteúdos relevantes e, como visto nos dados da 

pesquisa da She Knows, mais da metade das mulheres 

entrevistadas afirmou comprar um produto porque 

gostaram de como a marca retrata mulheres em seus 

anúncios. Além disso, 63% das mulheres consultam redes 

sociais antes de uma compra (SOPHIA MIND, 2010)21. 

 

Dito isto, faz-se necessário frisar que, embora toda essa 

agitação do mercado tenha dado voz à causa feminista e 

popularizado o termo que por muito tempo foi tabu entre 

mulheres e homens, não se pode esquecer que o feminismo 

trata-se de um movimento social, político e econômico 

sério. Marcas que não contemplam o real significado da 

causa estão sujeitas à rejeições ainda maiores por parte do 

público. (NASCIMENTO; DANTAS, 2015, p.4) 

 

Desta forma, marcas que querem apostar no 

fenômeno de femvertising devem ter em mente que uma 

                                            
17 Empresa do grupo Bolsa de Mulher dedicada a inteligência de marketing 

que tem como foco o conhecimento profundo das mulheres por meio de 

pesquisas e análises de mercado. 

18 http://goo.gl/9Et3od 

19 Uma das formas de classificar teoricamente as diferentes fases do 

peça publicitária não é o suficiente, elas devem apostar 

em práticas e políticas que promovam a igualdade além 

do universo midiático. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A prática do fenômeno de femvertising pelas 

empresas tem ações diferenciadas. O ponto em comum é 

a associação da marca a ideias de empoderamento, 

contudo, nem sempre as marcas têm o cuidado e a 

preocupação de realizar ações mais pontuais e concretas 

com relação a isto. 

O que ficou evidenciado é a boa aceitação destas 

estratégias na comunicação das empresas pela audiência 

 de acordo com a pesquisa da She Knows exposta. Em 

função disto, as marcas podem lucrar ao empregar este 

fenômeno, ao mesmo tempo em que buscam promover o 

empoderamento, contribuindo para não reforçar 

estereótipos negativos com relação às mulheres. Assim, 

investir em uma estratégia de comunicação que legitima 

a figura feminina, inspira consumidores e busca promover 

mudanças contribui para estabelecimento de uma marca 

forte e bem vista. 
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Resumo 

O presente trabalho apresenta a fundamentação teórica, conceitual e 

metodológica do projeto de pesquisa jornalismo alternativo, 

desenvolvidos por pesquisadores da área. Trata-se de uma pesquisa 

iniciada em 2015 e que agora chega a sua segunda etapa, quando 

serão realizadas pesquisas etno-construcionistas em redações 

jornalísticas que atuam com jornalismo alternativo, com o objetivo de 

identificar práticas jornalísticas desenvolvidas pelos jornalistas destes 

sites e que podem ser identificadas como mudanças significativas na 

atuação profissional. 

 

Palavras-chave: Jornalismo alternativo; Etno-construcionismo; 

Tendências. 

 

Abstract 

This paper presents the theoretical, conceptual and methodological 

basis developed by communication researchers for the research project 

called alternative journalism. This is a research started in 2015 that 

now reaches its second stage, when will be held ethno-constructionist 

research in some of newsrooms in alternative journalism media, with 

the objective of identifying journalistic practices developed by the 

journalists of these sites. The goal is to identify significant changes in 

the journalism professional practice. 

 

Keywords: Alternative journalism; Ethno-constructionism; Trends. 

 

Apresentação 

O projeto de pesquisa sobre Jornalismo 

Alternativo chega a sua segunda fase. No ano de 2015, o 

projeto consistiu no mapeamento de sites brasileiros 

jornalísticos com caráter alternativo, de abrangência 

nacional e com relevância em buscadores. Este trabalho 

incluiu a definição do que pode ser entendido como 

jornalismo alternativo, pensando este conceito para a 

aplicação nos tempos de internet (CARVALHO et. al., 

2015). 

Para este ano, o objetivo é aprofundar a análise, 

estudando as práticas jornalísticas desenvolvidas em Sites 

Aparentemente Jornalísticos com Potencial Alternativo - 

SAJPA, um total de 13 sites. São eles Agência Pública, 

Caros Amigos, Global Voices, Envolverde, Adital, 

Jornalistas Livres, Vice, Brasil de Fato, Repórter Brasil, 

Carta Maior, Mídia Ninja, Brasil Debate e Eco Debate. 

Nosso problema de pesquisa se atém na seguinte 

questão: Quais práticas jornalísticas desenvolvidas pelos 

jornalistas destes sites podem ser identificadas como 

mudanças significativas na atuação profissional e que 

podem ser apontadas como tendências do mercado 

jornalístico? 

Considera-se que existe um potencial 

tradicional sobre a maneira de fazer jornalismo. Temos, 

portanto, como hipótese que existem práticas 

diferenciadas desenvolvidas nestes sites e que podem ser 

apontadas como tendências para a superação da crise do 

modelo de negócio jornalístico, presente nos últimos anos. 

O projeto propõe indicações sobre a produção 

jornalística a partir da internet e de que maneira esta 

tecnologia modifica a práxis de modo que possa ser 

repensada tanto por profissionais como por acadêmicos. 

De maneira preliminar, a partir dos casos a serem 

analisados, o que observamos é que, em geral, existe um 

sentido alternativo e não ativista para a seleção de fatos, 

das fontes e na abordagem dos temas tratados, se 

comparado com o jornalismo comercial. Já no que diz 

respeito à técnica, observa-se a reprodução de elementos 
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consolidados para a venda da notícia, como os critérios de 

objetividade, princípios éticos e estruturação do texto.  

Neste artigo, apresentamos nossa proposta 

metodológica a ser aplicada nas análises que serão 

desenvolvidas. 

Este projeto de pesquisa conta com a participação 

de doutores, doutorandos, mestres, mestrandos, 

estudantes de graduação e graduados, no Centro 

Universitário Internacional Uninter, que também financia 

as pesquisas por meio de concessão de bolsas a dois 

alunos de graduação. 

 

Cenário (des)favorável 

Ramonet (2012) fala de uma crise de identidade 

do jornalismo, resultante do enfraquecimento de 

empresas tradicionais de comunicação que detêm 

verdadeiros monopólios em decorrência da crise do 

modelo de negócio. Principalmente porque agora a 

difusão de informações não é mais um privilégio exclusivo 

a jornalistas, mas está disponível para qualquer pessoa 

com acesso à internet, segundo descrito pelo conceito de 

prosumers. 

Contudo, é preciso diferenciar a produção 

amadora daquela realizada por profissionais. Os 

jornalistas, além de capacitados para a atividade, dedicam 

seu tempo quase que exclusivamente para a apuração dos 

fatos, têm domínio da técnica, conhecem os efeitos de 

uma informação e são remunerados para isto. Ao 

contrário dos amadores, portanto, estabelecem uma 

relação profissional com os fatos. 

Apesar de qualquer pessoa ter a possibilidade de 

difusão de conteúdos pela rede mundial de computadores, 

os jornalistas ainda parecem ter um papel socialmente 

legitimado e institucionalizado para construir a realidade 

social como realidade pública e socialmente relevante. 

Algo que, como entende Alsina (2009), é resultado da 

atividade de construção social da realidade, por meio de 

regras que se baseiam em códigos, e a interação destes 

conteúdos com o público.  

Este reconhecimento social, por outro lado, 

convive com o leigo ou ativista que tem pouco 

compromisso com o campo do Jornalismo ou com a 

realidade de um negócio em que o interesse do lucro se 

sobrepõe ao do interesse público. As novas tecnologias 

permitem o acesso a informações, que não necessitam 

primordialmente do deslocamento do jornalista. Para o 

empresário da comunicação, trata-se de um achado, uma 

vez que a construção de notícias se dá a custos mais 

baixos. Além disso, é preciso considerar que grandes 

reportagens exigem mais tempo e mais profissionais, 

portanto, são mais caras.  

Para o jornalismo entendido aqui como comercial, 

ou seja, no qual predomina o viés empresarial do negócio, 

o que importa é a quantidade, ou seja, é preciso vender 

várias notícias fragmentadas para dar a impressão ao 

leitor de que ele está informado de tudo o que deve saber 

no dia. Boa parte disso se deve à concorrência com as 

informações postadas por amadores em redes sociais e 

blogs ou entre as próprias empresas. Esta concorrência, 

na verdade, aprofunda algo que já está consolidado na 

imprensa comercial e que é definida por Bourdieu (1997) 

-índice-de-

produção voltada exclusivamente para o sucesso 

comercial no qual o índice de audiência de uma matéria é 

a medida para o sucesso jornalístico. 
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Na condição comercial, o jornalismo vive a 

pressão da urgência que surge da concorrência pelo furo. 

exercem uns sobre os outros é geradora de toda uma série 

de consequências que se retraduzem por escolhas, por 

 

 Dentre os casos que exemplificam esta tendência 

estão jornais de distribuição gratuita como o Metro1, um 

impresso que traz notícias, a maioria editada de agências 

ou de assessorias, sendo cada uma com limite médio de 

mil caracteres. Com uma diagramação enxuta, o jornal 

consegue incluir uma série de notícias curtas, cuja seleção 

dos fatos corresponde a mesma de um grande jornal como 

a Folha de São Paulo, porém com uma impressionante 

economia de caracteres e espaço. 

Ferrari (2003) fala da tendência ao 

recebem um material produzido por agência e reescrevem 

a matéria para ser usada como link, com linguagem para 

 

Em suas páginas na internet os veículos de 

comunicação tendem a manter posts de notícias no 

mesmo local por um período de tempo que não ultrapassa 

8 horas, em média. Em alguns casos como o portal Último 

Segundo
2
, as notícias são inseridas na página em média 

com menos de 5 minutos de diferença, sobrepondo-se 

umas sobre as outras de modo a formar uma cascata de 

notícias. É preciso fazer o leitor querer acessar a página 

mais de uma vez ao dia, motivando-o, ao mesmo tempo, 

                                            
1 

do 

impresso chegou em 2007 e é produzido e distribuído atualmente em 10 

grandes centros econômicos. Ver: <http://www.metrojornal.com.br/>. 

a acessar o maior número possível de páginas. Se a home 

mantém o mesmo aspecto por um determinado tempo, o 

leitor procurará novos conteúdos em outros locais, 

diminuindo a audiência do site e, consequentemente, o 

valor dos seus espaços publicitários. 

Esta busca por um jornalismo adequado aos 

novos perfis de leitores procura identificar o 

comportamento do usuário na internet, exposto a uma 

infinidade de informações. As recomendações para 

redação jornalística na internet incluem parágrafos e 

frases curtas, informação direta e objetiva, economia de 

palavras, início de frase com palavras mais atraentes 

(FRANCO; SOARES, 2014). 

Isto tudo porque há maior disputa pela atenção 

do leitor, não só no que diz respeito à notícia, mas os sites 

também têm que oferecer uma série de outras atividades 

como entretenimento e ferramentas interativas para 

manter o internauta acessando a página, já que o tempo 

de acesso de internautas é um dos elementos que 

determinam os valores dos anúncios publicitários para os 

sites comerciais. Não por acaso, observa-se o aumento de 

conteúdos de entretenimento com aparência jornalística e 

vice-versa, justamente porque entretenimento é o tipo de 

conteúdo mais acessado na internet (EXAME, 2012). Uma 

das novidades, por exemplo, são os chamados news 

games, jogos com conteúdo jornalístico (SEABRA, 2014). 

um imenso oceano ou leque de informações aos leitores e 

disponibiliza instrumentos acoplados de busca, o mundo 

da Internet, em decorrência das suas características de 

2 Site de notícias brasileiro do portal IG. Ver: 

<http://ultimosegundo.ig.com.br/>.  

http://www.metrojornal.com.br/
http://ultimosegundo.ig.com.br/
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uso (velocidade, aceleração, credibilidade reduzida, etc.) 

diminui a profundidade de compreensão das informações 

 

Nesse sentido, podemos concordar com Silva 

(2003) que vivemos um período de sobrecarga de 

informação: condição em que a informação é recebida em 

volume extremamente alto, que impedem sua 

assimilação. A tendência natural é dedicar tempo menor 

para o que está exposto e, portanto, o oferecimento de 

conteúdos cada vez mais compartimentados.  

Para os empresários do jornalismo, o modelo ideal 

de negócio ainda é uma grande interrogação. Mas, em 

geral, há uma certeza: a de que as mudanças na atividade 

ainda estão em processo, mesmo porque o 

desenvolvimento acelerado das novas tecnologias, iniciado 

com os computadores pessoais e a internet ainda estão 

em curso.  

Em nossa pesquisa preliminar identificamos ao 

menos 13 sites brasileiros com conteúdos jornalísticos, 

produzidos em sua maioria por jornalistas e que se 

diferenciam do jornalismo comercial por se proporem a 

desenvolver um jornalismo sem fins lucrativos, buscando 

maneiras alternativas de sustentação do trabalho, sem 

estarem necessariamente ligados a partidos ou 

movimentos sociais. 

Enquanto as empresas tateiam no escuro em 

busca da melhor opção, os veículos jornalísticos têm sua 

credibilidade em risco (RAMONET, 2012). A exigência de 

uma produção em ritmo acelerado a fim de fazer frente à 

concorrência, aliada ao enxugamento das redações 

promovido pelos empresários que veem seu negócio em 

crise, à precarização das condições de trabalho e aos 

novos hábitos dos internautas, reduz a possibilidade de 

investigação e apuração dos fatos. O resultado são 

coberturas superficiais, frequentes erros de informação e 

reprodução de pautas já publicadas por outros veículos ou 

completamente irrelevantes. 

Ramonet (2012) vai ainda mais longe ao apontar 

a exposição das empresas jornalísticas aos interesses 

empresariais de grandes corporações que se tornam 

acionistas ou mesmo donas destes veículos. Fragilizadas 

financeiramente pela crise do modelo de negócio, as cifras 

falam mais alto do que o jornalismo antes sustentado por 

assinantes. Nesse sentido, os interesses empresariais 

prevalecem e nem tudo que é de interesse público vem à 

tona, porque pode ferir interesses de grupos políticos e de 

empresários. 

Neste cenário: 

Os grupos midiáticos, que se tornaram furiosos, assumem 

abertamente sua nova função de cães de guarda da 

desordem econômica estabelecida e seu novo estatuto de 

poder antipopular. Esses grandes grupos não se assumem 

somente como poder midiático, tornaram-se, sobretudo, os 

aparelhos ideológicos da globalização. Eles não se 

comportam mais como mídias, mas como verdadeiros 

partidos políticos. (RAMONET, 2012, p.62) 

 

O jornalismo comercial, portanto, estaria refém da 

crise de mercado que se estabeleceu sobre as empresas 

jornalísticas e de comunicação em processo de 

monopolização.  

 

O alternativo no jornalismo 

É perceptível, nas iniciativas analisadas, o fato de 

que a internet proporciona uma possibilidade de audiência 

imensurável às produções de notícias de modo que sua 

relevância social seja mais significativa. Sobretudo no que 

diz respeito ao público mais jovem que está mais 

habituado à plataforma digital e que, em geral, é mais 
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suscetível às novidades. Nesse sentido, o jornalismo 

alternativo pode se inserir socialmente como um 

considerável concorrente aos meios comerciais. 

Em alguns países há casos que revelam já uma 

relativa mudança no cenário.  

 

O Huffington Post nos Estados Unidos, o MediaPart na 

França, o Animal Político no México, La Silla Vacía na 

Colômbia ou El Faro em El Salvador, para citar apenas 

alguns exemplos, conseguiram criar uma percepção de que 

o jornalismo digital pode ser tão profissional quanto o 

outro jornalismo, e possivelmente mais viável em termos 

econômicos. (JELLINEK, 2014) 

 

Ao procurar definir conceitualmente a práxis do 

jornalismo alternativo, Oliveira (2009) a entende como  

Perspectiva a reconstrução da esfera pública a partir dos 

valores da igualdade de oportunidades, da equidade, da 

democracia radical e da subordinação dos interesses 

econômico-privados aos interesses coletivos. [...] passa 

pela abertura dos espaços midiáticos a todos os segmentos 

sociais, rompendo com o cerco da agenda de fontes 

oficiais, pela plena referência na produção das informações 

no sujeito-cidadão e não no sujeito-consumidor. (OLIVEIRA, 

2009, p.6). 

 

Esta percepção do jornalismo alternativo como 

oposição à ordem está bastante associada à realidade 

latino-americana, onde as contradições sociais são mais 

evidentes (KUCINSKI, 1991). Em um sentido mais amplo, 

podemos considerar como alternativo todo o jornalismo 

que não visa lucro, mas não apenas isto. Ele se legitima 

forma de percepção da realidade diferenciada do que é 

apresentado comercialmente. Assim, aquele jornalismo 

praticado por sindicatos, organizações, comunidades e 

movimentos sociais se enquadraria nesta perspectiva. 

Mas a simples oposição não garantiria a 

legitimidade para as informações veiculadas para estes 

grupos. Há um elemento, portanto, que deve ser 

considerado na relação entre quem constrói a notícia e 

quem lê. Trata-se da capacidade de tornar público aquilo 

que é omitido ou simplesmente ignorado pela mídia. Para 

Downing (2002), o que garante audiência para o que ele 

mais ampla do que a de jornalismo alternativo, é 

justamente sua capacidade de expressar anseios 

populares fomentados por meio da cultura popular. É o 

que permite a relativa independência do jornalismo aos 

poderes constituídos. 

Se a cultura popular é o principal elemento da 

mídia radical, os movimentos sociais não o são 

necessariamente. Tanto Oliveira (2009) como Downing 

(2002) e Kucinski (1991) reconhecem a proximidade que 

se estabelece entre ambos, justamente porque os 

movimentos sociais tendem a expressar contradições 

sociais. Com a internet, ativistas de movimentos sociais 

podem produzir seus próprios conteúdos e publicá-los na 

internet, promovendo determinado tema na agenda 

pública. O que diferencia este conteúdo do que é publicado 

por veículos de comunicação alternativos é justamente a 

singularidade jornalística, ou mais simplesmente, a 

diferença entre o amadorismo dos divulgadores de 

informação ou comunicadores populares, potencializado 

pela internet, e o profissionalismo. 

Ao definir notícia, Alsina (2009, p. 14), a descreve 

gerada institucionalmente e que se manifesta na 

notícia, assim como qualquer conteúdo jornalístico, é uma 

narrativa construída sobre os fatos. Significa que o 

produto jornalístico, para ser definido como tal, deve 
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obedecer a um processo de produção, o qual pode ser 

identificado como rotinas produtivas (seleção de fatos, 

planejamento da pauta, apuração, checagem, preparação, 

redação/edição e publicação) que devem estar adequadas 

para cada tipo de acontecimento. Todas as outras 

iniciativas que não consideram a rotina, são observada 

 

Traquina (2012, p. 207) propõe uma definição 

parecida para jornalismo quando diz que se trata de uma 

construída através de inúmeros processos de interação 

 nesse 

sentido, quando ele cita o elemento profissional, ele se 

refere a uma cultura comunitária fundamentada no 

compartilhamento de certos valores que, apesar de 

ideológicos, são reconhecidos por uma maneira própria de 

observar os acontecimentos, de apurar e de narrá-los.  

Esta diferença nos leva a considerar que nem todo 

veículo que disponibiliza conteúdos populares deve ser 

considerado como jornalismo alternativo. Mas todo 

jornalismo alternativo só pode ser considerado como tal 

quando estabelece relações com a cultura popular, daí a 

importância de compreender o que é cultura popular como 

propõe Downing (2002) a partir da leitura de Barbero 

(2009).  

A partir desta breve abordagem conceitual sobre 

jornalismo alternativo, percebe-se que grande parte das 

iniciativas hoje encontradas na internet são, na verdade, 

fruto de um tipo de jornalismo que já está consolidado há 

muitos anos. Para Downing (2002), os primeiros indícios 

surgem no século XV. No Brasil, ela se relaciona com a 

imprensa sindical do final do século XIX, com a imprensa 

partidária da primeira metade e do século XX e, mais 

a potencialização da abrangência dos veículos, a 

segmentação dos conteúdos e a redução dos custos (já 

que não existe mais a necessidade de impressão para 

difusão de conteúdos), um antigo problema para a mídia 

alternativa parece estar se resolvendo. A internet permite 

um crescimento da audiência segmentada de modo a 

contribuir mais significativamente para formar opinião, 

ao mesmo tempo em que não necessita de grandes 

recursos para divulgação, associada a novas maneiras de 

captação de recursos. Esta nos parece a novidade que 

pode propiciar uma maior sustentabilidade destes 

veículos, diferentemente dos 3 impressos citados que 

enfrentaram ou enfrentam dificuldades financeiras. O 

principal trunfo dos novos veículos com potencial 

alternativo está na possibilidade de serem encontrados 

pelo seu público-alvo de forma rápida, fácil e 

gratuitamente, por meio do que Anderson (2006) chama 

 

 

 

Jornalismo alternativo e newsmaking 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, 

propomos a compreensão do que se convencionou chamar 

de teoria do newsmaking. Trata-se de um tipo de pesquisa 

baseado em um estudo que se atém ao ambiente do local 

de trabalho, procurando identificar dinâmicas de grupo 

para o cumprimento de tarefas jornalísticas. Nesse 

sentido, o jornalismo deve ser entendido como tal, não 

pelos resultados, mas pela maneira como é feito, 

justamente porque é desta maneira que se compreende os 

seus resultados. 
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Assim, o jornalismo é um campo onde os 

profissionais devem saber reconhecer fatos noticiáveis e a 

maneira que devem narrá-

fundamental da competência jornalística é o 

(TRAQUINA, 2008, p. 42) 

A apreensão das maneiras de pensar, de agir e de 

falar, portanto, constitui uma das tarefas primordiais 

para uma pesquisa cujos objetivos transitam em torno do 

eixo das práticas profissionais. A pesquisa  in loco, 

aplicada a partir do método etnográfico de observação, 

será utilizada para identificar os processos de produção 

desenvolvidos pelo jornalismo alternativo, procurando 

identificar rotinas desenvolvidas a partir das práticas a 

serem observadas e analisadas pelo grupo de pesquisa. A 

observação participante permite rápido acesso aos dados 

sobre situações habituais, a dados que podem ser 

considerados privados pelo grupo investigado, além de 

captar palavras de esclarecimento que acompanham o 

comportamento dos observados (GIL, 2008). 

Mais especificamente, entendemos que o método 

pode ajudar na compreensão de aspectos como a 

linguagem, o lugar do jornalista, uso de recursos 

midiáticos, critérios de noticiabilidade, mecanismos de 

seleção de fontes e demais informações utilizadas para a 

construção da reportagem, considerando a internet como 

plataforma de difusão. A tarefa implica no 

acompanhamento da rotina profissional, ou aquilo que 

Sousa (1999) identifica como processos 

convencionalizados e algo mecanicistas de produção de 

alguma coisa que, sem excluir que determinadas pessoas 

tenham rotinas próprias ou que a cultura e o meio social 

afectem essa produção, me parece obedecerem 

essencialmente a factores socio-or   

O trabalho consiste, então, na visita às redações 

de jornais alternativos, de modo a acompanhar dois dias 

de trabalho, selecionados aleatoriamente, verificando 

filtros de informação que são utilizados para seleção dos 

fatos, reuniões de equipe, tempos da produção, 

relacionamento com as fontes, entre outros aspectos. O 

objetivo em fazer a observação em dois dias distintos, 

deve-se ao fato de que se busca evitar que as leituras 

sejam contaminadas por um dia atípico em uma redação, 

o que pode ocorrer em ocasiões específicas, geralmente 

relacionadas a um fato, o que é recorrente no jornalismo. 

A expectativa é realizar a análise em pelo menos 

cinco redações de jornalismo alternativo, considerando 

aqueles que se encontram na cidade de São Paulo. Para 

assegurar que será possível fazer o trabalho, os 

participantes do grupo de pesquisa deverão entrar em 

contato com as redações e agendar a visita que será 

realizada em dois dias distintos, porém, sendo realizado 

nas cinco redações. 

A negociação com os responsáveis pelas redações, 

deve levar em conta que os pesquisadores poderão circular 

no ambiente e realizar a observação, sem que os mesmos 

interfiram no trabalho jornalístico.  

Finalizada a etapa de observação, o grupo partirá 

para uma segunda etapa, quando serão realizadas 

entrevistas em profundidade com jornalistas que atuam 

no jornalismo alternativo, a partir das redações que foram 

visitadas.   

A entrevista em profundidade, como método de 

coleta de dados, se mostra mais adequada ao projeto por 

apresentar características concernentes aos objetivos em 
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questão, como técnica qualitativa que explora um assunto 

a partir da busca de informações, percepções e 

experiências de informantes para analisá-las e apresentá-

las de forma estruturada (DUARTE, 2014). Alia-se a esse 

método os interesses do pesquisador ao selecionar uma 

fonte que detenha as informações desejadas e que 

represente uma participação produtiva à pesquisa. A 

seleção da fonte é parte integrante da construção do 

projeto, observados o problema apontado e a 

caracterização do tema. O tipo de entrevista aplicada será 

a semiaberta, que permite elaborar um roteiro-base, com 

a elaboração de questões semiestruturadas, com um 

plano de roteiro de perguntas, delimitando, assim, o 

caráter qualitativo da pesquisa. Esta técnica, diferente da 

entrevista aberta (realizada a partir de um tema central, 

sem roteiro) e da fechada (utilizada em pesquisas 

quantitativas), expõe o pesquisador a respostas 

indeterminadas, mas que estarão alicerçadas num 

roteiro-guia, com base em questionamentos básicos 

apoiados em teorias e hipóteses que interessam ao 

pesquisador (DUARTE, 2014). O grau de confiabilidade do 

método se fortalece ao passo que permite aplicá-lo às 

diferentes fontes selecionadas, personalizando as 

perguntas, já que cada entrevistado é único. É possível, 

numa releitura da primeira entrevista, suscitar novas 

perguntas para aprimorar a segunda entrevista 

(BOURDIEU, 2008). Na prática, este é um momento rico da 

coleta de dados, pois permite ao pesquisador aprimorar o 

seu conhecimento sobre o tema, ao se apropriar do que 

apurou a cada nova entrevista, enriquecendo e ajustando 

a seleção de perguntas pré-determinadas no roteiro 

inicial. 

Em Bourdieu (2008) temos que é o pesquisador 

e quem, 

geralmente atribui à entrevista, de maneira unilateral e 

sem negociação prévia, os objetivos e hábitos, às vezes 

p. 695). Cabe ao pesquisador ter noção clara da sua 

posição de entrevistador para que não coloque o 

entrevistado em situação constrangedora diante de 

perguntas deslocadas e desnecessárias.  

A seleção dos jornalistas a serem entrevistados 

considerará aqueles perfis mais experientes, devendo ser 

ao menos duas pessoas, de preferência uma com mais 

responsabilidades e outra com menos, considerando a 

dinâmica do ambiente de trabalho. O objetivo é obter 

dados que permitam uma comparação entre diferentes 

olhares que podem se constituir na redação. 

Nesta etapa pretendemos sanar dúvidas ou 

aprofundar a lógica de funcionamento de certos 

procedimentos, visando extrair informações a respeito de 

novas práticas que possam estar em desenvolvimento nas 

redações. Também pretende-se identificar o perfil destes 

jornalistas e sua relação e grau de conhecimento a 

respeito do jornalismo alternativo. 

Devido à dificuldade de deslocamento, para estas 

entrevistas pretendesse lançar mão do uso de 

videoconferência, por meio de ferramentas como Skype, a 

partir da qual é possível ouvir e assistir ao entrevistado, 

bem como ser assistido, de modo que sejam amenizadas 

as possíveis perdas que possam ocorrer no processo de 

entrevista em relação interpessoal. Para cada entrevista 

prevê-se um máximo de 40 minutos, com perguntas 

prévias que podem ser adaptadas a cada realidade.  
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Resumo 

O presente artigo apresenta o projeto que está sendo realizado no 

âmbito do Grupo de Pesquisa em Jornalismo Investigativo do curso de 

Jornalismo do Grupo Educacional UNITER. A pesquisa versa sobre 

prática profissional e a elaboração e o processo de produção de 

reportagens investigativas e de fôlego. A metodologia adotada será a 

entrevista pessoal dirigida a jornalistas reconhecidamente relevantes 

no tema e que tenham produzidos matérias jornalísticas de 

profundidade e de impacto. Serão analisadas a origem das 

reportagens, os projetos de trabalho, a relação com as fontes humanas, 

a busca por informações por meio de banco de dados, a publicação e 

a repercussão que tais reportagens produziram. As informações 

coletadas serão amalgamadas com uma densa fundamentação teórica. 

A pesquisa pretende elaborar um material inédito sobre jornalismo 

investigativo que comporá a bibliografia acadêmica e científica das 

comunicações e que poderá servir como base de estudos jornalísticos 

para estudantes e profissionais. 

 

Palavras-chave: jornalismo investigativo, jornalismo especializado, 

teorias da comunicação. 

 

Resumen 

En este artículo se presenta el proyecto que se está llevando a cabo en 

el marco del Grupo de Investigación en Periodismo de Inmersión del 

grado en Periodismo del Grupo Educacional UNINTER. La investigación 

discurre sobre la práctica profesional, el proceso de desarrollo y 
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producción de reportajes de investigación y de profundidad.  La 

metodología será la entrevista personal dirigida a periodistas 

reconocidos y relevantes al tema y que han producido noticias de 

inmersión de impacto. Se analizarán el origen de los informes, los 

proyectos de trabajo, la relación con las fuentes humanas, la búsqueda 

de información a partir de datos, la publicación y la repercusión que 

tales informes han producidos. La información recopilada se fusionará 

con una base teórica densa. La investigación tiene como objetivo 

producir un material inédito sobre el periodismo de inmersión que 

compondrá la literatura académica y científica de las comunicaciones 

y que va a poder servir como base de estudios periodísticos para 

estudiantes y profesionales. 

 

Palabras-clave: periodismo de inmersión, periodismo especializado, 

teorías de la comunicación 

 

Este artigo apresenta o trabalho que está sendo 

realizado pelo Grupo de Pesquisa em Jornalismo 

Investigativo que funciona no âmbito do curso de 

Jornalismo do Grupo Educacional UNINTER8. 

A referida pesquisa pretende investigar o fazer 

jornalismo, desde a origem da pauta e o surgimento da 

reportagem com as hipóteses e a posterior formatação do 

projeto para se realizar o material jornalístico. 

O foco do trabalho está no passo a passo da 

produção da reportagem: fontes consultadas, dificuldades 

na execução e como foram superadas, além do impacto 

após a publicação. 

A estruturação de uma reportagem investigativa 

será analisa iniciando-se pela observação e apuração 

prévia por parte do repórter. Posteriormente, pretende-se 

formatar, a partir do relato dos entrevistados, dicas para 

o trabalho de campo jornalístico. 
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A segurança da prática profissional será abordada 

comparando as diferentes maneiras utilizadas pelos 

profissionais para se conseguir a informação que 

das estratégicas adotas. Quais são as regras de uso das 

novas tecnologias como câmeras e gravadores? Há outra 

maneira de obter a informação?  Qual é o limite para o 

uso do celular? Como fica a questão privacidade?  

As fontes receberão atenção especial, 

principalmente quanto a seu anonimato ou publicidade. 

Revelar ou não revelar as fontes? Como protegê-las? E se 

a fonte for um amigo? Geralmente os personagens que 

compõem a reportagem se resumem: ao mau, a vítima e 

o neutro, que é aquele que opinará a respeito. 

As utilizações das fontes humanas aliadas ao uso 

de banco de dados têm-se, à priori, demonstrado se uma 

fórmula eficiente para a construção de reportagens 

investigativas. A busca por esses dados assim como a 

relação jornalista/fonte e o fator humano nas reportagens 

serão, portanto, esmiuçados. 

Os temas abordados nas reportagens a serem 

analisadas, dividiu-se, inicialmente, da seguinte maneira: 

1  Corrupção no setor público; 

2  Direitos Humanos e Segurança Pública; 

3  Narcotráfico e crime organizado; 

4  Jornalismo de dados; 

5  O fator humano no jornalismo; 

6  Meio ambiente e 

7  Investigando ditaduras. 

O projeto Um guia para o jornalismo investigativo 

busca discutir os métodos usados por jornalistas para a 

obtenção de informações que resultarão em reportagens 

de grande impacto. Parte-se do pressuposto de que não 

se pode informar sobre aquilo que não se conhece. E para 

conhecer, há que se investigar. A investigação rigorosa é 

uma exigência da natureza jornalística. 

Quando se trata de coberturas de assuntos 

especiais que fogem à rotina diária das redações, a 

reportagem exige que o repórter vá além do convencional. 

Exige mais tempo, responsabilidade, dedicação, 

competência e, em muitos casos, mais resistência física 

para suportar dias seguidos de pesquisa e investigação 

para expor aquilo que pessoas, empresas, governos ou 

organizações tentam esconder da opinião pública. 

A investigação jornalística pressupõe um trabalho 

próprio do jornalista, que descobre algo oculto e de 

interesse público. Portanto, em última análise o 

jornalismo investigativo distingue-se por descobrir e 

divulgar informações sobre más condutas que afetem a 

sociedade. O processo de elaboração da reportagem é 

diferente dos demais gêneros jornalísticos, por isso requer 

habilidades especiais do repórter, como sensibilidade para 

captar fenômenos, capacidade investigativa e 

dos fatos. (GUIRADO, 2004) 

A reportagem difere da notícia por apresentar 

uma percepção mais apurada da realidade, requer pauta 

mais exigente e elaborada, fuga das fórmulas 

convencionais, rigor e disciplina na obtenção e no trato da 

informação. Permite ao jornalista sair a campo e realizar 

as investigações que irão contribuir para a compreensão 

do tema escolhido. 

Esse tipo de cobertura é mais completo do que a 

cobertura convencional, com maior amplitude de 

informações, propondo uma leitura ampliada da 

realidade, por meio do jornalismo interpretativo, que 
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permita a compreensão do tema no tempo e no espaço. 

Encadeia ainda informações por meio de um processo 

narrativo e documental que desenvolva a percepção e a 

compreensão do leitor. 

Nilson Lage (2001) distingue três tipos de 

reportagem: 1) de investigação, em que se parte de um 

fato para revelar outros mais ou menos ocultos; 2) de 

interpretação, em que um conjunto de fatos é observado 

da perspectiva metodológica de uma dada ciência; 3) 

aquelas que, investindo na revelação de uma praxis 

humana não teorizada, buscam apreender a essência do 

fenômeno, aplicando técnicas literárias na construção das 

situações e episódios narrados. 

A reportagem investigativa não é uma atividade 

individual, uma iniciativa isolada. Da sugestão da pauta à 

edição da reportagem há o envolvimento de profissionais 

de diferentes áreas da empresa jornalística, além da 

redação. Eles dão o suporte administrativo para pesquisas 

e material de apoio, além do necessário aconselhamento 

jurídico. Daí uma importância ainda maior da adoção de 

um método rigoroso de pesquisa. 

É importante que haja compreensão dos riscos 

envolvidos e que seja assegurada a retaguarda jurídica 

para garantir ao repórter o exercício tranquilo de seu 

trabalho. As reportagens devem ser realizadas com todos 

os cuidados para se evitar contestações, seja por meio de 

cartas, de desmentidos oficiais ou em ações de 

indenização e processos criminais. Processos contra 

jornalistas podem ser usados para abortar o tratamento 

de casos rumorosos pela imprensa ou para tentar 

desqualificar o profissional. 

Ações de reparação movidas contra empresas 

jornalísticas têm um custo muito elevado, mesmo antes 

de eventual indenização. Na prática, esses processos 

obrigam o jornalista a fazer uma segunda apuração, 

reportagem que não será publicada. Se os cuidados 

preliminares não foram tomados, haverá o desconforto da 

busca de provas que deveriam ter sido obtidas antes da 

publicação, ou de solicitações incômodas para que 

revelações e afirmações obtidas off the records, em 

confiança, sejam repetidas formalmente perante um juiz. 

Desse modo, a elaboração de um guia para 

orientar a prática do jornalismo investigativo ajudará os 

profissionais de imprensa a melhorar os seus métodos de 

pesquisa. Isso resultará na capacitação para descobrir 

novos temas a serem investigados, em uma melhora no 

conteúdo que se leva à sociedade e uma maior segurança 

física e jurídica aos jornalistas no exercício da profissão. 

 

Justificativa 

O jornalismo investigativo ganhou impulso no 

mundo todo a partir do caso Watergate, uma reportagem 

de fôlego do jornal Washington Post. Durante dois anos 

os jornalistas Carl Bernstein e Bob Woodward 

investigaram o caso sistematicamente, até a renúncia do 

presidente Richard Nixon. Desde então, muitos teóricos 

escopo da atividade jornalística, despertando o interesse 

de um grande número de profissionais de imprensa para 

esse gênero. 

Uma reportagem bem-sucedida requer rigor e 

disciplina do repórter na obtenção e no trato da 

informação. Por ser um trabalho de equipe, falhas em 

procedimentos simples podem significar riscos e 

transtornos que atingirão outros profissionais. Para fugir 

das armadilhas de imprecisões, o jornalista precisa 
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estabelecer um planejamento de investigação, com um 

procedimento de apuração das informações. 

Para Luiz Costa Pereira Junior, esses 

procedimentos serão executados em três momentos: no 

planejamento da apuração, na revisão do material 

apurado e na revisão das informações editadas. O que 

distinguirá o jornalista serão os passos que ele der para 

para não se deixar levar por falhas de percepção, pela 

rotina produtiva, pelo engano das fontes (PEREIRA 

JUNIOR, 2006). 

A abordagem de temas polêmicos ou sigilosos 

implica em obstáculos ao trabalho de investigação 

jornalística. Um deles é a dificuldade ou impossibilidade 

de acesso às fontes oficiais, bem como os esforços dos 

suspeitos para impedir que se investigue o assunto. Em 

casos extremos, os obstáculos podem converter-se em 

ameaças veladas ou diretas, seja por meio de pressões 

psicológicas ou agressões físicas. 

A proposta deste trabalho abarca as discussões 

acerca da ética jornalística que se concentram na 

metodologia empregada pelo repórter na busca por 

informações. Os fins justificariam os meios para revelar 

más condutas? A despeito das boas intenções, qualquer 

método é válido, independente das condições de trabalho 

e das dificuldades para obter a informação? Vale usar 

câmera oculta? O jornalista pode omitir sua identidade ou 

utilizar identidade falsa para ter acesso à informação? 

O uso de métodos questionáveis para a obtenção 

de informação pode comprometer a legitimidade e a 

sustentação pública da reportagem e do jornalista. Por 

isso, esse projeto terá como ponto de partida um 

questionário a ser aplicado aos entrevistados sobre o uso 

de câmeras ocultas, bem como os recursos de imersão ou 

de infiltração para a obtenção de informações que irão 

sustentar suas reportagens investigativas. 

 

Aspectos metodológicos 

O jornalismo investigativo requer métodos 

especiais de captação de dados, uma vez que as 

informações que resultarão em reportagens mais 

aprofundadas geralmente são mais difíceis de serem 

coletadas do que em uma cobertura convencional. 

Contudo, as poucas opções de bibliografia a respeito não 

contemplam técnicas práticas ou detalhadas sobre como 

desenvolver reportagens investigativas. 

Para atingir os objetivos propostos, ou seja e 

elaboração de material bibliográfico inédito sobre o 

processo produção do jornalismo investigativo, Grupo de 

Pesquisa adota dois métodos científicos. 

O primeiro é a Revisão Bibliográfica que dialoga 

com o tema. A segunda é a realização de entrevistas. 

Nesta etapa serão entrevistados jornalistas 

reconhecidamente relevantes no tema do jornalismo 

investigativo, escolhidos pelo critério de produções de 

reportagens de impactos já produzidas. 

A partir das discussões com o grupo de pesquisa 

será estruturado o questionário a ser aplicado com os 

jornalistas que serão entrevistados para estruturar o guia 

sobre jornalismo investigativo. Para as entrevistas, foram 

selecionados previamente alguns profissionais que 

 

São estes os jornalistas pré-selecionados para a 

pesquisa: José Roberto de Toledo (Estadão e ex-presidente 

da Abraji), Caco Barcellos (TV Globo), Cid Martins (Rádio 
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Gaúcha), Carlos Wagner (ex-Zero Hora), Humberto Trezzi 

(Zero Hora), Marcelo Canellas (TV Globo), Mauri König 

(Uninter e Folha de S. Paulo), Fernando Rodrigues (ex-

Folha de S. Paulo e ex-presidente da Abraji), Letícia Duarte 

(Zero Hora), Giovani Grizotti (RBS), Fábio Almeida (RBS), 

Leonêncio Nossa (Estadão), José Hamilton Ribeiro (TV 

Globo), Andreza Matais (Estadão), Fábio Gusmão (Extra), 

Lúcio Flávio Pinto (Jornal Pessoal), Lúcio Vaz (O Brio), 

Mário Magalhães (escritor e blogueiro), Rubens Valente 

(Folha de S. Paulo), Sílvia Bessa (Diário de Pernambuco), 

Vandeck Santiago (Diário de Pernambuco), Roberto 

Cabrini (SBT), Alberto Dines (Observatório da Imprensa). 

Até o momento da apresentação desse trabalho 

dezessete jornalistas já confirmaram que irão colaborar 

com o relato de suas experiências profissionais. Dentre 

eles estão:  

 Andreza Matais; 

 Fábio Almeida; 

 James Alberti / Katia B 

 Daniela Arbex 

 José Roberto de Toledo 

 Mauri König 

 Humberto Trezzi 

 Letícia Duarte 

 Cid Martins 

 Paul Radu (Romênia) 

 Giannina Segnini (Porto Rico) 

 Cândido Figueiredo (Paraguai) 

 Ginna Morelo (Colômbia) 

 Guilherme Amado 

 Rubens Valente 

 Fernando Rodrigues 

 Angelina Nunes  

 

Cronograma de atividades 

 
ATIVIDADES 

0

3 

0

4 

0

6 

0

6 

0

7 

0

8 

0

9 

1

0 

1

1 

1

2 

Revisão dos objetivos e 

prévia seleção dos 

jornalistas a serem 

entrevistados 

X          

Revisão de literatura acerca 

do tema pesquisado 

 X X        

Início das entrevistas via e-

mail e telefone 

   X X X X    

Análise das entrevistas e 

tabulação das respostas 

          

Redação dos resultados das 

entrevistas 

       X X  

Redação de relatório de 

pesquisa 

         X 

Resultados 

Serão ouvidos dos entrevistados os métodos que 

cada um utiliza em suas investigações jornalísticas. 

Espera-se como resultado final da pesquisa que se inicia, 

elaborar um guia sobre investigação jornalística a partir 

de bons exemplos, e dos casos das respectivas 

reportagens. 

Esse guia resultará num segundo momento em 

um livro didático sobre jornalismo investigativo com 

publicação prevista para 2017. 

 

Considerações finais 

O projeto encontra-se em fase embrionária, 

portanto alterações poderão acontecer ao transcorrer dos 

trabalhos. No entanto, estamos diante de um projeto com 

várias características inéditas, tanto no que tange aos 

aspectos acadêmicos e científicos quanto ao que se refere 

ao âmbito profissional da produção e da práxis do 

jornalismo investigativo. 

A relevância da pesquisa justifica-se pelo vácuo 

bibliográfico que há sobre os processos da produção de 
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reportagens investigativas. A coleta de informações a 

partir das experiências profissionais daqueles que já 

produziram densas e impactantes reportagens e foram 

reconhecidos e premiados por elas, emprestam ao 

trabalho um caráter único. 

Com essas informações, nunca antes unidas em 

um mesmo trabalho, será produzido um material rico em 

relatos, detalhes e ensinamentos que trarão a teoria e a 

prática do que há de melhor no jornalismo nacional e 

internacional. 

Além disso, a pesquisa não encerra-se em si, pois 

abre o leque para uma outra importante questão: teria o 

jornalismo investigativo e de profundidade espaço frente 

ao imediatismo das novas tecnologias e frente ao novo 

modo de se fazer e consumir informação? 
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