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Introdução 

  

 Inês Amaral & Pedro Jerónimo 

Editores 

  

A primeira edição de 2021 surge ainda num contexto de pandemia. As dificuldades 

prosseguiram nos últimos meses, nos quais académicos um pouco por todo o lado procuraram 

conciliar as componentes pedagógicas e científicas. Apesar dos múltiplos desafios, a ciência vai 

avançando. Os nove artigos que constituem esta edição são exemplo disso.  

Começamos com um artigo de Patrícia Silveira e Clarisse Pessôa, sobre a receção 

noticiosa por crianças a frequentar o ensino básico. O estudo desenvolvido assenta numa 

metodologia de investigação-ação enquadrada num projeto de intervenção para promover a 

literacia mediática e o pensamento crítico dos media e das notícias. Para avaliação a interação 

de crianças com a informação noticiosa, as autoras desenvolveram uma investigação-ação na 

disciplina de Educação para a Cidadania com estudantes do 5º e 6º ano do ensino básico. A 

partir de uma perspetiva inclusiva, o projeto promoveu dinâmicas pedagógicas com vista a 

fomentar a expressão, a interação, a participação, a criatividade e a produção de conteúdos 

mediáticos. Os dados revelam que as crianças mostram pouco interesse e atenção aos media, 

apesar de assistirem diariamente a jornais televisivos. O contexto das notícias é também alvo 

de desinteresse por parte das crianças. 

Giovanni Ramos aborda a crise do jornalismo de proximidade em Portugal. A proposta 

deste artigo é um mapeamento do “deserto de notícias”, aferindo-se que as regiões Norte, 

Alentejo e Centro são aquelas em que se verifica maior percentagem de concelhos sem meios 

de comunicação. O mapa do deserto de notícias em Portugal revela que a interiorização é a 

nota dominante dos 57 concelhos identificados sem órgãos de comunicação. O autor concluí 

também que os distritos com menor densidade populacional são os que têm mais concelhos 

com desertos de notícias, um indicador que se correlaciona diretamente com a interioridade. O 

estudo verificou igualmente que os desertos de notícias são tendencialmente mais comuns em 

concelhos inseridos em regiões economicamente desfavorecidas. 

Também Andreia Melo e Sónia Sá se debruçam sobre o jornalismo de proximidade, mas 

neste caso para analisar notícias sobre direitos humanos. As autoras desenvolveram um estudo 

de caso à luz do jornalismo de direitos humanos a partir de um corpus de análise de 24 

edições do Diário de Coimbra. Os dados revelam que o jornalismo de direitos humanos não é 

uma preocupação do jornal regional estudado. O estudo aferiu que as notícias sobre assuntos 

relacionados com direitos humanos não dão destaque à origem do problema nem contribuem 

para uma consciencialização da população quanto à problemática em causa. Neste sentido, 



// ESTUDOS DE JORNALISMO // 

// SOPCOM // EJ // n.º 13 // 2021 //  5 

Andreia Melo e Sónia Sá concluem que a enfâse em dados estatísticos não contribui para o 

verdadeiro desígnio do jornalismo de proximidade que, pela ligação à comunidade, tem a 

capacidade de reportar abusos de direitos humanos consciencializando a população para estas 

questões. 

Zita Bacelar Moura recupera o conceito de “esfera pública burguesa” de Jürgen 

Habermas como ponto de partida para a proposta das “micro-esferas públicas” (Recuero, 

2006) como uma nova unidade de análise nos estudos de comunicação, considerando o digital 

como central no exercício social e político da contemporaneidade. A autora articula a teoria 

habermasiana com os conceitos de sociedade em rede (Castells, 2009), públicos subalternos 

(Fraser, 1990), e de redes sociais na Internet (Recuero, 2006) para conceptualizar as ágoras 

hiperlocais. Suportada por autores e autoras de referência, Zita Bacelar Moura estrutura uma 

proposta teórica que argumenta uma nova arena discursiva, fragmentada e fragmentária, onde 

confluem grupos hegemónicos e subalternos, informação e desinformação. Nas “micro-esferas 

públicas” intersectam-se formas de micro e macro participação que condicionam o quotidiano 

social e político de um era em que o digital assume particular centralidade. 

Por sua vez, Adriana Gonçalves discute o impacto das métricas de audiências nas 

práticas jornalísticas e no processo de gatekeeping. A autora problematiza os riscos que as 

métricas de audiência no contexto online podem trazer ao jornalismo à luz dos valores-notícia, 

trazendo uma leitura sobre as tecnoesferas e os “tecnoatores”. Adriana Gonçalves argumenta 

que a análise de dados se tem banalizado nos jornais digitais, contribuindo para uma “a tensão 

entre os valores tradicionais da profissão de jornalista e as possibilidades da tecnologia”. A 

autora conclui que as métricas de audiência são vistas como uma forma de sobrevivência pelos 

meios de comunicação, induzindo alterações nas rotinas de produção e os modelos de negócio.  

Uma análise à cobertura jornalística ao acesso ao ensino superior em Portugal é-nos 

trazida por Pedro Miguel Oliveira e Fernando Zamith. A partir das manifestações nas redes 

sociais ocorridas em 2020 contra o forma como os media representam o acesso aos cursos de 

Medicina, os autores propõem uma análise aos enquadramentos mediáticos da cobertura 

jornalística da temática na edição online do Jornal de Notícias e de Observador – meio 

exclusivamente online. A análise de frames considerou as dimensões valorização, impacto e 

comparação, a partir de enquadramentos neutros, positivos e negativos. Os dados mostram 

que o enquadramento neutro predomina no Jornal de Notícias, enquanto que o enquadramento 

negativo é mais prevalente nas notícias publicadas pelo Observador. 

A cultura participativa e a coprodução são o tema do estudo de Aline Grupillo, Carolina 

Baptista e Sónia Sá. As autoras trazem à colação “as novas rotinas profissionais 

implementadas nos noticiários televisivos portugueses para a utilização de imagens gravadas e 

distribuídas por cidadãos comuns”. Neste sentido, desenvolveram um estudo de caso do 

Telejornal da RTP1 com a análise de 367 edições emitidas. Os resultados mostram 155 peças 
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produzidas com recurso a conteúdos de cidadãos comuns. Dentre as peças identificadas, 84% 

são reportagens que utilizavam vídeo e apenas 4% recorria a fotografias. Ambos os recursos 

foram utilizados em 18 peças (12%). No que concerne a temáticas, o estudo aferiu que a 

maioria se enquadrava em “Conflitos e Guerras”, “Catástrofes naturais” e “Covid-19”. A origem 

não é indicada na maioria das peças (91%). 

Também Cláudia Saar e Elisângela Andrade se debruçam sobre a televisão, num artigo 

em que analisam as mudanças de produção jornalística durante a pandemia do Covid-19, em 

Macapá, estado do Amapá, no Brasil. Ancoradas a uma abordagem de cunho qualitativo, as 

autoras desenvolveram entrevistas semiestruturadas. Os dados revelam alterações nas rotinas 

jornalísticas, nomeadamente considerando as dificuldades de reportagem em exterior. Assim, a 

produção de conteúdos passou a contar com a utilização de imagens captadas por não 

profissionais com recurso a dispositivos móveis. O centro das temáticas passou a ser o Covid-

19 e o acesso a fontes esteve mais condicionado. A conclusão do artigo é que as alterações 

nas rotinas jornalísticas são marcantes, podendo o jornalismo televisivo regional passar a 

alavancar o denominado “jornalismo colaborativo” como forma de ultrapassar a dificuldade de 

acesso a conteúdos de vídeo sobre acontecimentos em diferentes locais.  

Esta edição fecha com o artigo de Nayara Güércio e Victor Cruzeiro sobre o jornalismo 

literário e o denominado “holocausto brasileiro”. Nele sustenta-se que o livro Holocausto 

Brasileiro:  Genocídio - 60 mil mortos no maior hospício do Brasil, de autoria de Daniela Arbex, 

representa não apenas uma narrativa do jornalismo literário, mas também um monumento 

literário de biografemas das vidas perdidas no hospital psiquiátrico Colônia, na cidade brasileira 

de Barbacena, em Minas Gerais. Os autores analisam o livro e argumentam que este 

ultrapassa o jornalismo literário, porquanto contribui para a construção de uma memória 

histórica em torno de histórias de vida, construindo um “monumento-verdade” que repõe a 

necessidade do país rever a sua História e a documentar através de narrativas 

individualizadas. 

Por fim, informando que esta será a última edição da exclusiva responsabilidade do GT 

de Jornalismo e Sociedade da SOPCOM. A partir da próxima edição a Estudos de Jornalismo 

passará a contar com o apoio do LabCom – Comunicação e Artes, unidade de investigação da 

Faculdade de Artes e Letras da Universidade da Beira Interior.   
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Resumo  

Os media estão integrados nas rotinas infantis, configurando-se como 

importantes agentes de socialização. Há estudos que concluem que esta realidade 

pressupõe um leque de oportunidades para quem dele é capaz de tirar partido, a 

nível social, profissional e individual. Destaca-se, por isso, a relevância de se 

promover o desenvolvimento de competências que permitam às crianças ser 

atores críticos face aos media e às notícias, particularmente em contexto escolar. 

É neste sentido que esta investigação pretende contribuir para o incentivo ao 

desenvolvimento da literacia mediática nas escolas. Partindo de uma metodologia 

de investigação-ação, o estudo teve como objetivo a prossecução de um projeto 

interventivo que estimulou a interpretação dos media e das notícias e o 

desenvolvimento de uma perspetiva crítica perante os mesmos. Os resultados 

assinalam que embora as crianças contactem diariamente com a atualidade, este 

consumo é passivo e pouco reflexivo, apontando para a pertinência e relevância 

da integração da literacia para as notícias nos currículos escolares. 

Palavras-chave: Media; notícias; crianças; literacia mediática; públicos. 

 

News reception by Elementary school children: a media literacy 

experience in the Portuguese context 

 

Abstract 

Media are part of children's routines, being important agents of socialization. 

There are studies that conclude that this reality presupposes a range of 

opportunities for those who are able to take advantage of it, on a social, 

professional and individual level. Therefore, the relevance of promoting the 

mailto:patricia.silveira@universidadeeuropeia.pt
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development of skills that allow children to be critical actors in the face of the 

media and news, particularly in the school context, is highlighted. It is in this 

sense that this research intends to contribute to encourage the development of 

media literacy in schools. Starting from an action-research methodology, the 

study aimed to pursue an intervention project that stimulated the interpretation 

of the media and news and the development of a critical perspective towards 

them. The results indicate that although children contact daily with the media and 

news, this consumption is passive and not very reflective, pointing to the 

pertinence and relevance of the integration of news literacy in the school 

curricula. 

Keywords: Media; News; children; media literacy; publics. 

 

 

Introdução sobre a atualidade informativa e os públicos infantis 

 

Estudos documentam a relevância das notícias no quotidiano dos públicos mais 

jovens e na sua compreensão do mundo (Alon-Tirosh & Lemish, 2014; Lemish, 

2007; Mathews, 2016; Notley et al., 2017; Silveira, 2019). As investigações 

referem que a atualidade faz parte do quotidiano das crianças, e que estas 

audiências acompanham estes assuntos junto dos pais e de outros familiares, 

particularmente através da televisão (Delorme, 2013; Silveira, 2019). Apesar dos 

avanços tecnológicos e da facilidade de acesso às notícias através das novas 

ferramentas de comunicação e de informação, a televisão continua a ser o 

medium preferido de contacto com as temáticas da atualidade, pelas famílias, 

facilitando, por esta via, o acesso das crianças a estes conteúdos, como tem sido 

demonstrado por vários estudos (Condeza, Bachmann & Mujica, 2014; Delorme, 

2013; Hujanen & Pietikäinen, 2004; Malho, Pato & Tomé, 2007, Götz, 2007; 

Molen & Konijn, 2007). De notar que ainda que os novos media façam parte, 

desde cedo, da vida das crianças, os estudos sugerem que os consumos 

associados a estes estão sobretudo relacionados com o entretenimento e o lazer 

(Mathews, 2016). 

Uma investigação recente desenvolvida em contexto português, junto de 

crianças a frequentar o Ensino Básico, sobre a natureza das interações com as 

notícias e o impacto destes temas no seu quotidiano e, em particular, nos modos 

de conhecer e de estar no mundo, concluiu que a televisão ocupa um lugar 

privilegiado no espaço doméstico enquanto fonte de notícias, fazendo com que as 

crianças sigam estes assuntos habitualmente em momentos de reunião familiar, 

como os dedicados às refeições (Silveira, 2019).  
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Apesar da presença das notícias na vida das crianças, isso não significa 

que estas escolham acompanhar esses conteúdos, ou que esta atividade seja 

uma das que preferem realizar nos seus tempos de lazer. Dafna lemish (2007), 

especialista destas questões, refere que as crianças têm pouca ou nenhuma 

motivação para acompanhar as notícias, pois consideram que estas não 

satisfazem os seus interesses e necessidades, perturbam o seu horário habitual 

de programas, são repetitivas e exercem um forte impacto emocional. Há, 

também, investigações que concluíram que as crianças consideram que os 

conteúdos transmitidos e os formatos dos programas de notícias não são 

adequados à sua idade (Alon-Tirosh & Lemish, 2014; Mathews, 2016; Silveira, 

2019), demonstrando que o seu interesse para seguir as notícias seria maior caso 

se operassem mudanças, por exemplo, ao nível da i) linguagem utilizada, da ii) 

forma de cobertura dos eventos e da utilização de ilustrações ou de imagens mais 

apelativas, do iii) tipo de tópicos abordados, e da iv) descentralização dos 

conteúdos versados em acontecimentos trágicos e potencialmente assustadores e 

antieducativos para os públicos mais jovens (Silveira, 2019). As crianças 

consideram, também, que há certos eventos transmitidos pelas notícias, 

sobretudo na televisão, que lhes provocam elevado impacto emocional (como 

raiva, medo, preocupação e ansiedade), mostrando o desejo de ver 

acontecimentos mais positivos e com alguns pontos de humor (Alon-Tirosh & 

Lemish, 2014). 

A este respeito, um estudo quantitativo desenvolvido em contexto 

australiano, junto de 1000 crianças e jovens com idades compreendidas entre os 

8 e os 16 anos, com o objetivo de compreender de que forma estes públicos 

acedem, classificam, e experienciam o conteúdo informativo, concluiu que há 

notícias que os assustam e perturbam (Notley et al., 2017). Um resultado 

preocupante mostra que 70% dos inquiridos se sente frequentemente zangado, 

triste, ou com medo, quando contacta com as notícias, ainda que admita que 

experiencia, por vezes, reações emocionais positivas, como felicidade ou 

esperança. As crianças e os jovens admitem que é raro conversarem com a 

família, e com os professores, acerca da forma como as notícias os fazem sentir, 

uma vez que acreditam que há a perceção, por parte dos adultos, de que as 

notícias são irrelevantes para os mais jovens (idem).  

 

Criar espaço para as notícias, nos media e em ambiente escolar 

 

Tratando-se de um espaço no qual as crianças permanecem grande parte do seu 

dia, é na escola que os mais pequenos absorvem normas, valores, ideias e 
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informações sobre o mundo envolvente, que se tornam fundamentais para os 

processos de socialização. É aqui que as crianças desenvolvem as suas 

capacidades sociais e cognitivas e afetivas, através do contacto com objetos, 

pessoas e ambientes diversificados, enriquecendo as suas experiências e leituras 

do mundo (Silva, 2008).  

Apesar dos benefícios deste ambiente, Lazo (2005) sugere que a 

penetração crescente dos media na vida das crianças e dos jovens conduz a um 

contraste constante com a escola, sobretudo no que respeita à facilidade de 

acesso ao conhecimento. Constituindo-se este como um dos grandes desafios 

deste século, é, pois, necessário que a escola se proponha a assumir o papel de 

agente ativo no acolhimento das questões do mundo local e do global, auxiliando 

desde cedo os mais jovens na compreensão eficaz das questões da sociedade, e 

contribuindo para a literacia mediática (Notley et al., 2017). A escola poderia, 

nesse sentido, desempenhar um papel mais atuante, aproveitando a sala de aula 

para introduzir o que Jacques Gonnet (2007, p. 130) conceptualiza como “ateliês 

de democracia”, nos quais os mais novos colocam em ação um processo de 

transformação e de aprendizagem, de questionamento e de reflexão sobre os 

factos da comunidade local e das sociedades globais. O acolhimento e a análise 

das questões do mundo, num ambiente de aprendizagem coletiva, poderiam 

constituir-se como uma oportunidade para preparar os mais jovens para 

participarem de modo consciente e autónomo como consumidores e cidadãos nas 

ações democráticas (Wilson, 2012, p.20). 

A este respeito, os pressupostos estabelecidos pela academia 

relativamente ao trinómio criança-media-escola têm sido corroborados pelas 

diversas diretivas lançadas ao longo dos anos por órgãos governamentais e não 

governamentais, a nível nacional e internacional. Várias organizações europeias 

têm procurado colocar na agenda política e pública esta área de estudo e de 

intervenção. Várias Recomendações têm sido criadas com o intuito de mostrar a 

importância e a necessidade de se desenvolver iniciativas que promovam a 

literacia mediática nos ambientes educativos.  

Do mesmo modo, também os media poderão assumir a responsabilidade 

de proporcionar, aos mais pequenos, de forma séria e cuidada, espaços 

informativos que fossem adequados aos seus gostos e maturidade, e os 

ajudassem a aprender a “ler” o mundo. Estes espaços poderiam constituir-se 

como uma forma de estímulo para o aumento do interesse sobre a atualidade, 

para a formação de opinião sobre as questões da sociedade, e para o 

desenvolvimento de competências críticas em relação aos media, podendo 

incentivar a uma maior intervenção no espaço público (Mathews, 2016; Silveira, 
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2019). Há, por isso, necessidade de se investir na produção de jornalismo 

informativo dirigido aos mais novos, uma vez que se trata de uma forma de 

introduzir as crianças nas questões habitualmente vistas como fazendo parte do 

“mundo dos adultos”, como a política e a economia, uma vez que a informação 

sobre estes tópicos é produzida a pensar especificamente nos mais novos e na 

sua capacidade de entendimento (idem).  

A este respeito, Julian Mathews (2016) entende que os programas 

informativos desenhados especificamente para os públicos mais jovens podem 

desempenhar um importante papel na sua formação como cidadãos, auxiliando à 

sua socialização política, promovendo um olhar mais crítico sobre a sociedade e 

as suas várias dimensões (social, política e económica), através do recurso a 

narrativas adaptadas às suas capacidades de entendimento e a formatos atrativos 

promotores de um maior engagement, comparativamente aos formatos 

convencionais.   

Tendo por base as problemáticas assinaladas, este estudo visa 

compreender e analisar, a partir da perspetiva de crianças portuguesas, a 

natureza das interações que estabelecem com os media e a informação noticiosa, 

ao mesmo tempo que procura argumentar em prol dos benefícios da discussão 

sobre a atualidade, no contexto escolar. 

Argumentamos que hoje se assiste a uma realidade em que as rotinas 

infantis estão cada vez mais povoadas pelos dispositivos mediáticos. De acordo 

com essa lógica, faz sentido o debate sobre a necessidade de se difundir o acesso 

às tecnologias de informação e de comunicação para as diferentes populações. 

Observamos a importância das dimensões de análise e de compreensão crítica 

das mensagens e conteúdos mediáticos, mas também dos contextos em que 

estas são produzidas: saber avaliar, comparar e produzir juízos de valor sobre o 

que é transmitido pelos meios de comunicação são algumas das competências 

fundamentais destacadas pela literatura. 

 

Metodologia 

 

Questões e objetivos da investigação 

 

Com base nas problemáticas assinaladas, este estudo procura compreender e 

analisar, a partir da perspetiva das crianças, as suas dinâmicas de receção 

noticiosa e mediática. Os objetivos específicos são os seguintes: (i) Compreender 

de que forma as crianças se relacionam com os meios de comunicação no seu 

quotidiano, particularmente com as notícias; (ii) Perceber de que modo os meios 
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de comunicação se configuram como importantes agentes na construção e na 

mediação das relações pessoais e sociais dos mais novos. 

 

Ética e opção metodológica  

 

Considerando a evolução dos debates teóricos em torno do papel da criança na 

sociedade, que têm contextualizado a infância como uma construção social, e 

referenciado as crianças como relevantes atores sociais, importa salientar a 

indispensabilidade de se pensar em formas de investigar com crianças, de modo 

a resgatar as suas vozes sobre as perspetivas que este grupo social tem dos seus 

mundos, e ouvir as suas opiniões sobre aquilo que consideram que necessita de 

transformações (Soares, 2006).  

Estas formas de encarar a criança conjeturam métodos de investigação 

muito particulares, que pressupõem a participação dos mais novos como atores 

principais ao longo de todo o processo de investigação (Soares, 2006). Além 

disso, espera-se que o investigador esteja consciente de que os modos de 

existência e os sentidos de ser e estar no mundo das crianças que investigam não 

necessariamente correspondem àquilo que a sociedade estabelece sobre elas 

(Delgado & Muller, 2005) . 

As questões éticas na investigação com as crianças têm sido alvo de 

debate. Principalmente quando se trata das metodologias participativas, o 

respeito pelos direitos fundamentais da criança, que é parte central da ação, 

torna-se essencial (Soares, 2006). Para que se possa chegar ao conhecimento 

construído a partir da colaboração entre investigador e investigado, torna-se 

necessário estabelecer vínculos de confiança, que se firmam a partir do 

esclarecimento de como será realizada a ação, das regras a seguir e das 

responsabilidades inerentes a cada papel. Mais concretamente, é preciso que 

todos estejam a par dos modos como serão tratados os dados recolhidos e que 

confiem que o investigador irá respeitar o acordo instituído (Máximo-Esteves, 

2008).  

No caso do presente estudo, procuramos garantir que as crianças tivessem 

conhecimento dos objetivos e finalidades da investigação, asseguramos a 

confidencialidade dos dados e o direito à privacidade e promovemos o 

consentimento informado, por parte das crianças, mas também dos encarregados 

de educação.  

Em função do caráter prático e interventivo dos objetivos e dos 

pressupostos levantados sobre a pesquisa com crianças, a investigação-ação foi a 

metodologia escolhida para conduzir o processo de investigação empírica do 
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presente estudo. A nível paradigmático, esta metodologia enquadra-se numa 

perspetiva sócio-crítica, que defende que o conhecimento adquirido pressupõe 

um caráter emancipatório (Coutinho, 2011).  

Além disso, a investigação-ação encara a realidade como um processo em 

construção, que pode ser sujeito a melhorias, através da criação de projetos 

sociais de intervenção que funcionem como uma via de capacitação dos 

indivíduos no desenvolvimento de mudanças face as situações sociais em que 

vivem.  

Rege-se por métodos rigorosos que implicam a sistematização dos 

procedimentos e que, por norma, se divide em três fases fundamentais: a 

planificação; a ação e a avaliação. Estas são, por sua vez, envolvidas numa 

espiral de autorreflexão (Kemmis, 2007). A planificação remete para a 

organização da ação, de modo a antecipar possíveis desafios que possam surgir. 

A ação “consiste numa variação metódica e reflexiva da prática”. E, por último, a 

avaliação que tem como objetivo de compreender os resultados decorrentes. 

Além disso, a investigação-ação apresenta-se como uma metodologia que 

pressupõe a colaboração igualitária de todos os intervenientes, não havendo 

relações hierárquicas (ibidem).  

Apesar da investigação-ação se apoiar com mais frequência nos métodos 

qualitativos, enquadrando-se, como já referimos, num paradigma sócio-crítico e 

desenvolvendo-se num contexto de colaboração social, esta metodologia 

possibilita também abordagens aos métodos quantitativos, sendo, inclusive, a 

abordagem mais frequente em países como os Estados Unidos (Máximo-Esteves, 

2008).  

São usuais as técnicas de observação, conversação, análise de 

documentos, entrevistas em profundidade, atividades participativas, e grupos de 

foco. No que diz respeito às metodologias quantitativas, a investigação-ação 

utiliza-se, usualmente, do inquérito por questionário, de modo a realizar uma 

análise mais objetiva, principalmente, dos dados sociodemográficos do grupo 

estudado, bem como de hábitos sociais (Coutinho et al., 2009).  

Os diários e as notas de campo, assim como os planos de aula e os 

inventários, assumem um importante papel enquanto instrumentos facilitadores 

dos procedimentos de interpretação, que, por sua vez, remetem para técnicas de 

categorização, condensação e estruturação narrative (ibidem).  

 

Procedimento metodológico 

 

Este estudo, focado nas interações entre as crianças e as notícias, derivou de 
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uma investigação que decorreu numa escola do Distrito de Braga, situado no 

Norte de Portugal, durante o ano letivo de 2014/2015, semanalmente, em duas 

turmas do ensino básico, no âmbito da disciplina de Educação para a Cidadania 

(totalizando 40 alunos, 20 alunos do 5º ano e 20 alunos do 6º ano). Optando 

pelo método de investigação-ação, já referido, procurou-se que as dinâmicas 

pedagógicas desenvolvidas promovessem a expressão, a interação, a 

participação, a criatividade e a produção de conteúdos mediáticos, numa 

perspetiva inclusiva e cidadã, colocando as crianças no centro do processo de 

aprendizagem. 

Os resultados do presente estudo fazem parte de uma investigação mais 

alargada que se preocupou com a literacia mediática nas suas várias vertentes, 

incluindo a literacia para as notícias. Considerando as possibilidades que a 

metodologia de investigação-ação oferece, decidiu-se que a estratégia passaria 

pela criação de um projeto interventivo a ser desenvolvido nas escolas 

portuguesas, que decorresse na própria sala de aula, e que colocasse o 

investigador na posição de “professor” e, por outro lado, o estudante no centro 

da ação educativa. Além disso, como a investigação-ação pressupõe o 

planeamento do trabalho por diferentes fases, optou-se por dividir o projeto pelas 

fases do diagnóstico (do contexto vivenciado pelas crianças da escola escolhida, 

bem como das suas práticas e competências mediáticas), da ação propriamente 

dita (através de um conjunto de atividades, apenas passíveis de serem realizadas 

pela colaboração de todos os elementos envolvidos), e, por fim, pela fase da 

avaliação, sendo realizada no final da ação, com o objetivo de perceber os seus 

resultados. Não obstante, pareceu-nos importante que no final de cada uma das 

etapas fosse realizado um trabalho de reflexão, de modo a efetuar, se necessário, 

alterações ao plano original, enquadrando assim a espiral de autorreflexão 

característica da investigação-ação. Os resultados apresentados no presente 

artigo foram retirados da fase do diagnóstico e focam-se sobretudo na 

compreensão do modo como as crianças se relacionam com as notícias, com o 

objetivo de perceber a necessidade de interligação entre o contexto escolar e a 

atualidade, e a de se criarem espaços informativos que sejam concebidos e 

especialmente dirigidos às crianças. 

Ao conceber o projeto, pensamos em alguns princípios que deveriam 

orientar o estudo, servindo de base para a realização das atividades. Esses 

princípios foram, por sua vez, divididos por dimensões e competências 

mediáticas. No que diz respeito às dimensões, procurámos enquadrar o acesso, a 

compreensão e a produção mediática. Da parte das competências, foram 

contemplados o pensamento crítico, a interação/participação, a autonomia e a 
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criatividade. 

No que diz respeito às dimensões, estas estão relacionadas 

intrinsecamente com as competências a desenvolver, uma vez que o acesso aos 

media é fundamental para a viabilidade do desenvolvimento das mesmas, e que a 

análise, compreensão crítica e a produção de media são os suportes para a 

consolidação dos conhecimentos adquiridos. 

Quanto às competências, foi dada relevância à promoção da consciência 

crítica perante os meios de comunicação, da participação ativa na realidade 

mediática em que vivemos, e do uso autónomo e criativo dos media. Grosso 

modo, ao nosso ver, essas competências podem ser desenvolvidas através do 

seguinte: 1) compreensão de que os media são, no fundo, um negócio, que, por 

sua vez, pode ser influenciado por fatores económicos, sociais e políticos 

(Bazalgette, 1989); 2) consciência de que os meios de comunicação são 

construtores de uma realidade própria, e que influenciam os modos como 

compreendemos o mundo (Baccega, 2011); 3) conhecimento dos direitos 

relacionados com a  informação, liberdade de expressão e participação do cidadão 

na sociedade, assim como das responsabilidades inerentes (Pereira, 2000); 4) 

conhecimento dos modos como podemos tirar partido das potencialidades dos 

media, considerando os possíveis riscos associados (Jenkins et al., 2006). 

Quanto às sessões, embora no presente estudo nos foquemos apenas em 

algumas das atividades destinadas às notícias, o estudo global do qual derivou 

este artigo abrangeu 28 sessões em cada uma das turmas, gerando um total de 

56 sessões. Como base para a sistematização das sessões, além dos objetivos 

apresentados através do quadro de análise, socorremo-nos ao resumo dos 

Domínios Gerais e Objetivos Específicos de Aprendizagem propostos pelo 

“Referencial de Educação para os Media para a Educação Pré-escolar, o Ensino 

Básico e o Ensino Secundário” aprovado a 29 de abril de 2014 pelo Secretário de 

Estado do Ensino Básico e Secundário (Ref.ª 96/13-133). A triangulação desses 

referenciais teóricos foi fundamental para a posterior descrição, análise e 

discussão dos resultados obtidos no final do ano letivo.  

Nas várias atividades realizadas, procurou compreender-se a relação das 

crianças com o mundo que as rodeia, os seus gostos, preferências, e, 

principalmente, os usos que fazem dos media e dos conhecimentos que possuem 

sobre os mesmos. 

De forma a facilitar o entendimento do planeamento de cada uma das 

atividades relativas à fase do diagnóstico, criámos um quadro-resumo, que está 

sistematizado por Nome da atividade, Descrição geral da atividade, e Objetivos 

de aprendizagem (Quadro 1). 
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Quadro 1: Planeamento das atividades 

Atividade Descrição  Objetivos Principais 

1. Práticas 
mediáticas 

Conversa coletiva sobre os usos 
que as crianças fazem dos media.  
De modo a incentivar o debate 

entre os estudantes, as 
professoras lançam perguntas 
sobre quais são os media mais 
utilizados no quotidiano das 
crianças e com que objetivos estas 
utilizam os diversos meios de 
comunicação 

- Perceber os hábitos e práticas 
mediáticas dos alunos; 
- Verificar o que pensam sobre a 

importância dos media nas suas 
vidas; 
- Compreender as razões pelas 
quais escolhem determinados 
conteúdos mediáticos em 
detrimento de outros. 

2. Jogo sobre 

preferências e 
interesses pelos 
media 

Em sala de aula, as professoras 

propõem a realização de um jogo 
no qual são apresentadas imagens 
de diversos media/conteúdos 
mediáticos e os alunos dizem se 

os reconhecem, se costumam 
utilizá-los e se têm interesse nos 
mesmos 

- Partilhar situações comuns de 

usos dos media; 
- Perceber se as crianças conhecem 
e sabem identificar os diversos 
meios de comunicação social; 

3. Análise de 
uma notícia 

Os estudantes são convidados a 
interpretar uma notícia retirada de 
um jornal online, escolhida pelas 

professoras, e a responder a 
algumas questões relacionadas 
com essa mesma notícia 

- Averiguar se as crianças 
reconhecem o meio de comunicação 
em que a notícia é publicada; 

- Compreender se conseguem 
identificar os diferentes elementos 
presentes numa notícia; 
- Perceber se são capazes de 
refletir criticamente sobre a 
importância da notícia para a 

sociedade; 
- Verificar se são capazes 
expressar-se sobre a notícia em 
questão. 

4. Notícias 
escolhidas pelos 

alunos 

Os estudantes explicam aquilo que 
conhecem sobre as notícias; 

Trazem notícias que tenham 
lido/visto em casa e debatem as 
escolhas; 
As professoras fazem uma breve 
apresentação e explicam 
alguns conceitos-chave 
relacionados com a criação de 

uma notícia;  

- Compreender o que entendem por 
Notícias; 

- - Verificar o tipo de informação 
noticiosa que leem/veem; 
- Identificar os meios mais 
recorridos para a procura de 
notícias 

 

Na interpretação dos dados recolhidos, procedemos à condensação das 

descrições das notas de campo e dos diários, de modo a encontrar tendências 

emergentes, mas sem descurar do retrato fiel dos acontecimentos. Além disso, 

recorremos à categorização, que se constituiu na tentativa de encontrar unidades 

de sentido idêntico nos resultados obtidos, de atribuir nomes a essas unidades 

(codificar), identificar padrões e quebras de padrões, tendências e, por fim, de 

identificar elementos que possam responder às questões de partida e que vão ao 

encontro do quadro de análise concebido. Por último, também foi utilizada a 

técnica de análise denominada de construção de significados ad hoc, que prevê o 

uso livre das diversas técnicas de modo a construir um panorama global dos 
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dados obtidos. 

De salientar, ainda, que antes da realização das sessões, foi proposto aos 

alunos que respondessem a um questionário, de natureza exploratória, que teve 

como objetivo recolher dados sociográficos e relativos ao consumo mediático e 

noticioso. 

 

Apresentação dos resultados 

 

A entrada no terreno empírico está associada à compreensão do contexto vivido 

por cada uma das crianças que concordaram em fazer parte do estudo.  

Procurámos, através de um inquérito por questionário e pelas atividades 

participativas já mencionadas, perceber quem eram essas crianças, com quem 

viviam, quais eram as suas rotinas e, sobretudo, de que forma os media estavam 

presentes nos seus quotidianos. As atividades realizadas nos tempos livres e de 

lazer também revelaram grande interesse no processo de conhecimento desses 

estudantes. Pareceu-nos relevante compreender não só aquilo que os mais novos 

faziam no seu dia-a-dia, mas também as atividades que mais gostavam de fazer.  

Caracterização dos participantes  

 

No estudo, participaram 40 crianças portuguesas a frequentar o 5º (20) e o 6º 

(20) ano de escolaridade (ano letivo 2014/2015), numa escola situada no Distrito 

de Braga (Norte de Portugal). Destas, 20 são do sexo feminino e 20 são do sexo 

masculino, e têm idades compreendidas entre os 9 e os 14 anos (média de idades 

de 10 anos). 

O agregado familiar das crianças, no geral, é constituído pela mãe (as 40 

crianças), pelo pai (35) e pelos irmãos (30). Além disso, 13 crianças referiram 

viver, ainda, com outros parentes, tais como avós (6), tios (4), primos (2) e/ou 

padrinhos (1). 

Dos dados obtidos sobre a profissão das mães, é de salientar a existência 

maioritária de profissões que requerem baixas habilitações académicas. Todavia, 

verificámos a existência de quatro professoras e de uma enfermeira. 

Relativamente ao pai, observámos que profissões relacionadas com a construção 

civil revelaram maior incidência. 

Em termos de habilitações académicas, havia um maior número de pais 

que concluíram apenas o primeiro ciclo de estudos. 

 

Acesso aos media e tempos de lazer 
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No que se refere ao acesso a aparelhos eletrónicos no lar, a tabela seguinte 

mostra que o acesso a televisão e a computador é predominante. 

 

Tabela 1: Aparelhos eletrónicos nos lares (N=40) 

Dispositivos de media 5º ano 6º ano TOTAL 

Televisão 20 20 40 

Computador 20 20 40 

Tablet 14 13 27 

Máquina Fotográfica 17 14 31 

Telefone fixo 11 10 21 

Rádio 16 14 30 

 

Numa outra questão, inquirimos sobre a posse de telemóvel por criança. 

Os dados relativos aos alunos do 6º ano demonstram que 19 das 20 crianças 

possuíam telemóvel próprio. No que diz respeito aos dados relativos aos alunos 

do 5º ano, é possível constatar uma redução significativa nas respostas positivas, 

havendo apenas 12 alunos que responderam afirmativamente para a posse de 

telemóvel próprio.  

Apesar de as crianças passarem grande parte do seu dia na escola, estas 

revelaram que o uso que faziam dos media nesse espaço era reduzido, pois, uma 

vez que as regras da escola não permitiam o uso de dispositivos mediáticos 

dentro da sala de aula, a sua utilização ficava restrita ao horário de intervalo. Não 

obstante, ficamos a saber, pelo tempo de convivência no contexto e pelo relato do 

próprio diretor, que a escola disponibilizava uma “sala do aluno” equipada com 

televisões e que havia computadores instalados na biblioteca.  

Deste modo, cingimo-nos às questões relacionadas com os usos que as 

crianças faziam dos media nos tempos de lazer e às suas atividades preferidas.  

Particularmente a questão 7 do questionário “O que mais gostas de fazer 

nos teus tempos livres?”, que era de resposta aberta, deu-nos importantes pistas 

sobre as atividades preferidas das crianças em questão. Dos 40 respondentes, 13 

afirmaram preferir atividades relacionadas com brincar, cantar, dançar, pintar e 

passear; 10 responderam andar de bicicleta; nove disseram que o que mais 

gostavam de fazer nos tempos livres era ver televisão, quatro responderam que 

preferiam jogar futebol, dois admitiram preferir jogar videojogos, e, por último, 

dois responderam estudar.  
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Atividades práticas  

 

Como será possível notar nas próximas linhas, procurámos resgatar as reações e 

respostas das crianças no processo de execução de atividades participativas. As 

atividades, por sua vez, tiveram como objetivo responder às seguintes questões 

gerais: 1) as crianças são capazes de reconhecer os diversos media?; 2) 

percebem a importância dos dispositivos de comunicação e de informação para a 

sociedade atual?; 3) que entendimento possuem das notícias?; 4) têm 

consciência de que as noticias podem ser fontes de influências? 

 

Atividade 1:  práticas mediáticas e de consumo de notícias 

 

Promoveu-se um momento de debate em sala de aula sobre os usos que os mais 

novos faziam dos media. O debate, em primeiro lugar, permitiu confirmar que a 

televisão tinha uma presença forte no quotidiano das crianças em questão. Andar 

de bicicleta e passear com o cão também foram atividades que apareceram com 

frequência, principalmente associadas à questão das preferências nos tempos de 

lazer. De ressalvar que a utilização da Internet e do telemóvel não foi referida 

espontaneamente, sendo mencionada apenas quando indagados. Isto leva-nos a 

crer que, tal como evidenciado pela literatura, embora os media ocupem um 

grande espaço no quotidiano dessas crianças, isso não significa que estas sejam 

as atividades que mais gostam de fazer, se puderem escolher.  

Relativamente ao telejornal, todas as crianças afirmaram ver este tipo de 

conteúdo de informação. Contudo, relacionaram o visionamento do telejornal ao 

momento do jantar em família, o que poderá indicar que assistem a este por não 

terem escolha. Neste caso, a opção recai para os canais generalistas, 

nomeadamente a SIC e a TVI. Todavia, cerca de 17 alunos, no total das turmas, 

referiram acompanhar as notícias também através da Internet, havendo um único 

caso de uma aluna que disse que costumava ler o jornal, aos domingos, com o 

seu avô (Isabel, 5º ano). 

Ainda sobre as notícias, quando questionados sobre se prestavam atenção 

às notícias que viam durante o jantar, apesar da maioria responder 

positivamente, alguns alunos mencionaram que, às vezes, as notícias são uma 

seca (Ivo, 5º ano), e que o que mais gostavam de ver eram notícias sobre futebol 

(Ricardo, Marco, Afonso, 5º ano), sobre grandes tragédias (Lara, 5º ano ) (apesar 

de mencionarem que estas notícias podem gerar sentimentos de medo e de 

choque), mas também, e, principalmente as meninas, sobre acontecimentos que 
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têm um final feliz (nomeadamente, factos relacionados com animais) (Rita e Lara, 

6º ano). No entanto, curiosamente, foram as questões políticas que geraram mais 

debates. Os estudantes mencionaram que o telejornal transmite muitas notícias 

sobre este assunto específico e demonstraram ter opiniões muito vincadas sobre, 

por exemplo, o Primeiro Ministro da altura, indicando que este seria: mentiroso, 

pois está sempre a baixar o salário mínimo (Ivo, 5º ano). No entanto, pelo tom 

do discurso e pela falta de capacidade de argumentação e articulação das ideias, 

algumas das formulações utilizadas pelos alunos pareciam uma “repetição” do 

discurso que ouvem em casa, e não propriamente uma interpretação própria. Em 

alguns casos, inclusive, quando questionados sobre os motivos pelos quais 

tinham aquela opinião, os alunos diziam o meu pai está sempre a dizer (Afonso, 

5º ano) ou toda gente sabe (Cláudia, 6º ano). 

Os resultados desta atividade evidenciam que muito embora o 

visionamento do telejornal seja algo que ocupe o quotidiano das crianças, a 

atenção dada às notícias e a compreensão das mesmas é pouca. Pode dizer-se 

que as crianças do estudo preferem usar os meios de comunicação para jogar 

jogos de vídeo e ver programas de entretenimento. Não houve demonstração de 

gosto especial pelo conhecimento das notícias da atualidade, salvo exceções para 

temáticas específicas.  

 

Atividade 2:  Jogo de reconhecimento e interesse pelos media 

 

A realização da segunda atividade teve por base um jogo no qual foram 

apresentadas imagens de diversos media/conteúdos mediáticos, com o intuito de 

pôr à prova o conhecimento e interesse acerca dos mesmos. Ou seja, procurou 

perceber-se se as crianças conhecem e são capazes de identificar determinados 

meios de comunicação/conteúdos mediáticos; partilhar situações comuns de uso 

dos media; averiguar se estão conscientes da importância dos media na realidade 

em que vivem; perceber se conhecem os riscos e potencialidades associadas ao 

uso dos media. 

Ao mostrarmos uma imagem relativa ao Jornal Público, um jornal diário 

nacional, as crianças reconheceram de imediato de que se tratava, mas não 

demonstraram interesse pelo meio retratado. Isto sugere-nos, mais uma vez, que 

embora as crianças acompanhem as notícias e conheçam o jornal, esta não seria 

uma das suas atividades preferidas.  

Todavia, pudemos perceber que, dependendo do formato informativo, 

houve um aumento nos níveis de interesse demonstrado pelos mais novos. Aliás, 

destaca-se uma clara preferência pelo telejornal. Os motivos relatados pelos 
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alunos para essa preferência são: é muito mais fixe ver as imagens do que estar 

a ler (Sara, 6º ano) ou então, as notícias parecem mais reais quando vemos pela 

televisão (João, 5º ano). 

De seguida, apresentámos um símbolo representativo do Facebook. Neste 

caso, pudemos perceber que embora as crianças o reconhecessem, não 

demonstraram grande apreço pelo mesmo. Não obstante, os estudantes 

afirmaram que a Internet é uma ferramenta de grande importância no mundo em 

que vivemos, demonstrando algum entendimento sobre as suas potencialidades. 

Algumas respostas que confirmaram isto foram as seguintes: i) - Sem a Internet 

eu não conseguiria ver a minha família de França tantas vezes (Afonso, 5º ano); 

ii) - Com a Internet eu consigo fazer pesquisas para a escola e isso é importante 

(Inês, 5º ano); iii)-  

 

Atividade 3: Análise de uma notícia 

 

Nesta atividade, os estudantes foram convidados a interpretar uma notícia 

retirada de um jornal online, escolhida pelas professoras, e a responder a 

algumas questões relacionadas com essa mesma notícia. As perguntas feitas 

tiveram como base as questões levantadas num guião adaptado a uma linguagem 

compreensível para as faixas etárias das crianças participantes no estudo.  

Pretendeu perceber-se se as crianças reconhecem o meio de comunicação 

em que a notícia é publicada, se conseguem identificar os diferentes elementos 

presentes numa notícia e se são capazes de se expressar sobre a notícia em 

questão. 

Ao analisar as respostas, pudemos constatar que os alunos reconheceram 

o meio em que a notícia foi publicada, revelando, mais uma vez, boas 

competências ao nível da identificação dos jornais. Além disso, no âmbito geral, 

os estudantes demonstraram boas capacidades de identificação dos elementos do 

texto que dão forma à notícia: indicar o título da notícia, “o que” a notícia 

pretende informar e quais são os sujeitos da notícia foram respostas dadas de 

forma correta por 36 dos 40 alunos. Não obstante, apenas 27 estudantes 

souberam responder o momento do acontecimento. O maior motivo da confusão 

relativamente ao “quando” esteve no facto de que 20 alunos responderam que o 

acontecimento decorreu no momento em que a notícia foi publicada. Os restantes 

três não deram qualquer resposta.  

Relativamente à procura no texto do modo como o acontecimento 

sucedeu, 20 alunos dos 40 não souberam responder. Isto é, os estudantes 

deveriam explicar o facto relatado na notícia e tiveram dificuldades em fazer essa 
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transposição. Além disso, 16 estudantes não foram capazes de encontrar os 

motivos pelos quais o facto relatado aconteceu. A fonte noticiosa também não foi 

entendida pela maioria dos alunos, uma vez que 22 dos 40 não souberam 

identificá-la. 

Não obstante, parece-nos que foi ao nível da interpretação crítica das 

notícias que se encontraram as maiores dificuldades. Apesar das crianças 

conseguirem identificar no texto os fatores que caracterizavam a notícia, quando 

questionados sobre a informação mais pertinente presente no texto, 21 alunos 

dos 40 não conseguiram responder. Também sobre a relevância da notícia em 

questão para o contexto em que vivem, 23 alunos tiveram dificuldades em 

responder.  

Outra questão que gerou alguma confusão foi a linguagem da notícia. Dos 

40 alunos, 28 consideraram a linguagem difícil de entender. De notar, que das 28 

crianças, 18 pertenciam ao 5º ano.  

Quando pedimos para relacionarem o assunto com outro assunto 

semelhante, quase todos (32 respostas) se recordavam de casos parecidos, 

porém, de maior mediatismo. Por exemplo, uma das notícias referia-se ao 

desaparecimento de uma criança no norte do país e os alunos associaram ao caso 

da Maddie McCann*1.  

Expressar uma opinião sobre a notícia em questão não foi uma dificuldade 

para as crianças, no geral. Porém, aqueles que não foram capazes de opinar 

sobre a notícia (23) foram os mesmos que revelaram ter dificuldade em dizer a 

relevância da notícia para o contexto social.  

 

Atividade 4: Leitura crítica de uma notícia 

 

A atividade é iniciada com a leitura de notícias trazidas de casa pelos alunos, em 

que foi pedido que escolhessem a notícia que mais tivesse chamado a atenção 

durante a semana.  

Pretendeu-se que os alunos identificassem os principais meios para 

conhecer os assuntos da atualidade, que aprendam a expressar as suas opiniões 

sobre os mesmos e que desenvolvam curiosidade e interesse sobre a realidade 

envolvente. Procurou-se compreender se os alunos compreendem efetivamente a 

linguagem jornalista e evidenciar os tipos de notícias que chamam a atenção dos 

mesmos.  

Relativamente às notícias que os estudantes trouxeram de casa, através 

dos exemplos dados na figura 1, podemos dizer que:  

 
1Menina inglesa desaparecida no Algarve, em Maio de 2007. O caso teve repercussões mundiais. 



// ESTUDOS DE JORNALISMO // 
 

// SOPCOM // EJ // n.º 13 // 2021 // 23 

 

1) a maior parte dos alunos trouxe apenas o título da notícia acerca do assunto 

escolhido; 

2) alguns alunos optaram por trazer informações sobre um tema que lhes 

interessava em vez de notícias sobre a atualidade. Por exemplo, informações da 

wikipédia sobre o que é o vírus Ébola; 

3) seis rapazes trouxeram o resultado de um jogo de futebol; 

4) os poucos alunos que trouxeram informações factuais sobre a atualidade leram 

a notícia, mas tiveram dificuldades na interpretação das mesmas; 

5) alguns alunos, em vez de trazerem uma notícia, apresentaram uma 

composição sobre um assunto de que gostassem.  

 

De certa forma pode dizer-se que, embora os alunos tenham por hábito 

contactar com notícias na sua rotina diária, como percebido no diagnóstico, isto 

não significa que saibam distinguir entre a notícia e outros tipos de conteúdos 

informacionais. Além disso, notámos dificuldades, por parte das crianças, na 

perceção da importância das notícias para a compreensão do mundo em que 

vivem. 
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Figura  1: Exemplos de notícias trazidas pelos alunos 
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De maneira a estimular o conhecimento sobre a informação noticiosa, pedimos aos 

estudantes que descrevessem o que entendiam pela palavra notícia, quando associada aos 

jornais. Algumas das respostas mais recorrentes foram os seguintes:  

 

-  O Ivo, do 5º ano, referiu que vemos nos jornais notícias de coisas que acontecem e 

que são chocantes; 

- A Isabel, do 5º ano, disse que notícia é uma forma de estarmos atualizados sobre as 

coisas que nos interessam; 

- A Rita, do 6º ano, mencionou que a notícia de um jornal é uma forma de informação 

imparcial sobre um facto. 

-  A Cláudia, do 6º ano, referiu que os jornais criam notícias para informar as pessoas 

de acontecimentos importantes. 

 

Como podemos ver pelas citações acima mencionadas, os alunos do 6º ano 

demonstraram um maior conhecimento sobre o conceito de notícia. Ao indagar os motivos 

desta diferença, fomos informados de que esses alunos já tinham tido bases sobre a notícia e 

o jornalismo nas aulas de Português. 

Contudo, percebemos que, no geral, as respostas foram muito vagas. De modo a 

promover a procura, seleção e partilha de informação, foi pedido às crianças que procurassem 

no dicionário o significado da palavra ‘notícia’. Depois de um debate originado pela informação 

recolhida, os alunos criaram, em consenso, uma frase que sintetizava o conceito:  

 

- 5º ano: a notícia é a informação sobre um assunto ou um acontecimento que tenha 

interesse para a sociedade e que é publicada pelos meios de comunicação social; 

- 6º ano: a notícia é um conteúdo informativo de interesse público que narra um 

acontecimento decorrido na minha cidade, no meu país ou no mundo. O conteúdo pode 

ser um tema cultural, social, económico ou político. 

 

Ao refletir sobre os resultados da atividade, percebemos que, embora os alunos tenham 

relatado que têm por hábito ver o telejornal, os conteúdos trazidos para a aula foram retirados 

da Internet e não da televisão. Este facto pode sugerir que apesar da televisão estar ligada no 

telejornal na hora do jantar, isto não significa que as crianças prestem real atenção aos 

conteúdos veiculados. No que se refere à expressão de opiniões sobre os assuntos da 

atualidade, percebemos que os alunos do 5º ano se sentiam mais à vontade para dizer aquilo 

que pensavam, disputando, inclusive, a vez para falar. Os alunos do 6º ano, principalmente os 

rapazes, mostraram-se mais inibidos em expressar as suas ideias. Contudo, talvez em função 

da faixa etária e dos conhecimentos apreendidos noutras disciplinas, os últimos demonstraram 
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uma maior capacidade em expressar-se de forma objetiva e consistente sobre o conceito de 

notícia. 

 

Conclusão 

 

Partindo dos estudos dos media e da infância, a presente investigação pretendeu explorar as 

relações entre as crianças e os meios de comunicação, particularmente as notícias, numa 

lógica em que se considera a criança como um ser capaz de apropriar-se dos estímulos 

recebidos pelos media para construir a sua própria interpretação da atualidade. Estas reflexões 

justificam, por sua vez, a importância e a necessidade da existência de uma atenção crítica 

para com os conteúdos difundidos pelos meios de comunicação, no sentido de se aproveitar as 

oportunidades geradas pela realidade multimediática em que vivemos, tal como sugerido na 

revisão de literatura apresentada.  

O presente estudo propôs-se, assim, dar um contributo no sentido do incentivo ao 

desenvolvimento da literacia mediática e noticiosa, junto das crianças. Consideramos, na linha 

do que Notley & Dezuanni (2018) defendem, que no contexto da literacia mediática, a literacia 

para as notícias tem sido negligenciada, comparativamente a outras dimensões, como a 

literacia digital, havendo produção científica pouco robusta, particularmente no que se refere à 

dimensão da relevância da introdução da literacia para as notícias no currículo escolar.  

Um primeiro dado interessante de se ressaltar é o facto de, mesmo pertencendo, 

aparentemente, a famílias com poucas possibilidades económicas, a maior parte das crianças 

tinha acesso a tablets e smartphones nas suas residências. Isto sugere que os dispositivos de 

comunicação e informação se constituem como bens prioritários para as famílias. 

No caso das notícias, pudemos reparar que as crianças, embora reconheçam os meios 

de veiculação das informações noticiosa, demonstram pouco interesse e atenção pelos 

mesmos; aspeto já evidenciado na literatura (Alon-Tirosh & Lemish, 2014; Mathews, 2016; 

Silveira, 2019). Aliás, os próprios dados do estudo demonstram que o uso que os mais novos 

fazem dos meios de comunicação social é passivo e pouco reflexivo. Como já referimos, apesar 

de as crianças terem referido que assistem ao telejornal quase diariamente, estas 

demonstraram pouca predisposição para refletir sobre os contextos em que as notícias são 

publicadas, sobre a sua relevância para a sociedade, e sobre os fatores que podem influenciar 

a construção de uma notícia.   

Estes dados vêm reforçar também os resultados de outras investigações que indicam 

que as crianças utilizam os media digitais de forma pouco profunda e participativa, e que 

sugerem a importância de haver a promoção de iniciativas que contribuam para o 

desenvolvimento de comportamentos mais críticos e participativos nos usos que os mais novos 

fazem dos mesmos. Remete-se, assim, para a questão de as oportunidades de acesso aos 
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media não significarem forçosamente a existência de competências mediáticas. 

Estes argumentos justificam, por sua vez, a importância dos nossos objetivos de 

estudo, nomeadamente da promoção da utilização dos media nos espaços educativos, 

contribuindo para a aquisição de competências comunicativas de análise e de compreensão 

crítica dos meios de comunicação e das notícias; de pesquisa, avaliação e seleção de 

informação; de participação e de produção mediática criativa. 

Importa, por fim referir, que o estudo corrobora, na linha do que outros autores 

sugerem (Mathews, 2016), a necessidade de investimento na produção de jornalismo 

informativo dirigido aos mais novos, com linguagens e formatos apelativos e, 

simultaneamente, educativos.    
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Resumo 

A crise do jornalismo causada por uma mudança no comportamento das audiências, da 

publicidade e mesmo da credibilidade dos media é ainda mais evidente no jornalismo local, 

que enfrenta o desafio de atuar localmente na internet, onde os modelos bem-sucedidos 

ocorrem globalmente, em grandes escalas. A expressão “Deserto de Notícias” surge para 

designar municípios que tiveram seus jornais e rádios fechados pela crise e hoje são 

comunidades que não possuem um meio de comunicação social local. O objetivo deste artigo é 

mapear o deserto de notícias em Portugal e analisar as características deste fenómeno no país. 

A metodologia inclui uma análise de dados fornecidos pela Entidade Reguladora da 

Comunicação (ERC) uma pesquisa bibliográfica sobre jornalismo local, crise no jornalismo, 

modelos de negócios e deserto de notícias. O resultado evidencia que questões económicas e 

populacionais são fundamentais para o fenómeno, que ocorre com maior frequência longe do 

litoral e dos grandes centros urbanos. A desertificação no interior de Portugal pode ser uma 

das causas para o deserto de notícias, sendo os media um dos componentes afetados por esta 

crise. 

Palavras-chave: deserto de notícias, jornalismo regional, crise no jornalismo. 

 

News Desert: map of the crisis of local journalism in Portugal 

 

Abstract 

The journalism crisis caused by a change in the behavior of audiences, advertising and even 

the credibility of the media is even more evident in local journalism, which faces the challenge 

of acting locally on the internet, where successful models occur globally, in large scales. The 

expression “Deserto de Notícias” appears to designate municipalities that had their newspapers 

and radio stations closed by the crisis and today are communities that do not have a local 

media. The purpose of this article is to map the news desert in Portugal and analyze the 
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characteristics of this phenomenon in the country. The methodology includes an analysis of 

data provided by the Communication Regulatory Entity (ERC), a bibliographic research on local 

journalism, the crisis in journalism, business models and the news desert. The result shows 

that economic and population issues are fundamental to the phenomenon, which more often 

away from the coast and large urban centers. Desertification in the interior of Portugal may be 

one of the causes for the news desert, with the media being one of the components affected 

by this crisis. 

Keywords: news desert, local media, crisis in journalism. 

 

 

Introdução 

 

Discutir modelos de negócios no jornalismo tornou-se frequente no século XXI com as 

transformações ocorridas no mercado de comunicação em todo o mundo (Costa, 2014). A 

internet é uma das principais causadoras da crise e também o caminho para a solução. A 

aceleração da revolução das indústrias de telecomunicação e informação (TICs) mudou os 

hábitos das audiências, criou novos concorrentes e alterou o modelo de negócios do jornalismo 

estabelecido no século XX (Anderson et al., 2012). 

Enquanto o jornalismo globaliza-se através da internet, nas localidades mais distantes 

das grandes metrópoles, pequenas cidades, vilas e aldeias, os jornais locais viram-se diante de 

uma crise financeira onde a solução apresentada pela internet não era tão fácil de ser aplicada 

(Shabir et al., 2015). A partir das grandes crises em 2008 no mundo e em 2011 na Europa, 

estes jornais passaram a não conseguir sustenta-se financeiramente (Quintanilha, 2018). 

O fechamento de jornais tradicionais não foi compensado com novos media em pequenas 

localidades. Surge então o fenómeno do deserto de notícias, municípios que não possuem 

nenhum meio de comunicação para noticiar o que ocorre na comunidade: nem jornal impresso, 

nem digital, rádio ou televisão (Abernathy, 2018). 

São cidades, vilas e aldeias que ficam marginalizadas em tempos de informação e 

vivem uma contradição da globalização: possuem acesso a notícias do que ocorre em outros 

países, mas não possuem uma fonte de informação credível sobre sua comunidade. O deserto 

de notícias já é alvo de investigações nos Estados Unidos e no Brasil (Abernathy, 2018; Atlas 

da Notícia, 2021). 

Para falar na crise e nos novos modelos de negócios para o jornalismo em Portugal, 

para falar sobre o futuro do jornalismo no país com um dos maiores índices de jornais por 

habitante da Europa, é preciso falar do deserto de notícias. Mapear este fenómeno em Portugal 

é fundamental para entendermos quais as causas e o que pode ser feito para o 

desenvolvimento do jornalismo regional para que os munícipes dos 308 concelhos tenham o 
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direito a informação sobre as localidades onde vivem sem depender de media externos e 

fontes oficiais. 

 

Crise no Jornalismo 

 

Demissões, precarização das relações de trabalho, queda nas tiragens e nas receitas 

publicitárias e um consequente fechamento de jornais e rádios. A crise tornou-se uma palavra 

comum no jornalismo nas últimas duas décadas, sobretudo com o crescimento da produção de 

conteúdo na internet (Christofoletti, 2019). 

O chamado modelo industrial do jornalismo (Anderson et al., 2012) baseado nas 

receitas por meio da publicidade foi afetado por mudanças nos hábitos do público, que passou 

a ler menos jornais impressos e assistir menos rádio e televisão para ficar mais horas na 

internet e pelo sistema de publicidade da internet promovido por empresas como Google e 

Facebook, que passaram a concentrar as receitas digitais (Costa, 2014). 

Meyer (2009) lembra que a venda de jornais impressos cai na Europa desde a década 

de 50. O período de prosperidade económica ocorrido entre o fim da segunda guerra mundial e 

o final dos anos 70, trouxe lucros para os media com a publicidade, mas não foi suficiente para 

impedir a queda na procura por jornais impressos.  

O jornalismo público, fenómeno dos Estados Unidos no começo dos anos 90, quando os 

media locais organizaram ações para aproximar seus leitores das publicações, foi uma resposta 

dos jornais americanos para enfrentar a baixa venda nas bancas e nas assinaturas (Haas, 

2012; Rosen, 1996). 

E é exatamente a partir da década de 90 que a circulação dos jornais entra em queda 

nos Estados Unidos (Hendrickson, 2019). As edições de fim de semana chegaram a ter um 

aumento nas décadas anteriores, enquanto as dos demais dias da semana estavam 

estabilizadas. A crise acentua-se após 2010 (Gráfico 1). 

A crise dos jornais impressos foi percebida em diversas partes do mundo, quase todos 

na mesma época (Nielsen, 2015). Na Suécia, o pico na circulação dos jornais foi o ano de 

1989. Passados 20 anos, a queda na venda avulsa e por assinaturas foi em torno de 40% 

(Nygren et Al., 2017). 

A baixa procura por parte das audiências afetou a publicidade. Segundo Anderson et al. 

(2012), a fuga da publicidade do mercado editorial começou nos anos 90 como uma 

consequência do desinteresse dos leitores. Porém a chegada da internet ainda gerava dúvidas 

dos anunciantes sobre relacionar suas marcas com produtores de conteúdos digitais.  

 

 

 



// ESTUDOS DE JORNALISMO // 

// SOPCOM // EJ // n.º 13 // 2021 //  33 

Gráfico 1. Circulação dos jornais americanos  

 

Fonte: Hendrickson (2019, p.3) 

 

A situação agravou-se quando a rede social americana MySpace conseguiu captar 

publicidade que antes iriam para os jornais, pois permitiu que o anunciante conversasse 

diretamente com o público-alvo, sem intermédio de um medium. (Anderson et al., 2012). 

Se o surgimento da internet é apontado como um fator importante para acentuar esta 

queda, as crises econômicas a partir do ano de 2008 agravaram a situação, pois obrigaram os 

anunciantes a rever seus gastos com publicidade, neste caso, passando a priorizar outras 

plataformas de distribuição na internet (Anderson et al., 2012; Nelson, 2019). 

Os jornais ficaram com menos recursos da publicidade e não conseguiram compensar 

com a chamada circulação (Quintanilha, 2018). Segundo o relatório Digital News Report 2019, 

Portugal é o que país com menor interesse dos leitores em pagar por notícias na internet entre 

36 países pesquisados (Cardoso et al., 2020), com apenas 8,9% dos entrevistados com 

interesse em pagar. 

Nelson (2019) explica que o jornalismo impresso deu pouca atenção para as audiências 

ao longo do século XX. Ao tratar leitores, ouvintes e telespectadores como público passivo, os 

jornalistas terminaram por preocupar-se mais em noticiar a partir das chamadas fontes oficiais 

(governos) e assuntos do seu interesse do que realmente ser uma voz da sociedade. Uma 

conversa unilateral que só passou a preocupar os proprietários dos meios de comunicação 

quando as empresas anunciantes reduziram seus investimentos em publicidade. 

Esta crise nos media, que foi impulsionada pelos problemas financeiros e mudanças no 

hábito de consumo do público, agravou-se em uma crise da autoridade jornalística. 

Christofoletti (2019) destaca um estudo do Edelman Trust Barometer em que aponta que o 

jornalismo possuía em 2018, uma credibilidade menor que organizações não governamentais, 

empresas e governos. 



// ESTUDOS DE JORNALISMO // 

// SOPCOM // EJ // n.º 13 // 2021 //  34 

Já o relatório Digital News Report do Reuters Institute apontou em 2019 que apenas 42% dos 

entrevistados confiavam nos media enquanto 32% afirmavam evitar ler notícias. O inquérito 

foi realizado em 38 países, incluindo Portugal, que apontou uma das médias mais altas de 

confiança, 57%, mas em queda em relação aos anos anteriores (Cardoso et al., 2020). 

 

Jornalismo local e a crise: Deserto de Notícias 

 

A expressão “Deserto de Notícias” surgiu a partir dos anos 2000 no mundo, nomeadamente 

nos Estados Unidos e Reino Unido, após a crise financeira de 2008, sobretudo em uma análise 

dos jornais impressos (Benezath & Reis, 2020). Os problemas nos media que geraram a crise 

citados anteriormente, como fuga da publicidade, baixa procura e autoridade questionada, 

resultou no fechamento de 1,4 mil jornais impressos nos Estados Unidos entre os anos de 

2004 e 2018. 

Na Europa, um relatório publicado pelo Instituto Reuters junto da Universidade de 

Oxford em 2009 apontava um sério problema no financiamento dos jornais locais do Reino 

Unido, facto que poderia gerar a criação de uma “lacuna de notícias” em várias cidades 

inglesas (Guimerà Orts et Al., 2018). 

A maioria destes jornais fechados eram locais, que passaram a ter mais dificuldades em 

manter uma sustentabilidade financeira nos novos modelos de negócios. O principal entrave 

dos locais no jornalismo digital está relacionado à escala que a internet exige: um jornal local 

possui uma audiência limitada, que dificulta atingir os números necessários para obter retorno 

financeiro com publicidade online, por exemplo (Hindman, 2015)  

A crise, então, levou ao fechamento dos jornais fez com que dos 3.114 condados 

americanos, quase 200 ficassem sem nenhum meio de comunicação próprio, seja ele jornal 

impresso, rádio, televisão ou jornal digital. Estes condados, em sua maioria, são 

economicamente desfavorecidos, com cidadãos mais pobres, menos educados e mais isolados 

dos grandes centros. E quase a metade dos condados passaram a ter apenas um único 

medium para cobertura do noticiário local (Abernathy, 2018). 

O agravamento da crise financeira do jornalismo em pequenas cidades fez com que 

duas unidades de investigação desenvolvessem trabalhos para mapear o deserto de notícias no 

país: o Center for Innovation and Sustainability in Local Media1 da Universidade de Carolina do 

Sul e o America’s Growing News Desert2, da revista Columbia Journalism Review, o último 

responsável pelo levantamento de dados apresentados por Abernathy. No mapa abaixo, os 

condados em vermelho são aqueles sem nenhum jornal e os em amarelo são os que possuem 

apenas um meio de comunicação. 

 
1 https://www.cislm.org 
2 https://www.cjr.org/local_news/american-news-deserts-donuts-local.php 
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Imagem 1. Deserto de notícias nos Estados em 2017 

 

Fonte: Abernathy (2018, p.15) 

 

A iniciativa dos Estados Unidos em mapear os condados no deserto de notícias foi 

replicado em outros países. No Brasil, a iniciativa foi Projor – Instituto para o Desenvolvimento 

do Jornalismo. A entidade foi a responsável pelo mapeamento que resultou na criação do Atlas 

da Notícia3, uma página na internet com os dados a respeito da crise no jornalismo brasileiro. 

O levantamento do Atlas da Notícia apontou que em 2019, 62% dos municípios brasileiros 

estavam categorizados como deserto de notícias. São 3.487 dos 5.570 municípios, em sua 

maioria pequenas cidades, mas que somadas atingem mais de 18 milhões de brasileiros, cerca 

de 8,5% da população (Atlas da Notícia, 2021). 

 

Imagem 2. Deserto de Notícias no Brasil em 2019 

 

Fonte: Atlas (2019) 

 

 
3 https://www.atlas.jor.br 
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Em outros 1.074 municípios, há apenas um ou dois meios de comunicação 

contabilizados, o que representa 19% do total. As regiões Norte, a menos populosa, e a 

Nordeste, com piores indicadores sociais do país, são as que apresentam maior incidência de 

municípios no deserto de notícias (Atlas da Notícia, 2021). 

A falta de um meio de comunicação com notícias locais pode afetar uma comunidade 

em diversas situações. Em 2002, na cidade de Minot nos Estados Unidos ocorreu um 

vazamento de gases tóxicos. Como não havia nenhum medium local, pois o jornal da cidade 

havia fechado e a rádio só transmitia conteúdo nacional, a notícia demorou para espalhar-se e 

sete mil pessoas foram contaminadas pelos gases (Castilho, 2017).  

O mapeamento do deserto de notícias nos Estados Unidos alertou não apenas os 

investigadores da comunicação social, mas de outros setores da sociedade, sobretudo na 

política. Grafton (2021) aponta dois problemas causados pelo fenómeno na democracia: a 

diminuição do número de candidatos para cargos locais, visto que os assuntos das 

comunidades não são mais tão debatidos e a ocupação destes espaços por páginas de 

desinformação e propaganda partidária. 

A dificuldade financeira dos media locais não configura no desinteresse dos públicos por 

notícias de suas regiões. Um inquérito nos Estados Unidos aponta que a maioria dos 

americanos acompanham as notícias locais e acreditam que precisam as empresas mediáticas 

de proximidade para manter-se informados (Mathews, 2020).  

O leitor, no entanto, não contribui financeiramente com os jornais, pois o relatório da 

Knight Foundation de 2019 mostrou que apenas um em cada cinco americanos pagou por 

notícia local, seja por assinatura, doação ou compra avulsa (Mathews, 2020). 

O que ocorre, no caso, é que os jornais locais não conseguem transformar o interesse 

do público em vendas, principalmente obter receitas com media digitais para compensar a 

perda nos media impressos (Chyi & Ng, 2020). Segundo Abernathy (2018), rádios e televisões 

passaram a empregar mais jornalistas que jornais impressos nos media de proximidade dos 

Estados Unidos a partir de 2017, mesmo com a TV empregando menos da metade do que 

empregava na década passada. 

No caso dos media nativos digitais, Abernathy (2018) destaca que o cenário nos 

Estados Unidos aponta para um sucesso maior destes projetos editoriais junto aos grandes 

centros urbanos, onde há maior facilidade de busca por assinantes, anunciantes e apoio 

filantrópico. 

Segundo a autora, mais de 500 jornais nativos digitais foram criados nos últimos anos 

com enfoque local. São meios de comunicação espalhados por todo o país, muitos deles 

segmentados em temas como Cultura, Entretenimento e Ambiente. As estruturas destes media 

não seguem os padrões dos antigos jornais que fecharam e têm, em sua maioria, redações 

muito mais enxutas em número de funcionários.  
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O grande desafio é levar estas experiências para localidades mais distantes dos grandes 

centros, sendo as receitas financeiras o maior entrave. O apoio filantrópico e as assinaturas 

demonstram resultados mais satisfatórios nos grandes centros, onde os media especializados 

encontram maiores audiências apesar da segmentação (Abernathy, 2018). 

 

Crise e jornalismo Regional em Portugal 

 

Segundo Jerónimo (2015), Portugal era em 1997 o país com maior número de jornais locais e 

regionais por habitante da Europa, um cenário que se mantém no século XXI. O país conta 

também com uma lei que define o que é imprensa regional4 e possui medidas de incentivos 

aos media enquadrados na legislação. 

Apesar da grande quantidade de jornais locais e de leis de incentivo, as mudanças no 

mercado publicitário e no consumo mediático dos públicos também resultaram em uma crise 

financeira dos media em Portugal. Segundo Botelho (2017), a queda no investimento na 

imprensa de Portugal foi de 75% em 10 anos (2006-2016), números que resultaram em uma 

redução na circulação dos jornais impressos, sobretudo nos meios generalistas, com uma 

queda de 30% segundo a Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação 

(APCT). 

O desemprego já ocorria nos media portugueses no início deste século. Segundo Bastos 

(2014), foram 350 jornalistas demitidos por causa de reestruturações nas empresas 

jornalísticas entre 2000 e 2005 no país. Entre 2006 e 2010, a situação piorou e o 

enxugamento das redações fez com que 500 jornalistas perdessem o emprego. 

Porém, crise nos media agravou-se em Portugal a partir de 2011 com a crise financeira 

que reduziu o poder de compra da população e a capacidade de investimento em publicidade 

dos anunciantes (Quintanilha, 2018). Somente no ano de 2011, ápice da crise quando o 

governo português pediu um resgate financeiro internacional, a Entidade Reguladora da 

Comunicação recebeu 350 pedidos de cancelamento de publicações periódicas (Bastos, 2014).  

Mesmo com a recuperação económica nos anos seguintes, a tiragem de impressos 

continuou a cair. Nos 10 primeiros meses de 2020, todos os jornais impressos nacionais 

obtiveram queda nas tiragens em relação ao ano anterior: Expresso (3,7%) e Correio de 

Manhã (5,5%) foram os que registaram as menores quedas, enquanto o Diário de Notícias 

registou queda de 24% (Nobre, 2020). 

O cenário do jornalismo regional também foi afetado, com algumas características 

próprias. Camponez (2017) lembra que um dos principais apoios estatais aos jornais regionais 

no país era o chamado porte-pago. Os correios faziam a distribuição dos jornais sem custos e 

o fim deste auxílio afetou diretamente as empresas jornalísticas. Entre 2010 e 2016, período 

 
4 https://www.ccpj.pt/media/1061/estatuto-da-imprensa-regional.pdf 
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que inclui a crise de 2011, foram 430 títulos jornalísticos regionais portugueses que deixaram 

de existir.  

 

O fim do porte-pago representou, em Portugal, a desestruturação do modelo de 

negócio da imprensa regional e local, tal como ele existiu durante décadas, em que o 

Estado se encarregava da sua distribuição por via postal. Mas se, por um lado, alterou 

os pressupostos do negócio do lado da distribuição dos jornais, por outro lado, 

representou uma forte quebra de leitores nas comunidades de pertença, no 

estrangeiro, que, sem o porte-pago, viram o preço da assinatura atingir números 

pouco razoáveis. A situação que verificámos com a imprensa não é muito distinta da 

das rádios locais, onde os processos de concentração empresarial foram apagando as 

vozes locais (Camponez, 2017, pp.21-22). 

 

Os problemas enfrentados no jornalismo impresso não foram contornados com investimentos 

no jornalismo digital. A comunicação social regional portuguesa ainda mantém dificuldades na 

transição do impresso para o digital. A primeira migração ocorreu em 1996 com o Região de 

Leiria e dois anos depois, o primeiro jornal nativo digital português foi criado: o Setúbal na 

Rede (Jerónimo, 2015, 2017). 

A partir do século XXI, o ciberjornalismo de proximidade desenvolveu-se em casos 

como o Região de Leiria, mas em boa parte do país, problemas de infraestrutura no acesso a 

internet fizeram com que muitos jornais locais não investissem nas plataformas digitais. O 

Setúbal na Rede, pioneiro digital, fechou as portas em 2016 também por problemas 

financeiros. Pedro Brinca, diretor da publicação, afirmou que a publicidade não investe o 

suficiente para manter um jornal sério e com qualidade (Jerónimo, 2015; Ramos & Correia, 

2020). 

No meio radiofónico, a dificuldade em conseguir publicidade para rádios locais e 

regionais também levou ao fechamento de emissoras. Outras foram incorporadas por 

conglomerados mediáticos maiores e optaram por uma programação predominantemente 

nacional sobre a local (Bonixe, 2017). 

A mais recente crise que afeta os meios de comunicação portugueses diz respeito a 

pandemia da Covid-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde em 13 de março de 

2020 e em vigência até a conclusão deste artigo. Um relatório da situação dos media 

portugueses com a pandemia foi publicado em 31 de julho de 2020 e apontava o risco de uma 

nova crise financeira na comunicação social (Camponez et al., 2020). 

Segundo o relatório, os primeiros meses da pandemia acentuou os problemas de 

sustentabilidade financeira dos jornais portugueses, obrigando um novo debate sobre modelos 

de fontes de receita alternativos e também uma nova intervenção do governo com apoios 
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estatais diretos (Camponez et al., 2020). 

Um novo relatório, de fevereiro de 2021, apontava que um crescimento nas audiências 

tanto dos media tradicionais nacionais, quanto dos regionais e locais devido à pandemia, 

especialmente nos jornais digitais, rádios e televisões. O maior tempo em casa dos públicos e 

a busca de informações sobre o coronavírus foram fatores decisivos. Entretanto, os desafios 

continuam para os jornais impressos e para os media em geral com a questão financeira, já 

que as interrupções das atividades económica afetaram diretamente as publicidades na 

comunicação social (Cardoso et Al., 2021). 

 

Metodologia 

 

Este artigo faz uma análise de dados sobre a comunicação social de Portugal levantados junto 

a Entidade Reguladora da Comunicação (ERC)5. Busca-se compreender as características do 

fenómeno do deserto de notícias em Portugal a partir do mapa de publicações jornalísticas da 

ERC e dos estudos sobre jornalismo local, modelos de negócios e do jornalismo em Portugal. 

Segundo Bardin (1977), uma análise de conteúdo exige uma fase de pré-análise, que inclui a 

seleção dos documentos, a constituição do corpus de análise e a elaboração das regras de 

categorização e codificação.  

A seleção dos documentos iniciou-se com os seguintes critérios: a utilização de listas de 

órgãos de comunicação social publicados ERC. A verificação ocorreu em 1 de setembro de 

2020 com dois arquivos disponibilizados pela entidade em 28 de agosto de 2020: publicações 

jornalísticas (media impressos e digitais) e operadores de rádio. 

Um terceiro arquivo, com a lista dos operadores de televisão no país, também foi 

analisado. Porém, a legislação portuguesa não permite a concessão de emissoras de televisão 

de âmbito local (Cádima, 2012). As duas emissoras de TV classificadas como regionais são a 

RTP, emissora pública, nos Açores e na Madeira. Os canais de vídeo pela internet, chamadas 

também por WebTVs, são enquadrados como jornais digitais pela ERC.  

Depois, confrontou-se os concelhos listados na ERC com a lista com todos os concelhos 

de Portugal, por distrito. Separou-se, então, quais eram os municípios portugueses que não 

tinham nenhuma publicação jornalística nem operador de rádio, nem operador de televisão e 

seu respetivo distrito. Apontou-se então, o total de municípios que estão no deserto de notícias 

(nominalmente) e quantos concelhos nessa situação por distrito.  

A segunda etapa foi uma pesquisa bibliográfica dividida em três partes: crise no 

jornalismo, crise no jornalismo local e deserto de notícias, o jornalismo local em Portugal. A 

análise do mapa foi feita com informações da revisão de literatura, tanto conceitual sobre 

jornalismo local, crise e deserto de notícias, quanto aos dados verificados em outros países, 

 
5 https://www.erc.pt 



// ESTUDOS DE JORNALISMO // 

// SOPCOM // EJ // n.º 13 // 2021 //  40 

nomeadamente os mapas de Estados Unidos e Brasil. 

Verificou-se ainda, dados socioeconómicos de Portugal através da página de banco de 

dados Pordata6 e do Instituto Nacional de Estatísticas (INE), como a população dos concelhos 

projetada para o ano de 2020, a densidade demográfica do país e o Produto Interno Bruto 

(PIB) das regiões enquadradas como NUTS III7.  

Estes dados foram utilizados para comparação com o mapa do deserto de notícias para 

observar outras características das regiões onde o fenómeno foi encontrado com maior 

frequência. 

 

Os media em Portugal 

 

Verificou-se, a partir das três listas de órgãos de comunicação social fornecidas pela ERC que 

Portugal possui 2.144 órgãos de comunicação social, sendo 1.754 publicações impressas e 

digitais, 327 operadores de rádio e 63 operadores de televisão. 

 

Tabela 1. Publicações impressas e digitais 

Tipologia Nº 

Nacionais 989 

Regionais 764 

Comunidades no exterior 1 

Online 537 

Impressos 755 

Impressos/Digitais 461 

TOTAL 1754 

Fonte: ERC 

 

Tabela 2. Operadores de rádio 

Tipologia Nº 

Nacionais 990 

Nacionais 6 

Regionais  5 

Local e regional 1 

Internacionais 2 

Locais 313 

TOTAL 327 

 
6 https://www.pordata.pt/DB/Municipios/Ambiente+de+Consulta/Tabela 
7 Sigla para Nomenclatura das Unidades Territoriais. Em Portugal, o terceiro nível é dividido em 25 
regiões 
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Tabela 3. Operadores de televisão 

Tipologia Nº 

Nacionais 48 

Internacionais 13 

Regionais  2 

TOTAL 63 

Fonte: ERC 

 

Deserto de notícias em Portugal 

 

Os 2.144 órgãos de comunicação social portugueses estão em 251 dos 308 concelhos. Em 57 

concelhos, não foram encontrados nem publicações impressas, nem digitais, nem rádios, nem 

operadores de televisão. Eles estão distribuídos nos seguintes distritos: 

 

Tabela 4. Concelhos no deserto de notícias por distrito 

Distrito Nº Concelhos sem meios de comunicação (total / % no distrito) 

Açores 19 Corvo, Lajes das Flores, Nordeste, Povoação e Santa Cruz das Flores (5 / 

26%) 

Aveiro 19 Nenhum 

Beja 14 Almodôvar, Alvito, Barrancos, Cuba, Ourique (5 / 36%) 

Braga 14 Nenhum 

Bragança 12 Alfândega da Fé, Freixo de Espada à Cinta, Vila Flor e Vimioso (4 / 33%) 

Castelo Branco 11 Penamacor e Vila Velha de Ródão (2 / 18%) 

Coimbra 17 Condeixa-a-Nova e Penela (2 / 6%) 

Évora 14 Alandroal, Arraiolos, Mora e Viana do Alentejo (4 / 28%) 

Faro 16 Aljezur, Castro Marim e Vila do Bispo (3 / 19%) 

Guarda 14 Celorico da Beira e Trancoso (2 / 14%) 

Leiria 16 Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande (2 / 12%) 

Lisboa 16 Sobral de Monte Agraço (1 / 6%) 

Madeira 11 Ponta do Sol, Ribeira Brava, Santa Cruz, Santana e São Vicente (5 / 

45%) 

Portalegre 15 Avis, Campo Maior, Fronteira, Gavião, Marvão, Monforte e Nisa (7 / 47%) 

Porto 18 Nenhum 

Santarém 21 Chamusca e Constância (2 / 9,5%) 

Setúbal 13 Nenhum 

Viana do Castelo 10 Nenhum 

Vila Real 14 Alijó, Mesão Frio, Mondim de Basto, Murça, Ribeira de Pena, 

Sabrosa e Santa Marta de Penaguião (7 / 50%) 
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Viseu 24 Sernancelhe, Carregal do Sal, Mortágua, Oliveira de Frades, 

Penedono e Tabuaço (6 / 25%) 

 

Separou-se, também, os números dos concelhos no deserto de notícias dividido pelas cinco 

regiões continentais e as duas regiões insulares. Na tabela abaixo, apontam-se ainda, a 

percentagem de concelhos no deserto dentro da região e em todo o país.  

 

Tabela 5. Concelhos no deserto de notícias por região 

Distrito Total concelhos Concelhos no deserto % na região % no país 

Norte 86 14 16% 24.5% 

Centro 100 12 12% 21% 

Lisboa 18 1 5,5% 2.5% 

Alentejo 58 17 29% 29.5% 

Algarve 16 3 19% 5.1% 

Madeira 11 5 45% 8.7% 

Açores 19 5 26% 8.7% 

TOTAL 308 57 - 100% 

 

Um mapa foi criado, com os concelhos dentro do deserto destacados na cor preta.  

 

Imagem 3. Mapa do deserto de notícias 

 

Elaboração própria  
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Análise 

 

A primeira observação do mapa do deserto de notícias em Portugal diz respeito a interiorização 

deste fenómeno. A grande maioria dos concelhos que não possuem órgãos de comunicação 

social encontram-se no interior, distante da costa. Em Portugal continental, apenas três 

concelhos litorâneos estão no deserto, todos no distrito de Faro: Aljezur, Castro Marim e Vila 

do Bispo. 

É possível também pelo mapa associarmos a questão populacional com o deserto de 

notícias. O distrito de Portalegre, o menos populoso do país, que perdeu mais de 12 mil 

habitantes entre 2011 e 2018, ficando com 106.271 residentes (Ana Marisa Vieira, 2019), é o 

que possui mais concelhos em deserto de notícias em números absolutos, sete junto com Vila 

Real. Proporcionalmente, é o segundo mais afetado, com 47% dos municípios, atrás apenas de 

Vila Real com 50%.  

Comparou-se a lista dos 57 concelhos no deserto de notícias com os concelhos com 

menos habitantes no país a partir de dados projetados pelo Instituto Nacional de Estatísticas 

relativo a 2020 divulgado no banco de dados Pordata8. Destes 57 municípios, 29 estão na lista 

dos 57 menos habitados. É possível ainda pelo Portada, fazer um mapa da concentração 

populacional em Portugal, cujo resultado traz semelhanças com o mapa do deserto de notícias. 

 

Tabela 6. Concelhos no deserto x menos populosos 

Concelhos em Deserto de Notícias 

(ordem alfabética) 

Concelhos menos populosos  

(menor ao maior) 

Alandroal         Corvo 

Alfândega da Fé         Lajes das Flores 

Alijó         Barrancos 

Aljezur         Alcoutim 

Almodôvar         Santa Cruz das Flores 

Alvito         Porto Moniz 

Arraiolos         Mourão 

Avis         Alvito 

Barrancos         Penedono 

Campo Maior         Castanheira de Pêra 

Carregal do Sal         Arronches 

Castro Marim         Castelo de Vide 

Celorico da Beira         Fronteira 

 
8 https://www.pordata.pt/DB/Municipios/Ambiente+de+Consulta/Tabela 
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Chamusca         Marvão 

Condeixa-a-Nova         Monforte 

Constância         Manteigas 

Corvo         Crato 

Cuba         Alter do Chão 

Figueiró dos Vinhos         Vila Velha de Ródão 

Freixo de Espada à Cinta         Calheta [R.A.A.] 

Fronteira         Gavião 

Gavião         Freixo de Espada à Cinta 

Lajes das Flores         São Roque do Pico 

Marvão         Vila de Rei 

Mesão Frio         Pedrógão Grande 

Mondim de Basto         Sardoal 

Monforte         Góis 

Mora         Mesão Frio 

Mortágua         Vimioso 

Murça         Pampilhosa da Serra 

Nisa         Mora 

Nordeste         Constância 

Oliveira de Frades         Santa Cruz da Graciosa 

Ourique         Avis 

Pedrógão Grande         Sousel 

Penamacor         Lajes do Pico 

Penedono         Alfândega da Fé 

Penela         Fornos de Algodres 

Ponta do Sol         Ourique 

Povoação         Cuba 

Ribeira Brava         Mêda 

Ribeira de Pena         Aguiar da Beira 

Sabrosa         Vila Nova de Paiva 

Santa Cruz         Penamacor 

Santa Cruz das Flores         Nordeste 

Santa Marta de Penaguião         Alandroal 

Santana         Boticas 

São Vicente         Monchique 

Sernancelhe         Oleiros 

Sobral de Monte Agraço         Velas 

Tabuaço         Viana do Alentejo 

Trancoso         São Vicente 

Viana do Alentejo         Vila do Bispo 
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Vila do Bispo         Porto Santo 

Vila Flor         Golegã 

Vila Velha de Ródão         Sernancelhe 

Vimioso         Penela 

Legenda: Destacados os concelhos que aparecem nas duas listas 

 

Imagem 4. Mapa de concentração populacional 

 

Fonte: Pordata 

 

Trata-se de um fenómeno semelhante aos Estados Unidos e ao Brasil, que também 

concentram a maior parte do deserto em regiões menos habitadas. Segundo Jerónimo, um dos 

entraves para o jornalismo regional digital em Portugal foi a infraestrutura da internet, precária 

nas localidades mais distantes dos grandes centros, algo que dificulta a transição para o meio 

que é hoje a maior aposta do jornalismo. 

Por outro lado, nos cinco distritos mais populosos do país, que concentram a maior 

parte da população, Lisboa, Porto, Braga, Setúbal e Aveiro, apenas um município está no 

deserto de notícias: Sobral de Monte Agraço, que pertence ao Distrito de Lisboa, porém fora da 

Área Metropolitana. (Abernathy, 2018) a criação de novos meios de comunicação locais nos 
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Estados Unidos com novos modelos de negócios, porém todos concentrados em regiões 

populosas e economicamente desenvolvidas. 

Em uma análise por regiões, o Alentejo é a mais afetada do país. Quase 30% dos 

concelhos em deserto de notícias encontram-se na região, que possui também a maior 

proporcionalidade de municípios afetados: 17 de 58, o equivalente a 29%. 

A menor proporção foi encontrada na Área Metropolitana de Lisboa, que possui 18 

concelhos e nenhum caso registado. Além do facto de incluir a capital do país, a Área 

Metropolitana de Lisboa é a segunda região mais populosa do país, com mais de 2,8 milhões 

de pessoas em uma área de 3 mil quilómetros quadrados. A Região Norte, mais populosa, tem 

cerca de 3,4 milhões de habitantes em 21,2 quilómetros quadrados de área9. 

Além da questão populacional, o mapa aponta um deserto de notícias maior em regiões 

economicamente desfavoráveis. Das 25 regiões que compõe os NUTS III, as 10 com maior 

Produto Interno Bruto (PIB) em 2016 possuíam juntos, nove concelhos no deserto de notícias 

enquanto as 10 NUTS III mais com menor PIB reuniam 33 municípios nestas condições.  

A Região do Algarve possui, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), o segundo maior 

poder de compra do país, atrás apenas de Lisboa (Dinheiro Vivo, 2019). E nesta região, com 

baixa densidade populacional, apenas três concelhos dos 16 não possuem comunicação social 

local. 

Tabela 7. NUTS III com maior e menor PIB x deserto de notícias 

Regiões com melhor PIB 

(nº de concelhos no deserto) 

PIB 

(milhares 

euros) 

Regiões com pior PIB 

(nº de concelhos no deserto) 

PIB 

(milhares 

euros) 

Área Metropolitana de Lisboa (0) 66.942.299 1 Alto Tâmega (0) 1.034.086 

Área Metropolitana do Porto (0) 29.646.449 2 Beira Baixa (2) 1.359.283 

Algarve (3) 8.507.833 3 Terras de Trás-os-Montes (3) 1.546.038 

Região de Coimbra (2) 7.282.338 4 Alto Alentejo (8) 1.548.265 

Região de Aveiro (0) 6.452.162 5 Baixo Alentejo (0) 2.051.410 

Ave (1) 6.281.026 6 Alentejo Litoral (5) 2.291.631 

Cávado (0) 6.064.901 7 Alentejo Central (4) 2.471.874 

Oeste (1) 5.267.618 8 Douro (9) 2.548.580 

Região de Leiria (2) 5.188.162 9 Beiras e Serra da Estrela (2) 2.672.374 

Tâmega e Sousa (0) 4.727.834 10 Alto Minho (0) 3.228.812 

 

 

Evidencia-se, então, a associação entre a concentração populacional e económica como 

fatores decisivos para combate do deserto de notícias. O enfrentamento deste fenómeno 

 
9 https://www.ine.pt 
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envolve não apenas novos modelos de negócios para os media, mas as questões populacionais 

e financeiras do concelho afetado.  

Destaca-se ainda no mapa que a região noroeste do país é a que se encontra em 

melhor situação. O deserto de notícias não foi verificado nos distritos limítrofes de Aveiro, 

Porto, Braga e Viana do Castelo. Dos quatro, três estão entre os mais populosos do país. É a 

mesma região das NUTS III do Ave, Aveiro, Cávado e Área Metropolitana do Porto, que estão 

entre as 10 com maior PIB de Portugal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Nas demais regiões do país, destaca-se o Centro, com 100 concelhos pertencentes e 

apenas 12 onde o fenómeno foi encontrado. Quanto às ilhas, há um empate quanto aos 

municípios afetados, mas o arquipélago dos Açores possui um total de concelhos maior, o que 

coloca a Madeira como mais afetada. 

No total do país, 18,5% dos concelhos estão afetados pelo deserto, um valor inferior a 

países como o Brasil, onde o deserto atinge 62,5% dos municípios segundo o Atlas das Notícia. 

Porém, a situação é pior que nos Estados Unidos, com um índice de cerca de 5,5% dos 

condados afetados. Em comum, os três países apontam que regiões com problemas no 

desenvolvimento regional, seja ele populacional ou financeiro, têm dificuldades em manter os 

media em funcionamento. 

 

Considerações finais 

 

O mapa do Deserto de Notícias em Portugal foi construído a partir de números fornecidos pela 

Entidade Reguladora da Comunicação (ERC), onde verificou-se quais concelhos não tinham 

jornal ou emissora de rádio. Este levantamento não considerou a cobertura jornalística que 

alguns media se propõem a realizar, atuando em âmbito regional, podendo cobrir 

determinados concelhos que aparecem no mapa em deserto de notícias. 

Considerou-se aqui, a necessidade de cada concelho ter ao menos um representante 

próprio na comunicação social, decisivo para situações como coberturas de eleições 

autárquicas. Também não foram analisados, as situações dos media nos concelhos com apenas 

um meio de comunicação registado. Se há regularidade nas publicações jornalísticas ou se elas 

realmente continuar a existir ou aparecem apenas na lista oficial da ERC. 

Estes fatores precisam ser considerados nas investigações a respeito do Deserto de 

Notícias em Portugal, assim como a existência de páginas de conteúdo não registadas na ERC, 

mas com audiência e influência sobre as comunidades locais. São páginas com endereços 

próprios ou internas em redes sociais que possuem impacto direto no jornalismo regional, seja 

na participação da agenda da cidade, seja no modelo de negócios, pois estas páginas disputam 

acessos e publicidades. 

Com as devidas ressalvas apresentadas, o mapeamento do Deserto de Notícias em 
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Portugal a partir dos números da ERC é fundamental para compreender a situação do 

jornalismo regional no país. Esta investigação é um ponto de partida para outras pesquisas 

que envolvam o futuro deste tipo de jornalismo. 

Os números apontam uma situação mais tranquila em Portugal que em outros países 

que já fizeram o levantamento, como Estados Unidos e Brasil. Evidenciam também que 

próximo ao Litoral e grandes centros, o jornalismo mostra-se ainda viável mesmo nos menores 

concelhos. Destaque também a Região Centro, com maior número de municípios e um baixo 

índice no deserto. 

O desafio para o jornalismo regional em Portugal é maior em regiões onde há um 

deserto populacional. A região do Alentejo, mais especificamente o Distrito de Portalegre, 

concentram o deserto de notícias no país, justamente as áreas onde há menor concentração 

populacional. 

Analisar estas regiões mais afetadas, o impacto nos concelhos sem comunicação social são 

algumas das possibilidades de investigações futuras sobre o tema. Assim como a situação 

económica do país após a pandemia da Covid-19. Um relatório de julho de 2020, atualizado 

em fevereiro de 2021, já apontou a preocupação do jornalismo local com o estado de 

emergência e é importante atualizar o mapa do deserto de notícias depois da pandemia, para 

avaliar os impactos. 
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Resumo 

O presente estudo resulta de uma análise de seis meses às notícias do jornal regional Diário de 

Coimbra que apresentaram características que definem o jornalismo de direitos humanos 

(Rose, 2017). O problema desta investigação assenta na seguinte questão: A abordagem 

jornalística aplicada à produção de conteúdos noticiosos em geral deverá ser a mesma na 

produção de conteúdos sobre direitos humanos? O estudo procura analisar o jornalismo de 

direitos humanos no contexto do jornalismo de proximidade, considerando a estrutura e 

modelos específicos deste tipo de produção jornalística (Jerónimo, 2015; Camponez, 2002) e, 

a partir da definição de jornalismo de direitos humanos, propomos um conjunto de novos 

valores de notícias. Da análise, entre Outubro de 2020 e Março de 2021, destaca-se o espaço 

relevante que a publicação atribuiu ao jornalismo de direitos humanos, por um lado, e algum 

desconhecimento dos profissionais de jornalismo sobre os critérios desta abordagem 

jornalística, por outro. Ainda assim, este estudo exploratório permite-nos propor a aplicação 

desta abordagem como um novo género jornalístico, especialmente em contexto de 

proximidade. 

Palavras-passe: jornalismo de direitos humanos; jornalismo de proximidade; direitos 

humanos; jornalismo regional 

 

Human rights journalism in the context of local journalism: the case of the 

newspaper Diário de Coimbra 

 

Abstract 

The present study results from a six-month analysis of news from the regional newspaper 

Diário de Coimbra that presented characteristics that define human rights journalism (Rose, 

2017). The problem in this investigation is based on the following question: Should the 

journalistic approach applied to the production of news content in general be the same in the 
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production of content about human rights? The study seeks to analyze human rights 

journalism in the context of proximity journalism, considering the specific structure and models 

of this type of journalistic production (Jerónimo, 2015; Camponez, 2002) and, based on the 

definition of human rights journalism, we propose a set of new news values. From the analysis, 

between October 2020 and March 2021, we highlight the relevant space that the publication 

attributed to human rights journalism, on the one hand, and some unawareness of journalism 

professionals about the criteria of this journalistic approach, on the other. Even so, this 

exploratory study allows us to propose the application of this approach as a new journalistic 

genre, especially in a context of proximity. 

Keywords: human rights journalism; proximity journalism; human rights; regional journalism 

 

Introdução  

O jornalismo de direitos humanos é um género jornalístico que aborda questões relacionadas 

com os direitos de homens, mulheres, crianças e de todas as pessoas de todos os géneros, 

proveniências, etnias, idades ou religiões (Dias, 2013, p. 7). Ora, esta abordagem jornalística 

atenta, essencialmente, à violação ou abuso dos direitos humanos, observando e investigando 

onde e em que circunstâncias essas violações e abusos ocorrem. A nossa perspetiva central é 

que o jornalismo de direitos humanos e o jornalismo de proximidade devem estar intimamente 

ligados. Apesar de assentar num estudo exploratório, que analisa apenas uma publicação 

regional, os resultados aqui apresentados indicam uma necessidade de aprofundamento desta 

aproximação entre os direitos humanos e a proximidade por via do jornalismo. 

De acordo com Rose (2017, p. 87), o surgimento do jornalismo fundamentado nos 

direitos humanos é baseado “num quadro conceptual para um processo de desenvolvimento 

que surgiu no final dos anos [19]80 e início dos anos [19]90 e que procurou fundir os 

interesses distintos dos peritos em desenvolvimento e dos peritos em direitos.” Este género 

jornalístico tem como intuito compreender os direitos fundamentais das pessoas e como 

função expor os abusos desses direitos, através do discurso livre, baseando no respeito pela 

dignidade dos direitos das pessoas, da cor, nacionalidade, género e raça (Shaw, 2012, p.17). 

Já o jornalismo de proximidade, e considerando a definição de Jerónimo (2012, p. 24), 

preocupa-se com a “região onde está inserido determinado meio, aquele para o qual se 

trabalha, a forma como fontes e público se relacionam com eles, etc.”. Por seu turno, Vieira 

(2009, p. 66) argumenta que a proximidade é “um dos conceitos-chave da imprensa local [e 

da imprensa regional], que se traduz na informação ligada aos leitores, visando uma maior 

identificação entre o jornal e o público”. Sendo que as notícias “verdadeiramente locais [e 

regionais] envolvem uma gama de conteúdos que tem como principal valor noticioso a 

‘proximidade’” (Reader & Hatcher, 2020, p. 230). Com efeito, o jornalismo de proximidade 

assume um papel de anunciador e de testemunha, junto das populações. 
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É a partir destes dois ângulos que estruturamos o presente artigo. 

 

Jornalismo de direitos humanos  

 

O jornalismo de direitos humanos rege-se pelo Artigo 1.º da DUDH da ONU, que refere que os 

direitos individuais não podem ser violados, e que se caracteriza, particularmente, pela 

denúncia de abusos sobre as vítimas de violência política e da pressão constantemente 

exercida sobre muitos jornalistas. Este género pode e deve mesmo caracterizar-se como um 

jornalismo humanitário (Fernandes, 2002, pp. 4-5). Por outras palavras, o jornalismo de 

direitos humanos encontra a sua inspiração na Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(1948), apelando para um “papel mais pró-activo do jornalismo como uma agência que não 

conhece fronteiras, nem raça, nem idade, nem sexo e nenhuma classe um jornalismo com 

rosto humano e para a raça humana” (Selvarajah, 2020, p. 5). 

Neste sentido, a doutrina de “Responsabilidade para Proteger” (Responsibility to Protect 

– R2P) foi tida em considerável atenção erudita no que respeita à sua implementação legítima 

e justa, livre de manipulações e abusos políticos, principalmente em tempos de extrema 

violência e crise. Isto porque, o facto de os meios de comunicação se apresentarem como 

testemunhas, promotoras e protectoras dos direitos humanos, tem aparentemente a 

capacidade de facilitar uma intervenção no concerne à Responsabilidade para Proteger (R2P) 

que é necessária e apropriada. Porém, o jornalismo convencional tem sido acusado de não 

cumprir o dever de protecção dos direitos humanos e a prevenção do genocídio e das 

atrocidades em massa em tempos de guerra (Selvarajah, 2020, p. 3).Deste modo, o intuito 

dos jornalistas não é apenas o de informar o público, como também o de conectar pessoas 

com diferentes histórias e em diferentes comunidades, promovendo o conhecimento, a 

compreensão de questões e/ou eventos e a responsabilidade moral, através da educação da 

audiência e da consciencialização da comunidade sobre os seus direitos, ao investigar e 

divulgar abusos dos direitos humanos (Shaw, 2012, p. 18), desempenhando assim um papel 

crucial na agenda. 

Para isso, é importante considerar, primeiramente, que o mesmo se identifica com o 

jornalismo literário porque também “pesquisa, organiza e relata histórias reais, detalhadas e 

envolventes que cativem o público para assuntos que são considerados pelo autor como 

relevantes para o conhecimento público, merecedores de serem discutidos e interpretados, 

tendo, por isso, uma função societária” (Trindade & Inácio, 2017, p.2). Traquina (2001, pp. 55) 

apelida o jornalismo literário de “novo jornalismo” por ter vindo alterar as “prioridades dos 

jornalistas ao elaborarem uma reportagem” e por ser focado nos interesses dos cidadãos e dos 

grupos que lutam pelos direitos humanos, em vez de se focar apenas nos interesses políticos e 

nas pessoas detentoras do poder económico. 
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Para Selvarajah (2020, p. 3), o jornalismo tem sido alvo de alterações dinâmicas devido 

ao contínuo avanço e desenvolvimento das novas tecnologias da comunicação, do crescimento 

maciço e da concorrência na indústria dos media, das mudanças nas paisagens sociopolíticas 

globais, e na constante evolução das relações internacionais. Todas estas situações auxiliaram 

na mudança no modo como os jornalistas recolhem e relatam informações sobre guerras, 

conflitos e outras formas de violação dos direitos humanos, resultando na utilização dos meios 

de comunicação social como um instrumento tanto para a paz como para a guerra. 

Contudo, no ponto de vista do autor, “o jornalismo convencional tem sido acusado de 

ser ou ter cumplicidade com os sistemas que implantam e perpetuam a violência, injustiça e 

sofrimento (Shaw 2012; Lynch e McGoldrick 2007; Shaw et al. 2011; Lynch 2008; Galtung 

2002)”. Isto porque, o jornalismo convencional tem sido utilizado como instrumento para 

aumentar conflitos, incendiar genocídios e atrocidades em massa, operando no âmbito de 

“manipulações políticas, lutas pelo poder, falta de independência jornalística, restrições 

económicas, ascensão de agentes de relações públicas e estratagemas de propaganda 

organizada, é demasiado limitado pela sua convenção de objectividade para procurar a 

verdade, expor as mentiras e as violações dos direitos humanos, e promover os direitos 

humanos e a paz” (Selvarajah, 2020, pp. 3-4). 

Neste sentido, entende-se que, geralmente, os jornalistas não têm formação adequada 

sobre a temática dos direitos humanos, devido à “ideologia da objectividade inscrita nos 

princípios do jornalismo convencional”, que exige que os jornalistas “apenas relatem os factos 

como vêem”, acabando por não ter qualquer significado no contexto do jornalismo moderno 

(Selvarajah, 2020, p. 3). No caso particular da academia, são poucos os investigadores que 

estudam sobre jornalismo de direitos humanos, o que prejudica a formação de futuros 

jornalistas para esta área, isto porque, “apesar de o interesse académico pelo impacto dos 

media na política não seja novo, não tem havido uma discussão aprofundada para explorar 

criticamente o papel que os meios de comunicação social desempenham nas intervenções 

humanitárias no contexto da doutrina R2P, desde a sua adopção na Cimeira Mundial das 

Nações Unidas de 2005” (Selvarajah, 2020, p5) Estas lacunas abrem espaço para que se 

possam adicionar informações cruciais no âmbito do estudo dos meios de comunicação social 

para uma melhor compreensão dos direitos humanos e para que a elaboração das histórias 

seja feita corretamente, criando limites no seu trabalho (Dias, 2013; Shaw, 2012; Hilgert, 

1997; Holm, 1997).A relação entre o jornalismo e os direitos humanos está mais que 

assumida, mas não é especificada o suficiente para ser alvo de discussão e de estudo por parte 

do meio académico ou mesmo dos seus intervenientes (Shaw, 2012, p.12). Neste ângulo, 

pode-se argumentar que os meios de comunicação são um dos veículos das ideias e dos 

valores dos direitos humanos, pois atuam com base em diferentes perspetivas culturais e 

contribuem para que essas mesmas perspetivas culturais permaneçam (Dias, 2013, p. 25). 
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Sendo os jornalistas os primeiros a testemunharem e denunciarem o abuso dos direitos 

humanos, devem proceder à recolha de factos, tendo sempre em consideração as questões 

culturais para que haja um aumento da integridade, da veracidade dos factos e obrigação 

ética. Selvarajah (2020, p.6) defende que “os jornalistas de direitos humanos, enquanto 

procuradores da verdade e cães de guarda, podem desempenhar um papel vital no 

estabelecimento de um caso prima facie e na mobilização de apoio a intervenções 

humanitárias no âmbito da Responsabilidade para Proteger”. 

O papel que este género tem vindo a desempenhar e o modo como encara a temática é 

crucial para a divulgação dos factos como ocorrem e, de certo modo, alertar os indivíduos para 

o que acontece dentro das suas comunidades. Este género de jornalismo acaba por ter 

influência comunitária pela capacidade de abordar diferentes temas que possam ser discutidos 

criticamente pelo público, permitindo uma reflexão sobre os vários temas e posteriormente 

uma mudança do paradigma (Miguel & Sousa, 2018, p.2). 

 

Jornalismo de proximidade 

 

“A palavra ‘jornalista’ significa, etimologicamente, ‘analista de um dia’”, alguém incumbindo de 

“narrar o que se passa nesse dia, tendo tendência a operar como um simples elo, um fio que 

permite conhecer o autoconhecimento e a respectiva difusão” (Amaral, 2012, p. 3). Neste 

sentido, o jornalismo “é uma instituição social para a promoção da cidadania, uma cidadania 

ativa ligada à ideia de defesa de causas e à superação da ideia de simples receção mecânica e 

externa dos direitos políticos dos cidadãos” (Santos, 1999, p. 17). 

Benjamin (1996, p. 34) distingue o conceito de proximidade como um dos fatores 

cruciais para a caracterização da informação jornalística, por ser um conceito que “fornece 

pontos de referência sobre algo que está próximo”, tanto no espaço como no tempo. A 

proximidade não é um conceito que se cinge somente a uma determinada área do jornalismo, 

como o jornalismo regional e local, mas estes campos são-lhe dedicados e são um dos seus 

valores fundamentais, acabando por dificultar a definição deste género jornalístico (Paulino, 

2018, pp. 30-31). Jerónimo (2012, p. 24) afirma que contrariamente ao que acontece noutros 

países, “não existe, entre nós, nem mesmo em termos de definição legal, uma distinção entre 

os jornais que devem ser classificados de regionais e de locais”. 

Apesar de se dirigirem a um público mais próximo e o seu foco ser a comunidade e o 

interesse pelo que ocorre dentro de uma comunidade, estes dois géneros jornalísticos diferem. 

Por um lado, a imprensa regional depara-se com “a realidade de grupos empresariais1 com 

 

1 Como os casos do Sojormedia, o maior grupo de comunicação social a nível regional no país, que 
pertencia à holding Grupo Lena ou do Diário de Coimbra (https://www.diariocoimbra.pt/) que tem como 
jornais associados e pertencentes ao grupo, Diário de Leiria, Diário de Viseu e o Diário de Aveiro, cujo 

https://www.diariocoimbra.pt/
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uma estrutura sólida quer a nível de mão-de-obra especializada, com jornalistas profissionais, 

quer a nível de estruturas e recursos financeiros” (Duarte, 2010, p.5). Por outro lado, a 

imprensa local que é periódica, caracteriza-se pelos mensários das freguesias e das aldeias. 

Este tipo de imprensa pode, então, enquadrar-se como “pequenos títulos – propriedades de 

associações culturais, juntas de freguesia, fábricas de Igreja, particulares – que se vêem mais 

limitados nos seus recursos, mas que se encontram no mesmo barco dos títulos regionais” 

(ibid). 

Para López García (1995, p. 15), “o território comunitário é menos abrangente no 

espaço local e mais abrangente no espaço regional”. Ou seja: “O espaço regional abarca várias 

comunidades locais interligadas, enquanto a comunidade local se restringe a ela mesma, sendo 

a sua célula básica a família. O local é o espaço social a seguir à família” (ibid). 

Camponez aponta para a mesma tese, afirmando que: 

A imprensa regional e local pressupõe a existência de uma identidade definida por 

referência a um território relativamente bem delimitado. De resto, a sua razão de ser funda-se 

no propósito da existência de um espaço público ligado pela identidade, à qual pretende dar 

voz e por essa via, reforçar os sentimentos de pertença (2002 p.29). 

Num artigo de opinião2 para a revista online de Pedro Jerónimo (2010), Luís Miguel 

Ferraz, antigo chefe de redacção do seminário regional O Mensageiro e director do mensário 

local Jornal da Golpilheira, destaca que a distinção entre os dois géneros de imprensa deve ser 

valorizada, isto porque: 

Há pequenos títulos regionais [os locais] com conteúdos bem mais interessantes e bem 

redigidos do que outros (tanto de nível nacional, como concorrentes de âmbito regional) que 

ostentam uma qualidade gráfica superior, maior projecção no mercado e um mesmo 

reconhecimento nas ‘instituições’ públicas, até as ligadas ao sector da comunicação social. As 

políticas dos últimos anos têm seguido essa norma de avaliação, em muitos casos, injusta.3 

Para Camponez (2002, p.113), a proximidade é “uma questão transversal no jornalismo, no 

esforço de comunicar conteúdos considerados pertinentes aos seus leitores e, particularmente, 

na definição de estratégias empresariais com o objectivo de conseguir a fidelização dos 

públicos”.  Isto porque existe uma maior abertura dos espaços que se destinam aos leitores, 

como o autor nos explica: 

A redescoberta do conceito de proximidade assumiu uma importância tanto maior, nos 

últimos anos, quanto a crise de leitores parecia agravar-se, constituindo-se como uma 

 
fundador Adriano Lucas, foi o seu fundador e que hoje tem como director o filho, Adriano Callé Lucas, 
também engenheiro. 
2 Jerónimo, Pedro (2010). Imprensa regional independente: fundamental, mas asfixiada. Disponível em 
https://localmediapt.wordpress.com/2010/03/11/%e2%80%9cimprensa-regional-independente-
fundamental-mas-asfixiada%e2%80%9d/ 

3 ibid 

https://localmediapt.wordpress.com/2010/03/11/%e2%80%9cimprensa-regional-independente-fundamental-mas-asfixiada%e2%80%9d/
https://localmediapt.wordpress.com/2010/03/11/%e2%80%9cimprensa-regional-independente-fundamental-mas-asfixiada%e2%80%9d/
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estratégia para recuperar imensas franjas de públicos que normalmente estão aliados dos 

meios de comunicação de massa, quer pelo acesso ao seu conteúdo, quer pela possibilidade de 

se constituírem como sujeitos de comunicação (p.114). 

Duarte (2010, p.3) considera que “falar de proximidade passa, obrigatoriamente, por 

falar do território e dos destinatários das mensagens” e exemplo disto são as cartas dos 

leitores aos diretores em jornais regionais ou locais que “constituíam uma forma de os leitores 

terem o seu espaço no jornal, um espaço que podia incentivar o debate e estava sujeito a um 

processo de seleção” (Rodrigues, 2012, p. 194). 

Apesar dos pontos positivos que o jornalismo regional e local apresenta, “a proximidade 

por si só pode ser uma característica perigosa” (Andrade, 2014, p. 31). O autor realça ainda 

que “‘demasiada proximidade’ pode [...] modificar o ângulo de abordagem que um jornalista 

atribui a um fato, adulterando a objetividade de uma notícia” (ibid). Também numa visão 

menos positiva, Peruzzo (2003, p. 81) considera que a imprensa regional e local reproduz 

notícias presentes na “grande imprensa”, imitando a forma de tratamento da informação e por 

dedicar espaços amplos a notícias (inter)nacionais. E destaca que: “Muitos jornais locais 

tendem a se ocupar mais de assuntos comummente tratados pelos jornais de circulação 

nacional do que com assuntos específicos locais que demandariam apuração jornalística” 

(ibid). 

Por outro lado, Nielsen (2015, p.12) destaca que a imprensa regional e a imprensa local 

“têm representado a sua área e ajudado as pessoas a imaginarem-se como parte de uma 

comunidade, ligada em parte através do seu meio de notícias locais partilhado”. O jornalismo 

de proximidade tem, assim, uma responsabilidade acrescida com a comunidade onde se 

insere, isto porque: “O público espera que os jornais regionais e locais [...] sejam ‘bons 

vizinhos’. [...] Os níveis de informação sobem, o envolvimento cívico e político cresce e, 

simultaneamente, surge a noção de pertença em comunidade (p. xxix).  

Miller4 (2020) destaca que a imprensa regional e local “servem como olhos e ouvidos do 

público e desempenham um papel crítico como ‘cães de guarda’ para o desperdício, fraude e 

abuso” acabando por “responsabilizar as autoridades” pelos seus atos. Com a crise resultante 

pela pandemia da COVID-19, e com base num inquérito recente da Pew Research, descobriu-

se que as pessoas “acreditam que os jornais locais são fontes de informação mais credíveis 

relativamente à pandemia face aos meios de comunicação em geral” (ibid). 

Apesar das dificuldades financeiras, Stearns5 (2020) destaca que houve redacções que 

se mobilizaram para auxiliar a sua comunidade face à pandemia da COVID-19, através da 

 
4 Miller, Alan C. (2020). Give local journalism a fighting chance by creating a demand for it. Poynter. 

Consultado a 1 de Fevereiro de 2021. Disponível em https://www.poynter.org/business-work/2020/give-
local-journalism-a-fighting-chance-by-creating-a-demand-for-it/  
5 Stearns, Josh (2020). Why we need local journalism right now. And why local journalism needs us. 
Wbur. On Point. Consultado a 1 de Fevereiro de 2021. Disponível em 
https://www.wbur.org/onpoint/2020/05/04/josh-stearns-local-journalism-giving-day 

https://www.poynter.org/business-work/2020/give-local-journalism-a-fighting-chance-by-creating-a-demand-for-it/
https://www.poynter.org/business-work/2020/give-local-journalism-a-fighting-chance-by-creating-a-demand-for-it/
https://www.wbur.org/onpoint/2020/05/04/josh-stearns-local-journalism-giving-day
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expansão dos “seus relatórios, deixando cair os seus conteúdos pagos e investindo em formas 

criativas para satisfazer as necessidades de informação da comunidade”. 

Em suma, jornalismo de proximidade pode ser definido como um género que “melhor 

se relaciona com os cidadãos, que conhece os seus problemas e necessidades”, proporcionando 

um “sentimento de comunidade” e ainda que o aparecimento das novas tecnologias fosse 

possível “igualar as práticas dos jornalistas que trabalham em meios de diferentes dimensões, 

a realidade é que são os que trabalham e residem em regiões que mais próximos estão da 

população e vice-versa” (Jerónimo, 2012, p. 28). 

 

Os valores notícia e o jornalismo dos direitos humanos 

 

A notícia é um conceito complexo que mantém muitos jornalistas e académicos ocupados a 

tentar definir o seu conceito de forma tão clara quanto ambígua, desenvolvendo os valores de 

notícia para poder explicar o seu conceito de forma tão clara quanto ambígua, desenvolvendo 

os valores de notícia para poder explicar a sua credibilidade (Downman & Ubayasiri, 2017, p. 

26). 

Um dos métodos bases utilizados por académicos, há mais de 50 anos, no estudo dos 

meios de comunicação social e por jornalistas na realização das suas reportagens é a 

conceptualização seminal de valores noticioso de Galtung e Rose (1965, pp. 64-91). Contudo, 

o uso destes valores noticiosos tem se apresentado como um grande desafio, isto porque um 

dos aspectos principais da análise é baseado nos eventos relatados em vez da cultura 

noticiosa. Este método, em vez de construir notícias em torno de conceitos abstratos, como a 

consonância, o significado e o inequívoco, limita-se ao relato focado no ser humano e 

relaciona-se diretamente com a maneira como os intervenientes que narram a história são 

representados e enquadrados na narrativa. Isto acontece porque as pessoas acabam por se 

interessar mais pela vida dos outros (Downman & Ubayasiri, 2017, p.25). 

Segundo Downman & Ubayasiri (2017, p.27), alguns académicos, como Shaw (2011), 

Dias (2013), Fernandes (2002) e Downman & Ubayasiri (2017), defendem que 1) os valores 

de notícia que se definem como propriedades de eventos, histórias ou princípios poderão ser 

aplicados pelos jornalistas para selecionar eventos ou histórias como notícias; 2) pela aplicação 

de valores de notícias em organização noticiosas que geralmente decorre na cultura da 

redação e 3) se deve considerar o reconhecimento de histórias como notícias quando incluem a 

voz e a representação dos seres humanos.  

Baseado na análise da teoria de valor de notícia apresentada por Galtung e Ruge (1965, 

p. 65), e tendo em consideração que durante mais de 50 anos diversos jornalistas e 

académicos fizeram uso destes critérios de valor de notícia, nas suas reportagens, peças 

jornalísticas ou nos seus estudos académicos, entendemos que no caso específico do 
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jornalismo de direitos humanos, os critérios apresentados pelos autores não podem ser 

aplicados.  

Do nosso ponto de vista, o foco importante é nas pessoas e não nas elites, 

demonstrando um lado humanitário; lado esse que não é referido ou sequer crucial para os 

autores. Com efeito, e apesar de alguns dos critérios serem aplicáveis, deve-se considerar 

sempre o lado humano e não procurar polémicas ou sensacionalismos. Em resultado, uma das 

insuficiências que se encontra nestes valores noticiosos é o facto de se considerar o jornalismo 

cada vez mais como uma ocupação profissional presente numa indústria corporativa, deixando 

de se focar no propósito central da atividade. 

Desta forma, e com base nas investigações realizadas, decidimos com base na nossa 

investigação, construir uma tabela do que acreditamos serem os critérios de valor de notícia 

aplicados ao jornalismo de direitos humanos. O nosso modelo de valores noticiosos, apoiado 

em Downman & Ubayasiri (2017), integra diferentes níveis, cultural, geográfico, étnico e de 

género, porque “os próprios valores são construídos em torno do coração que compõe a notícia 

e o jornalismo – humanos” (p.29). 

 

Tabela 1.  Categorias dos novos valores de notícia 

Categorias Novos valores de notícia para jornalismo de direitos humanos 

1. Problemática Entender quais os problemas que a comunidade apresenta 

2. Soluções/Informações Dar à comunidade soluções e informações com base na problemática 

existente 

3. Reportagem de abusos 

dos direitos humanos 

Notícias que simbolizem e/ou reflitam sobre a condição humana – 

reportar abusos dos direitos humanos 

4. Conhecimento das leis Conhecimento das leis básicas dos direitos nacionais e internacionais do 

ser humano 

5. Responsabilidade 

social 

Conhecimento dos jornalistas sobre diferentes culturas e etnias – os 

jornalistas devem ter responsabilidade social numa sociedade 

democrática e multicultural 

6. Notícias humanizadas As histórias devem ser poderosas, humanas e deverão encontrar-se na 

nossa comunidade, merecendo exposição, sem cair em sensacionalismos 

ou elitismos – as pessoas importam mais que as elites 

7. Investigação dos 

factos 

Esforço para investigar a história da perspetiva de quem não beneficia 

das atuais estruturas de poder 

8. Linguagem jornalística A linguagem deve ser humanizada e o jornalista deve ter cuidado para 

não cair no erro de vitimizar ou culpabilizar os intervenientes 

9. Positividade A escolha das palavras e das narrativas deve impactar positivamente 

tanto os intervenientes, quanto o público-alvo – maior compreensão dos 

contextos em que as notícias são produzidas e o seu público-alvo 
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Fonte: Elaborada pelas autoras (Dezembro de 2020) 

 

 

A ideia de usar os direitos humanos não é nova, como vimos anteriormente. Contudo, a 

ligação entre o jornalismo e os direitos humanos é crucial já que “os valores humanitários, 

verdadeiros, holísticos e empoderadores são claros” (Downman & Ubayasiri, 2017, p. 55).  Os 

valores de notícia sobre os direitos humanos têm ampliado mais o seu foco para questões 

relacionadas com justiça, crimes, leis, política e para o reconhecimento do jornalista como o 

principal responsável pela comunicação destas questões (ibid). 

O jornalismo de direitos humanos possibilita uma mudança de paradigma e tem-se 

agregado à mudança social. Isto acontece devido às narrativas que os jornalistas produzem de 

forma a alertar para as violações dos direitos humanos que ocorrem em diversos países, assim 

como da falta de liberdade dos meios de comunicação. Tal ação permite uma mudança social e 

gera levantamento de questões por parte da comunidade. Assim sendo, pode-se afirmar que 

os meios de comunicação possibilitam que a sociedade permaneça informada sobre o que 

decorre no seu país e na própria comunidade, pois como observámos, há muitos 

acontecimentos que merecem a atenção por parte dos jornalistas, relativos a pessoas comuns 

– perto ou distantes – e sofrem de escravidão, violência doméstica física e psicológica. São 

este género de situações que merecem divulgação, contudo, a maneira como a informação é 

passada deve evitar criar o efeito de massacre de compaixão sobre o massacrado. O equilíbrio 

deve ser o denominador comum. 

 

Metodologia 

 

Estudo empírico 

 

O estudo tomou como ponto de partida as seguintes questões: (1) Qual a importância da 

aproximação entre jornalismo de proximidade e de direitos humanos? (2) Existe no jornal 

Diário de Coimbra uma consciencialização relativamente ao jornalismo de direitos humanos? 

(3) A abordagem jornalística do jornalismo de direitos humanos deve diferir da aplicada pelo 

jornalismo generalista? 

Na primeira parte deste trabalho de investigação foi possível verificar que as notícias 

cujo teor referente ao jornalismo de direitos humanos precisa de um cuidado com a 

linguagem, os factos devem ser bem investigados, o impacto da notícia deve ser positivo, 

ainda que as circunstâncias não sejam as melhores, pois o objectivo passa por, de forma 

subtil, dar respostas para a resolução das problemáticas. O facto de as notícias serem escritas 

10. Ênfase das histórias Deve existir uma preocupação com as entidades e intervenientes de 

forma a dar ênfase às suas histórias e/ou aos seus trabalhos 
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no meio regional ou local permite que os jornalistas possam alertar para os abusos que 

ocorrem nas comunidades ao seu redor e também que a própria comunidade tenha mais 

atenção e cuidado relativamente a assuntos deste género. 

De modo geral, os jornalistas têm mais atenção aos números, como, por exemplo, 

número de mulheres que morreu vítima de violência doméstica, número de doentes com 

cancro, número de crianças abusadas sexualmente ou número de refugiados mortos a bordo 

de barcos insufláveis no Mediterrâneo. No nosso entender, de acordo com a proposta de 

Galtung e Ruge (1965, p.45), as informações estatísticas não têm a mesma relevância para a 

história como a história humana, por ser poderosa e relevar pormenores que a pessoa em 

causa tem para contar. São relatos deste género que poderão gerar uma maior empatia no 

público e um maior cuidado e auxílio com o próximo. 

A partir desta assunção, analisamos 24 edições do jornal Diário de Coimbra, entre os 

meses de outubro de 2020 e março de 2021, de forma a averiguar quais as áreas que mais se 

destacam no jornal – quando existem notícias cuja temática são os direitos humanos –, 

perceber se as notícias se inserem nas categorias e se existe preocupação por parte dos 

jornalistas neste quesito. 

O trabalho desenvolvido no segundo capítulo segue um modelo de valores noticiosos com 

diferentes níveis, entre os quais, cultural, geográfico, étnico e de género, porque “os próprios 

valores são construídos em torno do coração que compõe a notícia e o jornalismo – humanos” 

(Downman & Ubayasiri, 2017. p.29).  

 

Processo de seleção da amostra 

 

No presente trabalho foi considerado um conjunto de critérios aplicáveis a cada um dos temas 

dos jornais, sendo que o nosso objetivo passa por averiguar se as notícias diferem quando o 

conteúdo abordado remete para o tema dos direitos humanos.  

Para tal, trabalho considerou-se um conjunto de critérios que podem ser aplicados na 

análise de notícias sobre direitos humanos: a) data; b) tema; c) novos valores de notícia 

(categorias). 

No âmbito da análise de conteúdo optámos pela análise qualitativa, que resulta em uma 

observação da linguagem jornalística, à estrutura da notícia e os seus componentes 

(problemática apresentada; soluções/informações; reportagem da violação dos direitos 

humanos; etc.). 
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Tabela 2. Variáveis e critérios utilizadas na análise dos jornais 

Variável Critérios 

Data - 

 Coimbra 

 Região das Beiras 

Tema Nacional/Internacional 

 Desporto 

 Empresas e Negócios 

 Problemática (C1) 

 Soluções/Informações (C2) 

  Reflexão (C3) 

 Conhecimento das leis (C4) 

 Responsabilidade social (C5) 

Novos valores de notícia (categorias) Notícias humanizadas (C6) 

 Investigação dos factos (C7) 

 Linguagem jornalística (C8) 

 Positividade (C9) 

 Ênfase das histórias (C10) 

Fonte: Elaborada pelas autoras (Março de 2021) 

 

Resultados e discussão 

 

Na tabela 3 apresentamos os dados e o enquadramento dos resultados relativos à nossa 

amostra. A tabela está estruturada por data, tema e as dez categorias dos novos valores de 

jornalismo de direitos humano. Através da análise dos dados, avaliamos cada tema e 

colocamos um “X” em cada categoria caso a mesma se verifique, e se tal não acontecer 

optamos por colocar um “X” a negrito; se não se verificar qualquer categoria, colocamos ÑA 

(não aparece). 

 

Tabela 3. Amostra da análise realizada 

 

Data 

 

Tema 

N.º de 

Notícias 

 

C1 

 

C2 

 

C3 

 

C4 

 

C5 

 

C6 

 

C7 

 

C8 

 

C9 

 

C10 

7/10/20 Coimbra 11 X X X X ÑA X X X X X 

7/10/20 Região das 

Beiras 

11 X X X X ÑA X X X X X 
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7/10/20 Nacional/ 

Internacional 

3 X X X X X X X X X X 

7/10/20 Desporto 13 ÑA ÑA ÑA X X X X X X X 

7/10/20 Empresas e 

Negócios 

6 X X ÑA ÑA ÑA X X ÑA X X 

15/10/20 Coimbra 16 X X ÑA ÑA X X X X X X 

15/10/20 Região das 

Beiras 

18 X X X X X X X X X X 

15/10/20 Nacional/ 

Internacional 

5 X X X X X X X X X X 

15/10/20 Desporto 9 ÑA ÑA ÑA X X X X X X X 

15/10/20 Empresas e 

Negócios 

3 X X ÑA ÑA ÑA X X X X X 

23/10/20 Coimbra 16 X X X X ÑA X X X X X 

23/10/20 Região das 

Beiras 

14 X X X X X X X X X X 

23/10/20 Nacional/ 

Internacional 

4 X X X ÑA X X X X X X 

23/10/20 Desporto 14 ÑA ÑA ÑA X X X X X X X 

23/10/20 Empresas e 

Negócios 

3 X X ÑA ÑA ÑA X X X X X 

31/10/20 Coimbra 11 X X X X X X X X X X 

31/10/20 Região das 

Beira 

17 X X ÑA ÑA X X X X X X 

31/10/20 Nacional/ 

Internacional 

7 X X ÑA ÑA ÑA X X X X X 

31/10/20 Desporto 9 ÑA ÑA ÑA ÑA ÑA X X X X X 

31/10/20 Empresas e 

Negócios 

3 X X ÑA ÑA ÑA X X X X X 

06/11/20 Coimbra 16 X X X X X X X X X X 

06/11/20 Região das 

Beiras 

16 X X ÑA ÑA X X X X X X 

06/11/20 Nacional/ 

Internacional 

4 X X ÑA ÑA ÑA X X X X X 

06/11/20 Desporto 8 ÑA ÑA ÑA ÑA ÑA X X X X X 

06/11/20 Empresas e 

Negócios 

4 X X ÑA ÑA ÑA X X X X X 

12/11/20 Coimbra 12 X X X X X X X X X X 

12/11/20 Região das 11 X X ÑA ÑA X X X X X X 
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Beira 

12/11/20 Nacional/ 

Internacional 

8 X X ÑA ÑA ÑA X X X X X 

12/11/20 Desporto 10 ÑA ÑA ÑA ÑA ÑA X X X X X 

12/11/20 Empresas e 

Negócios 

3 X X ÑA ÑA ÑA X X X X X 

18/11/20 Coimbra 20 X X X X X X X X X X 

18/11/20 Região das 

Beiras 

15 X X X X X X X X X X 

18/11/20 Nacional/ 

Internacional 

4 X X ÑA ÑA ÑA X X X X X 

18/11/20 Desporto 9 ÑA ÑA ÑA ÑA ÑA X X X X X 

18/11/20 Empresas e 

Negócios 

3 X X ÑA ÑA ÑA X X X X X 

24/11/20 Coimbra 14 X X X X X X X X X X 

24/11/20 Região das 

Beiras 

18 X X X X X X X X X X 

24/11/20 Nacional/ 

Internacional 

5 X X X X X X X X X X 

24/11/20 Desporto 11 ÑA ÑA ÑA ÑA ÑA X X X X X 

24/11/20 Empresas e 

Negócios 

1 X X ÑA ÑA ÑA X X X X X 

30/11/20 Coimbra 8 X X X X X X X X X X 

30/11/20 Região das 

Beiras 

10 X X X X X X X X X X 

30/11/20 Nacional/ 

Internacional 

5 X X ÑA ÑA ÑA X X X X X 

30/11/20 Desporto 11 ÑA ÑA ÑA ÑA X X X X X X 

30/11/20 Empresas e 

Negócios 

2 X X ÑA ÑA ÑA X X X X X 

06/12/20 Coimbra  5 X X X X X X X X X X 

06/12/20 Região das 

Beiras 

13 X X X X X X X X X X 

06/12/20 Nacional/ 

Internacional 

11 X X X X X X X X X X 

06/12/20 Desporto 8 ÑA ÑA ÑA ÑA X X X X X X 

06/12/20 Empresas e 

Negócios 

3 X X ÑA ÑA ÑA X X X X X 

14/12/20 Coimbra 8 X X X X X X X X X X 
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14/12/20 Região das 

Beiras 

19 X X X X X X X X X X 

14/12/20 Nacional/ 

Internacional 

5 X X X X X X X X X X 

14/12/20 Desporto 14 ÑA ÑA ÑA ÑA X X X X X X 

14/12/20 Empresas e 

Negócios 

5 X ÑA ÑA ÑA ÑA X X X X X 

22/12/20 Coimbra 12 X X X X X X X X X X 

22/12/20 Região das 

Beiras 

9 X X X X X X X X X X 

22/12/20 Nacional/ 

Internacional 

6 X X X X X X X X X X 

22/12/20 Desporto 13 ÑA ÑA ÑA ÑA X X X X X X 

22/12/20 Empresas e 

Negócios 

4 X ÑA ÑA ÑA ÑA X X X X X 

30/12/20 Coimbra 11 X X X X X X X X X X 

30/12/20 Região das 

Beiras 

11 X X X X X X X X X X 

30/12/20 Nacional/ 

Internacional 

7 X X X X X X X X X X 

30/12/20 Desporto 6 ÑA ÑA ÑA ÑA X X X X X X 

30/12/20 Empresas e 

Negócios 

1 X ÑA ÑA ÑA ÑA X X X X X 

07/01/21 Coimbra 16 X X X X X X X X X X 

07/01/21 Região das 

Beiras 

20 X X X X X X X X X X 

07/01/21 Nacional/ 

Internacional 

5 X X X X X X X X X X 

07/01/21 Desporto 8 ÑA ÑA ÑA ÑA X X X X X X 

07/01/21 Empresas e 

Negócios 

3 X ÑA ÑA ÑA ÑA X X X X X 

15/01/21 Coimbra 10 X X X X X X X X X X 

15/01/21 Região das 

Beiras 

13 X X X X X X X X X X 

15/01/21 Nacional/ 

Internacional 

6 X X X X X X X X X X 

15/01/21 Desporto 9 ÑA ÑA ÑA ÑA X X X X X X 

15/01/21 Empresas e 

Negócios 

3 X ÑA ÑA ÑA ÑA X X X X X 
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23/01/21 Coimbra 14 X X X X X X X X X X 

23/01/21 Região das 

Beiras 

20 X X X X X X X X X X 

23/01/21 Nacional/ 

Internacional 

7 X X X X X X X X X X 

23/01/21 Desporto 8 ÑA ÑA ÑA ÑA X X X X X X 

23/01/21 Empresas e 

Negócios 

4 X ÑA ÑA ÑA ÑA X X X X X 

29/01/21 Coimbra 10 X X X X X X X X X X 

29/01/21 Região das 

Beiras 

19 X X X X X X X X X X 

29/01/21 Nacional/ 

Internacional 

5 X X X X X X X X X X 

29/01/21 Desporto 11 ÑA ÑA ÑA ÑA X X X X X X 

29/01/21 Empresas e 

Negócios 

4 X ÑA ÑA ÑA ÑA X X X X X 

04/02/21 Coimbra 13 X X X X X X X X X X 

04/02/21 Região das 

Beiras 

19 X X X X X X X X X X 

04/02/21 Nacional/ 

Internacional 

8 X X X X X X X X X X 

04/02/21 Desporto 6 ÑA ÑA ÑA ÑA X X X X X X 

04/02/21 Empresas e 

Negócios 

3 X ÑA ÑA ÑA ÑA X X X X X 

10/02/21 Coimbra 20 X X X X X X X X X X 

10/02/21 Região das 

Beiras 

24 X X X X X X X X X X 

10/02/21 Nacional/ 

Internacional 

8 X X X X X X X X X X 

10/02/21 Desporto 9 ÑA ÑA ÑA ÑA X X X X X X 

10/02/21 Empresas e 

Negócios  

4 X ÑA ÑA ÑA ÑA X X X X X 

16/02/21 Coimbra 20 X X X X X X X X X X 

16/02/21 Região das 

Beiras 

28 X X X X X X X X X X 

16/02/21 Nacional/ 

Internacional 

7 X X X X X X X X X X 

16/02/21 Desporto 7 ÑA ÑA ÑA ÑA X X X X X X 

16/02/21 Empresas e 6 X ÑA ÑA ÑA X X X X X X 
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Negócios 

24/02/21 Coimbra 18 X X X X X X X X X X 

24/02/21 Região da 

Beiras 

19 X X X X X X X X X X 

24/02/21 Nacional/ 

Internacional 

6 X X X X X X X X X X 

24/02/21 Desporto 7 ÑA ÑA ÑA ÑA X X X X X X 

24/02/21 Empresas e 

Negócios 

3 X ÑA ÑA ÑA X X X X X X 

04/03/21 Coimbra 19 X X X X X X X X X X 

04/03/20

21 

Região das 

Beiras 

20 X X X X X X X X X X 

04/03/21 Nacional/ 

Internacional 

7 X X X X X X X X X X 

04/03/21 Desporto 6 ÑA ÑA ÑA ÑA X X X X X X 

04/03/21 Empresas e 

Negócios 

5 X ÑA ÑA ÑA X X X X X X 

12/03/21 Coimbra 14 X X X X X X X X X X 

12/03/21 Região das 

Beiras 

20 X X X X X X X X X X 

12/03/21 Nacional/ 

Internacional 

7 X X X X X X X X X X 

12/03/21 Desporto 8 ÑA ÑA ÑA ÑA X X X X X X 

12/03/21 Empresas e 

Negócios 

5 X ÑA ÑA ÑA X X X X X X 

20/03/21 Coimbra 16 X X X X X X X X X X 

20/03/21 Região das 

Beiras 

10 X X X X X X X X X X 

20/03/21 Nacional/ 

Internacional 

7 X X X X X X X X X X 

20/03/21 Desporto 11 ÑA ÑA ÑA ÑA X X X X X X 

20/03/21 Empresas e 

Negócios 

7 X ÑA ÑA X X X X X X X 

Fonte: Elaborada pelas autoras (Fevereiro de 2021) 

 

Primeiramente, podemos observar que referente aos temas “Coimbra” e “Região das 

Beiras” verificamos que a categoria cinco (Responsabilidade social) não se apresenta e a 

categoria seis (Notícias humanizadas) não se verifica em uma ou mais notícias. 

Posteriormente, na secção “Coimbra”, edições de 15/10/2020, não se apresentam as 
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categorias três (Reportagem de abusos dos direitos humanos) e quatro (Conhecimento das leis 

básicas de direitos humanos); a 23/10/2020 não se apresenta a categoria cinco. Já na “Região 

das Beiras”, nas edições de 31/10/2020, de 6/11/2020 e de 12/11/2020, não se apresentam 

as categorias três (Reportagem de abusos dos direitos humanos) e quatro (Conhecimento das 

leis básicas de direitos humanos), isto porque muitas vezes são notícias meramente 

informativas, como acontece na temática de “Coimbra”. 

No que respeita aos temas da “Nacional/Internacional”, assinalamos com um “X” a 

negrito para indicar que as notícias são escritas com base em comunicados de imprensa 

enviados à redação e que, por isso, não apresentam soluções e informações únicas com base 

na problemática, pois não são notícias da região, em particular, sobre as categorias um, dois, 

seis e sete (C1 Problemática; C2 Soluções/informações; C6 Notícias humanizadas; C7 

Investigação dos factos). Contudo, na edição de 15/10/2020, verificaram-se as categorias um, 

dois e sete, e não se verificou a categoria seis (Notícias humanizadas); nas edições de 

31/10/2020, 6/11/2020, 12/11/2020 não se verificou a categoria seis. 

O tema “Desporto” apenas foca em notícias que se referem a jogos de diversas 

modalidades, entrevistas semanais a uma determinada personalidade desportiva e novos 

jogadores, por isso, analisamos que, nas edições de 7/10/2020, 15/10/2020 e 23/10/2020, as 

três primeiras categorias (C1 Problemática; C2 Soluções/informações; C3 Reportagem de 

abusos dos direitos humanos) não aparecem (ÑA). Nas edições dos dias 31/10/2020, 

6/11/2020, 12/11/2020 e 24/11/2020, não aparecem as categorias um, dois, três, quatro e 

cinco. A partir da edição do dia 31/11/2020 não se apresentam apenas as quatro categorias 

(C1 Problemática; C2 Soluções/informações; C3 Reportagem de abusos dos direitos humanos; 

C4 Conhecimento das leis básicas de direitos humanos). 

Já no tema “Empresas e Negócios”, em que as notícias são escritas para dar a conhecer 

as empresas e negócios da região, verificamos que na edição de 7/10/2020 algumas das 

categorias como, três (Reportagem de abusos dos direitos humanos), quatro (Conhecimento 

das leis básicas de direitos humanos), cinco (Responsabilidade social) e oito (Linguagem 

jornalística), em que não aparecem informações no corpo da notícia que nos levem a 

considerar como notícias de jornalismo de direitos humanos. Nas edições respeitantes aos dias 

15/10/2020, 23/10/2020, 31/10/2020, 6/11/2020, 12/11/2020, 18/10/2020, 24/11/2020 e 

30/11/2020 observou-se que as categorias um e dois não se verificam e que as categorias 

três, quatro e cinco não se apresentam. Na edição de 6/12/2020 analisou-se que a categoria 

dois (Soluções/informações) se observou, isto porque uma empresa estava a angariar bens 

essenciais e alimentares para oferecer a famílias carenciadas. A partir da edição respeitante ao 

dia 14/12/2020 não se verificou a categoria um e não se apresentam as categorias dois, três, 

quatro e cinco, verificando-se as restantes. 
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330/28%

394/33%
151/13%

232/19%

89/7%

Coimbra

Região das Beiras

Nacional/Internacional

Desporto

Empresas e Negócios
(n=1145) 

Considerámos que seria pertinente para uma análise dos dados mais aprofundada 

adicionar na tabela 3 o número de notícias respeitantes a cada dia e tema de maneira a poder 

distribuir o número total de notícias de conteúdos informativos por temas e por número total 

de notícias de conteúdos de direitos humanos por temas. 

Através do levantamento que efetuamos nas 24 edições do Diário de Coimbra, dos 

1192 conteúdos informativos, foi possível identificar 45 notícias no âmbito dos direitos 

humanos, entre outubro de 2020 e março de 2021. O período considerado para a análise, seis 

meses, permite-nos compreender como este género jornalístico é tratado nesta publicação. 

 

Gráfico 1. Distribuição do número total de notícias por temas 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras (Março de 2021) 

No período analisado, foi possível verificar que o maior número de notícias imprensas são 

as que ocorrem na “Região das Beiras”, apresentando um total de 394 (33%). Na tabela 6 

podemos verificar ao pormenor que o tema “Região das Beiras” apresenta um maior número 

de notícias publicadas, destacando-se as edições referentes aos dias 15/10/2020 e 24/11/2020 

em que foram publicadas 18 notícias face aos restantes temas; nas edições de 14/12/2020, 

29/01/2021 e 4/02/2021 foram impressas 19 notícias nesta secção; na edição do dia 

10/02/2021 foram publicadas 24 notícias; na de 16/02/2021 foram publicadas 28 notícias na 

secção da “Região das Beiras”. Ainda assim, verifica-se que em algumas edições a secção de 

“Coimbra” ultrapassou a “Região das Beiras”, como ocorreu na edição de 18/11/2020 em que 

na secção de “Coimbra” foram publicadas 18 notícias e na “Região das Beiras” apenas 15 e na 

de 20/03/2021 em que foram publicadas 16 notícias relativas ao tema de “Coimbra” e 10 em 

relação ao tema da “Região das Beiras”.  

Ainda referente ao gráfico 1, as notícias relativas à secção de “Coimbra” apresentam com 

um total de 330 (28%) e à secção de “Desporto” um total de 232 (19%), surgindo assim com 

uma diferença de 5% no que respeita ao número de notícias produzidas, cujos conteúdos são 

informativos. Observamos ainda que as notícias impressas relativas aos temas 

“Nacional/Internacional” com um total 151 (13%) e “Empresas e Negócios” com um total de 
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89 (7%), verificando-se que não são tão produzidas como as notícias face aos restantes 

temas.  

 

Gráfico 2. Distribuição do número total de notícias de direitos humanos por temas 

24/53%

9/20%

7/16%

0%
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Fonte: Elaborado pelas autoras (Março de 2021) 

 

Através da análise do gráfico 2 percebemos que em termos totais existem mais notícias 

cujo tema são os direitos humanos quando referentes às temáticas “Coimbra” e “Região das 

Beiras”, sendo que o tema “Coimbra” se destaca com 53% (total de 24 notícias impressas) das 

notícias produzidas. 

Observamos também que os temas “Nacional/Internacional” (16%) e “Empresas e 

Negócios” (11%) surgem com uma diferença de 5% no que respeita ao número de notícias de 

direitos humanos produzidas. É possível perceber que no caso do tema “Desporto” não existe 

nenhuma notícia relativa aos direitos humanos, pois as notícias referem-se a jogos, prémios, 

classificações e personalidades da área. 

Dos resultados obtidos entendemos que existem categorias que não se aplicam em 

determinados temas, como são os casos dos temas de “Nacional/Internacional”, “Desporto” e 

“Empresas e Negócios”. Como exposto anteriormente, no tema “Nacional/Internacional”, 

observamos que, por não ter notícias da região, que são escritas por redações externas, não 

apresentam soluções e informações únicas com base na problemática. O mesmo é verificado 

nas categorias um, dois, seis e sete (C1 Problemática; C2 Soluções/informações; C6 Notícias 

humanizadas; C7 Investigação dos factos).  

Contudo, o mesmo nem sempre se verifica. Na edição de 15/10/2020 conferem-se as 

categorias um, dois e sete, e não se confere a categoria seis (Notícias humanizadas); 

23/10/2020 não se verificou apenas a categoria seis e não se apresenta a categoria quatro 

(Conhecimento das leis básicas de direitos humanos); nas edições de 31/10/2020, 6/11/2020 

e 12/11/2020 verificaram-se as categorias um, dois e sete, não se verificou a categoria seis e 
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não apresentam as categorias três, quatro e cinco (C3 Reportagem de abusos dos direitos 

humanos; C4 Conhecimento das leis básicas de direitos humanos; C5 Responsabilidade social); 

18/11/2020 não se apresentam as categorias três, quatro e cinco (C3 Reportagem de abusos 

dos direitos humanos; C4 Conhecimento das leis básicas de direitos humanos), verificaram-se 

as categorias seis e sete e não se verificam as categorias um e dois; a partir da edição do dia 

24/11/2020 observámos que todas as categorias se verificam à exceção da um e dois.  

Na figura 1 apresentamos um exemplo de uma notícia que apresenta pouca informação 

e apenas estatísticas ou números referentes à temática de jornalismo de direitos humanos. 

Este exemplo serve para mostrar como esta temática é abordada, sendo ela um assunto 

bastante preocupante e que merece a atenção da população. Porém, consideramos que ambas 

as temáticas poderiam ser noticiadas de outra forma, pois o intuito é criar empatia com o leitor 

e levá-lo a refletir sobre estes assuntos para que queira fazer alguma coisa. Ora, o facto de 

apresentar dados estatísticos não ajuda a criar empatia. É neste sentido que o jornalismo de 

direitos humanos premeia noticiar os factos através da apresentação das histórias 

acompanhadas, sim, por dados estatísticos e outros factos. Estes assuntos continuam a ser um 

tabu na nossa sociedade e parte do trabalho dos jornalistas passa por mudar mentalidades e 

auxiliar nesse campo (Downman & Ubayasiri, 2017, p. 41). 

 

Figura 1. Notícia sobre violência doméstica em Portugal na secção "Nacional/Internacional" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jornal Diário de Coimbra (24/11/2020) 
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Por sua vez, a secção de “Desporto” apenas foca em notícias que se referem ao 

desporto, como jogos de diversas modalidades, entrevistas que fazem por semana a uma 

determinada personalidade e novos jogadores. Por isso, observamos que nas edições de 

7/10/2020, 15/10/2020 e 23/10/2020 as três primeiras categorias (C1 Problemática; C2 

Soluções/informações; C3 Reportagem de abusos dos direitos humanos) não aparecem (ÑA). 

Nas edições dos dias 31/10/2020, 6/11/2020, 12/11/2020 e 24/11/2020 não aparecem as 

categorias um, dois, três, quatro e cinco (C1 Problemática; C2 Soluções/informações; C3 

Reportagem de abusos dos direitos humanos; C4 Conhecimento das leis básicas de direitos 

humanos; C5 Responsabilidade social). A partir da edição do dia 31/11/2020 não se 

apresentam apenas as quatro categorias (C1 Problemática; C2 Soluções/informações; C3 

Reportagem de abusos dos direitos humanos; C4 Conhecimento das leis básicas de direitos 

humanos). 

Por último, em relação à secção “Empresas e Negócios”, é um tema que dá enfase a 

empresas e/ou negócios da região, sendo que verificamos na edição de 7/10/2020 que 

algumas das categorias como: três (Reportagem de abusos dos direitos humanos), quatro 

(Conhecimento das leis básicas de direitos humanos), cinco (Responsabilidade social) e oito 

(Linguagem jornalística) não aparecem informações no corpo da notícia que nos levem a 

considerar como notícias de jornalismo de direitos humanos. Nas edições respeitantes aos dias 

15/10/2020, 23/10/2020, 31/10/2020, 6/11/2020, 12/11/2020, 18/10/2020, 24/11/2020 e 

30/11/2020 observou-se que as categorias um e dois não se verificam e que as categorias 

três, quatro e cinco não se apresentam. Na edição de 6/12/2020 analisou-se que a categoria 

dois (Soluções/informações) se observa, isto porque uma empresa estava a angariar bens 

essenciais e alimentares para oferecer a famílias carenciadas (figura 2). A partir da edição do 

dia 14/12/2020 não se verifica a categoria um e não se apresentam as categorias dois, três, 

quatro e cinco, verificando-se as restantes. 

Em relação aos temas cujas notícias abordam a questão dos direitos humanos, 

observamos que o cuidado com a linguagem não é tido. As notícias são produzidas do mesmo 

modo que as notícias com outros conteúdos informativos. Ora, de acordo com a tabela 4, em 

que apresentamos os novos valores de notícias de jornalismo de direitos humanos, 

consideramos que a linguagem é uma das categorias fundamentais relativamente a este 

género jornalístico, pois como referido anteriormente, são notícias que merecem maior cuidado 

por parte dos jornalistas e a maneira como são escritas é extremamente importante pois dita a 

reação do leitor. Porém, ainda que se tenha verificado que os jornalistas têm em atenção quais 

os problemas que a comunidade apresenta, nem sempre se verificou possíveis soluções e/ou 

informações baseadas na problemática, o que verificámos é que a ideia passa por divulgar 

somente a informação ao público para que este levante a questão e possa haver discussão 
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pública.  

 

Figura 2. Notícia de promoção de uma iniciativa solidária de uma empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jornal Diário de Coimbra (6/12/2020) 

 

Das notícias que abordavam problemáticas como a violência doméstica ou contra as 

mulheres, as informações são muito gerais, destacando-se apenas o número de mortes ou 

vítimas e manifestações contra essas problemáticas. Ou seja, os dados informativos de notícias 

sobre estas temáticas apresentam apenas dados estatísticos, sendo que as notícias não eram 

aprofundadas, mas breves, com uma linguagem jornalística em nada humanizada, além de 

não se apresentarem narrativas que possam levar o leitor a querer fazer alguma coisa caso 

aconteça com o próprio ou conhecidos. Ainda que a nossa análise tenha sido geral, ao 

observarmos mais detalhadamente percebemos não existe cuidado na redação sobre notícias 

deste teor e que a questão dos direitos humanos não é inserida como um tema em agenda 

jornalística. Sendo muitos os casos em que se deveria reportar e, retratar com cuidado e 

pormenorizadamente, pois merecem atenção e exposição. 

 

Considerações finais 

 

Neste trabalho procurámos investigar a importância do jornalismo de direitos humanos no 

contexto da imprensa de proximidade, considerando a estrutura e modelos de produção 

jornalística seguidos na atualidade e perceber se são aplicáveis no jornalismo de direitos 

humanos, através da análise ao Diário de Coimbra ao longo de seis meses. 

Considerando os dados obtidos, concluímos que o jornalismo de direitos humanos é um 

género jornalístico que ainda não se insere na agenda do jornal analisado. Ademais, os 

jornalistas ainda não o distinguem a abordagem a notícias sobre direitos humanos das demais. 
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E sendo este contexto relevante para as comunidades, entendemos com este estudo que a 

união entre jornalismo de proximidade de direitos humanos é importante para uma melhor 

consciencialização dos problemas que ocorrem na região, para as pessoas, como é exemplo da 

violência doméstica e /ou sexual, de sem-abrigos, entre outras situações referentes aos 

direitos humanos que muitas vezes não são tratadas com cuidado nem tidas em consideração 

pelos jornalistas, sendo apenas destaques estatísticos, como o número de mulheres vítimas de 

violência doméstica e/ou sexual. Assim, a maneira como se tem estruturado questões do foro 

dos direitos humanos não tem dado destaque à origem do problema, nem alertado a 

população para estas problemáticas que continuam a aumentar e que são cada vez mais 

preocupantes e do interesse de todos. 

Entendemos, em suma, que união entre o jornalismo de direitos humanos e de 

proximidade permite uma aproximação ainda maior com a comunidade e às pessoas, que, 

além de se consciencializarem sobre os assuntos, passam a ter, potencialmente, conhecimento 

e empatia para com o próximo. Consideramos que no caso particular do jornalismo de 

proximidade esta questão tenha ainda mais premência, dado que envolve meios regionais e 

locais, ou seja, meios de comunicação que se encontram mais próximos da comunidade 

envolvente e que no nosso entender têm mais interesse e cuidado em reportar violação e 

abuso dos direitos humanos. 

Esta análise é limitada na medida em que só aborda uma publicação regional, contudo, 

sendo extensa no tempo, permite-nos uma sistematização quer do modelo de categorias que 

enquadram o jornalismo de direitos humanos quer da aplicação do mesmo. 
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Resumo 

Neste artigo, iremos fazer uma análise da evolução histórica do conceito de “esfera pública 

burguesa” conforme proposto por Habermas, contando com algumas das críticas que lhe são 

feitas, fazendo ponte com alguns teóricos da contemporaneidade que dissertam sobre as co-

munidades virtuais de hoje. Articulando conceitos como “contrapúblicos subalternos” e “espi-

rais de silêncio”, passando por autores como Fraser (1990), Habermas (1962), Warner (2002), 

Bernays (1923), Castells (2012) e Recuero (2006), propomos aqui uma definição para uma 

nova unidade de análise, incontornável nos estudos da comunicação e da democracia delibera-

tiva contemporânea: as “micro-esferas públicas”, conforme sugeridas por Recuero em “Redes 

Sociais na Internet”. 

Palavras-chave: redes sociais, micro-esfera pública, comunidades virtuais, Internet. 

 

For a definition of digital public microsphere in social media: The new cluster agora 

 

Abstract 

In this article, we shall do a brief analysis of the historical evolution of the concept of “bour-

geois public sphere” as proposed by Habermas, taking into account some of the critics since 

written, and bridging with some contemporary theorists that have produced discourse on to-

day’s virtual communities. By articulating concepts such as “subaltern counterpublics” and 

“spirals of silence”, and going through authours such as Fraser (1990), Habermas (1962), 

Warner (2002), Bernays (1923), Castells (2012) and Recuero (2006), we hereby propose a 

definition for a new unit of analysis, unavoidable in the studies of communication and contem-

porary deliberative democracy: the “public microspheres”, as suggested by Recuero in “Redes 

Sociais na Internet”. 

Keywords: social media, public microsphere, virtual communities, internet. 
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Introdução 

 

Seis décadas volvidas sobre a incontornável obra “A Transformação da Esfera Pública” (1962) 

de Habermas, o mundo reconfigurou-se para lá do que qualquer académico ou teórico do seu 

tempo pudesse algum dia ter imaginado. Com as reconfigurações do mundo, das relações in-

terpessoais, dos poderes geopolíticos, reconfiguraram-se também as formas como as socieda-

des civis se organizam e se estabelecem como esfera pública. 

A esfera pública habermasiana, ainda que conceptualmente se mantenha relevante para 

os nossos tempos, está fragmentada pelas relações mediadas pela Internet. Com o digital divi-

de a tornar-se cada vez menor, e a ubiquidade da Internet nas nossas vidas, as relações hu-

manas reconfiguraram-se, e a forma como exercemos o nosso poder cívico ou o nosso ócio re-

configurou-se também. 

Na era das redes sociais, em que pouca comunicação política, de marca, ou interpesso-

al, se faz fora delas, a esfera pública ganha novo sentido, na medida em que o locus da opinião 

pública se deslocalizou dos salões (de que Habermas falava na conceptualização da esfera pú-

blica burguesa) para um ciberespaço assíncrono e que não é geograficamente contido (Warner, 

2002), como poderemos discutir adiante. 

Mais ainda, pelo facto de um crescente número de pessoas ter acesso à Internet e às 

redes sociais, a “aldeia global” de McLuhan torna-se cada vez maior, mas também cada vez 

mais entrincheirada, na medida em que as redes se tornam maiores mas mais herméticas a 

pessoas com elementos identitários partilhados. 

Estes novos espaços de discussão e definição de opinião pública podem ser apodados 

de múltiplas formas, mas que acabam por criar algumas limitações teóricas. Quer falemos de 

públicos subalternos, contra-públicos ou comunidades virtuais, estes termos pecam por serem 

demasiado de nicho ou demasiado vastos. Como tal, e já com o conceito em uso por alguns 

autores contemporâneos, urge definir “micro-esfera pública digital” como espaço de diálogo 

nas redes sociais, ferramenta incontornável do exercício social e político da nossa era. 

As novas relações dialógicas, como Recuero as refere em “Comunidades em Redes So-

ciais na Internet” (2006), estão em acelerada mutação, potenciadas pela premência das redes 

sociais nas nossas vidas. A forma como recebemos informação e como dialogamos com os 

nossos pares, como construímos opinião pública, e como negociamos com as estruturas de po-

der, estão condicionadas pela hermeticidade dos nossos circuitos e grupos de afinidade. 

A preocupação que motiva este artigo concerne à forma como nos organizamos em co-

munidade no ciberespaço, e quais são os contornos com que essas comunidades se organizam, 

impactando directamente nos processos de democracia deliberativa. 
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Partindo dos conceitos de esfera pública (Habermas, 1962), de sociedade em rede 

(Castells, 2009), de públicos subalternos (Fraser, 1990), e de redes sociais na Internet (Recue-

ro, 2006), entre outros, propomos fazer uma revisão do Estado da Arte e articular uma ligação 

teórica entre estes autores e conceitos, no sentido de tentar estabelecer uma definição para o 

que é ou pode configurar uma micro-esfera pública digital. 

 

Dos salões burgueses às ágoras hiperlocais 

 

Em 1962, Habermas introduz a noção de um espaço de diálogo onde as pessoas se reúnem 

para deliberar, discutir e organizarem-se em torno dos assuntos de interesse público, partindo 

da organização das sociedades burguesas europeias dos séculos XVIII e XIX. O que começa 

por ser uma esfera pública literária, que se reunia nos salões, herança cultural da nobreza de 

outrora, reconfigura-se numa esfera pública política. No seu “Transformação Estrutural da Esfe-

ra Pública”, Habermas analisa a evolução dos media e das sociedades até ao advento da socie-

dade burguesa daquela época, que potencia o surgimento de uma nova forma de democracia e 

de exercício de poder popular. Esta estrutura de organização social, onde se constrói discussão 

pública entre pessoas privadas, compreendia três pressupostos: 

 

1. Todas as pessoas têm uma posição de paridade dentro da esfera, independentemente 

do seu status, e a sua prevalência no grupo depende da qualidade do seu argumento. Neste 

circuito, as leis do mercado e do Estado estão suspensas; 

2. Pressupõe-se a problematização de assuntos até então intocados, e devolve-se ao do-

mínio público os temas que antes pertenciam à autoridade da Igreja e do Estado. No entanto, 

os assuntos discutidos circunscrevem-se ao domínio do “interesse público” e não do privado ou 

particular; 

3. O público, por muito exclusivo que fosse, nunca poderia excluir alguém à partida. Não 

poderia ser hermético, e assegurar abertura a todas as pessoas. E não se poderia constituir 

como O público, mas antes como um porta-voz do mesmo. (Habermas, pp.36-37) 

 

A esfera pública habermasiana é, então, o espaço onde as pessoas privadas se reúnem 

para discutir a coisa pública, Habermas "vê tal fórum comunicativo como um modelo para de-

bate crítico-racional entre cidadãos, que assegura formação de vontade política, e como tal é 

crucial para a emergência da democracia" (Correia, 2011, p.39). 

Onde Habermas indica que este grupo constituinte da esfera pública não pode constituir-

se como “o público”, a contribuição de Warner (2002) é fundamental para compreendermos a 

dinâmica orgânica com que este se constitui. Mesmo na tentativa de categorização difusa de 

quem constitui uma esfera pública, há que entender que esta nunca é “uma soma de pessoas 
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que calha de existir” - terá que haver alguma forma de se organizar que não seja através do 

Estado, e de ter um discurso a si endereçado (p. 414). Um público é “auto-criado e auto-

organizado, e aí reside o seu poder, tal como a sua estranheza evasiva” (ibid., p.414). Ainda 

assim, um público não é uma multidão, ou uma audiência, condições que exigem a copresença 

das pessoas, e nem sequer dependem da participação activa dos seus integrantes - para se 

integrar um público, exige-se pelo menos uma participação mínima, para lá da mera perma-

nência, quanto mais não seja prestar atenção a um discurso. Como se quantifica um público, 

então, pergunta Warner? 

 

Os públicos têm de ser compreendidos como formas culturais mediadas, mesmo que al-

gumas dessas formas, como sondagens ou inquéritos, funcionem negando o seu próprio 

papel constitutivo enquanto forma cultural. Os públicos não existem separadamente do 

discurso que lhes é dirigido. (Warner, 2002, p.416) 

 

Ainda que crucial para a forma como ainda hoje pensamos a sociedade e as formas como 

nos organizamos política e socialmente, o trabalho de Habermas não ficou isento de críticas, 

nomeadamente de Nancy Fraser (1990), que assumindo a importância da conceptualização da 

esfera pública habermasiana para a Teoria Crítica, também demonstra algumas das limitações. 

A autora enumera três categorias analiticamente diferentes que entram em jogo quando 

se discute a amplitude do conceito de “esfera pública”: “o Estado, a economia oficial do em-

prego pago, e as arenas do discurso público”. Sublinha que não se deve assumir que a conflu-

ência destas três coisas seja um assunto “meramente teórico”, mas antes que tem consequên-

cias políticas práticas. Fraser assume que a conceptualização de Habermas não tem em conta 

as limitações impostas por uma sociedade capitalista tardia (Fraser, p.57). 

Mais ainda, recorrendo ao subtítulo da obra de Habermas, “An Inquiry into a Category of 

Bourgeois Society”, a autora explica: “o objecto da investigação é a ascensão e queda de uma 

forma específica e limitada de esfera pública, que Habermas chama de «modelo liberal da esfe-

ra pública burguesa»” (p.58). 

Onde Habermas frisava que a esfera pública deverá sempre ser permeável e com abertu-

ra a todos os cidadãos, Fraser argumenta que numa sociedade estratificada, será sempre mais 

benéfico para o ideal de “paridade participatória” que exista uma pluralidade de públicos em 

competição do que um único público que todos abranja: “não é possível isolar arenas discursi-

vas especiais dos efeitos da desigualdade social” (p.66). 

É aqui que a autora introduz o conceito de “contra-públicos subalternos”, fundindo os 

termos "subalterno" de Gayatri Spivak e "contra-público" de Rita Felski: “arenas discursivas 

paralelas onde membros de grupos sociais subordinados inventam e circulam contradiscursos, 
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que por sua vez lhes permitem formular interpretações opositivas das suas identidades, inte-

resses e necessidades” (p.67). 

A noção de “contrapúblico subalterno” é a primeira que nos dá algumas pistas acerca de 

como poderemos definir uma “micro-esfera pública”, porque nos dá um enquadramento e uma 

explicação para a necessidade das comunidades se organizarem em múltiplos circuitos mais 

pequenos, ao invés de uma só esfera pública una e abrangente. 

Mas não basta fazer um reenquadramento ao nível das comunidades, é preciso também 

considerar o enorme salto tecnológico verificado nos últimos 60 anos, que Habermas dificil-

mente poderia conceber, mais ainda quando projecta a sua concepção na burguesia dos sécu-

los XVIII e XIX. Tão somente dois anos depois de Habermas publicar “A Transformação Estru-

tural da Esfera Pública”, Marshall McLuhan publicava “Understanding Media: The Extensions of 

Man” (1964), onde argumentava que a mensagem de cada meio era não a coisa que levava 

escrita, mas antes a alteração que ele (o meio) introduzia nas relações humanas. Os meios, ou 

“media”, são todas as coisas construídas enquanto extensão do homem - desde o discurso oral 

até à luz eléctrica, escreve o autor. Como tal, considerava que, a título de exemplo, a mensa-

gem da ferrovia enquanto meio foi a diminuição das distâncias geográficas e a reconfiguração 

das cidades para acomodarem esta nova tecnologia. 

McLuhan, sendo um determinista tecnológico, estava em muito à frente do seu tempo, 

nomeadamente quando escreve acerca da luz eléctrica que tanta atenção lhe captou no pri-

meiro capítulo deste seu livro. Refere-se a ela como “informação pura”, um meio sem conteú-

do, cuja única função é tão somente viabilizar todas as outras mensagens que por ela se pos-

sam concretizar - falemos nós de anúncios em néon, ou a rádio, ou a televisão, ou até mesmo 

de um jogo de basebol. 

Sessenta anos volvidos sobre a publicação de “Understanding Media”, o mundo tornou-se 

de tal forma dependente deste meio de “informação pura” que se reorganizou em função dele. 

Com o advento da Internet, a sua prevalência na experiência humana contemporânea e a re-

dução do digital divide, vivemos numa nova era em que comunidades, sociedades, governos e 

estados se organizam graças à Internet. Em “The Meanings of Public Sphere: is there any 

democratic role for the Internet?” (2011), João Carlos Correia escreve que “desde o apareci-

mento da Internet, muitos autores afirmam que o novo ambiente digital expande o território 

da participação democrática e debate e cria novos espaços públicos para a intervenção política 

(...)”. 

É aqui que entramos na contemporaneidade e trazemos as noções de Manuel Castells so-

bre a “sociedade-rede” (2012): 
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Na nossa sociedade, que conceptualizei como sociedade-rede, o poder é multidimensional 

e está organizado em torno de redes programadas em cada campo de actividade humana 

de acordo com os interesses e valores dos actores empoderados. (Castells, p.28) 

 

O autor espanhol introduz a noção de auto-comunicação de massas, que é “baseada em 

redes horizontais de comunicação interactiva e multidirecional na Internet e, cada vez mais, 

em redes de comunicação inalâmbricas, a plataforma de comunicação prevalente na actualida-

de em todas as partes” (p.240) e “proporciona a plataforma tecnológica para a construção da 

autonomia do actor social, seja individual ou colectivo, frente às instituições da sociedade” 

(p.28). Portanto, há aqui uma outra pista que nos devolve à categorização inicial de Habermas 

de uma esfera pública, “na qual o público, constituído por indivíduos conscientizados, se apro-

pria da esfera pública controlada pela autoridade e a transforma numa esfera em que a crítica 

se exerce contra o poder do Estado” (Matos e Alves, 2015). 

Podemos considerar, então, que a reconfiguração da esfera pública em muito se deveu ao 

advento e popularização da Internet, nomeadamente da Web 2.0, que proporciona uma nova 

arena de diálogo e debate, a uma escala muitíssimo mais alargada do que aquela que Haber-

mas conceptualizara. Dentro da miríade de possibilidades criadas pela web, estão as novas fer-

ramentas de comunicação mediada por computadores, que Raquel Recuero (2006) estudou 

extensivamente: 

 

Essas ferramentas proporcionaram, assim, que atores pudessem construir-se, interagir e 

comunicar com outros atores, deixando, na rede de computadores, rastros que permitem 

o reconhecimento dos padrões de suas conexões e a visualização de suas redes sociais 

através desses rastros. (Recuero, p.24) 

 

A autora parte da premissa de que as redes sociais na Internet “são as redes de atores 

formadas pela interacção social mediada pelo computador” (p.14), e analisa extensivamente 

como é que estes processos se manifestam e se organizam, partindo da noção de que estas 

redes se organizam como uma estrutura de cluster, caracterizada pela presença de interacção 

social. Recuero compreende “as relações entre os indivíduos como provenientes de processos 

de comunicação” que em última análise “proporcionam o surgimento de grupos sociais” (p.26). 

Enquanto que Castells vê a auto-comunicação de massas como sendo eminentemente 

política e potencialmente revolucionária, Recuero demonstra maior preocupação com os senti-

mentos de pertença e os laços relacionais estabelecidos nestas redes sociais na Internet. Não 

obstante, os dois autores assinalam um factor-chave: a afinidade entre as pessoas que com-

põem os grupos cuja comunicação é mediada pela Internet. Vejamos: 
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Criam comunidade, e a comunidade baseia-se no companheirismo. O companheirismo é 

um mecanismo psicológico fundamental para superar o medo. (Castells, 2012, p.31) 

 

Já as redes sociais consistem, especialmente, nas associações voluntárias, que compre-

endem a base do desenvolvimento da confiança e da reciprocidade. Essas associações 

estimulariam a cooperação entre os indivíduos e a emergência dos valores sociais. Por 

fim, as normas e obrigações referem-se ao estabelecimento da confiança e das trocas 

sociais. Assim, os indivíduos agem com maior confiança naquilo que os demais farão. 

(Recuero, 2006, p.46) 

 

Com tudo isto, conseguimos perceber que, conforme Fraser argumentava em 1990, a 

concepção de Habermas sobre o modelo liberal da esfera pública já não é inteiramente ade-

quada à experiência social e comunal das sociedades em capitalismo tardio. A autora demons-

tra como as pessoas tendem a organizar-se em circuitos mais reduzidos, que asseguram que 

as suas vozes são ouvidas e não dominadas pelas vozes preponderantes, já que as desigual-

dades que permeiam a sociedade irão sempre permear essa esfera pública única e abrangente. 

Depois, percebemos que a arena de discussão pública expandiu-se bem para lá dos sa-

lões de chá do século XIX com o advento da Internet e em particular da Web 2.0, que redi-

mensionou as relações humanas e inclusivamente reconfigurou o tempo em que estabelece-

mos comunicação, possibilitando diálogo síncrono e assíncrono. 

Uma das formas pelas quais a Internet e outros novos meios podem estar a profunda-

mente modificar a esfera pública, também, é pela mudança que provocam na temporalidade. 

Formas altamente mediadas e altamente capitalizadas de circulação são cada vez mais organi-

zadas como contínuas (“acesso instantâneo 24/7”) mais do que pontuais. (Warner, 2002, 

p.421) 

 

Micro-esferas públicas digitais: um enquadramento teórico 

 

A esfera pública deixou de se esgotar no espaço público, graças ao desenvolvimento dos media 

digitais. Este espaço público - que pode existir sem a esfera pública - é um espaço mediado 

num determinado ecossistema comunicativo, como é a Internet. Então, num momento em que 

as redes sociais da Web são absolutamente ubíquas, urge perceber de que forma é que as 

pessoas se organizam dentro delas. Assim, formam pequenos grupos, pequenas esferas, que 

se unem em torno de uma identidade ou ideais partilhados, e que compõem múltiplas esferícu-

las dentro de uma esfera maior que é a da sociedade digitalizada. Estas não são estanques 

nem isoladas umas das outras, circulando num mesmo ecossistema irão sempre exercer algu-

ma força e/ou influência sobre as demais, mas são, em grande parte, autónomas. 
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Não obstante todo o potencial que Fraser e Castells lhes reconhecem, estes novos es-

paços também potenciam outros fenómenos mais ou menos nocivos, como é o efeito da espiral 

do silêncio, conceptualizada por Neumann (1977), ou mesmo da fabricação de consentimento 

conforme descrita por Chomsky (2003). Mas chegaremos a esses efeitos um pouco mais tarde 

nesta mesma secção, quando falarmos brevemente sobre a constituição de uma opinião públi-

ca. 

Pela revisão de literatura efectuada na secção anterior, já poderemos encontrar algu-

mas pistas acerca do que caracteriza as micro-esferas públicas nas redes sociais, muito graças 

ao trabalho de Raquel Recuero. Também é essencial recuarmos a Fraser e Warner para perce-

bermos como é que estes grupos se organizam autonomamente da esfera pública, e o tipo de 

características que os agregam. 

Então, em primeiro lugar, é fundamental estabelecer a destrinça entre micro-esferas 

públicas e contrapúblicos subalternos. Ainda que partilhem muitas características, não se so-

brepõem necessariamente. O primeiro exemplo que Fraser (1990) dá acerca do que pode 

constituir um contrapúblico subalterno são os grupos feministas do fim do século XX nos EUA, 

quando estabelecem os seus próprios circuitos de discussão - livrarias, debates, conferências, 

mostras de filmes, etc. - e cunham termos próprios para descrever a realidade, assim suprindo 

algumas das lacunas que encontravam numa esfera pública mais ampla que não determinava 

as suas preocupações como sendo prioritárias (p.67). 

Portanto, os contrapúblicos subalternos assumem um papel contestatório, também pela 

forma como se viram obrigados a serem constituídos: “A história mostra-nos que membros de 

grupos sociais subordinados - mulheres, trabalhadores, pessoas de cor, e gays e lésbicas - re-

petidamente viram vantagem em constituir públicos alternativos” (p.67). 

Fraser também acrescenta que estes grupos nem sempre são “virtuosos”, já que podem 

reunir-se em torno de desejos anti-democráticos ou anti-igualitários. Não deixam de cair no 

mesmo enquadramento teórico porque agem contra uma hegemonia democrática. 

Não obstante, a diferença maior que estabelecemos entre contrapúblicos subalternos e 

micro-esferas públicas está exactamente na dimensão de se ser público. Ainda a mesma auto-

ra sublinha que um público só existe em virtude de lhe ser endereçado um discurso - assim 

que a atenção do público se dispersa, ele deixa de existir (Warner, 2002). Portanto, quando um 

contrapúblico subalterno se organiza tem sempre uma função de contestação do discurso que 

lhe é dirigido - repressivo, misógino, racista, o que seja. As micro-esferas públicas não depen-

dem deste discurso público ou contrapúblico. 

As micro-esferas públicas existem autonomamente do discurso acerca delas. Se é certo 

que um determinado discurso hegemónico pode acelerar ou potenciar a agregação das pessoas 

em torno de características identitárias, políticas ou sociais, também é certo que um grupo de 
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amigos - por heterogéneo que seja - não sente necessidade de que se lhe dirija um discurso 

público para se organizar em torno de si próprio. 

Há sim, um diálogo interno e um espaço de discussão acerca do poder do Estado, 

mesmo quando ele não é ostensivo. É um espaço de organização e de reflexão - nem sempre 

crítica, no entanto, já que estes espaços podem potenciar a homofilia e uma certa dimensão de 

“fabricação de consentimento”. 

Recuero escreve sobre como as comunidades virtuais se organizam em torno de rela-

ções discursivas e dialógicas, e dependem de laços de pertença. Identifica três tipos de comu-

nidades virtuais: “comunidades virtuais emergentes, comunidades virtuais de associação e 

comunidades virtuais híbridas” (2006, p.17). No caso, as mais relevantes são as “comunidades 

virtuais híbridas”, que “são caracterizadas pela interação social mútua (...), que gera um per-

tencimento relacional ao grupo” das comunidades emergentes e pelas “interações sociais reati-

vas (...) que construiriam pertencimento associativo” das comunidades de associação. Para 

chegar a estes termos, Recuero socorre-se de uma extensíssima lista de autores que se dedi-

caram a estudar redes sociais fora do digital, tais como Primo, Granovetter, Bertolini e Bravo, 

entre tantos outros. 

Assim, as comunidades virtuais híbridas podem “possuir uma estrutura de vários clus-

ters, mas mais densamente conectados do que as comunidades associativas e menos densa-

mente conectados do que as comunidades emergentes” (p.18). Nestes grupos simbólicos, “os 

interesses homogéneos das pessoas participantes das comunidades virtuais podem aumentar 

consideravelmente a sensação de empatia, compreensão e suporte mútuo nesses grupos” 

(p.123). 

Finalmente, Recuero demonstra que “pode-se dizer, assim, conceito de comunidade vir-

tual é uma tentativa de explicar os agrupamentos sociais surgidos no ciberespaço” (p.127), 

apoiando-se no trabalho de Wellman e Castells. Por sua vez, Castells (2012) escreve não sobre 

o hibridismo das comunidades mas antes dos mundos em que elas operam: 

 

Portanto, é uma sociedade-rede autoconstruída baseada na conectividade perpétua. Mas 

não se trata de uma sociedade puramente virtual. Há uma estreita relação entre redes 

virtuais e redes da vida em geral. O mundo real da nossa época é um mundo híbrido, não 

um mundo virtual nem um mundo segregado que se separará da interacção online. (Cas-

tells, 2012, p.252) 

 

Castells escreve isto numa nota bastante positiva, sobre como as micro-realidades das 

redes ultrapassam o inalâmbrico para construírem uma realidade física, política, tangível, que 

acontece simultaneamente dentro e fora de um mundo virtual. 
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Numa nota menos esperançosa que a de Castells, poderemos recuar até aos clássicos 

Lippmann, Dewey e Bernays e aos seus grandes escritos sobre opinião pública e fabricação de 

consentimento, e também a Noelle-Neumann, com a sua espiral do silêncio (1974). Mas vamos 

por partes. 

Se a opinião pública é a coisa que é determinada dentro da esfera pública, também é 

acertado dizer que cada micro-esfera pública terá a sua própria opinião pública, partilhada pe-

los seus integrantes. No seu “Crystalizing Public Opinion” (1923), Bernays escreve que “a opi-

nião pública é o agregado de opiniões individuais - ora uniforme, ora em conflito - dos homens 

e mulheres que compõem a sociedade ou qualquer grupo da sociedade” (p.61). Adiante, es-

creve também que "nenhuma ideia ou opinião é um factor isolado. Está rodeado e é influído 

por precedentes, autoridade, hábitos e todas as outras motivações humanas" (p.97), o que é 

importante para perceber como as opiniões públicas e privadas se fazem influenciar pelos es-

tímulos envolventes, o que cria espaço, então, para a chamada espiral do silêncio. 

Um dos resultados psicológicos da homogeneidade é o facto de que a solidão física é um 

autêntico terror para o animal gregário, e que a associação com a manada cria um sentimento 

de segurança. No homem, este medo de solidão cria um desejo de identificação com a manada 

em termos de opinião. É aqui, diz Sr. Trotter, que encontramos «o irradicável impulso que a 

humanidade tem demonstrado relativamente à segregação em classes. Cada um de nós, nas 

suas opiniões e condutas, em termos de diversão, religião, e política, é levado a obter o apoio 

de uma classe, de uma manada dentro da manada». (Bernays, 1923, p.106) 

Este fenómeno potencia a permanência das chamadas “espirais do silêncio”, pensadas 

por Noelle-Neumann na década de 70. Partindo do medo de isolamento, os indivíduos tendem 

a silenciar as suas próprias opiniões em detrimento da opinião hegemónica do grupo, ou da 

opinião pública. Este é um processo de auto-censura que resulta no fortalecimento da opinião 

pública, que se torna incontestada. A espiral do silêncio de Neumann acontece do “eu” para os 

“outros”, quando o indivíduo não encontra a sua opinião na dos demais, optando por se silen-

ciar sob pena de ser ostracizado. Então, a opinião pública da micro-esfera pública torna-se ca-

da vez mais coesa, já que é incontestada. 

Aliada a esta espiral do silêncio está a mecanização das ferramentas digitais, os algorit-

mos que retro-alimentam os nossos apetites e opiniões, e que nos trazem a informação e os 

discursos que se coadunam com os nossos - desde os vídeos sugeridos no YouTube, até aos 

amigos dos amigos no feed do Facebook. Não só não queremos ser contrariados como não 

queremos confrontar-nos com opiniões adversas. 

Percebemos então que as recém-configuradas micro-esferas públicas ocupam um espaço 

de hibridismo tanto nas comunidades digitais como nas nossas comunidades reais, fora da 

Web. Mais ainda, elas potenciam a homofilia e a homogeneização do discurso, pela agregação 

de pessoas com interesses partilhados e, à partida, opiniões consonantes. Estas pistas dão-nos 
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finalmente o espaço para as categorizarmos e propormos uma definição teórica adequada à 

contemporaneidade. 

 

 

 

 

Uma proposta de definição teórica 

 

Então, partindo da obra dos autores e autoras elencadas anteriormente, poderemos elencar 

algumas características identificáveis de micro-esfera pública digital nas redes sociais: 

 

1. São grupos de afinidade que se organizam em torno de traços identitários ou afinidades 

culturais partilhadas: tanto podemos falar de um grupo de mulheres negras que partilham in-

formação sobre tratamentos capilares, como de um grupo de jovens estudantes de segundo 

ano de economia, como de uma mais difusa subcultura. 

2. A comunicação e difusão de informação é mediada pela Internet: estas micro-esferas 

agregam-se nas redes sociais da Web 2.0, como o Facebook, o Instagram ou o Twitter. 

3. Podendo haver diálogo com o poder instituído, este não é o principal propósito das mi-

cro-esferas públicas: uma micro-esfera pública não é necessariamente um contrapúblico subal-

terno. 

4. Porque as pessoas se agregam em torno de interesses comuns, o discurso pode tornar-

se homogéneo, sem muito espaço para discussão ou desentendimento: quem decidir ser dissi-

dente do discurso hegemónico da micro-esfera é prontamente convidado a sair. 

5. O hermetismo destas bolhas potencia a homofilia e a criação de espirais do silêncio. 

 

Sucintamente, as micro-esferas públicas digitais são os circuitos em que nos inserimos 

nas redes sociais, onde nos fazemos rodear de pessoas cujas opiniões são mais ou menos con-

dizentes com as nossas, e que alimentam o nosso sentimento de pertença. Podem ser a nossa 

lista de “amigos” ou de “seguidores”, nas redes sociais digitais de que fazemos uso, e onde 

poucas opiniões dissidentes surgirão. Podemos fazer a nossa bolha mais ou menos hermética, 

dependendo do quão rigorosos somos no processo de filtragem - ao bloquear pessoas, denun-

ciar conteúdos ou indicando ao algoritmo que determinada publicação “não me interessa”. Não 

sendo um espaço impermeável - como nenhum é - também não é particularmente receptivo a 

dissidentes, opositores ou provocadores. 

São comunidades organizadas em cluster, que permitem contactarmos com outras mi-

cro-esferas públicas, que estão a alguns nós das nossas - a experiência de Milgram sobre que 
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Recuero fala no seu “Redes Sociais na Internet” (p.59) demonstra exactamente a reduzida dis-

tância a que estamos uns dos outros, mesmo que nos acreditemos isolados. 

 

 

 

Conclusão 

 

Após esta revisão de literatura, conseguimos perceber que a reconfiguração da esfera pública 

habermasiana na verdade é a sua fragmentação em esferículas públicas mais pequenas, mais 

uniformes, mais coesas, mas também com menor espaço para a dissidência. O potencial políti-

co e social deste novo espaço público é imenso, como as últimas duas décadas de história 

comprovaram. 

Com o progredir da história e da tecnologia, iremos verificar uma crescente importância 

desta nova arena discursiva, fragmentada e fragmentária, mas que assegura o espaço para a 

discussão de grupos subalternos ou historicamente opressivos - sem esquecermos que tam-

bém criam terreno fértil para a disseminação de outros e mais nocivos fenómenos, como as 

fake news e as campanhas de ódio e desinformação. 

Habermas conceptualiza um espaço utópico de discussão racional e deliberação político, 

teoricamente aberto a todos, mas que não considerava as desigualdades sociais que surgem a 

priori dessa assembleia. Este espaço seria um espaço de formação política e debate racional, 

inclusivo e onde a lei do estado e do mercado não se aplicaria, e os cidadãos poderiam exigir 

transparência e acção do Estado. Em muito, Habermas estava correcto, mas Fraser aponta al-

gumas limitações, especialmente no que às sociedades tardo-capitalistas diz respeito. Haber-

mas não considera a necessidade de grupos historicamente excluídos precisarem dos seus 

próprios meios e arenas discursivas, porque acredita que na esfera pública deverá haver espa-

ço para todos, sem processos discriminatórios - que, querendo ou não, permeiam a sociedade 

fora da esfera pública. 

Fraser enquadra esses grupos como sendo contrapúblicos subalternos, que se organi-

zam autonomamente e fora da esfera pública hegemónica, e constroem um discurso próprio 

como resposta ao discurso contrapúblico que lhes é dirigido. Então, estes grupos agregam-se 

em torno de uma identidade ou interesses partilhados que, de uma ou outra forma, represen-

tam dissidência para com o status quo. Há uma necessidade de auto-organização e de auto-

comunicação destes grupos para que nutram um sentimento de pertença e de possibilidade de 

resistência ao estado hegemónico. 

Avançando no tempo, Castells e Recuero demonstram que estes grupos se mobilizam 

como comunidades virtuais, criando um novo espaço público simbólico, onde as pessoas se 

agregam não só por uma necessidade de resistência, mas por um desejo profundo de pertença 
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e autonomia. Estas comunidades virtuais, com estrutura de cluster, produzem uma auto-

comunicação de massa com propósitos múltiplos, e acabam por gerar uma forma de opinião 

pública muito própria. 

Potenciadas pelos algoritmos das redes sociais em que hoje nos organizamos, as nossas 

micro-esferas públicas tornam-se crescentemente mais seguras para as nossas opiniões que 

sejam contrárias à da esfera pública hegemónica, mas também se tornam mais herméticas a 

opiniões que representem um desafio à nossa. Criamos e alimentamos espirais de silêncio. 

Agrupamo-nos em torno dos que vêem o mundo como nós, e polarizamos as nossas 

opiniões, retroalimentando as de uns e de outros, ao sermos cada vez mais impermeáveis a 

influências externas. Ainda que estes espaços representem um locus discursivo de maior segu-

rança e maior abertura ao diálogo, pela semelhança interpessoal iníqua ao espaço, não se pode 

analisar somente a virtude dos mesmos. Para além de serem espaços de descoberta pessoal 

para grupos marginalizados, também configuram espaço de radicalização para movimentos 

extremistas que têm vindo a assumir lugar de destaque no debate público - desde a alt-right 

americana até aos grupos jihadistas que fazem uso das redes para captar atenção e adeptos. 

Este artigo é uma proposta de categorização de uma unidade de análise cuja relevância 

poderá crescer exponencialmente nos estudos de anos vindouros e, ao mesmo tempo, uma 

constatação da importância académica e social que as micro-esferas públicas irão assumir nas 

nossas vidas - digitais, sociais, académicas e políticas - pela forma como elas condicionam a 

nossa forma de ver e viver o mundo. 
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Resumo 

O período mais recente da história do jornalismo é marcado pela intensificação do 

uso de softwares especializados na medição das audiências online. Em jornais de 

referência por todo o mundo, verifica-se uma crescente atenção dedicada ao 

acompanhamento das audiências em tempo real, que se traduz, por exemplo, na 

contratação de novos profissionais e na formação de equipas que monitorizam os 

dados das audiências permanentemente. Em Portugal, os principais jornais de 

cobertura nacional integram os softwares de análise nas suas rotinas e, no 

momento de tomar decisões e delinear estratégias para o online, os editores e 

diretores passam a ter em consideração os dados das audiências. Surgem algumas 

questões que guiam este estudo. Qual é a influência das métricas de audiência nas 

práticas jornalísticas? Haverá o risco de os jornais seguirem o interesse do público, 

relegando para segundo plano o interesse público? Que alterações se verificam no 

processo de gatekeeping? Assume-se como ponto de partida a premissa de que o 

acesso em tempo real às métricas de audiência está na origem de diversas 

transformações ao nível das rotinas e das práticas jornalísticas. Este artigo foca a 

sua atenção nas alterações no processo de gatekeeping, na tomada de decisões 

editoriais e no espaço de redação. O objetivo é aprofundar o contexto de utilização 

das métricas de audiência e analisar os principais riscos para o jornalismo. 

Palavras-chave: Audiência; gatekeeping; jornalismo; métricas; processo editorial 

 

The problem of web analytics in newsrooms 

 

Abstract 

The most recent period in the history of journalism is marked by the intensification 

of the use of specialized software for measuring online audiences. In leading 

newspapers around the world, there is an increasing attention devoted to 

monitoring audiences in real time, which translates, for instance, into the hiring of 

new professionals and the formation of teams that permanently monitor audience 

data. In Portugal, the main newspapers with national coverage integrate analysis 

software into their routines and, when making decisions and outlining online 

strategies, editors and directors start to take into account audience data. Some 
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questions arise that guide this study. What is the influence of audience metrics on 

journalistic practices? Is there a risk that newspapers will follow the public's 

interest, relegating the public interest to the background? What changes are 

occurring in the gatekeeping process? The premise that the access in real time to 

audience metrics is at the origin of several transformations in terms of routines and 

journalistic practices is taken as a starting point. This article focuses on changes in 

the gatekeeping process, in editorial decision-making and in the newsroom. The 

objective is to deepen the context of using audience metrics and analyze the main 

risks for journalism. 

Keywords: Audience; gatekeeping; journalism; metrics; editorial process 

 

Introdução 

 

A integração de softwares de análise de dados nos jornais aconteceu há pouco mais 

de uma década e está na origem de profundas alterações nas rotinas e nas práticas 

jornalísticas. A investigação sobre este fenómeno tem-se vindo a intensificar 

essencialmente nos últimos cinco anos. São vários os estudos que analisam a forma 

como as métricas de audiência influenciam as escolhas editoriais e os processos de 

gatekeeping na redação, revelando tensões entre a forma como os jornalistas vêm 

as preferências do público e aquilo que pensam que o público deve saber (Hartley, 

2020). 

Em 2007, MacGregor identificou uma “revolução subtil” nos jornais. O autor 

verificou a influência dos dados na forma como os valores-notícia eram aplicados e 

reconheceu que o contexto social e organizacional do jornal moldava a atitude dos 

jornalistas perante os softwares de dados. Anderson (2011) chegou a outra 

importante conclusão: “a autonomia do jornalista estava sendo invadida por um 

conjunto de valores profissionais cujo foco estava nos dados brutos da audiência e 

no que ele chamou de cultura do clique” (Vieira & Christofoletti, 2019, p.134). 

Anos mais tarde, Petre (2015) atribuiu às métricas de audiência o caráter de 

força de racionalização, uma vez que leva os gestores e editores dos jornais a 

tomarem decisões com base em informações objetivas e desapaixonadas, em vez 

de seguirem a sua intuição ou faro jornalístico. O autor reconheceu que o impacto 

de uma ferramenta de análise está intimamente ligado ao seu contexto 

organizacional. Por exemplo, dois jornais podem dar usos muito diferentes a um 

mesmo software. Petre (2015) concluiu ainda que os vários objetivos do jornalismo 

podem dificultar a interpretação das métricas e que o acompanhamento dos dados 

da audiência pode significar uma fonte de pressão e de stress para os jornalistas. 
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Os estudos que foram surgindo sobre o fenómeno das métricas relacionam a 

crise do setor jornalístico, a prática jornalística e a emergência de valores ligados à 

cibercultura. Pithan, Kalsing e Eichler (2018) admitem que as métricas afetam as 

rotinas jornalísticas em diferentes níveis: na avaliação dos editores sobre produzir 

ou não determinada notícia; na seleção ou posição dos conteúdos na homepage; na 

criação de títulos que sejam mais apelativos; na avaliação do desempenho dos 

jornalistas. 

Apesar de todas as considerações, não existe um consenso se a solução do 

jornalismo passa por permitir uma maior influência da audiência nas decisões 

editoriais ou não. No presente artigo, será discutida a relação das métricas com 

alguns processos que fazem parte da produção jornalística. 

 

Medir audiências 

 

Os jornalistas sempre consideraram importante conhecer a sua audiência, por isso 

quantificar a audiência não é algo recente nos meios de comunicação (Vieira, 

2018). A história da medição de audiências remonta a meados do século XIX, época 

em que surgiu a imprensa de massas e em que a contagem de leitores era feita 

através da tiragem de exemplares do jornal (Vieira, 2018). No caso da rádio, a 

primeira estratégia para medir a audiência era feita por entrevistas, nas quais o 

ouvinte informava sobre as estações de rádio ouvidas nos últimos dois dias. Só 

anos mais tarde, já com a televisão, surge a possibilidade de medir o número de 

espetadores em tempo real, com recurso a um aparelho eletrónico que registava se 

a televisão estava ligada ou desligada e qual a frequência de sintonia (Marktest 

Grupo, 2002). Com a Internet, surgem novas formas de medir audiências, 

nomeadamente através de softwares especializados. “A necessidade de conhecer o 

leitor é fundamental para todos os meios de comunicação social, mas é 

particularmente importante no setor online devido às suas potencialidades de 

interação e personalização” (Canavilhas, Torres & Luna, 2016, p.136) 

A expansão da web desencadeou um fenómeno de migração dos meios de 

comunicação para o formato digital, numa tentativa de aproximação aos novos 

públicos e às novas tendências de consumo. É neste período que a medição de 

audiências adquire novos contornos, particularmente com o desenvolvimento de 

softwares especializados na análise de dados. Entre os mais utilizados globalmente 

estão o Google Analytics, criado em 2005, e o Chartbeat, criado em 2009. Estes 

instrumentos fornecem um vasto conjunto de informações pormenorizadas sobre a 

audiência: a origem de tráfego, a localização dos visitantes, o tempo de 
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permanência por página, as páginas mais visitadas, os conteúdos mais lidos e mais 

partilhados. 

A principal novidade é a precisão dos dados fornecidos por estas 

ferramentas tecnológicas e o acompanhamento das métricas em tempo real. Torres 

(2017) define o termo “métricas” como “representações processáveis de situações 

reais” (p.231). O autor explica que as “empresas jornalísticas usam métricas para 

perceber, sobretudo, a quantidade de pessoas que interagem com seus produtos, 

assim como a qualidade dessas interações” (p.231). A necessidade de captar a 

atenção da audiência e de gerar lucros são dois fatores que determinam a 

crescente relevância atribuída aos números das audiências. Com vista estes 

objetivos, a monitorização dos dados constitui uma tarefa diária em grande parte 

dos jornais e tem incitado transformações nas redações, nas rotinas de trabalho 

dos jornalistas e nas decisões editoriais. 

 

O papel da audiência 

 

Enquanto estudos do século XX assumiam que a audiência tinha uma influência 

relativamente fraca no trabalho dos jornalistas, hoje percebe-se que as 

preferências do público se tornaram omnipresentes por meio das métricas de 

audiência (Tandoc, 2014a). O sistema comunicacional, que nos media tradicionais 

tinha apenas um sentido (de um para muitos), hoje é bidirecional (de muitos para 

muitos). Esta mudança no paradigma comunicacional veio alterar por completo a 

relação da audiência com os conteúdos jornalísticos.  Canavilhas (2010) reconhece 

que: 

 

A mudança no ecossistema mediático foi acelerada pelo aparecimento dos 

media sociais (blogues, microblogues e redes sociais) com o aumento do 

número de fontes e, consequentemente, da quantidade de informação em 

circulação. As consequências desta oferta excessiva sentem-se na actividade 

jornalística, mas também na forma como os leitores se relacionam as 

notícias: enquanto os media aperfeiçoam formas de distribuição que os 

diferencie da concorrência e os aproxime da audiência, os leitores procuram 

processos que lhes permitam triar a avalanche de informação recebida 

diariamente pela Web (p.1). 

 

A possibilidade de interação atribui à audiência o poder de participação ativa 

na produção e na distribuição de conteúdos, convertendo-a em mais um filtro de 

informação (gatekeeper). Dessa forma, o processo de decidir o que é novidade e o 



// ESTUDOS DE JORNALISMO // 

 

// SOPCOM // EJ // n.º 13 // 2021 //  97 

 

que deve ter maior destaque no online passa a ser também influenciado pelas 

preferências e pelas escolhas da audiência. 

A audiência tem agora a oportunidade de participar na construção das 

notícias de três formas distintas. Pode contribuir com conteúdo, partilhando por 

exemplo o seu testemunho sobre um evento a que assistiu (jornalismo cidadão). 

Pode também redistribuir conteúdos, nomeadamente através de partilhas nas redes 

sociais. E pode ainda influenciar indiretamente o trabalho dos jornalistas, ao deixar 

o seu rasto de preferências na web (Hanusch & Tandoc, 2017). Todas estas 

possibilidades confluem numa maior influência da audiência no jornalismo, que 

começa a ser medida pelos instrumentos de dados. 

 

O processo de gatekeeping e os valores-notícia 

 

As notícias são o resultado de um trabalho de produção levado a cabo por 

jornalistas que se regem por valores-notícia, por critérios de noticiabilidade e pelas 

normas éticas da profissão. Esse processo de produção passa por diferentes etapas 

e é influenciado por inúmeros fatores, que vão desde o ‘faro jornalístico’ do próprio 

jornalista até às pressões externas, que podem ser de ordem económica, social ou 

política. 

“Os valores-notícia são critérios de relevância espalhados ao longo de todo o 

processo de produção, isto é, não estão presentes apenas na selecção das notícias, 

participam também nas operações posteriores, embora com um relevo diferente” 

(Wolf, 2002, p.196). Galtung e Ruge (1965) propuseram doze valores de 

referência: amplitude, clareza, composição, continuidade, consonância, inesperado, 

frequência, significância, negatividade, personificação, referência a pessoas ou 

nações de elite (Correia, 2011). Estes fatores são interiorizamos pelos jornalistas 

através do treino, permitindo que “a seleção do material seja executada com 

rapidez, de um modo quase «automático»” (Wolf, 2002, p.198). 

Embora se reconheça alguma perenidade destes valores, Wolf (2002) admite 

que estes não permanecem sempre os mesmos, porque “assuntos que, há alguns 

anos, simplesmente «não existiam», constituem actualmente, de uma forma geral, 

notícia, demonstrando a extensão gradual do número e do tipo de temas 

considerados noticiáveis” (p.198). As notícias que hoje têm como assunto 

publicações partilhadas nas redes sociais revelam as diferenças entre aquilo que 

era noticiável há 20 anos e aquilo que é noticiável na atualidade. 

A prática jornalística pressupõe o conhecimento e a aplicação não só destes 

valores, como dos critérios de noticiabilidade que se relacionam com as rotinas de 

produção. Os jornalistas regem-se por estas normas para cumprirem o seu dever 
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de informar com o máximo rigor, isenção e objetividade. Contudo, “as notícias são 

uma construção social, o resultado da intersecção entre um processo de produção 

centrado na sala de redacção e o ambiente de trabalho envolvente que define os 

limites desse processo” (Correia, 2011, p.79). Por isso, a seleção de assuntos 

noticiáveis depende também dos decisores que intervêm ao longo do processo de 

produção e que funcionam como filtros de informação. Kurt Lewin atribuiu-lhes o 

nome de gatekeepers. O termo gatekeeping refere-se ao conjunto de escolhas que 

começam na receção dos takes de agências noticiosas e se estendem até à decisão 

final do editor (Correia, 2011). 

O processo de gatekeeping começa no trabalho do jornalista, num primeiro 

momento ao escolher um tema para noticiar e, num segundo momento, ao 

selecionar as informações por ordem de importância para construir a notícia com 

base na regra da pirâmide invertida. Este percurso que é feito até à publicação da 

notícia, tem um papel importante, sobretudo na imprensa em papel, onde o espaço 

de publicação é limitado. 

A diferença da imprensa escrita para a imprensa online é a ampliação do 

news hole (Castro, 2017), isto é, a disponibilidade de espaço para conteúdos 

noticiosos tornou-se ilimitada com a web. Contrariamente ao que sucede nos meios 

de comunicação tradicionais, em que há limites de tempo e de espaço, na Internet 

existe espaço para todos os conteúdos que se pretenda publicar. Esta permanente 

disponibilidade de espaço potencia o aumento de produtores de conteúdos, que 

competem com os jornalistas pela atenção de uma audiência cada vez mais 

dispersa, um verdadeiro “Gigante Fragmentado” (Elias, 2011). O meio digital 

permite ainda que as audiências se liguem diretamente às instituições e às fontes, 

sem recorrer à mediação dos jornalistas. Assim, gera-se um cenário de maior 

competitividade entre os produtores de informação e uma maior pressão sob as 

empresas jornalísticas, que já não detêm o monopólio da produção de informação. 

Recorde-se que, de ano para ano, os jornais contabilizam acentuadas quebras de 

venda de exemplares impressos, inversamente proporcionais ao aumento de 

leitores online. A tendência de consumo reflete a importância de traçar estratégias 

de negócio eficazes no mundo digital. E é em busca desse objetivo que os jornais 

procuram conhecer melhor a sua audiência, através dos softwares de análise. 

 

Alterações nas redações 

 

A popularização das métricas de audiência nos jornais resulta de uma conjugação 

de vários fatores. Todas as estruturas da sociedade sofreram transformações e 

refletem a compressão das “percepções de tempo e de espaço” (Harvey cit in 
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Pithan et al., 2018, p.2), sobretudo o mundo do trabalho, onde se sente cada vez 

mais pressão para cumprir determinados requisitos de produtividade. Também se 

sobrevaloriza o conceito de always on (sempre online) e agregado a ele a noção de 

que se está à distância de um clique de qualquer informação. 

Esta aceleração é sentida nos jornais online, pressionados para publicar a 

notícia em primeiro lugar e conquistar mais audiência do que as fontes 

concorrentes. Porém, a exigência pelo imediato pode significar menos tempo de 

reflexão, momento esse essencial para encontrar o ponto de equilíbrio entre a 

autonomia editorial e as preferências do público (Tandoc, 2014b). 

Para além da exigência pelo imediatismo e da abundância de fontes de 

informação, a web está associada a uma cultura de gratuitidade, porque grande 

parte dos conteúdos que circulam na rede são disponibilizados a custo zero para o 

leitor. A resistência coletiva dos leitores quanto ao pagamento por notícias, 

associada ao baixo valor da publicidade online, resulta na falta de lucros no setor 

jornalístico. Tal “modelo aberto de partilha, consumo horizontal gratuito, 

imediatismo da troca e da circulação de conteúdos” (Cádima, 2013, p. 22) coloca o 

negócio do jornalismo em crise. Este é o gatilho que leva os responsáveis dos 

jornais a prestarem mais atenção aos dados das audiências e a efetuarem algumas 

mudanças nas redações. 

Uma das transformações verificadas nos jornais é a contratação de 

profissionais especialistas em áreas emergentes, como o marketing, design, 

programação e informática. Estes profissionais, apelidados de screenworkers 

(Boyer, 2013) ou “novos tecnoatores” (Canavilhas, 2014), são uma peça chave nas 

redações, sobretudo naquelas “cujo trabalho primordial se dá em frente aos 

monitores de acompanhamento, com utilização constante de softwares” (Vieira & 

Christofoletti, 2019, p.135). Os jornalistas mantêm a sua função de produzir 

notícias, enquanto os tecnoatores trabalham o visual do conteúdo e a sua 

distribuição na rede. O conteúdo e a forma complementam-se, porque “a 

programação gráfica está associada ao compromisso de comunicar do jornalismo, 

sendo a mediadora do processo” (Santos, 2005, p.3). 

Os jornais incluem os tecnoatores em equipas multidisciplinares cuja função 

primordial é a mensuração editorial, ou seja, a monitorização dos dados das 

audiências. Esta nova tarefa revoluciona também o processo de gatekeeping e 

condiciona as rotinas de produção, na medida em que influencia “a seleção, 

transformação e disseminação de informações jornalísticas” (Torres, 2017, p.232). 

A influência das métricas nos processos fundamentais do jornalismo coloca em 

conflito o modelo tradicional do jornalismo e o modelo que se rege pela lógica do 

mercado (Welbers et al., 2015). A necessidade de sustentabilidade do jornalismo e 
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as vantagens oferecidas pela tecnologia parecem aliciar os jornais a seguir as 

preferências da audiência, sob o risco de se distanciarem das normas e valores 

tradicionais. No entanto, não existe uma única estratégia que solucione os 

problemas vividos no setor, nomeadamente a perda de receita financeira. 

Os jornais procuram reinventar-se e fazer uso das novas tecnologias para 

conquistar mais leitores. A utilização dos softwares de análise surge neste contexto 

como um apoio para os jornais conhecerem melhor a sua audiência. 

Jornalistas, editores e tecnoatores partilham o espaço da redação e 

trabalham em equipa com “um só objetivo: responder às expetativas dos usuários” 

(Canavilhas et al., 2014, p.92). A credibilidade e o sucesso de um jornal online 

dependem não só da qualidade do jornalismo em si, como da sua identidade visual 

e da estratégia de distribuição dos conteúdos. A produção do jornalismo passa a ser 

o resultado de um trabalho de equipa entre todos os profissionais e “quando maior 

é a integração de designers e programadores nas rotinas operacionais de captação, 

tratamento e circulação da informação, mais importante se torna a noção de 

produção partilhada nas empresas jornalísticas” (Canavilhas et al., 2016, p. 9). No 

entanto, a conjugação de trabalhadores com diferentes formações e diferentes 

visões suscita questões ao nível dos limites do que é ser jornalista. Por vezes, os 

valores jornalísticos e as possibilidades tecnológicas entram em conflito, sendo que 

os editores tomam a decisão final. As publicações dos jornais tendem a respeitar a 

linha editorial do jornal ao mesmo tempo que se propõem a cumprir metas 

comerciais, começando a ser visível uma tentativa de equilibrar todos os fatores. 

 

Um olhar sobre o uso das métricas no mundo 

 

Ao percorrer a história dos principais jornais do mundo, encontram-se traços 

comuns na utilização das métricas de audiência. O primeiro jornal a integrar os 

dados de audiências nas decisões editoriais foi o nativo digital Huffington Post, em 

2010. Este jornal utiliza três sistemas diferentes de web analytics- o Chartbeat, o 

Omniture e o Gravity. Os dados fornecidos por estas ferramentas estão disponíveis 

em permanência para todos os funcionários do jornal. 

No caso do mítico The New York Times, a grande viragem aconteceu em 

2014, quando o jornal criou uma equipa dedicada às métricas de audiência, com 

cerca de 20 profissionais. Este jornal utiliza o Google Analytics e o Chartbeat. 

Curiosamente, no The New York Times, apenas alguns colaboradores, na maioria 

editores, têm acesso aos dados das audiências. 

No Brasil, a Folha de S. Paulo tem uma equipa de editoria de audiência 

desde 2013. O jornal disponibiliza no seu site algumas métricas, tais como “notícias 
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mais lidas, mais comentadas e mais enviadas, além da circulação, número de 

páginas vistas e visitante únicos por mês” (Vieira, 2018, p.118). 

O britânico The Guardian diferencia-se dos restantes porque fundou em 

2012 a sua própria ferramenta de dados- The Ophan. Este software tem sido 

melhorado ao longo dos anos, de forma a responder às necessidades do jornal. À 

semelhança do Huffington Post, todos na redação podem aceder aos dados. Tanto 

os jornalistas como os editores utilizam os dados para tomar decisões editoriais. 

Em Espanha, uma análise aos 20 meios de comunicação mais populares 

revelou que todos os media da amostra possuem equipas especializadas nas 

audiências (Vázquez, Rebollal & Rodríguez, 2018), verificando a mesma tendência 

de integração da análise de dados nas rotinas jornalísticas. 

Em Portugal, a situação é semelhante. No caso do Público, as ferramentas 

de dados começaram a ser utilizadas em 2014 e a análise de dados intensificou-se 

nos últimos cinco anos, com o objetivo de conhecer melhor os leitores e avaliar o 

retorno do trabalho jornalístico. Mais uma vez, o Google Analytics e o Charbeat são 

os softwares de eleição. Neste jornal de cobertura nacional, há uma equipa de cinco 

elementos dedicada à análise de dados e às redes sociais. No que diz respeito ao 

trabalho dos editores, estes procuram o equilíbrio entre as preferências do público e 

o interesse público. 

No caso do Observador que é um dos nativos digitais mais lidos em Portugal, 

a utilização de dados acompanhou toda a sua existência (desde 2014). Este jornal 

tem uma equipa de seis pessoas com diferentes formações a tratar da gestão de 

dados. Essa equipa monitoriza os dados diariamente e está em permanente 

contacto com toda a redação. 

O Jornal de Notícias adotou uma estratégia semelhante ao The Guardian, 

desenvolvendo a sua aplicação de dados internamente. Nesta redação, todos os 

conteúdos são auditados e verificados através de duas equipas: uma equipa de Big 

Data do Global Media Group e uma equipa interna multidisciplinar (Gonçalves, 

2020). Esta última interage diariamente com os responsáveis editoriais. 

Todos os exemplos recolhidos constituem prova da importância que as métricas de 

audiência têm tido na cultura jornalística. Na maioria destas redações, as 

estratégias digitais são pensadas e delineadas com recurso aos dados das 

audiências. Canavilhas, Torres e Luna (2016) concluem que: 

 

Os dados e as métricas tornaram-se numa variável presente em todas as 

redações dos meios online. Ao fornecerem indicações preciosas sobre a 

audiência, estes dados permitem às empresas jornalísticas a identificação 

dos temas que mais interessam aos leitores e, dessa forma, atraírem mais 
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publicidade. Mas também os jornalistas passam a ter uma imagem mais real 

do seu público e dos seus interesses, permitindo ajustes nas temáticas 

abordadas e na própria abordagem aos temas (p.147). 

 

A formação de equipas especializadas na interpretação dos dados reflete a 

preocupação dos veículos jornalísticos em acompanhar as audiências e conquistar 

leitores. Um dado comum a todas as redações é o trabalho de equipa entre os 

gestores de dados, os jornalistas e os editores. 

 

Riscos de um uso desmedido dos dados das audiências 

 

Petre (2015) e Nguyen (2016) referem que as métricas por si não podem ser 

consideradas como algo bom ou mau, a sua interpretação dependerá sempre do 

contexto e da forma como são utilizadas. Hanusch (2016) recupera a ideia de que 

cada media tem uma abordagem própria aos dados, resultado da linha editorial e 

da sua posição no mercado. Porém, um uso desmedido ou até abusivo dos dados 

pode representar algumas consequências negativas para o jornalismo. 

Os dados têm feito parte de uma estratégia dos jornais para conhecerem o 

perfil dos visitantes do seu site e logo aqui surge o primeiro dilema: como é que se 

podem retirar conclusões qualitativas de dados quantitativos? Afinal o jornalismo 

trabalha com pessoas ou com números? Importa refletir sobre estas questões. Os 

dados sobre as audiências informam a quantidade de pessoas que acederam ao 

jornal num determinado momento, mas não identificam se as pessoas 

compreenderam o conteúdo e o que pensam sobre o mesmo. Os padrões de 

mensuração revelam-se inadequados às necessidades dos meios de comunicação. A 

eficácia do jornalismo não pode, por isso, ser medida somente com base nas 

métricas de audiência. É importante observar todo o contexto social, histórico e 

económico que envolve o meio de comunicação e o seu público. 

As métricas de audiência têm potenciado dois grandes problemas que 

assombram o jornalismo contemporâneo: por um lado, a cultura de clickbait e, por 

outro, a proliferação de fake news. A cultura de clickbait ou de caça cliques tem 

como fundamento o sensacionalismo, a hiperbolização dos factos, boatos, 

escândalos e tragédias (Reis et al., 2019). O objetivo é atrair a atenção dos 

cibernautas, levá-los a clicar no conteúdo e, desta forma, obter lucros com base na 

publicidade online. 

Embora esta técnica se distancie dos requisitos jornalísticos, ela é utilizada 

por alguns meios de comunicação que querem alcançar cliques a todo o custo. O 

clickbait constitui um obstáculo ao jornalismo, porque manipula os leitores e 
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influencia a maneira como estes interpretam as notícias. Um conteúdo jornalístico 

de qualidade privilegia os critérios de noticiabilidade ao invés do número de cliques. 

Também a difusão de conteúdos falsos ou enganadores com aparência noticiosa é 

motivo de preocupação por parte dos jornalistas. Todos os dias surgem conteúdos 

falsos ou não verificados, associados muitas vezes à ascensão dos novos 

populismos, especialmente em países como o Brasil e os EUA (Cardoso et al., 

2020). As redes sociais e as métricas de audiência são fortes aliados destas 

estratégias, colocando em risco os valores-notícia e os critérios de noticiabilidade, 

que distinguem jornalistas de não jornalistas (Castro, 2017). 

 

Conclusão 

 

A presença de softwares de análise de dados banalizou-se em grande parte dos 

jornais online. Atendendo à revisão teórica, reconhece-se que estas ferramentas 

tecnológicas apresentam grandes vantagens para as empresas jornalísticas. Porém, 

verificou-se que existem alguns riscos sobre os quais é preciso refletir, 

particularmente a difusão de notícias falsas e a cultura de caça cliques, que são 

potenciadas pelas métricas de audiência e constituem ameaças ao jornalismo. 

Este estudo permitiu recuperar o tema da influência das métricas nos 

processos jornalísticos, compreender as principais alterações nas práticas 

jornalísticas e averiguar os riscos associados a um mau uso dos dados das 

audiências. Lançou-se o debate sobre a tensão entre os valores tradicionais da 

profissão de jornalista e as possibilidades da tecnologia, relação que é alvo de 

inúmeras discussões académicas do mundo contemporâneo. 

Tanto no panorama mundial, como a nível nacional, existe um esforço 

contínuo por parte dos jornais para adaptarem as suas estratégias de negócio ao 

meio digital. As maiores dificuldades que atravessam este processo relacionam-se 

com alguns fatores, dos quais destaco: o aumento da concorrência online, a cultura 

de gratuitidade e o baixo valor da publicidade digital. Esta conjugação culmina na 

crise do modelo de negócio do jornalismo. A problemática que se impõe é: de que 

forma os jornais podem converter os leitores online em receita financeira? Que 

técnicas permitem captar mais assinantes? 

Para tentar responder a estas questões, os jornais dedicam mais tempo e 

recursos à estratégia digital. Contratam profissionais do marketing, design, 

informática, entre outros, e formam equipas multidisciplinares que analisam e 

interpretam as informações sobre as audiências. Os dados fornecidos pelos 

instrumentos de análise são convertidos em relatórios diários, semanais e mensais 

que representam “indicativos de sucesso e credibilidade para o veículo” (Vieira, 
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2018, p. 26). Importa referir que as equipas de gestão de dados interagem 

diariamente com os editores dos jornais e estes últimos passam a ter em 

consideração os números das audiências no momento de tomar decisões. 

A presença deste novo elemento influencia várias etapas da produção e da 

distribuição de notícias, entre as quais o processo de seleção de informações e a 

tomada de decisões editoriais. Assim, surgem dúvidas sobre a sua influência 

negativa nos valores notícia e até nas normas éticas da profissão. O perigo para o 

jornalismo é que o interesse do público se sobreponha ao interesse público e que os 

jornalistas priorizem as escolhas da audiência, em vez das suas escolhas feitas com 

base nos valores-notícia tradicionais. Castro (2019) admite que se tornam “fluidas 

as fronteiras entre os que se especializam na atividade noticiosa e os demais, entre 

o que é notícia ou não, e entre notícias envolvendo diferentes tópicos e graus de 

importância” (p.37). 

As constantes ameaças à sobrevivência do setor da informação criam um 

cenário propício a maior pressão dentro das redações para conquistar audiência e, 

essencialmente, gerar mais tráfego para aumentar o potencial de venda de 

publicidade e converter mais leitores em assinantes. Alteram-se as rotinas de 

produção, reestruturam-se as redações e reformulam-se os modelos de negócio. As 

novas estratégias financeiras socorrem-se dos dados cada vez mais completos 

sobre as audiências na busca pela sustentabilidade do jornalismo. 

Neste contexto, urge estudar a relação entre as métricas de audiência e os 

valores que guiam o jornalismo desde o início da profissão. Para futuras 

investigações, ficam as seguintes questões: Estará o uso dos dados em tempo real 

a colocar em causa os critérios de seleção aplicados às notícias, redefinindo os 

pressupostos-base do tradicional processo de gatekeeping? Quais os efeitos das 

métricas na prática quotidiana das redações? Quais as prioridades dos jornais 

online? 
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Resumo 

As colocações do ingresso ao Ensino Superior representam um dos principais eventos do 

Jornalismo de educação. Em 2020, surgiu nas redes sociais algum protesto por parte dos 

alunos de Medicina portugueses, relativamente à maneira como o curso de Medicina era 

representado na cobertura jornalística do ingresso ao Ensino Superior. Dessa manifestação 

digital, surge uma reflexão relativa ao impacto que a cobertura jornalística pode ter na 

sociedade, contribuindo para a degradação da perspetiva social da já exposta profissão 

médica. O artigo analisa a cobertura jornalística do ingresso ao Ensino Superior entre 2017 e 

2020, na tentativa de, a par das insinuações feitas pelos estudantes de Medicina, procurar uma 

inclinação do Jornalismo para “caçar” a média de Medicina – através de um enfoque desmedido 

e enquadramentos negativos que representam uma Medicina em declínio e a “perder para as 

Engenharias”. O artigo argumenta a importância do framing, contrapondo-a com a necessidade 

jornalística de estabelecer comparações para tornar a informação mais percetível – refletindo 

sobre o dever de o jornalista tentar medir e compreender o impacto dos enquadramentos 

noticiosos que produz. 

Palavras-chave: Jornalismo, Ensino, Ensino Superior, Medicina, Enquadramento. 

 

The Hunt for Med School’s GPA: an analysis of the news coverage on applications to 

higher education between 2017 and 2020 

 

Abstract 

The admissions to Higher Education are one of the main events of education journalism. In 

2020, there was a protest on social media by Portuguese medical students regarding the way 

mailto:omeu@email.com
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Med School was represented in the journalistic coverage of admissions to Higher Education. 

From this digital manifestation arises a reflection on the impact that news coverage can have 

on society, contributing to the degradation of the social perspective of the already exposed 

medical profession. The article analyzes news coverage of admissions to Higher Education 

between 2017 and 2020, as an attempt to find a tendency from journalism, as the students 

argue, to “hunt” Med School’s GPA – through an excessive focus and negative framings that 

represent Medicine as declining and “losing to Engineering”. The article argues the importance 

of framing, opposing it to the journalistic need to make comparisons, so that information is 

more understandable – reflecting on the journalist's duty to measure and understand the 

impact of the framing he produces. 

Keywords: Journalism, Education, Higher Education, Medicine, Framing. 

 

Introdução 

 

Antes de a pandemia dominar os temas da saúde, começamos o ano de 2020 com uma 

polémica relativa à violência contra os médicos. Nas palavras de João Araújo Correia1, médico 

internista de 61 anos, “a violência contra os médicos no exercício da sua profissão é um 

sintoma de uma doença. Chama-se degradação social.” Nesta investigação, o conceito de 

degradação social pode ser extrapolado para a degradação da profissão do médico, também 

consequência desta dita ‘doença’. O interesse público em saúde “tem aumentado nos últimos 

anos; há um aumento (…) no conteúdo mediático de saúde” (Marinescu & Mitu, 2016). Nos 

últimos anos, observou-se o surgimento de um debate acerca dos profissionais de saúde: a 

crise dos Enfermeiros, a falta de recursos dos Hospitais, as falhas no Serviço Nacional de 

Saúde (SNS), a diminuição dos rendimentos dos médicos e aumento do número de horas de 

trabalho, a violência, entre outros. Através de Sindicatos e Órgãos de Comunicação Social, os 

profissionais de saúde nunca receberam tanta atenção como atualmente. O presente estudo de 

caso foca-se na profissão do médico, e na forma como os Media retratam esta profissão, 

começando pela sua origem: o ingresso ao Ensino Superior. 

A educação cresceu nas últimas décadas, “para se tornar uma das áreas de topo da 

cobertura mediática. Quase todos os jornais metropolitanos principais têm repórteres e 

editores dedicados à educação.” (Shine, 2019). Nas candidaturas ao Ensino Superior, no final 

de setembro de 2020, surgiu alguma contestação nas redes sociais, principalmente no Twitter, 

por parte de alunos de Medicina, relativamente à cobertura jornalística feita ao seu curso no 

 

1 Correia, J. A. (2020, 5 janeiro) A violência contra os médicos. Público.  

https://www.publico.pt/2020/01/05/sociedade/opiniao/violencia-medicos-1899141 

https://www.publico.pt/2020/01/05/sociedade/opiniao/violencia-medicos-1899141
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ingresso ao Ensino Superior. Acusavam os jornalistas de se focarem alargadamente nos 

médicos, denegrindo a Medicina em nome de uma média cujo valor decresceu com os anos, e 

estabelecendo comparações constantes com os cursos de Engenharia, que ocupam agora o 

topo do ranking da nota do último classificado. Das contestações, surgiu a expressão “caça à 

média de Medicina.” 

 

Figura 1: Tweet de @joao_monteiro00, 27 setembro 20202 

 

 

Figura 1: Tweet de @joao_monteiro00, 27 setembro 20203 

 

 

Figura 2: Tweet de @josuemmoutinho, 27 setembro 20204 

 

2 Monteiro, J. [@joao_monteiro00]. (2020, 27 setembro). medicina vive rent free na mente da comunicação social… 

[Tweet]. Twitter. https://twitter.com/joao_monteiro00/status/1310220241537032192 
3 Monteiro, J. [@joao_monteiro00]. (2020, 27 setembro). o meu ponto com a crítica à notícia… [Tweet]. Twitter. 

https://twitter.com/joao_monteiro00/status/1310335884529672192 
4 joZué [@h0ezue]. (2020, 27 setembro). porquê a perseguição e necessidade de comparação com medicina? 

[Tweet]. Twitter. https://twitter.com/h0ezue/status/1310260567651819520?s=20 

https://twitter.com/joao_monteiro00/status/1310220241537032192
https://twitter.com/joao_monteiro00/status/1310335884529672192
https://twitter.com/h0ezue/status/1310260567651819520?s=20
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Figura 3: Tweet de @jamaof_, 27 setembro 20205 

 

Figura 4: Tweet de @filipe_d_gomes, 27 setembro 20206 

 

Figura 5: Tweet de @MaraC_RL, 27 setembro 20207 

 

Dos protestos, surgiu uma reflexão relativamente ao impacto que a cobertura jornalística 

do ingresso ao Ensino Superior poderia ter na sociedade, contribuindo ou não para a 

degradação da perspetiva social da já exposta profissão médica. Surge assim a pergunta de 

partida para este estudo de caso – Qual a importância dada e o enquadramento feito ao curso 

de Medicina na cobertura jornalística do ingresso ao Ensino Superior? 

A questão desta investigação aborda a problemática do framing, considerando que “os 

enquadramentos jornalísticos (…) afetam a forma como os cidadãos interpretam vários 

problemas políticos” (Lecheler & De Vreese, 2019). A cobertura jornalística em temas de 

educação ganhou influência nas últimas décadas, “à medida que a educação emergiu como um 

dos assuntos políticos chave em todo o mundo” (Shine, 2018). Porém, “apesar do interesse 

crescente em notícias de educação, continua a ser uma área pouco investigada nos estudos de 

Media e jornalismo.” (Shine, 2019). A pertinência do presente estudo assenta na falta de 

material de investigação na matéria. Assim, procuramos estudar o ambiente da produção 

 

5 Ferreira, J. [@jamaof_]. (2020, 27 setembro). A par do facto de serem precisas 3 provas de ingresso [Tweet]. 

Twitter. https://twitter.com/jamaof_/status/1310228851105189889?s=20 
6 Gomes, F. [@filipe_d_gomes]. (2020, 27 setembro). Medicina não está no pódio dos cursos com nota do último 

colocado [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/filipe_d_gomes/status/1310175168522788864?s=20 
7 Mara C. [@MaraC_RL]. (2020, 27 setembro). Medicina destronada pelas Engenharias já faz uns aninhos [Tweet]. 

Twitter. https://twitter.com/MaraC_RL/status/1309999116332740608?s=20 

https://twitter.com/jamaof_/status/1310228851105189889?s=20
https://twitter.com/filipe_d_gomes/status/1310175168522788864?s=20
https://twitter.com/MaraC_RL/status/1309999116332740608?s=20
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jornalística no ingresso ao Ensino Superior, na tentativa de estabelecer uma eventual relação 

entre os artigos analisados e uma inclinação para, como corriqueiramente referido pelos 

estudantes, “caçar” o curso de Medicina. 

Para isto, recorre-se a uma análise quantitativa dos artigos sobre o Ensino Superior dos 

últimos quatro anos (2017-2020), nas edições online do Jornal de Notícias e do Observador. 

 

Framing: Enquadramento Noticioso 

 

Nas ciências da comunicação, “o framing é proeminente na comunicação de saúde, 

investigação em jornalismo e, em particular, na investigação de comunicação política” 

(Lecheler & De Vreese, 2019). O framing, ou enquadramento noticioso, passa por analisar os 

vários enquadramentos recebidos “através de inúmeras fontes, e transformá-los num 

enquadramento apropriado para a apresentação nas notícias” (Baden, 2019). Erving Goffman, 

sociólogo, é considerado “o pai fundador da investigação em framing” (Baden, 2019), e foi 

responsável por um trabalho crucial em qualquer investigação de framing. Goffman começa 

por instituir os enquadramentos como “dispositivos úteis para os seres humanos 

compreenderem o mundo em todo o tipo de situações quotidianas” (Lecheler & De Vreese, 

2019). 

 Este conceito de framing, diretamente interligado à Teoria do Agenda-Setting, remete 

para a construção do agendamento noticioso, em que observamos a persistência mediática em 

assuntos específicos, criando maior destaque para os temas da agenda mediática, e, deste 

modo, transferindo-os para a agenda pública, influenciando aquilo em que as massas pensam. 

O enquadramento noticioso realizado confere aos Media o poder de influenciar as massas não 

só em “o que pensar, mas, igualmente, sobre como pensar, o que remete para o conceito de 

framing” (Scheufele D. A., 1999). Ao mesmo tempo, existe uma falta de consenso na definição 

desta teoria, o que leva alguns académicos a referirem-se ao framing como um “paradigma 

fraturado” (Entman, 1993). 

 

 

[O framing] “é baseado na premissa de que a maneira como um assunto é 

caracterizado em matérias noticiosas pode ter uma influência na forma como é 

compreendido pela audiência” (Scheufele & Tewksburry, 2007). 

 

O processo de construção do enquadramento noticioso refere-se “ao processo de 

competição, seleção e modificação de enquadramentos de elites e comunicadores estratégicos 

pelos Media” (Lecheler & De Vreese, 2019). Por derivar de um processo de deliberação e 
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seleção dos factos e informação, dos quais resultam um enquadramento positivo, negativo ou 

neutro (ou misto), o framing pode ser considerado uma estratégia tendenciosa.  

 

“Functionally, a journalist frame forms a context for understanding, interpreting, and 

ultimately, expressing the facts of an issue” (D'Angelo & Shaw, 2018) 

 

A especificidade dos temas abordados na maioria dos estudos de framing “dificulta a 

generalização, comparação e uso de provas empíricas para a construção de teorias” (Semetko 

& Valkenburg, 2000). Os últimos autores defendem que os enquadramentos genéricos mais 

identificados são de conflito, interesse humano, atribuição de responsabilidade, moral, e 

enquadramentos de consequências económicas. Independentemente da falta de unanimidade 

no que toca às dimensões do framing, “as práticas de enquadramento ocupam um lugar 

central na produção noticiosa” (Baden, 2019). 

 

Os Media: Escritores da Opinião Pública 

 

Na célebre obra “Public Opinion” (1922), Walter Lippmann descreve uma sociedade que habita 

um “pseudoambiente”. Em “The World Outside The Pictures in Our Heads”, o primeiro capítulo 

da obra, surge o conceito de agenda-setting, em que se demonstra a existência de uma 

relação inegável entre os mass Media e o que a sociedade capta e interpreta da informação 

que recebe desses mesmos meios. O Jornalismo surge como a ligação entre os indivíduos e o 

mundo exterior, gerando as mais diversas interpretações sobre estes fenómenos noticiosos. A 

imprensa escrita tem uma influência importante para a conduta humana, através de “métodos 

indutivos” dos mass Media junto da audiência e leitores. Mais tarde, em 1948, Lasswell 

comprova o facto de a opinião do público ser influenciada pelos meios de comunicação: 

“Ninguém está inteiramente fora deste mundo.” (Lasswell, 1948). 

Citando Oscar Wilde, “a opinião pública é uma tentativa de organizar a ignorância da 

comunidade, e de elevá-la à dignidade da força física”. Os Media consagram-se como escritores 

da opinião pública, a partir do momento em que detêm as ferramentas para a influenciar: 

gatekeeping, agenda-setting e framing. Neste estudo, destaca-se o enquadramento, que, 

apesar de surgir naturalmente do processo de construção de conteúdo noticioso 

compreensível, dota os jornalistas de uma “função seletiva” (Lecheler & De Vreese, 2019).  
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Perfil Editorial dos Jornais 

 

O perfil editorial das publicações esteve na base da seleção das mesmas. Tendo em conta que 

esta investigação passa por uma análise ao Jornalismo online, a primeira publicação 

selecionada foi o Observador, como uma das entidades principais do jornalismo digital 

generalista. Define-se como um “Jornal diário online, independente e livre.”8 Considerando a 

sua importância no meio digital por ser um jornal exclusivamente online, os conteúdos 

noticiosos são pensados para o consumo veloz e o imediatismo do mundo digital. 

Posteriormente, o Jornal de Notícias foi escolhido por ser um Jornal generalista “híbrido”, 

definindo-se como uma “Publicação periódica informativa e não doutrinária.”9 Vasco Ribeiro 

descreve o Jornal de Notícias “como um quotidiano omnibus, ou seja, insere-se numa 

categoria híbrida, a meio caminho entre a imprensa de referência e a imprensa popular” 

(Ribeiro, 2009). Também Reis e Lima (2013), numa investigação a quatro publicações 

portuguesas, mostraram que “O Correio da Manhã e Jornal de Notícias apresentam orientações 

editoriais mais próximas, com temáticas e estilos narrativos que tendem a suscitar a 

participação do público, ainda que o primeiro se aproxime mais do formato tabloide.” (Reis & 

Lima, 2013). Um dos fatores para a seleção do Jornal de Notícias foi também a não-existência 

de um estatuto de jornalismo de referência – que, por princípio, seria menos tendencioso e no 

qual se encontrariam enquadramentos estandardizados e neutros. O JN tem também uma 

larga expressão no digital: no mês em análise do estudo [ano de 2012], “o JN estava no 7º 

lugar do ranking de visitas, e era o terceiro mais visitado dos quatro sites seleccionados, com 

mais de 7 milhões de visitas” (Reis & Lima, 2013). 

Inicialmente, a investigação seria feita a três órgãos de comunicação diferentes: 

Observador, Jornal de Notícias e Público – por ser um jornal de referência. Porém, dois fatores 

contribuíram para a exclusão do Público do objeto de análise: primeiro, o jornal dá um foco 

extremamente alargado ao tema da educação, criando uma desproporção amostral 

relativamente aos outros jornais, que por sua vez representam de melhor forma o panorama 

jornalístico português; segundo, durante a recolha dos artigos para análise (novembro de 

2020), um bug afetou a data de todos os artigos procurados, datando-os todos no ano de 

2000. Este último fator acabou por ser determinante para a exclusão do Público da amostra. 

 

 

 

8 Jornal de Notícias (n.d) Estatuto Editorial. Disponível em: <https://www.jn.pt/estatuto-editorial.html> 
9 Observador (n.d) Estatuto Editorial. Disponível em: <https://observador.pt/estatuto-editorial/> 

 

https://www.jn.pt/estatuto-editorial.html
https://observador.pt/estatuto-editorial/
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O Curso de Medicina 

 

Para entender a matéria em análise, é necessário compreender a evolução do curso de 

Medicina no ranking do ingresso ao Ensino Superior. Doravante, entenda-se por “média” a nota 

do último colocado no curso que ocupa o primeiro lugar do ranking de Medicina. 

Durante décadas, o curso da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto tinha a 

média mais elevada no panorama nacional. Em 2016, altera-se o status quo: a nota do último 

colocado, em comparação ao ano anterior, desce 2.7 décimas, e o curso de Medicina passa do 

primeiro para o quarto lugar no ranking nacional.  Nos anos que se seguiram, até 2019, a nota 

do último colocado no curso de Medicina com média mais alta desceu continuamente e 

Medicina desceu sucessivamente no ranking nacional. 2018 foi um ano extremamente atípico 

no ingresso ao Ensino Superior, em que o curso que ocupava o primeiro lugar no ranking, 

devido a um único colocado com média próxima de vinte valores, pertencia à Universidade da 

Madeira. Nesse ano, Medicina encontrou-se pela primeira vez fora do top 5, ocupando a sétima 

posição no ranking. Esse foi também o ano em que a hegemonia da FMUP terminou, passando 

a ser o ICBAS, também no Porto, a ocupar a primeira posição no ranking dos cursos de 

Medicina em Portugal. Em 2019 e 2020, Medicina subiu para a quinta posição do ranking 

nacional, com subidas consecutivas na média do último colocado. Em suma, com a exceção de 

2018, o curso de Medicina saiu do topo do ranking em 2015, e ocupou quatro anos a quarta ou 

quinta posição do ranking nacional.  

 

 

Tabela 1: Nota do último colocado no curso de Medicina com média mais elevada (por ano). FONTE: DGES10 

 

 

 

10 Disponível em: <https://www.dges.gov.pt/guias/indcurso.asp> 

https://www.dges.gov.pt/guias/indcurso.asp
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O primeiro lugar do ranking foi ocupado por Engenharia Aeroespacial, no Instituto 

Superior Técnico. Porém, é importante sublinhar que a comparação entre estas notas pode não 

ser justa, podendo induzir em erro um leitor desatento, na medida em que o número de vagas 

para cada curso não é igual. As 155 vagas para Medicina (no ICBAS, em 2019) são dificilmente 

comparáveis às 80 vagas para Engenharia Aeroespacial (no Técnico, no mesmo ano). Assim, 

se analisássemos o mesmo número de alunos, o 80.º colocado em Medicina poderia ter uma 

média superior ao último colocado em Engenharia Aeroespacial. É importante tomar esta 

discrepância em consideração, visto que as “médias” para cada curso acabam por criar uma 

ilusão de ótica, desconsiderando completamente o número de vagas que cada curso oferece. 

Em entrevista pessoal a Francisco Frutuoso, estudante do quarto ano de Medicina 

(ICBAS), quando questionado relativamente ao foco do Jornalismo na média de Medicina, 

Francisco afirma que “há um enfoque muito grande”, que cria “uma pressão desnecessária.” 

Acusando as Universidades de só se preocuparem com as médias devido ao foco que o 

Jornalismo lhes dá, Francisco admite que a perceção social da profissão do médico “tem vindo 

a mudar um bocado, e [os jornalistas] ainda se seguram bastante a uma visão que é apenas o 

passado.” O futuro médico acredita que a profissão médica sofre um escrutínio público muito 

grande, que “não vai mudar assim tão cedo”, porque “toda a gente acaba por aceder aos 

sistemas de saúde” e ter interesse na Medicina. “Para além disso, a profissão médica ainda é 

vista como algo muito elitista.” Tendo ingressado no curso em 2017, Francisco Frutuoso conta 

que ainda entrou num ano em que “só se falava das médias e no curso de Medicina como 

sendo o principal”, tendo sentido no ano de 2020 uma grande mudança na conversa, a “focar-

se mais na vocação e não nas altas médias.” 

 

 

“Os Media e essas peças jornalísticas estão a aproximar-se daquilo que é a realidade no 

sentido em que a profissão médica está a ser degradada e só estão agora a chegar a 

essa conclusão por causa do agravamento de problemas [no sistema de saúde], que já 

existem há muito tempo. Porém, acho um exagero – é um problema que sempre 

aconteceu, mas só agora é que as pessoas estão a perceber que já não é a mina de 

ouro que se pintava em anos anteriores”, refere Francisco Frutuoso. 

 

 

Na leitura exploratória das notícias passíveis de análise, destacam-se de seguida 

algumas das notícias mencionadas pelos estudantes de Medicina no Twitter.  
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Figura 6: Público, 9 de setembro 201811 

 

 

Figura 7: Diário de Notícias, 11 de setembro 201912 

 

Figura 8: Sol, 8 de setembro 201913 

 

Figura 9: Sic Notícias, 27 de setembro 202014 

 

11 Silva, S. (2018, 9 setembro) Medicina fora do top 5 das médias mais altas pela primeira vez. Público 
https://www.publico.pt/2018/09/09/sociedade/noticia/entradas-no-ensino-superior-baixam-depois-de-quatro-anos-a-
crescer-1843479 
12 Correia, J. A. (2019, 11 setembro) Há quatro anos que o curso de Medicina não tem a nota mais alta de acesso à 
universidade. Diário de Notícias https://www.dn.pt/edicao-do-dia/11-set-2019/ha-quatro-anos-que-o-curso-de-
medicina-nao-tem-a-nota-mais-alta-de-acesso-a-universidade-11286435.html 
13 Santos, C. D. (2019, 8 setembro) Ensino Superior. Medicina já não é o que era, há mais estrangeiros e politécnicos 
ganham terreno. Sol https://sol.sapo.pt/artigo/670511/ensino-superior-medicina-ja-nao-e-o-que-era-ha-mais-
estrangeiros-e-politecnicos-ganham-terreno 
14 SIC Notícias (2020, 27 setembro) Ensino Superior. Há quatro cursos com média acima de 19 e nenhum é de 
Medicina. SIC Notícias https://sicnoticias.pt/pais/2020-09-27-Ensino-Superior.-Ha-quatro-cursos-com-media-acima-
de-19-e-nenhum-e-de-Medicina 

https://www.publico.pt/2018/09/09/sociedade/noticia/entradas-no-ensino-superior-baixam-depois-de-quatro-anos-a-crescer-1843479
https://www.publico.pt/2018/09/09/sociedade/noticia/entradas-no-ensino-superior-baixam-depois-de-quatro-anos-a-crescer-1843479
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/11-set-2019/ha-quatro-anos-que-o-curso-de-medicina-nao-tem-a-nota-mais-alta-de-acesso-a-universidade-11286435.html
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/11-set-2019/ha-quatro-anos-que-o-curso-de-medicina-nao-tem-a-nota-mais-alta-de-acesso-a-universidade-11286435.html
https://sol.sapo.pt/artigo/670511/ensino-superior-medicina-ja-nao-e-o-que-era-ha-mais-estrangeiros-e-politecnicos-ganham-terreno
https://sol.sapo.pt/artigo/670511/ensino-superior-medicina-ja-nao-e-o-que-era-ha-mais-estrangeiros-e-politecnicos-ganham-terreno
https://sicnoticias.pt/pais/2020-09-27-Ensino-Superior.-Ha-quatro-cursos-com-media-acima-de-19-e-nenhum-e-de-Medicina
https://sicnoticias.pt/pais/2020-09-27-Ensino-Superior.-Ha-quatro-cursos-com-media-acima-de-19-e-nenhum-e-de-Medicina
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Figura 10: Observador, 27 de setembro 202015 

 

Metodologia 

 

Para a análise comparativa, foram selecionadas as versões online de dois jornais generalistas, 

o Jornal de Notícias e o Observador, pelas razões supracitadas. Considerando o perfil editorial 

das publicações selecionadas e a revisão bibliográfica, o momento de reflexão sobre a 

pergunta de partida culminou, numa lógica hipotético-dedutiva, em três hipóteses distintas. 

Pergunta de Partida: Qual a importância dada e o enquadramento feito ao curso de 

Medicina na cobertura jornalística do ingresso ao Ensino Superior?  

H1: Nos artigos relativos ao ingresso no Ensino Superior, mais de 20% dos artigos 

mencionam o curso de Medicina. 

A primeira hipótese resulta de uma observação prévia e consumo noticioso próprio, que nos 

levou à perceção ou impressão de uma presença razoável/constante do curso de Medicina nas 

notícias sobre o ingresso ao Ensino Superior. Assim, a percentagem de 20% foi definida 

puramente com base numa expectativa prévia.  

H2: Nos artigos que mencionam o curso de Medicina, o framing da cobertura 

jornalística é maioritariamente negativo no jornal Observador. 

Esta segunda hipótese assenta, uma vez mais, numa perceção pessoal dos enquadramentos 

típicos dos órgãos de comunicação social, baseada em consumo noticioso próprio e na leitura 

exploratória sobre o tema e notícias mencionadas pelos estudantes no Twitter. 

H3: Quando são realizados artigos de perfil sobre os melhores alunos, mesmo que o 

aluno em questão tenha escolhido outro curso, o curso de Medicina é mencionado. 

Na definição da amostra, uma falha na ordem cronológica dos artigos do Jornal de 

 

15 Kotowicz, A. (2020, 27 setembro) Universidade do Porto volta a ter a nota de entrada mais alta. Mas não é com 
Medicina, é com Engenharia (e empata com o Técnico). Observador https://observador.pt/especiais/universidade-do-
porto-volta-a-ter-a-nota-de-entrada-mais-alta-mas-nao-e-com-medicina-e-com-engenharia-e-empata-com-o-tecnico/ 

https://observador.pt/especiais/universidade-do-porto-volta-a-ter-a-nota-de-entrada-mais-alta-mas-nao-e-com-medicina-e-com-engenharia-e-empata-com-o-tecnico/
https://observador.pt/especiais/universidade-do-porto-volta-a-ter-a-nota-de-entrada-mais-alta-mas-nao-e-com-medicina-e-com-engenharia-e-empata-com-o-tecnico/
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Notícias limitou a pesquisa dos artigos a um motor de busca. Através de pesquisas avançadas 

no Google, conjugando as datas de análise com as expressões “[Nome Jornal] ensino 

superior”, “[Nome Jornal] ingresso ensino superior” e “[Nome Jornal] medicina”, foram 

recolhidas todas as notícias sobre o Ensino Superior, datadas entre setembro e novembro, para 

englobar as três fases de candidatura ao Ensino Superior, de 2017 a 2020. Esta recolha 

resultou em 62 artigos do Observador e 26 do Jornal de Notícias. Posteriormente, os artigos 

foram filtrados, sendo tomados em conta para a análise de conteúdo apenas aqueles relativos 

ao ingresso no Ensino Superior. Assim, a amostra final é de 50 artigos – 27 no Observador e 

23 no Jornal de Notícias. No que toca ao corpus de análise, as limitações de pesquisa 

resultaram numa dimensão moderada de artigos analisados, mas que em nada compromete a 

viabilidade da investigação. A amostra circunscrita apenas impede grandes ilações ou criação 

de teorias que comprovem a tal “caça” à média de Medicina, mantendo-se viáveis e realistas 

as hipóteses definidas e o modelo de análise. Uma abordagem específica “ao estudo de 

enquadramentos noticiosos permite um nível profundo de especificidade a detalhes relevantes 

do evento ou problemática em investigação” (Lecheler & De Vreese, 2019). 

Na construção do Modelo de Análise, sugerido por Quivy & Campenhoudt (2005), é 

importante definir alguns conceitos-chave, derivados da pergunta de partida e das três 

hipóteses: curso de Medicina, cobertura jornalística do ingresso ao Ensino Superior, 

“importância dada”, artigo de perfil e enquadramento. Em 2019 e 2020, ano em que conseguiu 

aprovação, a Universidade Católica lutou pela implementação de um curso de Medicina no 

ensino privado. Por ser fora do tema, mas ter criado bastante conteúdo noticioso, é importante 

esclarecer que, neste estudo, “Curso de Medicina” deve ser entendido apenas como qualquer 

curso superior de Medicina na dimensão do Ensino Público. Quanto à cobertura jornalística, 

entendemos como relevante qualquer artigo ou conteúdo produzido pelo Observador e Jornal 

de Notícias, sejam notícias, vídeos, noticiários de rádio, retratos de alunos, entre outros, desde 

que se enquadrem no tema em análise.  

A importância dada ao curso de Medicina na cobertura jornalística é provavelmente a 

variável mais importante neste estudo de caso, sendo definida numericamente como a taxa de 

artigos relativos ao ingresso ao Ensino Superior que mencionam o curso de Medicina, sobre o 

número total de artigos sobre o ingresso ao Ensino Superior. Quanto ao artigo de perfil: muitas 

vezes, nos meses da amostra, são feitas peças jornalísticas sobre os alunos com melhores 

notas e médias próximas ou iguais a vinte valores. Neste caso, estes artigos servirão para 

denotar o foco dado a Medicina, porque a terceira hipótese defende que neste tipo de artigos, 

mesmo que o aluno em questão não tenha escolhido Medicina, o curso é mencionado na 

mesma.  

Por fim, quanto à variável do enquadramento, foram definidos três tipos de framing: 
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neutro, positivo e negativo, que remetem para a representação dada ao curso de Medicina nos 

artigos em análise. Na definição dos vários enquadramentos possíveis, e assumindo a não 

existência de framings alternativos, em primeiro lugar, um “enquadramento noticioso deve ter 

características conceituais e linguísticas identificáveis” (Lecheler & De Vreese, 2019). Em 

segundo lugar, Lecheler e De Vreese defendem que um enquadramento noticioso só pode ser 

identificado se for comummente observável na prática jornalística. Em terceiro e último lugar, 

os enquadramentos em análise devem ser mutuamente exclusivos, "devendo ser possível 

distinguir um enquadramento dos outros” (Lecheler & De Vreese, 2019). 

O enquadramento positivo passa pela valorização do curso de Medicina ou da profissão 

médica em si, ignorando ou não expondo uma descida nas médias. Por sua vez, um framing 

neutro é entendido como objetivo e imparcial, considerando a média do último colocado como 

um número que deve ser apresentado, mas sem estabelecer juízos de valor sobre o curso ou 

estabelecer algum tipo de comparação ou alusão a Engenharia. Por último, um enquadramento 

negativo pode incidir numa forte menção à descida de Medicina no ranking nacional, ou 

estabelecer comparações de índole subjetiva ou negativa. Para além destes, a criação de 

“rivalidades” para favorecer a narrativa é também um fator indicador de um framing negativo. 

 

 

Tabela 2: Dimensões do enquadramento noticioso (elaboração própria) 
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Nesta investigação, a existência de “catchphrases”16 é um dos fatores principais para a 

atribuição de certo enquadramento a cada artigo analisado, visto que “os enquadramentos 

noticiosos podem ser examinados e identificados pela presença ou ausência de certas 

palavras-chave” ou ‘stock-phrases’ (Lecheler & De Vreese, 2019). 

Neste caso, as principais catchphrases que denotam um enquadramento negativo são, 

por exemplo: “Muda a tendência”; “Os bons alunos já não vão para Medicina”; “Engenharia 

destrona Medicina”; “Medicina já não é número um”; “Medicina perde terreno”; “Engenharia 

ultrapassa Medicina”. 

Na recolha de dados, para além da recolha noticiosa, foram realizados dois inquéritos 

por entrevista, a uma jornalista da editoria de educação do Observador, e a um estudante de 

Medicina no ICBAS, Porto. Estas entrevistas seriam preponderantes na tentativa de 

compreender se podemos afirmar a existência de uma “caça à média de Medicina”. Foi utilizada 

como técnica a análise de conteúdo, numa perspetiva quantitativa. Podem existir certas 

limitações: as abordagens dedutivas e quantitativas garantem medidas rigorosas, apesar de 

“permanecerem limitadas na sua habilidade de capturar nuances importantes e detetar 

enquadramentos não antecipados” (Baden, 2019).  

As variáveis analisadas foram: peso das notícias (derivado da importância dada a 

Medicina); jornalista responsável pelos artigos (pressupondo que, se houver um jornalista que 

escreve a maior parte dos artigos, será mais fácil apontar um padrão, derivado da repetição do 

autor. “Se o jornalista aplicar principalmente enquadramentos que estão em consonância com 

as suas visões (frame setting)” (Brüggemann, 2014), a visão social do problema será limitada, 

ficando reduzida e dominada pela cobertura do jornalista em questão); género jornalístico 

(tem de ser tomado em consideração, pressupondo que artigos de opinião são mais passíveis 

de concretizar enquadramentos não neutros), menção “Engenharia VS. Medicina” (variável 

binomial, indicadora da expressão da rivalidade entre os dois cursos) e, por fim, a localização 

no artigo. Visto a análise ser feita à importância dada ao curso de Medicina, é relevante 

analisar também onde se encontra a menção ao curso no decorrer do artigo, definindo três 

opções que não são mutuamente exclusivas (título, lead e corpo do texto da notícia). 

Foram desenvolvidas grelhas de análise com todas estas variáveis, em que foram 

analisadas exaustivamente as cinquenta notícias selecionadas para a amostra final. Das 

grelhas de análise resultam gráficos comparativos entre os diferentes jornais, ao longo dos 

vários anos analisados. 

 

16 O Dicionário de Cambridge define catchphrase como “uma frase que é frequentemente repetida e se torna associada 
a uma organização ou pessoa em particular, especialmente alguém famoso, como uma personalidade televisiva”. 
Neste caso, referimo-nos a expressões “típicas” e identificáveis nas notícias, de caráter pejorativo. Disponível em: 
<https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/catchphrase> 

https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/catchphrase
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Análise de Dados 

 

Ao analisar o peso do curso de Medicina nas notícias produzidas, não é percetível um padrão 

claro entre os vários anos, em ambos jornais. Tomando as notícias sobre o ingresso ao Ensino 

Superior (setembro a novembro, 2017-2020) pelo todo, no Observador, 41% das notícias (11) 

mencionam Medicina. No Jornal de Notícias, o valor é 43% (10 artigos). Estes valores são 

extremamente próximos e representam quase metade da produção noticiosa do ingresso ao 

Ensino Superior, pelo que é fácil induzir uma forte presença de Medicina nesta cobertura 

jornalística. Os vinte e um artigos que mencionavam Medicina foram depois analisados à luz 

dos framings definidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Comparação do peso de Medicina no ingresso ao Ensino Superior no 

Observador e Jornal de Notícias (2017-2020) (elaboração própria) 

 

Ao analisar os jornalistas responsáveis pelos artigos em análise, quase todos os artigos 

são escritos por profissionais diferentes, com três exceções: no Jornal de Notícias, a jornalista 

Alexandra Inácio e a jornalista Joana Amorim escreveram, respetivamente, dois e três artigos; 

no Observador, surge Ana Kotowicz, jornalista da editoria de educação, responsável por cinco 

dos artigos analisados. Devido a este peso relevante na produção noticiosa, a jornalista Ana 

Kotowicz foi escolhida para uma entrevista sobre esta investigação. Uma forma de 

compreender a importância dada ao curso de Medicina é também a localização da menção ao 

curso no artigo. No caso do Jornal de Notícias, Medicina conquista apenas um título e dois 

leads, aparecendo as oito vezes restantes apenas no corpo do texto, sem grande destaque. No 

caso do Observador, porém, em apenas onze artigos, o curso protagoniza cinco títulos e seis 

leads, sendo que apenas em quatro artigos aparece unicamente no corpo da notícia. 
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Gráfico 2: Localização da menção ao curso de Medicina no Artigo, Jornal de Notícias (2017-2020) 

(autoria própria) 

Gráfico 3: Localização da menção ao curso de Medicina no Artigo, Jornal Observador (2017-2020) 

(autoria própria) 
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Estes valores estão diretamente relacionados com o foco dado a Medicina na cobertura 

jornalística do ingresso ao Ensino Superior: em sete de onze artigos (Observador), Medicina é 

mencionada nos locais de maior destaque da notícia.  

No Jornal de Notícias, apesar de 43% das notícias sobre o ingresso ao Ensino Superior 

mencionarem Medicina, apenas duas têm framing negativo, com framing neutro nos restantes 

oito artigos. Isto deve-se a uma indicação objetiva e imparcial da nota do último colocado de 

Medicina, sem utilizar expressões comparativas ou pejorativas (catchphrases). 

 

 

 

 

 

No Observador, os dados da análise são completamente opostos. Apesar de existir um 

artigo com framing positivo (exatamente sobre a ilusão de escala nas análises às médias dos 

últimos colocados), nas restantes dez notícias, sete têm um enquadramento negativo.  

 

 

Gráfico 4: Framing, Jornal de Notícias (elaboração própria) 

Gráfico 5: Distribuição de enquadramentos por ano, Jornal de Notícias 

(elaboração própria) 

Gráfico 6: Framing, Jornal Observador (elaboração 

própria) 

Gráfico 7: Distribuição de enquadramentos por ano, Jornal Observador 

(elaboração própria) 
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São de destacar as seguintes expressões: “Engenharia destrona Medicina” (título); 

“Medicina já não é o que era” (lead); “Universidade do Porto volta a ter nota de entrada mais 

alta. Mas não é com Medicina” (título); “Engenharia soma e segue, Medicina cai no ranking” 

(título). Esta série de expressões, utilizadas repetidamente em vários artigos, ocupando 

grandes títulos e marcando as primeiras frases de alguns leads, mostram claramente o foco do 

Observador no curso de Medicina. Os artigos são pautados de expressões pejorativas e 

estabelecem constantemente a comparação entre Engenharia e Medicina, mencionando 

sempre a degradação do curso (“já não é o que era”), ou utilizando a palavra “destronar.” 

Curiosamente, por fim, ao analisar a menção às Engenharias – para as comparar com Medicina 

– os dois Jornais tiveram números praticamente inversos. No Jornal de Notícias, apenas 30% 

dos artigos fomenta a rivalidade entre os cursos, estabelecendo uma comparação direta entre 

os dois, enquanto 70% dos artigos apresentam os dois cursos de forma separada. Por outro 

lado, no Observador, os resultados são opostos: 64% dos artigos fazem a menção “Engenharia 

VS. Medicina”, e apenas 36% dos artigos são imparciais. A grelha de análise desenvolvida e os 

gráficos resultantes mostram claramente os padrões praticamente opostos dos dois jornais. 

 

Apesar de ambas as publicações mencionarem Medicina com a mesma frequência (41% 

e 43% dos artigos), nos artigos que mencionam o curso, têm percentagens opostas no que 

toca a enquadramentos negativos e expressões pejorativas que potenciem a rivalidade de 

Gráfico 8: Comparação da menção “Engenharia VS Medicina” no ingresso ao Ensino Superior no Observador e Jornal de 

Notícias (2017-2020) (elaboração própria) 
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Medicina e Engenharia. Assim, pode ser afirmado que a “caça à média de Medicina”, caso 

exista, será mais predominante no Jornal Observador. Apesar de o Jornal de Notícias 

mencionar o curso praticamente num igual número de vezes, fá-lo de forma neutra e objetiva. 

Sendo que a maior parte das expressões negativas utilizadas no Observador correspondem aos 

artigos da jornalista Ana Kotowicz, consideramos que a entrevista será crucial neste estudo de 

caso, de forma a compreender as intenções desta cobertura jornalística. 

 

Apontamento de Causas 

 

Depois da análise do conteúdo dos artigos, poderia haver uma precipitação para atribuir 

conclusões aos números obtidos, mas a entrevista com a jornalista Ana Kotowicz, responsável 

pela maioria dos artigos do Observador, revelou o impacto escondido que as “muletas de 

escrita” podem ter na cobertura jornalística.  

Durante a entrevista, antes sequer de tocar no tema, a jornalista mencionou o curso de 

Medicina, ao desenvolver o seu entusiamo pelo Jornalismo de educação. “Por exemplo, 

durantes muitos anos – e pensando em cursos – tínhamos os bons alunos todos a ir para 

Medicina, e de repente já não eram, eram os de Engenharias. Este ano, por exemplo, tivemos 

a pandemia, que também trocou as voltas todas com a subida das médias. Todos os anos, 

surge algo diferente dos outros.”  

Quando questionada relativamente aos problemas da profissão médica, Ana Kotowicz “não 

diria que a profissão médica está degradada, até porque continua a beneficiar de um certo 

status social”. “Se calhar, já não é tão apetecível quanto era há uns anos ser-se médico. Ou 

porque a realidade está mais espelhada no foro público. Por exemplo, na comunicação social, 

temos mais trabalhos a falar sobre o que é ser médico e os problemas que existem, e, por 

outro lado, em termos financeiros, também já não é o que era”, refere Kotowicz, 

acrescentando: “Atualmente, nas Engenharias, temos profissões extremamente bem 

remuneradas, por isso acredito que seja um misto dos dois fatores. Normalmente as coisas 

acontecem por uma sucessão de eventos, e acho que está tudo interligado.” A jornalista afirma 

que são ainda poucos anos para se estabelecer um padrão, considerando quanto tempo 

Medicina esteve em primeiro lugar, período em que “havia uma tendência clara de qual era o 

curso que estava acima dos outros em termos de médias”. “Portanto, pela primeira vez que 

Medicina é destronada, pode-se pensar que é um ‘erro’, um percalço desse ano. Ao segundo 

ano, ficamos na dúvida. Por isso, só a partir de cinco ou seis anos é que podemos afirmar que 

há uma tendência e as duas realidades começarem a descolar-se”, refere Kotowicz, para quem 

“é normal que haja sempre essa comparação”. “Aqui acho que não seja tanto pelo lado 
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negativo, é mais pelo lado da surpresa de Engenharia ultrapassar a Medicina. Não é por 

Medicina ter baixado a média, mas por Engenharia ter chegado ao primeiro lugar. Acho que 

isso é que é mais interessante”, sublinha. Depois de apresentar várias razões possíveis para 

estas oscilações de Medicina no ranking, Ana Kotowicz admite ficar impressionada com os 

números resultantes desta investigação, e desmarca-se de escrever qualquer enquadramento 

negativo propositadamente. “Isto é mesmo muito engraçado, porque uma pessoa nunca pensa 

nisto quando está a escrever. Nunca encarei Medicina e Engenharia como uma rivalidade, até 

porque acho que os perfis dos alunos que vão para essas áreas são completamente diferentes. 

Durante muitos anos, vinte e dois anos de Jornalismo em Portugal, a Medicina sempre foi um 

marco. Ou seja, dizer ‘a nota mais alta foi Medicina, na Abel Salazar’ era normal – era banal. 

E, de repente, isso deixou de acontecer”, refere a jornalista. “Portanto, acho que há sempre 

uma tentativa de estabelecer uma comparação para tornar a informação mais percetível. É 

como quando convertemos hectares em campos de futebol, porque as pessoas não têm uma 

visão daquilo que é um hectare. Nunca foi ideia minha criar uma “rivalidade” entre as duas 

áreas”, acrescenta. 

Numa pergunta simples de sim ou não, relativamente à existência de uma “caça” à 

média de Medicina, Ana Kotowicz é direta: “Não.” Francisco Frutuoso, por outro lado, defende a 

sua posição: “Eu quero muito acreditar no Jornalismo, mas as notícias falam por si.” No final 

da entrevista, Ana Kotowicz repete que tudo vai dar ao tema da observação de padrões. 

Mesmo que os enquadramentos feitos tenham sido um processo subconsciente, nunca foi com 

a intenção de criar uma rivalidade ou “caçar” Medicina. Ana afirma que, quando escreve, pensa 

no público em geral, não nos alunos de Medicina ou nos alunos de Engenharia, e que nem se 

apercebia que podia esta a criar esta rivalidade: “Quando escrevo sobre a Presidência da 

República, tenho sempre aquele que é eleito com maior percentagem de votos. Da mesma 

forma que o Cristiano Ronaldo está a tentar chegar aos golos do Pelé. Há sempre um marco, 

algo que nos serve de muleta para escrevermos. Se calhar, sem ter dado conta, posso ter 

usado essa muleta para falar de Engenharia.”  

 

Conclusão 

 

A aplicação do modelo de análise construído permitiu chegar a vários resultados relacionados 

com a pergunta de partida, as hipóteses formuladas e, consequentemente o objetivo final do 

estudo: perceber se existe uma “caça à média de Medicina”, baseada numa cobertura 

jornalística de perseguição e enquadramentos negativos, como acusavam os estudantes de 

Medicina do Porto. A primeira hipótese, “nos artigos relativos ao ingresso no Ensino Superior, 
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mais de 20% dos artigos mencionam o curso de Medicina”, através da grelha de análise, fica 

potencialmente comprovada, sendo importante relembrar as limitações amostrais. Esta 

hipótese é verdadeira em ambos os Jornais, com 41% no Observador e 43% no Jornal de 

Notícias, mais do que o dobro do valor especulado na hipótese. Estes valores mostram que 

existe uma grande presença do curso de Medicina na cobertura jornalística do ingresso ao 

Ensino Superior. Quanto à segunda hipótese, “nos artigos que mencionam o curso de Medicina, 

o framing da cobertura jornalística é maioritariamente negativo no Jornal Observador”, o 

estudo mostra que esta pode também ser verdadeira. Neste caso, o órgão de comunicação 

com enquadramento maioritariamente negativo verifica-se: Observador (sete artigos 

negativos, três neutros e um positivo), em oposição ao maioritariamente neutro Jornal de 

Notícias (dois framings negativos e oito neutros). Esta análise de framing fez perceber que o 

Jornal de Notícias retratou o curso de Medicina de forma mais objetiva e imparcial, ao contrário 

do Observador, que, mesmo tendo resultado de um processo de escrita subconsciente, revela 

expressões pejorativas para o curso e estabelece relações de rivalidade com Engenharia.  

Por fim, surge a terceira hipótese: “Quando são realizados artigos de perfil sobre os 

melhores alunos, mesmo que o aluno em questão tenha escolhido outro curso, o curso de 

Medicina é mencionado.” Não é possível realizar uma comparação entre as duas publicações, 

visto que o Jornal de Notícias foi o único a escrever artigos de perfil – no caso, três. O primeiro 

artigo, intitulado “Alunos que ‘rebentam a escala’ a entrar nas faculdades”, fala sobre uma 

série de alunos, entre os quais um, Carlos, escolheu Medicina. O segundo artigo, “As mentes 

brilhantes que entraram na Universidade do Porto com 20”, repete a história em maior detalhe, 

voltando a destacar Carlos, que escolheu Medicina, pelo que o curso seria inevitavelmente 

mencionado. É apenas no terceiro artigo que a terceira hipótese do trabalho se pode testar: 

“Melhor aluno do Minho: Segui o coração em vez do dinheiro.” Este artigo apresenta Pedro 

Cruz, um jovem de dezoito anos com média de 19,88 valores e que escolheu História. No 

primeiro parágrafo do texto, lê-se: “O aluno com a nota de acesso mais alta a entrar este ano 

na academia minhota não escolheu Medicina, nem Engenharia, nem Direito.” Não se nota 

qualquer tipo de tendência pejorativa na frase, estando apenas a enumerar os cursos com 

notas de entrada mais altas, pelo que o sentido da mesma é facilmente compreensível. Não 

deixa de mencionar Medicina, mas por ser um único caso isolado, sem possibilidade de 

comparação com o outro órgão de comunicação social, não podemos afirmar, devido às 

limitações na quantidade de exemplos, que se comprova a terceira e última hipótese desta 

investigação. 

Dada por concluída a investigação, comprovando duas das três hipóteses propostas, 

consideramos que este trabalho poderia iniciar uma conversa aberta sobre a cobertura 

jornalística do ingresso ao Ensino Superior. Esta investigação abre caminho para estudos mais 
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aprofundados, com amostras maiores e englobando outros jornais, como o mencionado 

Público, que dá grande enfoque à educação. Com uma amostra mais alargada e diferentes 

modelos de análise, talvez fosse possível apurar padrões na agenda mediática para o Ensino 

Superior. No caso em análise, nas palavras do entrevistado Francisco Frutuoso, “não há de 

todo rivalidade, [Medicina e Engenharia] são ramos completamente opostos”. “E o Jornalismo 

insistir nisso, a célebre expressão ‘Engenharia destrona Medicina’, é errado. Acho que até tem 

mais impacto no Secundário. Se calhar nunca tinha ponderado Medicina, mas por ter boas 

notas e ver a ‘luta constante’ nas notícias, posso ter sido obrigado a pensar que é uma opção – 

e isso tem piorado para os alunos do Ensino Secundário, ao longo dos anos”, acrescenta. 

Para quem trabalha com números, como é o caso de Ana Kotowicz, pode ser difícil 

estabelecer comparações e retirar conclusões sem utilizar as mencionadas “muletas de 

escrita”, com base nos padrões dos últimos anos, mas um jornalista deve sempre medir e 

tentar compreender o impacto dos enquadramentos noticiosos que produz. Nas palavras de 

Albert Einstein, o enquadramento de um problema é muitas vezes mais essencial do que a sua 

solução. 
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Resumo 

Portugal tem acompanhado a crescente evolução no uso dos telefones inteligentes e sua 

utilização para a produção de vídeos, bem como para o consumo de notícias pelos cidadãos 

comuns. Sendo assim, este artigo resulta do estudo de caso realizado no período de um ano, 

entre os meses de abril de 2019 a abril de 2020, tendo como objeto empírico o noticiário 

Telejornal exibido diariamente na estação pública de TV portuguesa RTP. O nosso intuito foi 

tentar perceber quais imagens amadoras tinham maior potencial para serem usadas nas peças 

jornalísticas. Procuramos analisar ainda a procedência das gravações utilizadas e que tipo de 

tratamento haviam recebido por parte do corpo de jornalistas. O objetivo, então, consiste em 

levantar discussões sobre as novas rotinas profissionais no telejornalismo em Portugal a fim de 

discutir em que medida o frequente uso de imagens gravadas por cidadãos comuns afeta a 

autoridade jornalística na televisão. Os resultados apresentados neste trabalho indicam a 

preferência dos jornalistas por imagens em movimento, além de uma relevante concentração de 

material amador em notícias nacionais. Conflitos, gerras e violência urbana estão entre os temas 

mais recorrentes. Contúdo, a maioria esmagadora das imagens utilizadas não apresentam 

indicação de autoria ou procedência. 

Palavras-chave: autoridade jornalística; vídeos amadores; telejornalismo; Telejornal; RTP 
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On the wave of smartphones: amateur co-production of flagrants on the TV news of 

RTP 

 

Abstract 

Portugal has followed the growing evolution in the use of smart phones and their use for the 

production of videos, as well as for the consumption of news by ordinary citizens. Thus, this 

article is the result of a case study carried out over a period of one year, from April 2019 to April 

2020, with the empirical object being the newscast broadcast daily on the Portuguese public TV 

station RTP. Our aim was to try to understand which amateur images had the greatest potential 

to be used in news articles. We also tried to analyze the origin of the recordings used and what 

kind of treatment they had received from the body of journalists. The objective, then, is to raise 

discussions about the new professional routines in television news in Portugal in order to discuss 

to what extent the frequent use of images recorded by ordinary citizens affects journalistic 

authority on television. The results presented in this paper indicate the journalists' preference 

for moving images, in addition to a relevant concentration of amateur material in national news. 

Conflicts, wars, and urban violence are among the most recurrent themes. However, the 

overwhelming majority of the images used have no indication of authorship or origin. 

Keywords: journalistic authority; amateur images; telejournalism; Telejornal; RTP 

 

Introdução 

 

Ao longo dos últimos anos, o desenvolvimento tecnológico e a cultura participativa da audiência 

têm levado o jornalismo a experimentar mudanças significativas nas suas rotinas profissionais 

e nos modos de produção da notícia. De um lado, os avanços da telefonia móvel com o 

incremento da capacidade técnica dos smartphones permitiu, por parte dos cidadãos comuns, a 

captação de imagens de eventos quotidianos de interesse jornalístico e sua distribuição quase 

instantânea por meio da Internet. De outro lado, tal possibilidade tornou os ambientes digitais, 

em especial as redes sociais, espaços de busca, através dos quais produtores, repórteres e 

editores procuram obter informações, histórias interessantes, personagens e imagens 

ilustrativas para as peças jornalísticas, principalmente, dos telejornais.  

Tendo em consideração este contexto contemporâneo, o objetivo deste artigo é discutir 

as novas rotinas profissionais implementadas nos noticiários televisivos portugueses para a 

utilização de imagens gravadas e distribuídas por cidadãos comuns, averiguando com que 

frequência e em quais situações são utilizadas para, então, abordar em que medida este uso 

produz efeitos sobre a autoridade jornalística na TV. Para o efeito, o estudo de caso é o 

Telejornal, principal noticiário da empresa pública de comunicação em Portugal, a Rádio e 
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Televisão de Portugal (RTP), cuja observação e análise decorreu durante um ano, no período de 

29 de abril de 2019 a 29 de abril de 2020.   

O critério de escolha do objeto empírico deste estudo foi a importância histórica do 

noticiário no contexto dos média nacionais, nomeadamente, a RTP que é o canal de televisão 

mais antigo de Portugal, e o Telejornal, que é o programa da televisão portuguesa há mais anos 

no ar, com duração média atual de 60 minutos. Diante da sua relevância no âmbito do jornalismo 

televisivo português, procuramos identificar quais notícias são mais propensas ao uso de 

imagens captadas por cidadãos comuns no Telejornal. Questionamos, por isso: Como este 

material imagético é selecionado e tratado pelos jornalistas no processo de elaboração das 

peças? Que tipo de imagens tendem a chamar mais a atenção dos editores e dos repórteres? 

Estas foram algumas das perguntas de partida que tentaremos responder ao longo deste 

trabalho.  

 Para isso, o texto foi dividido em quatro partes. Na primeira, a partir de uma abordagem 

teórica, procuramos contextualizar o papel dos smartphones na produção descentralizada de 

imagens do quotidiano, com potencial interesse jornalístico, sendo, por isso mesmo, utilizadas 

nos noticiários televisivos. Dedicaremos especial atenção às discussões sobre o uso do termo 

“amador” para designar o tipo de produção realizada por agentes não-profissionais do 

jornalismo. Na segunda parte, detalharemos a metodologia aplicada ao estudo de caso 

apresentado. De seguida, procuramos apresentar os principais dados coletados e resultados 

alcançados para, finalmente, desenvolvermos as discussões propostas com foco na autoridade 

jornalística. 

 

Na onda dos smartphones: o cidadão fornecedor de conteúdo 

 

Para termos uma ideia da abrangência da utilização de tecnologias móveis em Portugal, em 

2018, dos cerca de 10 milhões de habitantes do país, pelo menos 6,9 milhões possuíam 

smartphones1. No ano seguinte, quase 97% dos portugueses tinham telemóveis e 75% acediam 

à Internet através desses aparelhos2. Uma realidade tecnológica que já apresenta algum impacto 

sobre o modo como as pessoas produzem, distribuem e acedem aos conteúdos jornalísticos e 

outros.  

O levantamento sobre consumo de conteúdo mediático elaborado pelo Reuters Institute 

Digital News Report (2020)3 mostra que, em apenas cinco anos, os telemóveis tornaram-se o 

dispositivo preferencial dos portugueses para acesso às notícias, passando de 34% em 2015 

 
1 Recuperado de https://marketeer.sapo.pt/7-milhoes-de-portugueses-tem-smartphone Acesso: setembro, 14, 2020. 
2
 Recuperado de https://www.publico.pt/2019/05/21/economia/noticia/50-100-portugueses-usa-servicos-telefone-fixo-

1873613 Acesso: setembro, 14, 2020.  
3 Recuperado de https://www.digitalnewsreport.org/. Acesso: setembro, 14, 2020. 

https://marketeer.sapo.pt/7-milhoes-de-portugueses-tem-smartphone
https://www.publico.pt/2019/05/21/economia/noticia/50-100-portugueses-usa-servicos-telefone-fixo-1873613
https://www.publico.pt/2019/05/21/economia/noticia/50-100-portugueses-usa-servicos-telefone-fixo-1873613
https://www.digitalnewsreport.org/
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para 70% em 2020. Além disso, 50% do acesso às notícias ocorre através da rede social 

Facebook.  

No âmbito dos média, Mateus (2015) destaca que este cenário passou a exigir diferentes 

estratégias dos jornalistas para aproximar os meios de comunicação do seu público. Uma delas 

foi o desenvolvimento de mecanismos de comunicação direta com os utilizadores das redes 

sociais com a intenção de estreitar vínculos para posterior obtenção de informações e imagens, 

mas também para promover o aumento da presença das notícias nos ambientes digitais por 

meio da partilha do conteúdo pelos leitores/espetadores.  

Com linha de raciocínio semelhante, mas dedicando maior atenção ao jornalismo online, 

Canavilhas (2010) argumenta que, com o avanço das tecnologias de comunicação, também os 

leitores/utilizadores se tornaram numa instância de getekeeper, uma vez que são capazes de 

selecionar conteúdos disponibilizados na Web para os (re)distribuir por meio de suas próprias 

redes sociais. Por outro lado, Sá (2019) explica que as redes sociais digitais se tornaram 

plataformas canalizadoras de conteúdos audiovisuais de popularidade considerável. Ao serem 

comentados, visionados e partilhados tantas vezes, estes conteúdos das redes acabam por 

despertar o interesse da grande imprensa, tornando notícia eventos não antecipados pela 

agenda noticiosa oficial. Com efeito, imagens fortes, com grande potencial para atrair a atenção 

da audiência e com ampla repercussão nas redes sociais digitais acabam por forçar os jornalistas 

a processarem em notícia eventos que, em outras circunstâncias, não estariam previstos no 

alinhamento dos telejornais.  

Olhando particularmente para o potencial dos vídeos gravados por cidadãos comuns, 

Polydoro e Costa (2014) acrescentam que o interesse dos noticiários por este tipo de conteúdo 

está relacionado com o realismo e a transparência das cenas, o que torna as imagens captadas 

por amadores numa espécie de ‘atestado de veracidade’ de um determinado facto. As imagens 

amadoras são, nesse sentido, a matéria-prima para o telejornalismo uma vez que os espetadores 

têm a perceção de que vídeos amadores não sofrem cortes durante a gravação, nem a posterior 

intervenção de editores. Assim, o aspeto natural destas imagens torna-se ainda mais claro para 

o público, reforçando a crença na veracidade: tanto do facto registado quanto da própria imagem 

divulgada. 

Há, no entanto, quatro condições essenciais para que o registo amador seja utilizado nas 

reportagens dos telejornais: 1) Tem de estar ligado a um acontecimento - deve ser registado 

com a maior proximidade espácio-temporal possível e não deve ignorar possíveis testemunhos 

e ações relacionadas com o mesmo; 2) Deve relacionar-se com a noção de acontecimento e 

seguir os critérios da noticiabilidade; 3) Tem de possuir qualidade suficiente para que possa ser 

interpretado e analisado pelos espetadores, mesmo que se tratem de registos espontâneos e 

rudimentares; e 4) O próprio telejornal não deve possuir imagens ou registos semelhantes aos 

que o amador lhe está a facultar (Polydoro & Costa, 2014).   
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Em suma, Grupillo (2018) argumenta que o aperfeiçoamento e barateamento dos 

dispositivos de gravação de som e imagem, além dos smartphones, alargaram a oferta de cenas 

captadas por não-jornalistas para os telejornais. Por sua vez, e diante da possibilidade de 

obterem imagens dos eventos quotidianos, os jornalistas também passaram a estimular o envio 

deste tipo de material, uma dinâmica de produção noticiosa que acaba por conferir aos média 

televisivos imediatismo num contexto de crescente concorrência do jornalismo televisivo com o 

jornalismo online. O fenómeno ganhou novos contornos e acabou dramatizado pelo processo de 

convergência mediática, o que levou à popularização do termo “amador”, normalmente 

associado à participação de cidadãos comuns na coprodução da (tele)notícia. 

Nesse contexto de popularização do termo “amador”, a participação de não-jornalistas na 

produção da notícia ganha novos significados, podendo corresponder às experiências de 

produção que enfatizam a relação de oposição entre quem exerce a prática jornalística por 

curiosidade e quem desempenha o jornalismo como profissão, até as que traduzem uma 

coprodução não remunerada (Aguiar & Barsotti, 2014). Também Oliveira e Moreira (2017) 

consideram que o termo “amador” traduz a vontade de cidadãos comuns de produzirem notícia 

por gostarem de ler, escrever e partilhar informações. Já Ramonet (2012) entende que o conceito 

“pro-am” (profissional-amador) remete para os indivíduos que seguem os padrões profissionais 

no desempenho das suas funções amadoras. De modo diferente, Keen (2009) ressalta que 

amador é quem “cultiva um hobby, podendo ser culto ou não, alguém que não ganha a vida com 

seu campo de interesse, um leigo a quem faltam credenciais, um diletante” (p.38).  

Diferentemente dos autores anteriores, e com um olhar mais voltado para as hierarquias 

existentes no interior das redações de TV brasileiras e para o estatuto profissional dos repórteres 

de imagem naquele país, Brasil (2012) emprega a palavra “amador” para designar os 

trabalhadores que não possuem as condições legais impostas para o exercício do jornalismo. Por 

fim, Grupillo (2018, p.10) assume que “não existe um amador de fato, mas cidadãos comuns 

que eventualmente contribuem com a produção da notícia”4. 

Ainda assim, o termo “amador” sugere a existência de limites laborais entre jornalistas 

profissionais e diletantes, ou seja, apresenta a função principal de manter a distinção entre 

produtores ocasionais de conteúdo e os jornalistas profissionais. A maior parte dos autores 

citados procura definir o trabalho amador como algo que existe para complementar o trabalho 

do jornalista profissional. De acordo com essa apreciação, cada vez que um jornalista profissional 

faz uso de recursos amadores, desenvolve-se uma espécie de trabalho conjunto, uma parceria 

(Becker, 2012).  

Portanto, muito embora haja um aparente consenso quanto a esta questão, para Sjøvaag 

(2011) e Niekamp (2011), os argumentos, de maneira geral, colocam no centro das discussões 

 
4 Citação em português do Brasil.  
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o problema da autoridade jornalística, pois, apesar de repórteres e editores fazerem uso 

frequente do conteúdo amador, os jornalistas procuram disciplinar a participação das pessoas 

comuns, muitas vezes obscurecendo a fonte de origem das cenas utilizadas nas reportagens 

como abordaremos mais adiante. 

 

Metodologia e Resultados 

 

Este trabalho trata de um estudo de caso, tendo como objeto empírico o noticiário Telejornal da 

RTP. A investigação foi concentrada no intervalo de um ano, entre 29 de abril de 2019 e 29 de 

abril de 2020, foram analisados 367 telejornais, cada um deles com duração média de uma hora. 

A recolha de dados procurou cumprir quatro objetivos específicos: 1) averiguar e classificar a 

quantidade de material audiovisual amador exibido ao longo de um ano de programas; 2) dividir 

tal conteúdo em categorias de análise na tentativa de observar em quais situações e 

circunstâncias o material amador costuma ser mais utilizado no noticiário; 3) contabilizar e 

identificar que tipo de crédito esse conteúdo recebe e 4) analisar os dados coletados de modo a 

tornar possível um mapeamento da origem das cenas exibidas para, então, avançar nas 

discussões sobre o tema de interesse central, a autoridade jornalística na televisão. 

 Durante o período de análise, nos 367 noticiários estudados, contabilizámos 155 peças 

em que foram utilizados conteúdos produzidos por cidadãos comuns. Do conteúdo recolhido, 

131 reportagens (84%) faziam uso de vídeos geralmente gravados no instante dos 

acontecimentos, os chamados flagrantes. Além disso, seis peças apresentavam fotografias feitas 

por amadores, o correspondente a 4% das peças. Ambos os recursos (vídeos e fotografias) 

foram utilizados pelos jornalistas em 18 peças, o equivalente a 12% do total (Gráfico 1). 

   

Gráfico 1: Recursos amadores utilizados no Telejornal 

Fonte: Dados organizados pela pesquisa 
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Por ser o Telejornal um produto de transmissão de notícias de caráter nacional e 

internacional, procurámos identificar os principais países de procedência das imagens amadoras 

exibidas nas peças (gráfico 2). Do total de peças em que foi observado este tipo de produção, 

aparecem seis países em destaque. Portugal está em primeiro lugar em número de inserções, 

acumulando 61 reportagens ao longo do período estudado. O Irão aparece em segundo lugar, 

com nove inserções, seguido de Brasil e Estados Unidos da América (EUA), que juntos, somaram 

16 peças com imagens captadas por cidadãos comuns. Na sequência, estão França (6 peças) e 

as Bahamas (5 peças). 

 

 

Gráfico 2: Inserções amadoras por país 

Fonte: Dados organizados pela pesquisa 

 

Ainda no contexto das notícias internacionais, Austrália, Filipinas, Itália, Japão e Reino 

Unido contaram, cada um, com quatro notícias ilustradas com imagens amadoras. Além disso, 

China e Venezuela geraram mais 6 peças (3 referentes a cada país). Com duas peças em que 

foram observadas inserções amadoras ficaram Chile, Índia, Iraque, Rússia, Tailândia e Turquia. 

Por fim, na lista de países cujas notícias continham, pelo menos, uma inserção de conteúdo 

amador no Telejornal estavam Albânia, Angola, Arábia Saudita, Bolívia, Egipto, Grécia, Líbia, 

Marrocos, México, Nova Zelândia, Holanda, Síria, Tunísia e Ucrânia. 

No período de análise, identificamos também três peças que versavam sobre a crise 

migratória europeia, nas quais o material amador exibido ilustrava situações de salvamento de 

refugiados ocorridas no Mar Mediterrâneo, Estreito de Gibraltar e ao longo da costa marítima 

italiana, sem, no entanto, fazerem referência específica a nenhum país. Assim, no cômputo 
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geral, os assuntos internacionais foram apresentados com imagens amadoras em 94 peças do 

Telejornal.5 

Os dados indicam haver uma valorização dos conteúdos gerados por cidadãos comuns no 

noticiário. No âmbito das notícias internacionais, o destaque a esse tipo de produção audiovisual 

pode estar relacionado a dois fatores. Um deles corresponde à imprevisibilidade da ocorrência 

de eventos exteriores capazes de gerar interesse entre a população portuguesa. Isso pode ser 

melhor observado nas notícias que dizem respeito ao Brasil, país historicamente ligado a 

Portugal, e que ainda hoje concentra uma ampla comunidade de cidadãos portugueses. Outro 

fator importante e diretamente relacionado com o primeiro são as dificuldades técnicas que as 

estações televisivas podem ter de enfrentar para a deslocação rápida de seus profissionais, 

especialmente, quando se trata de ocorrências noticiosas fora do território nacional. 

É importante salientar que, no contexto das notícias de caráter nacional, também os 

eventos inesperados costumam gerar uma maior quantidade de imagens amadoras com 

potencial para serem utilizadas em peças jornalísticas televisivas. Em recente pesquisa realizada 

no principal noticiário televisivo da TVI, Sá (2019, p. 267) identificou haver a necessidade de 

imagens fortes e impactantes na construção das notícias, além de um maior facilitismo na 

integração do conteúdo amador nas reportagens, uma vez que os cidadãos “testemunham 

momentos essencialmente inesperados, que não tenham sido presenciados por jornalistas”.  

Para François Jost (2010), estes registos imagéticos são importantes na televisão pois 

conseguem despertar a emoção do espetador, prendendo sua atenção ao écran pelo choque 

provocado no contacto visual com as cenas espetaculares exibidas mais do que pelo teor 

informativo contido nas imagens.  Por isso, o autor sugere a existência de um conteúdo imagético 

que é da ordem do sensível, ou seja, que é exibido para ser vivido mais do que para ser visto. 

O autor se refere a este tipo de conteúdo como “imagem violenta”, na medida em que “permite 

viver um acontecimento, porque constrói, por sua enunciação, uma humanidade por trás da 

câmera” (p. 101). 

Uma imagem violenta, portanto, é capaz de produzir um choque percetivo no espetador. 

E é aqui que as imagens amadoras ganham maior relevância, pois não chegam por meio de um 

equipamento tecnológico de última geração com foco e ângulos orientados pelos meios de 

comunicação tradicionais, mas são captadas por pessoas comuns, quase sempre na altura dos 

olhos, na mesma perspetiva com que o espectador olha (Polydoro & Costa, 2014). Através deste 

tipo de conteúdos, é possível viver a emoção, sentir-se em alerta, com medo, em desespero ou 

indignado.   

Em suma, além de capturar e manter a atenção do telespetador, flagrantes gravados por 

cidadãos comuns contribuem para reforçar a autoridade jornalística através do efeito de 

 
5 Houve duas peças em que as imagens amadoras faziam referência a quatro países. Sendo assim, temos um valor bruto 

de 98 inserções num total de 94 reportagens apresentadas nos noticiários.  
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presença (Fechine, 2008) e do efeito de proximidade (Zelizer, 1990) junto do público. Mas, 

enquanto apresentadores e repórteres ganham visibilidade, na maior parte das vezes, os 

cidadãos que atuaram de modo colaborativo com o envio de imagens permanecem obscurecidos 

sob o crédito “amador”, outras vezes nem isso, como nos mostrou esta pesquisa. Por ora, a fim 

de obtermos uma análise mais detalhada do material coletado, procuramos dividir as peças com 

conteúdo amador por categorias específicas que indicam o tema ou assunto apresentado (Gráfico 

3).  

 

Gráfico 3: contribuições amadoras por tema 

Fonte: Dados organizados pela pesquisa 

 

No período de análise, pudemos observar que, das 155 peças jornalísticas exibidas com 

conteúdos gravados por cidadãos comuns, 47 estavam relacionadas com “Conflitos e Guerras”; 

outras 29 reportagens foram categorizadas como “Catástrofes naturais” e mais 28 peças 

possuíam a “Covid-19” como tema central. Neste último caso, continham imagens que 

mostravam o trabalho de profissionais da saúde e o desespero de pacientes em hospitais de 

diversos sítios diante da propagação do vírus SARS-CoV-2, que até ao final de abril de 2020 

havia contagiado, a nível mundial, 3.090.445 pessoas, causado a morte a 217.769, ganhando 

assim, a atenção dos média à escala global6. Na categoria “Outros”, composta por 34 peças, 

foram organizados temas não específicos apresentados no noticiário, tais como incêndios, 

excesso de consumo de álcool em festas universitárias, más condições dos órgãos de segurança 

pública e avistamento de espécies animais.  

 
6 Valores divulgados pela Organização Mundial da Saúde. Recuperados de 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports. Acesso: setembro, 23, 2020. 
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Se considerarmos a Covid-19 como um tema sazonal e somarmos os assuntos associados 

à violência, intempéries e acidentes, mais rotineiros nos noticiários em um contexto não 

pandémico, chegaremos ao total de 85 peças em que foram utilizados conteúdos amadores. De 

certo modo, estes resultados apresentam padrões semelhantes aos registados em estudos 

realizados por diferentes pesquisadores em países distintos.    

No Brasil, no telejornal de maior audiência, por exemplo, pouco mais de 16% das 

reportagens exibidas contêm algum tipo de conteúdo amador (Karl, 2012). Entre os temas com 

maior inserção de imagens produzidas por cidadãos comuns ou câmeras de videovigilância 

aparecem os Policiais/Acidentes (23,8%), Conflitos (18,7%) e Fenómenos naturais (10,8%). Do 

total de seis categorias de notícias que mais obtiveram contribuições amadoras (60,6%), os três 

assuntos citados somam 53,3%.  

Ao verificar que o maior percentual de contribuições amadoras no Jornal Nacional 

representa casos típicos de flagrantes e assuntos imprevisíveis, “mais facilmente capturados 

oportunamente por amadores”, Karl (2012, p. 54) concluiu haver uma predisposição dos 

jornalistas de TV em incorporar essas contribuições. A pesquisa indica ainda a existência de 

temas mais sensíveis à participação de amadores, em sua maioria, relacionados com a violência 

urbana (42,5%). Em contrapartida, em apenas 11% das reportagens foi observada a indicação 

de autoria dos produtores das imagens utilizadas. 

 Em Portugal, segundo Sá (2019), apenas no Jornal das 8 da TVI, do ano 2013 para o 

ano 2015, a integração de imagens, sons e textos produzidos por cidadãos comuns aumentou 

227%. Entre os assuntos priorizados para o uso desses conteúdos estavam perigo, crimes e 

ameaças, uma vez que, “não raras vezes, estes materiais, em consequência da popularidade, 

são motivadores de notícia não antecipada pela agenda noticiosa oficial” (p. 308). É interessante 

notar que, no total dos três anos, a principal fonte para acesso aos conteúdos amadores foram 

os média sociais digitais, com valor global de mais de 71%. 

A autora ressalta que, quanto à natureza, estes conteúdos contêm valor testemunhal 

capaz de fundamentar o texto jornalístico. Em determinados casos, além de alarmantes, podem 

também ser de natureza denunciatória, como os escândalos políticos, mas não só. Noutros 

casos, os conteúdos amadores são vigilantes, ou seja, surgem de registos de acontecimentos 

relevantes e que resultam do ato de observação contínua, seja por parte de amadores ou por 

sistemas de monitoração, as chamadas câmaras de videovigilância. Parte do material pode ser 

ainda de natureza propagandística, humorística ou despertar interesse por ser protagonizado 

por figuras públicas. Ao proceder à análise dos conteúdos exibidos no Jornal das 8, a autora 

também percebe que, apesar do material amador entrar num formato híbrido de telejornalismo, 

em alguns casos, não fica explícito no texto jornalístico que tais recursos são provenientes de 

não-jornalistas. 
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De modo particular, o nosso estudo revela que, das 155 reportagens apresentadas com conteúdo 

amador no Telejornal da RTP, apenas 9% indicavam a origem das cenas exibidas ao 

telespetador. Contrariamente à esmagadora maioria das peças exibidas (91%) que não 

apresentaram qualquer indicação de autoria nas imagens gravadas por cidadãos comuns e 

usadas nas peças jornalísticas (Gráfico 4).   

 

Gráfico 4: Indicação de origem do conteúdo amador aos espectadores 

Fonte: Dados organizados pela pesquisa 

 

É importante salientar que, por vezes, alguns vídeos vinham acompanhados de notas 

explicativas sobre o que o espetador estava a ver nas imagens, sem, no entanto, classificar o 

referido conteúdo como “amador” ou informar a autoria das mesmas. Nos casos em que a origem 

das imagens foi informada, o nome dos autores aparecia sobreposto aos vídeos. É importante 

referir também que, em apenas uma das notícias, se podia ler o termo “vídeo amador” escrito 

em inglês. 

De maneira geral, os resultados alcançados indicam que o telejornalismo em Portugal 

segue na direção oposta ao que propõe Primo (2007). Segundo o autor, quando um telejornal 

usa imagens amadoras, deve informar que foram cedidas para que os créditos e a autoria sejam 

atribuídos às pessoas certas. Assim, o noticiário também fica mais protegido de possíveis 

problemas decorrentes desses recursos. Em suma, mesmo quando o cidadão comum contribui 

com materiais para o produto jornalístico final, na prática, ele não é o responsável pela seleção 

e finalização da reportagem, tarefa ainda levada a cabo pelo jornalista. Isso quer dizer que o 

processamento das imagens amadoras em factos noticiáveis não é resultado de um trabalho de 

coordenação entre o meio de comunicação e o cidadão que as cedeu. Por tudo isso, o mais 

coerente seria informar a procedência das cenas exibidas ao telespetador (Primo, 2007). 

Tomando este ponto como base para nossa discussão, procuramos a seguir destacar algumas 
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peças a fim de aprofundar o debate sobre os efeitos da utilização de vídeos amadores na 

autoridade jornalística na televisão. 

 

Discussão 

 

Polydoro e Costa (2014, p.91) explicam que é considerável a audiência que os vídeos amadores 

costumam obter em plataformas como o Youtube e, por isso mesmo, sua utilização no 

telejornalismo precisa ser analisada sob uma ótima distinta capaz de ligar a atenção do homem 

comum àquilo que está associado à sua perceção de realidade, do verdadeiro e do autêntico, ou 

ao “mundo empírico no seu estado bruto”. Isto requer um olhar mais aproximado sobre os 

diferentes modos de captação dos eventos do quotidiano, revelados na estética de transparência 

das imagens gravadas por um cidadão comum comparativamente às cenas captadas por 

profissionais do meio televisivo. 

Os autores ressaltam que, historicamente, os telejornais procuram manter a 

transparência dos eventos que noticiam com base na montagem das peças e na atuação dos 

repórteres como narradores ou testemunhas oculares desses factos. Trata-se de uma narração 

empiricamente validada pela sequência de imagens que vai sendo concomitantemente 

apresentada nas narrações em off. Embora esta “decupagem jornalística” consiga, à sua 

maneira, criar uma visão da realidade entre quem assiste aos telejornais, as filmagens amadoras 

acabaram por construir uma nova forma de transparência nos conteúdos audiovisuais.  

Em outras palavras, se, de um lado, as montagens imagéticas televisivas revelam uma 

espécie de transparência construída através da edição, as filmagens amadoras trazem a 

perceção da transparência exatamente pelo contrário, pela ausência dos processos de edição. 

Por isso, ao incorporar os registos amadores nas peças jornalísticas, os jornalistas de TV 

procuram evidenciar essa experiência da realidade subjetiva de indivíduos comuns, mas 

disciplinando tal participação. 

 

O editor de telejornal toma o vídeo amador como uma matéria-prima na montagem da 

tele-reportagem: corta e reproduz apenas o trecho factualmente mais relevante; insere 

narração, ilustrações, legenda, zoom, entre outros artifícios de edição. Um vídeo amador 

cuja versão “bruta” passa dos dois minutos vai contribuir com, digamos, quinze a vinte 

segundos de uma tele reportagem, devidamente coberto com a narração de um repórter 

ou do apresentador. A montagem imprime dinâmica, velocidade e uma visão panorâmica 

que, muitas vezes, aceleram e matam o tempo do flagrante amador, marcado por uma 

maior lentidão – e consequente suspense (Polydoro & Costa, 2014, p. 94).7 
 

 Desse modo, a voz do jornalista tende a sobrepor as imagens amadoras. A narração dos 

repórteres e pivôs, quase sempre em tom neutro, impessoal e pretensamente imparcial produz 

 
7 Citação em português do Brasil. 
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uma espécie de dessubjetivação do conteúdo, contribuindo para demarcar hierarquias 

discursivas, preservando, assim, a autoridade do profissional do jornalismo junto do público. 

Isto pode ser observado com mais clareza na sequência de duas reportagens exibidas no 

Telejornal da RTP nos dias 3 e 4 de maio de 2019 (Figuras 1  e 2). Ambas tratavam da passagem 

de um ciclone pela Índia e só puderam mostrar a destruição provocada por meio do uso do 

conteúdo amador, sem, no entanto, tecer qualquer tipo de referência à autoria das imagens ou 

mesmo indicar que elas tinham sido gravadas por não-jornalistas. 

 Outro exemplo significativo pode ser retirado no Telejornal de 11 de julho de 2019, na 

reportagem que mostrava a rutura de uma barragem no Brasil (Figura 3). As imagens amadoras 

revelavam a força com que a água deitou abaixo uma estrada, impedindo a passagem de 

moradores e viaturas. Mais uma vez, não houve qualquer indicação da origem das gravações ao 

telespetador. 

 

Figura 1: Passagem de ciclone pela Índica a 3 de maio de 2019 

Fonte: RTP Play8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
8
 Recuperado de https://www.rtp.pt/play/p5272/e404909/telejornal/741563 (acesso: setembro, 10, 2020) 

https://www.rtp.pt/play/p5272/e404909/telejornal/741563
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Figura 2: Passagem de ciclone pela Índica a 3 de maio de 2019 

Fonte: RTP Play9  
 
 

Figura 3: Rutura barragem no Brasil a 11 de julho 2019 

Fonte: RTP Play10 
 

 

 

 

 
9
 Recuperado de https://www.rtp.pt/play/p5272/e404909/telejornal/741563 (acesso: setembro, 10, 2020) 

10
 Recuperado de https://www.rtp.pt/play/p5272/e417869/telejornal (acesso: setembro, 10, 2020) 
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Goulart de Andrade (2014) acredita que o caos entre as fronteiras que limitam as ações 

dos jornalistas profissionais e as dos jornalistas amadores só se instaura no campo da retórica 

pois, mesmo que os cidadãos comuns cedam material aos noticiários, os responsáveis pela 

finalização das peças jornalísticas são os jornalistas profissionais. Sendo assim, ao não colaborar 

na conclusão dos trabalhos jornalísticos, os repórteres-amadores tornam-se colaboradores 

pragmáticos da produção jornalística televisiva.  

Também Becker (2012, p. 86) defende que a participação de “telespectadores-repórteres” 

nos noticiários pode ser entendida como uma “parceria”, algo considerado irrelevante, de seu 

ponto de vista, “para a prática de um jornalismo audiovisual de maior qualidade” por considerar 

que “a ausência de fronteiras entre produtores e receptores, entre profissionais e amadores na 

televisão ainda é uma utopia”.  

A conclusão da autora está baseada no estudo que realizou sobre o quadro Parceiros do 

RJ (TV GLOBO- Brasil), no qual moradores de regiões de periferia do Rio de Janeiro foram 

treinados para captar imagens do seu quotidiano e atuarem como “repórteres” nessas 

comunidades. O argumento de Becker (2012, p. 107) é que a informação dos factos guarda um 

valor central para a sociedade e por isso “pressupõe um respeito ao interesse público, um 

compromisso com a divulgação do que sirva para benefício comum, ou do que se imponha como 

necessidade coletiva”, o que entende ser uma prerrogativa dos jornalistas profissionais.  

Portanto, é o recurso à ideologia do profissionalismo jornalístico (Deuze, 2005; Soloski, 

1993) que permite, neste caso, enquadrar repórteres das comunidades apenas como “parceiros”, 

procurando manter a distinção entre jornalistas profissionais e amadores pelo domínio mais 

amplo dos primeiros de todo o processo de produção da notícia, além da educação formal e 

preparo técnico. 

Em contrapartida, Neves e Maia (2008) ressaltam que a expropriação da autoria ou o 

obscurecimento da fonte de origem nas cenas obtidas pelos telejornais conferem autonomia às 

imagens exibidas, quase como se as imagens existissem sem a presença do agente não-

jornalista que as filmou. Com esta reflexão, apontam para a ausência de prestação de contas 

dos próprios meios de comunicação, que, na construção do acontecimento, deixam de 

problematizar ou explicar aos espetadores suas rotinas de trabalho, procurando, ao contrário, 

apagar os indícios de seus processos produtivos de informação. Assim, jornalistas e estações de 

TV capitalizam autoridade junto à comunidade jornalística e ao público, mas com o uso dos 

recursos audiovisuais produzidos pelo personagem “amador”. 

Zelizer (1990) observa a ligação entre autoria e autoridade como basilar da produção 

telejornalística, pois explica o porquê dos jornalistas se sentirem responsáveis pelos factos que 

noticiam. É como testemunhas oculares que os jornalistas constroem um sentimento de 

propriedade das histórias contadas. Quanto mais próximos estão de um determinado evento, 

maior é a autoridade que esses profissionais capitalizam para apresentá-lo ao público. O uso de 
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imagens amadoras na TV revela a capacidade das pessoas comuns de estarem presentes e 

poderem ilustrar de maneira significativa os factos ocorridos em lugares em que as organizações 

profissionais de notícias não podem estar (Niekamp, 2011) pela ausência de controlo sobre esses 

eventos (Sjøvaag, 2011).  

As imagens amadoras conferem valor testemunhal às histórias transmitidas nos 

telejornais que, juntamente com entrevistas, o uso de arquivo de imagens apresentadas pelo 

pivô e o envio de corresponde para um local o mais próximo possível do acontecimento vão 

corroborar para a construção da autoridade jornalística. Por isso, ao longo dos últimos anos, 

empresas globais de média como a inglesa BBC, a americana CNN ou ainda a TV Globo no Brasil, 

procuraram desenvolver ferramentas que permitissem o envio de fotos, áudio, textos e vídeos 

por parte dos cidadãos comuns (Allan, 2009; Palmer, 2012; Grupillo, 2018; Sá, 2019). O 

problema é que o uso frequente de conteúdos amadores coloca os jornalistas profissionais diante 

do dilema do enfraquecimento da exclusividade do conhecimento e da cobertura dos 

acontecimentos (Sjøvaag, 2011). 

A 4 de agosto de 2019, um tiroteio na cidade de El Paso, no Texas, Estados Unidos da 

América, foi testemunhado e gravado por dezenas de cidadãos comuns. Muito provavelmente, 

essas imagens percorreram o mundo através das redes sociais digitais e outros espaços da 

Internet. Também acabaram por ser mostradas no Telejornal como mostra abaixo (Figura 4). 

 

Figura 4: Tiroteio El Paso (Texas, EUA) a 4 de agosto 2019 

Fonte: RTP Play11 

 
11

 Recuperado de https://www.rtp.pt/play/p5272/e421654/telejornal (acesso: setembro, 10, 2020) 

https://www.rtp.pt/play/p5272/e421654/telejornal
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No sexto dia do mês de maio de 2019, um avião sofreu um acidente em Moscovo, na 

Rússia. Na reportagem exibida pelo Telejornal, notámos muito claramente a utilização de 

imagens amadoras, algumas delas gravadas do interior da aeronave em chamas (Figura 5). 

Como é possível observar, também neste caso, o conteúdo não foi classificado como sendo 

proveniente de não-profissionais do jornalismo. 

 

Figura 5: Acidente aéreo em Moscovo a 6 de maio 2019 

Fonte: RTP Play12 

 
12

 Recuperado de https://www.rtp.pt/play/p5272/e405297/telejornal/742070 (acesso: setembro, 10, 2020) 
 

https://www.rtp.pt/play/p5272/e405297/telejornal/742070
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Por fim, destacamos um dos poucos casos observados em que o conteúdo amador foi 

classificado como tal durante a transmissão. Trata-se da reportagem exibida a 5 de abril de 2020 

sobre a tentativa de salvamento de um golfinho que deu à costa da praia do Baleal, em Portugal 

(Figura 6). O evento inusitado foi ilustrado com imagens gravadas por banhistas. Como é 

possível observar, as cenas foram classificadas como “vídeo amador”. 

 

Figura 6: Salvamento de golfinho em Portugal a 5 de abril 2020 

Fonte: RTP Play13 

 

Considerações finais 

 

As disputas em torno da autoridade jornalística foram intensificadas nos últimos anos à medida 

que os avanços tecnológicos – especialmente dos dispositivos e aparelhos de gravação de som 

e imagem, incluindo os telemóveis inteligentes – foram mudando as práticas e rotinas 

profissionais dos jornalistas nos diferentes meios de comunicação.  Não se trata aqui de apontar 

para um determinismo tecnológico, mas de salientar que, como sendo um produto da cultura e 

das práticas culturais, também o jornalismo televisivo contemporâneo e os jornalistas vão 

sentindo os reflexos das transformações que acabam por acelerar a produção das notícias, por 

 
13

 Recuperado de https://www.rtp.pt/play/p6559/e465494/telejornal/808605 (acesso: setembro, 10, 2020) 

 

 

https://www.rtp.pt/play/p6559/e465494/telejornal/808605
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um lado, mas também revelar os limites e as fronteiras desses mesmos profissionais, por outro. 

Diante de redações cada vez menores e com jornalistas a acumularem múltiplas funções, 

é bastante compreensível que estes profissionais adotem rotinas capazes de os auxiliar a cumprir 

tantas tarefas em prazos cada vez mais curtos de tempo. Nesse sentido, a Internet, de modo 

geral, e as redes sociais digitais, em particular, vêm recebendo maior atenção por se terem 

tornado em espaços de busca de dados, fontes de informação e, claro, imagens capazes de 

revelar aspectos incomuns do quotidiano. Além disso, os dispositivos móveis de gravação e os 

smartphones com câmeras tão ou mais potentes que as câmeras profissionais, permitiram que 

pessoas comuns pudessem fazer registos impactantes dos eventos testemunhados a qualquer 

hora e em qualquer lugar, algo que seria impossível a qualquer telejornal. 

É neste cenário que podemos observar uma maior profusão de flagrantes gravados por 

cidadãos comuns com potencial para serem usados nas peças jornalísticas televisivas. E por 

agregar valor testemunhal e transmitir uma maior naturalidade às cenas, o material audiovisual 

amador acaba por ganhar destaque nos noticiários e tornar notícia eventos não previstos no 

alinhamento tradicional, principalmente em casos de conflitos, violência, guerras, catástrofes 

naturais ou acidentes. Entretanto, para manter sua autoridade junto do público, os jornalistas 

tendem a obscurecer a origem destas imagens, seja em contexto nacional ou internacional, daí 

a quase inexistência de créditos concedidos aos seus autores, como destacado neste estudo. 

Por fim, percebemos que estamos a falar de um fenómeno global, que afeta, 

potencialmente, jornalistas de TV em diferentes partes do mundo. Por isso, mais do que propor 

um fim em si mesma, esta pesquisa procura apontar para a necessidade de uma investigação 

continuada e abrangente, ampliando a nossa compreensão sobre práticas e rotinas emergentes 

que os desenvolvimentos sociais e tecnológicos têm infligido ao jornalismo profissional. 
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Resumo 

O presente trabalho busca analisar as mudanças no modo de produção telejornalística durante 

a pandemia do Novo Coronavírus, em Macapá, estado do Amapá. Tendo em vista a alteração 

na rotina de produção de telejornais Amapaenses, devido à pandemia da Covid-19 e, 

embasados pela perspectiva de uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s), que, 

de maneira remota, auxiliam no trabalho do jornalista na atualidade, buscamos entender essa 

nova rotina de trabalho e se essas alterações no padrão jornalístico de televisão Macapaense 

serão permanentes.  Para tanto, foi realizado um estudo de caso com jornalistas televisivos na 

cidade de Macapá. Realizamos entrevistas semiestruturadas, usando o Google Meet, como 

técnica de coleta de dados e, para a análise desses dados, utilizamos a Análise de Conteúdo, 

proposta por Bardin (2011). Dessa forma, foi possível compreender o novo modo de produção 

de conteúdo telejornalística na capital do Amapá, situada no norte do Brasil. Como resultado, 

observamos a tendência em se manter o formato de telejornalismo alavancado pela pandemia 

da Covid19, no entanto é ressaltado a importância da entrevista in loco. 

Palavras-chave: Telejornalismo. Produção telejornalística. Jornalismo colaborativo. Covid-19. 

Pandemia.  

 

The covid-19 pandemic and the changes in telejournalism in the city of macapá 

 

Abstract 

The present work seeks to analyze the changes in the way of television news production during 

a pandemic of  Coronavirus  in Macapá, state of Amapá. In view of the change in the 

Amapaense news production routine, due to the Covid-19 pandemic and, based on the 

perspective of using Information and Communication Technologies (ICT's), which, in a remote 
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way, help the journalist's work in the Today, we seek to understand this new work routine and 

whether these changes in the local television pattern will be permanent. To this end, a case 

study was carried out with television journalists in the city of Macapá. We make semi-

structured changes, using Google Meet, as a data collection technique and, for data analysis, 

use Content Analysis, proposed by Bardin (2011). In this way, it was possible to understand 

the new way of producing television news content in the capital of Amapá, located in north of 

Brazil. As a result, we observed the tendency to maintain the telejournalism format leveraged 

by the Covid19 pandemic, however the importance of the in loco interview is highlighted. 

Keywords: Telejournalism; TV news production; Collaborative journalism; Covid-19; 

Pandemic. 

 

Introdução 

 

Uma mudança de paradigma vem ocorrendo no telejornalismo brasileiro em função do Novo 

Coronavírus. Na cidade de Macapá, estado do Amapá, no extremo Norte do Brasil, as 

mudanças telejornalísticas também são perceptíveis. O SARS-COV-2 foi descoberto, 

oficialmente, na China, no fim de 2019. O vírus matou, até outubro de 2020, 4.739 pessoas 

naquele país (BBC News Brasil, 2020), alcançou a Europa e, no mês de fevereiro, chegou ao 

Brasil. Segundo dados do Painel Coronavírus, o Ministério da Saúde (Brasil, 2020), superou a 

casa dos cinco milhões de casos registrados e mais de 154 mil mortes até 20 de outubro deste 

ano. E até julho de 2021 o vírus já havia matado mais de 523 mil pessoas no Brasil1. 

Quando os casos começaram a surgir na cidade de Macapá, no mês de março de 2020, 

a Prefeitura Municipal, publicou alguns decretos suspendendo aulas (Macapá, 2020), 

estabelecendo situação de emergência (Macapá, 2020b) e proibindo aglomerações, com o 

fechamento do comércio, inclusive (Macapá, 2020c). No mês de abril, foi decretada a 

obrigatoriedade do uso de máscaras no município (Macapá, 2020d).  

Nesse contexto, as redações de TV tiveram que se adaptar para manter seus telejornais 

no ar. Foi possível perceber o uso de máscaras pelos repórteres, entrevistados segurando o 

próprio microfone nas gravações externas, um grande número de entrevistas via internet, 

aumento dos “ao vivo” dentro das emissoras e maior participação dos telespectadores nos 

telejornais. 

Do ponto de vista da ciência, surgiram indagações quanto a esse novo modo de fazer 

telejornalismo, afinal, o envolvimento, de acordo com Paternostro (2006), é uma das 

características do telejornalismo. As equipes de reportagem, para envolverem o telespectador, 

precisam contar suas histórias com proximidade, coloquialidade e familiaridade, o que é 

 
1 Disponível em https://covid.saude.gov.br/ > Acesso 04 de julho de 2021. 

https://covid.saude.gov.br/
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possível, entre outras coisas, com a presença das equipes nos locais dos fatos, com entrevistas 

face a face. Quanto maior a presença dos telejornalistas no local dos fatos, melhor, conforme 

explica esse trecho de Curado: 

 

“Em primeiro lugar, separamos fonte original de fonte de segunda mão. A informação 

de primeira mão é obtida pelo jornalista em contato direto com aquela pessoa ou 

pessoas que participaram, participam ou que testemunharam o fato. O jornalista 

também pode ser o narrador de um evento como testemunha pessoal” (Curado, 2002, 

p. 20).  

 

 Squirra (2004) enfatiza a importância da presença da equipe de reportagem nos locais 

dos acontecimentos ao falar com os entrevistados para a passagem2: 

 

“Muitas são as atribuições de um repórter de televisão. Por exemplo, deverá realizar as 

entrevistas com pessoas indicadas pela chefia de reportagem. Na ausência de indicação 

ou ainda de mudança nos rumos dos acontecimentos, deverá encontrar a pessoa certa, 

aquela que tenha ideais condições de dizer coisas relevantes sobre o assunto [...]” 

(Squirra, 2004, p. 77). 

  

Indubitavelmente, o telejornalismo vem sofrendo mudanças com o passar do tempo, 

pois a própria televisão vem se modificando em função da tecnologia. O ao vivo foi substituído 

pelo videoteipe, o preto e branco pelas cores e, já no século XX, a chegada dos computadores 

e do processo digital (Kieling, 2012). Mais recentemente, a tecnologia digital permitiu a 

convergência de mídias e as narrativas digitais, proporcionando maior participação do 

telespectador e aumento do jornalismo colaborativo. 

 

“A possibilidade de os sujeitos sociais produzirem e distribuírem seu próprio conteúdo, 

interagirem com mensagem e o (s) interlocutor (es) partilhar ambientes colaborativos, 

enfim, exercer um estatuto de autoria sobre a construção de seu próprio conhecimento 

rompe, como já dissemos anteriormente, a comunicação unilateral, ao possibilitar uma 

nova cadeia de produção digital criativa [...]” (Kieling, 2012, p. 747). 

 

 Portanto, os telejornais já vinham utilizando os recursos da tecnologia digital, das 

narrativas digitais e da interatividade, permitida, especialmente, pelo jornalismo colaborativo 

por meio das mídias digitais. Contudo, a pandemia trouxe novos usos dessas ferramentas e 

algumas mudanças em relação ao material exibido.  

 
2 Refere-se por ‘passagem’ em telejornalismo a veiculação da fala do entrevistado. 
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Para entender mais sobre essa quebra de paradigma no telejornalismo em tempos de 

pandemia de Covid-19, realizamos um estudo de caso na cidade de Macapá, utilizando como 

técnica de coleta de dados entrevistas semiestruturadas, que foram aplicadas em dez 

jornalistas de emissoras de TV, que têm telejornais diários e, pelo menos, uma equipe de 

externa. Vale ressaltar que os programas possuem forte cunho regional. Entre os jornalistas 

entrevistados, há produtores, repórteres, apresentadores e chefes e/ou gerentes de 

reportagem. Utilizamos a Análise de Conteúdo de Bardin (2011) como técnica de análise de 

dados. 

 

O novo velho:  mudança estrutural nos moldes televisivos 

 

O jornalismo, ao longo dos anos, das décadas, utilizou-se de ferramentas tecnológicas de 

ponta para emplacar seus produtos informativos. Podemos notar isso com o uso da fotografia 

em jornais, do áudio do rádio, do aparelho televisivo e também da internet. No entanto, é 

possível encontrar vários entraves, como exemplo, o processo de produção e o fluxo da notícia. 

Sabemos que os novos aparatos tecnológicos estão potencializando a disseminação de 

informações de maneira generalizada, embora o conteúdo seja customizado para adentrar nos 

múltiplos canais disponíveis para a disseminação da informação e, dessa maneira, passando de 

modelos broadcasts para multicasts (Tseng, Lin & Smith, 2004). 

 Sabemos também que, com o advento da internet no Brasil e no mundo, grande parte 

dos jornais publicavam na rede a mesma notícia que saía no jornal de papel, levando em 

consideração os mesmos critérios de noticiabilidade (Erbolato, 2001, 1985; Lage, 2006, 2001; 

Wolf, 2003, 1999; Chaparro, 1994) e a redação para o impresso. Da mesma maneira, a 

pirâmide invertida também era utilizada na internet bem como no jornal impresso, fenômeno 

questionado por Armentia (2001) e Salaverría (1999) no intuito de discutir se esse era o 

melhor formato empregado em narrativas hipertextuais. 

Ainda hoje, grande volume do que sai nos jornais também está na internet e vice-versa. 

Contudo, a internet é uma plataforma que suporta outras plataformas como rádio e TV, e vai 

além, possibilitando a criação desses canais (que antes eram broadcasts) por qualquer pessoa. 

Assim, atualmente, qualquer indivíduo pode ser um produtor e transmissor de informação, pois 

a web consegue agregar diversos sistemas dentro de si. Nesse contexto, a internet é o 

ambiente que possibilita juntar todas as extensões possíveis, tendo em vista que “qualquer 

invenção ou tecnologia é uma extensão ou auto amputação de nosso corpo e essa extensão 

exige novas relações e equilíbrios entre os demais órgãos e extensão do corpo” (Mcluhan, 

1964, p.63). Na internet, a possibilidade de extensões como webradio, webtv, blogs, flogs, 

dentre outros, mostra como ela se adapta, possibilitando que o usuário encontre ou produza 

na rede o material que desejar. 
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Porém, para trabalhar com análise de informação se faz necessário entender o que o 

termo ‘informação’ representa. Le Coadic (1996, p. 5) diz que é um conhecimento posto de 

maneira escrita, oral ou audiovisual e deve ser dotado de sentido. Já Bukland (1991, p. 351) 

demonstra que a palavra ‘informação’ pode ser usada de três maneiras, sendo informação 

como conhecimento, processo ou coisa. A informação como conhecimento é capaz de mudar a 

opinião e/ou conhecimento do receptor e depende da situação em que a informação está 

inserida. Já a informação como processo se caracteriza pela maneira com que a informação 

será relatada, e a informação como coisa são objetos informativos como dados e documentos 

que representam um objeto a ser informado às pessoas. Porém, tendo como panorama a 

possibilidade de diversas pessoas produzirem conteúdos na rede, a análise informativa parece 

ficar comprometida se analisada de maneira rasa. Então, se faz necessário buscar diversos 

subterfúgios que auxiliem nesse quesito.  

Dessa maneira, alguns autores como Anderson (2006); Bowman e Willis (2003); 

Silveira (2008); Manovich (2004); Gillmor (2005), dentre outros, nos trazem referências para 

clarear o entendimento desse processo de produção de informação na rede. Para Silveira,  

 

“As atuais regras de funcionamento da internet, qualquer pessoa, coletivo ou empresa 

pode criar novas soluções e conteúdos que possibilitem a obtenção das atenções e a 

elevação da audiência que ultrapasse a obtida pelos grandes grupos” (2008, p.34). 

 

Enquanto que para Gillmor quanto mais as fases de produção da informação forem 

abertas à participação de leitores, maior será a democratização do jornalismo. Nesse ponto, 

“as normas por que se regem as fontes, e não só os jornalistas, mudaram graças à 

possibilidade de toda a gente produzir notícias” (Gillmor, 2005, p. 55). 

Ao perceber esse processo, Bowman e Willis (2003) criaram o termo “prosumidor”, que 

é a junção das palavras ‘produtor’ e ‘consumidor’. Porém, Manovich (2004) diz não haver 

interação real entre o produtor da informação e o usuário, tendo em vista que o produtor 

desconhece a intenção do usuário. Em contrapartida, o usuário desconhece os interesses da 

informação. Assim,  

 

“O aparecimento de espaços colaborativos em jornais digitais demonstra a apropriação 

do modelo de construção de notícias a partir da contribuição de amadores, que se 

consolidou na cauda longa3 da informação (...). Verifica-se a potencialização da 

 
3 Disseminado por Chris Anderson, o termo referia-se em princípio a uma perspectiva genérica de nichos 
da economia. O que posteriormente foi usado pela comunicação, pois a área também possui nichos 
diversificados. Dentro do campo da comunicação, a cauda longa representa a possível incorporação de 
novos públicos graças a conectividade em informações primárias e produção de hiperlinks que estão 
ligadas diretamente a seus conteúdos e comentários. 
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interação com o público, bem como a mudança de seu papel no ciclo informativo. 

Mesmo existindo regras e seletividade na publicação do que é enviado por amadores, a 

abertura aos cidadãos nas seções colaborativas tem formato inédito. Nesse sentido, 

percebe-se uma ruptura que envolve parte importante da lógica comunicacional 

tradicionalmente seguida no jornalismo” (Beloquio, 2008, p. 3). 

 

Então, o que não podemos negar é: cada vez mais as pessoas têm possibilidades de 

produzir, compartilhar e receber conteúdos diversos. Outra linha de pensamento que podemos 

ter através de percepções sobre a temática é: será que veículos broadcasts, como a televisão 

estão perdendo potencial?  

Giddens (1990), em sua teoria sobre o “Sistema Perito” ou “Expert System”, diz que são 

“sistemas de excelência técnica ou competência profissional que organizam as áreas dos 

ambientes material e social em que vivemos hoje” (p. 35). Nesse sentido, o autor fala sobre o 

sistema de competência técnica no qual grande parte das pessoas usam (assistem ou ouvem), 

mas não questionam seu funcionamento. Assim, grande parte das pessoas recebem 

informações de veículos broadcasts acreditando que são notícias verídicas por terem 

competências técnicas jornalísticas. Então, podemos entender que grande parcela da 

sociedade busque informações televisivas por acreditarem na veracidade das mesmas.  

No entanto, os moldes televisivos parecem ir além, como afirma Ellis Cashmore (1998, 

p.17): “A TV pode ser considerada a invenção que refletiu, moldou e recriou a cultura do 

século XX. Por ser um meio incomparável de informação e formação, além de ser envolvente e 

acessível”. 

Indubitavelmente, apesar do crescimento da internet e do uso das mídias digitais no 

Brasil, a televisão continua com uma posição alta entre os que procuram por notícias no país. 

O relatório Digital News Report (Reuters, 2020, p. 89) revela que 67 por cento das pessoas se 

informaram via televisão neste ano de pandemia. Porém, a procura por notícias em mídias 

digitais (social media, de acordo com o termo usado pela Reuters), no mesmo período, 

segundo o relatório, é de 87 por cento. Além disso, o dispositivo mais usado pelos usuários foi 

o celular, com 76 por cento de utilização. O relatório também mostra quais as mídias digitais e 

aplicativos de mensagens mais utilizados para notícias no Brasil, que são, respectivamente, o 

Facebook (54 por cento) e o WhatsApp (48 por cento). Esses dados nos levam a refletir sobre 

o que vem acontecendo no telejornalismo brasileiro e, mais especificamente, na cidade de 

Macapá, que é o foco deste estudo, e, ainda, entender um pouco mais sobre a situação atual 

do Facebook e do WhatsApp. 
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O Facebook e o WhatsApp e a proximidade no telejornalismo 

 

O Facebook foi crido em 2003 por Mark Zuckerberg, na universidade de Harvard nos Estados 

Unidos. Conforme denomina Lemos (2010, p. 82), nasceu como uma rede social: “os sites de 

relacionamento ou redes sociais são ambientes que focam reunir pessoas, os chamados 

membros, que, uma vez inscritos, podem expor seu perfil com dados como fotos pessoais, 

textos, mensagens e vídeos [...]”.   

Contudo, como o relatório da Reuters (2020) revelou, o Facebook é mais do que uma 

rede de relacionamento, é uma plataforma digital que, segundo Kischinhevsky e Fraga (2020, 

p. 127), como outras “mídias sociais”, é um intermediário “das indústrias midiáticas”.  Com 

mais de dois bilhões de usuários mensais, em 2019, sendo 127 milhões no Brasil, a plataforma 

vem se consolidando como uma gigante no mundo, com um poder imenso no mercado da 

comunicação (Kischinhevsky & Fraga, 2020, p. 128). 

 Todo esse poder atrai para a plataforma meios de comunicação, que buscam 

visualizações para seus links noticiosos, porém, em 2018, o Facebook realizou uma mudança 

algorítmica, “[...] que reduziu a visibilidade do jornalismo produzido por grupos de mídia de 

referência, pondo em xeque a diversidade de vozes e a qualidade da informação oferecida num 

ecossistema midiático de crescente conectividade” (ibid, p. 129). A modificação provocou uma 

queda de visualizações de links de notícias na plataforma, no entanto, os usuários continuam 

lá, mas à mercê do que o Facebook acha prioridade em cada feed. 

 Apesar do imbróglio em relação ao novo algoritmo, o Facebook continua em alta, como 

mostra o relatório recente da Reuters (2020). Como gigante entre as mídias sociais, é um 

meio de relacionamento entre pessoas e entre pessoas e empresas, possibilitando a interação, 

a geração de conteúdo e um espaço para se comunicar com os jornalistas, que estão na 

grande mídia, como a televisão.  

 A necessidade de interação de quem assiste à TV e aos telejornais é cada vez maior 

nesses tempos em que o celular está sempre nas mãos dos usuários de internet, mesmo 

quando acompanham a programação televisiva e as notícias. Para Cajazeira (2020, p.244): 

 

“Os cidadãos procuram um local para debater e a televisão é um destino provável, 

porque sempre está disponível ao alcance do público da TV aberta ou a cabo, com uma 

variação de possibilidades e suportes de acesso. As emissoras têm a consciência da 

importância da participação do telespectador, por isso investem fortemente nas 

estratégias de interação, sempre disponibilizando esses espaços de participação, haja 

vista que quase toda a programação na TV, atualmente, permite a interação com o 

público”. 
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 Essa interação acontece por meio de muitas mídias digitais, como o Facebook. Contudo, 

outra mídia que chama a atenção nesse contexto é o WhatsApp, aplicativo de mensagens 

criado em 2009, que pertence ao Facebook desde 2014, e chegou aos dois bilhões de usuários 

em 2020 (Tecmundo, 2020).  

 Além da interação, essas mídias digitais ajudam a promover a proximidade, que é uma 

característica do jornalismo bastante utilizada pelo telejornalismo, seja por meio da linguagem 

coloquial, pelas notícias comunitárias, seja pela troca de conteúdo via plataformas de 

comunicação nos dias atuais. É importante frisar que o fazer telejornalístico tem suas 

peculiaridades e, por mais que a televisão tenha chegado aos 1970 anos de criação e tenha 

enorme influência das tecnologias digitais de informação e comunicação, a linguagem dos 

noticiários de TV exige clareza, precisão e imparcialidade (Curado, 2002, p. 21). 

 Portanto, manter a essência e a qualidade do telejornalismo e atender aos anseios dos 

telespectadores, cada vez mais conectados à internet e às mídias digitais, é um desafio. Os 

telejornais locais, veiculados nas cidades brasileiras, têm apostado na proximidade, utilizando 

o grande acesso dos telespectadores às plataformas e aplicativos de comunicação como aliado.  

 Sem dúvida, ao falar em proximidade no jornalismo, entramos num terreno vasto de 

conceitos. Porém, vamos utilizar o conceito de jornalismo participativo, corroborado por Frazão 

e Brasil (2013), ao tratar da proximidade dos telespectadores com a produção das notícias. 

Esse conceito de jornalismo participativo passou a ser mais utilizado a partir da década de 

1990, época em que muitos programas telejornalísticos locais e de serviço começaram a surgir 

em várias cidades brasileiras. Na era digital, com os blogs e as mídias sociais, tornou-se mais 

frequente e popular nos anos 2000 (ibid, p. 117). 

 Portanto, podemos inferir que, na atualidade, temos um telejornalismo participativo, 

com a presença mais marcante do telespectador, que interage com as redações por meio de 

mídias digitais, como o Facebook e o WhatsApp. Essa participação tornou-se bem perceptível 

nesta pandemia mundial e modificou o processo de produção dos telejornais, o que se 

comprova com a revisão bibliográfica e com a pesquisa empírica realizadas para a construção 

deste artigo. 

 Para Castro (2020, p. 88), a pandemia está provocando efeitos sociais significativos, 

que envolvem as relações e a comunicação interpessoais, a medicina, a tecnologia, a mídia e a 

forma de consumir informação. Na televisão mundial, devido à necessidade de distanciamento 

social, houve uma diminuição da produção de entretenimento e aumento do conteúdo 

jornalístico. 

 

“No setor do entretenimento televisivo – completamente digitalizado, na 

contemporaneidade – percebeu-se, também, uma redução significativa da produção de 

conteúdo. Em todo o planeta, as emissoras cancelaram suas produções não-
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jornalísticas para atender à necessidade de isolamento social. No Brasil, a face mais 

perceptível desse processo foi a interrupção na gravação de telenovelas, mas seus 

impactos são mais amplos: igualmente programas de auditório, reality shows, 

programas infantis, debates e documentários tiveram sua produção suspensa ou 

passaram a ser gravados sem a plateia” (Castro, 2020, p. 94). 

 

 Na cidade de Macapá, as emissoras de TV sentiram essas mudanças e, em alguns 

casos, tiveram que aumentar o tempo dos telejornais. Portanto, os telejornalistas precisaram 

se adaptar aos tempos de pandemia e encontrar uma maneira de produção de conteúdo sem 

colocar em risco a saúde das equipes internas e externas. A colaboração dos telespectadores, 

a tecnologia e as mídias digitais ajudaram nesse processo, como veremos na análise de dados. 

 

 Método de pesquisa 

Este trabalho foi construído tendo como base a pesquisa qualitativa que, segundo Minayo 

(2001, p. 21-22), é uma técnica que “[...] trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis”. Portanto, procura entender o significado da pandemia de Covid-19 no fazer 

telejornalístico por meio dos seus atores, no caso, jornalistas de TV da cidade de Macapá. 

Como Macapá é a capital do estado do Amapá, as emissoras se concentram exclusivamente na 

cidade, cercando um público ativo, uma vez que grande parte do material noticioso é 

fortemente regional. 

 Para o desenvolvimento desta pesquisa, utilizou-se como procedimentos metodológico  

o estudo de caso, que “consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de 

maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento [...]” (Gil, 2002, p. 54). De acordo 

com Stake (1999, p. 15), é um bom método para quem quer escutar histórias, compreender 

as pessoas ou programas. Além disso:   

 

“O caso pode ser uma criança. Pode ser um grupo de alunos. um certo movimento de 

profissionais que estudam uma situação infantil. O caso é um entre muitos. Em 

qualquer estudo, nos concentramos neste. Podemos passar um dia ou um ano 

analisando o caso, mas enquanto estamos focados nele, estamos conduzindo estudos 

de caso” (Stake, 1999, p.. 15 – tradução nossa)4.  

 
4 Original: “El caso puede ser un niño. Puede ser un grupo de alumnos. o un determinado movimiento de 
profesionales que estudian alguna situación de la infancia. El caso es uno entre muchos. En cualquier 
estudio dado, nos concentramos en ese uno. Podemos pasar un día o un año analizando el caso, pero 
mientras estamos concentrados en él estamos realizando estudio de casos” (Stake, 1999, P. 15).  
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 Para chegar aos dados, recorremos a entrevistas semiestruturadas com dez jornalistas 

de quatro emissoras de televisão da cidade de Macapá, no Amapá. As entrevistas foram 

realizadas nos meses de julho e agosto de 2020, por meio do Google Meet, serviço de 

videoconferência do Google. O critério de escolha das emissoras foi: possuir telejornal diário e 

equipes externas antes da e durante a pandemia. 

 Os entrevistados, sendo seis homens e quatro mulheres, assinaram termos de aceite de 

pesquisa, assumindo a responsabilidade pelas informações declaradas e garantindo o direito ao 

anonimato. Utilizamos a Análise de Conteúdo de Bardin (2011, p. 148-149) para a análise de 

dados, pois “A categorização tem como primeiro objetivo (da mesma maneira que a análise 

documental) fornecer, por condensação, uma representação simplificada dos dados brutos 

[...]”. Enquanto que a subcategorização nos ajuda esmiuçar ainda mais a temática, nos dando 

condições de entender e esclarecer ainda mais o objectivo do trabalho, conforme é possível 

acompanhar no próximo tópico. 

 

Análise de Dados 

 

As entrevistas com os dez jornalistas, que aqui são identificados com a numeração de 1 a 10, 

geraram uma série de informações, que foram lidas diversas vezes, analisadas , categorizadas 

e subcategorizadas. O quadro abaixo apresenta cinco categorias e nove subcategorias oriundas 

da pesquisa: 

  

Quadro 1: categorias e subcategorias 

Categorias Subcategorias 

Mudanças na rotina de trabalho Diminuição de saídas para o exterior 

Cuidados com a higiene 

Modo de produção Aumento do jornalismo colaborativo 

Uso de vídeos caseiros 

Conteúdo dos telejornais Ênfase na pandemia de Covid-19 

Obtenção de informações Maior dificuldade 

Telejornalismo na pós-pandemia Utilização de vídeos caseiros deve continuar 

Equipes de externa não devem ser substituídas 

Diminuição das equipes 

Fonte: elaborado pelas autoras 
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Mudanças na rotina de trabalho 

 

Indubitavelmente, a pandemia provocou mudanças na rotina de trabalho dos telejornalistas da 

cidade de Macapá, atores principais deste estudo de caso. Esta categoria gerou duas 

subcategorias: diminuição de saídas para o exterior e aumento de cuidados com a higiene. No 

primeiro item, todos os dez entrevistados afirmaram que as equipes de externa, ou seja, 

aquelas que saem constantemente para apuração e gravação de material externo,  passaram a 

sair menos da emissora e tiveram que reinventar a forma de fechar as reportagens e outros 

tipos de material para os telejornais. De acordo com o jornalista 9, a mudança nesse aspecto 

foi bastante significativa. 

 

“Eu posso dizer que a externa caiu em oitenta por cento, naquele momento de pico da 

doença aqui no estado, final de março até maio, onde houve uma explosão de casos. 

Praticamente a redação inteira pegou a doença, então reduziu bastante, alguns 

entrevistados que tinham coragem, vinham até a TV e nós entrevistávamos lá fora, na 

área externa, em local aberto, ao vivo, mas com distanciamento, utilizamos muito a 

área externa da empresa” (Entrevistado 9, 2020). 

 

 Com a necessidade de distanciamento social, as emissoras criaram algumas alternativas 

para minimizar o impacto da diminuição de saídas para o exterior e de entrevistas face a face, 

conforme explicam os entrevistados 7 e 8: 

 

“Sim, a gente fez uma sala para fazer as chamadas de vídeo quando necessário e se o 

repórter achasse necessário fazer as cabeças dentro da emissora, nesta sala ou na área 

externa, ele poderia fazer. Pensando bem, nós tivemos esta sala e, de fato, diminuiu 

um pouco as nossas saídas” (Entrevistado 7, 2020). 

 

“Isso! Como a gente passou a fazer mais esse trabalho que é oferecido por parte dos 

entrevistados, por exemplo, com um vídeo e com informações sobre aquele assunto, a 

nossa equipe realmente tem ido menos às ruas” (Entrevistado 8, 2020). 

 

 Os jornalistas também precisaram modificar os hábitos de higiene, para garantir a 

saúde das equipes e dos entrevistados, em caso de entrevista tradicional, frente a frente com 

a pessoa. Os cuidados são muitos, conforme a entrevistada 5 explicou: 

 

“Hoje, tenho que sair de casa, desde quando foi decretado o uso da máscara, com mais 

de uma máscara para fazer a troca durante o trabalho, álcool em gel. Álcool dentro do 



// ESTUDOS DE JORNALISMO // 

// SOPCOM // EJ // n.º 13 // 2021 //  163 

carro do jornalismo que a gente sai, tanto em gel quanto líquido, visual form (uso de 

máscara, por exemplo) para fazer essa esterilização dos nossos instrumentos de 

trabalho, o microfone, a câmera, tripé e tudo mais. Uma série de itens que a gente tem 

que ficar lembrando que, antes, era só entrar no carro e ir embora” (Entrevistada 5, 

2020). 

 

Modo de produção 

 

A pesquisa revelou, ainda, uma mudança na maneira de produzir os conteúdos para os 

telejornais, tanto que esta categoria tem duas subcategorias: aumento do jornalismo 

colaborativo e uso de vídeos caseiros, mesmo essa sendo uma prática já em crescimento, ela 

foi potencializada pela pandemia, uma vez que todos os jornalistas confirmaram a participação 

dos telespectadores na produção dos telejornais e quase a totalidade disse que houve um 

aumento nesse jornalismo colaborativo: 

 

“Sim, aumentou muito, por exemplo, se acontece algo de madrugada que nós não 

estamos lá, as pessoas querem colaborar, querem ter a participação delas, então elas 

filmam e mandam para a gente” (Entrevistada 4, 2020). 

 

“Isso, isso! Aumentou porque, inclusive, é uma das metas que a emissora percebe, ter 

um jornalismo mais colaborativo. A gente deseja pontuar nessa questão também de um 

jornalismo que seja feito com a participação e ajuda startada (construídas) com 

assuntos iniciados pela comunidade. É claro que não pode ser de qualquer maneira, 

mas a gente deseja continuar com esse jornalismo colaborativo a partir do desejo da 

comunidade” (Entrevistado 3, 2020). 

 

 O aumento dessa participação dos telespectadores se deu, especialmente, com o envio 

de vídeos caseiros, com o uso de dispositivo móvel. A maioria são vídeos com entrevistas, já 

que as equipes passaram a evitar o contato direto com as fontes, mas as redações também 

receberam e, ainda recebem, imagens para a composição das reportagens, como confirmam 

os entrevistados 2 e 1. 

 

“Em compensação, a participação popular da comunidade aumentou muito mais, 

porque a gente, tendo essa dificuldade de mandar o repórter até o local, a comunidade 

passou a mandar para a gente: acidente de carro, incêndio, animal silvestre que foi 

apreendido e que foi encontrado nas ruas” (Entrevistada 2, 2020).  
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“O telespectador mandava conteúdos de pauta para a gente, produzia, na maioria das 

vezes, as suas imagens, gravava sua sonora, a sua entrevista. Muitas vezes, a gente já 

recebeu alguns materiais, de algumas pessoas, até cortados e editados. Então, mais do 

que nunca, o telespectador e o jornalismo colaborativo foi presente nesse momento, e, 

para mim, eu acho de uma forma muito boa. Eu vejo isso de uma forma muito positiva, 

porque o telespectador acaba fazendo parte daquilo, se sentindo participante do 

jornalismo, da informação e vendo que a credibilidade está de acordo com o que a 

sociedade conta para a gente. Isso para mim é muito importante” (Entrevistado 1, 

2020).  

 

Conteúdo dos telejornais 

 

Esta categoria gerou uma subcategoria, que é ênfase na pandemia de Covid-19. Todos os 

jornalistas relataram que os telejornais passaram a cobrir os assuntos da pandemia de forma 

frequente e intensa, principalmente a partir de meados de março até o mês de junho de 2020.  

 

“A gente passou a trabalhar muito o assunto relacionado a Covid-19, não só o nosso, 

mas todos os telejornais passaram a trabalhar, dando ênfase ao assunto do Covid, até 

como forma de orientação, de alerta, de informação, de deixar a população informada 

do que estava acontecendo” (Entrevistada 6, 2020). 

 

“O que a gente mudou mais foi nessa questão da saúde, da pandemia. A gente tentou 

trazer e mostrar para o público de uma forma que eles (o próprio público) pudessem 

compreender o que estava acontecendo, porque é uma coisa nova para a gente 

também. Acredito que, para muitas gerações, também é a primeira pandemia, então, 

procuramos trazer a questão do isolamento social, mostrar o que as autoridades 

estavam fazendo, auxiliar a população na questão do auxílio emergencial. Então, 

acabamos trazendo esse jornalismo mais para a área da saúde e também mostrar um 

panorama do que estava acontecendo e qual era a nossa real situação, principalmente 

aqui no Amapá. O que mudou mais foi esse conteúdo especificamente para a área da 

saúde” (Entrevistado 10, 2020). 

 

Obtenção de informações 

 

Com base nas entrevistas, podemos inferir que, no período mais crítico da pandemia, os 

jornalistas tiveram mais dificuldade de obter informações, uma vez que durante a pandemia, 

foi proposto um menor contato social entre as pessoas, mais constante ainda durante o 
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período de lockdown, que aconteceu no estado tudo. Portanto, esta categoria nos levou à 

subcategoria maior dificuldade. De acordo com os entrevistados 1 e 8, apesar da colaboração 

dos telespectadores, obter informações ficou mais complicado.  

 

“Muito mais difícil, porque assim, um contraponto, a gente tem a colaboração de fora, 

mas, ao mesmo tempo, a gente depende dessa participação de acordo com o tempo da 

pessoa. Então, a gente precisou... o nosso deadline teve que ser uma coisa assim 

muito. A gente teve que pensar em várias possibilidades, por exemplo, se uma coisa 

cair, a gente tem a oportunidade de fazer outra: a gente dependia do tempo de outras 

pessoas e o tempo não funcionava de acordo com o tempo da redacção” (Entrevistado 

1, 2020). 

 

“De certa forma, sim, justamente por esse receio de receber a nossa equipe, em alguns 

momentos, o nosso único método de comunicação com essas pessoas era ligando ou 

através do Whatsapp, não deslocando a nossa equipe, e a partir do momento que a 

equipe não vai até o local, a gente não tem aquela comunicação visual do entrevistado. 

Então, esse contato somente por telefone torna as coisas um pouco mais difíceis. 

Muitas vezes, não conseguíamos falar nem por telefone, nem por mensagens” 

(Entrevistado 8, 2020). 

 

Telejornalismo na pós-pandemia 

 

Uma questão importante e que procuramos vislumbrar é como o telejornalismo será quando a 

pandemia e o distanciamento social acabarem. Será que os telejornais e suas produções serão 

como antes? A presente pesquisa mostra que haverá mudanças no telejornalismo local, mas 

nem tudo deve ser modificado, pois a utilização de vídeos caseiros deve continuar, pois já 

vinham ganhando espaço mesmo antes da pandemia e equipes de externa não devem ser 

substituídas e/ou diminuídas nas redações, pois a apuração é fundamental no processo 

jornalístico. 

 Para nove dos dez participantes da pesquisa, a utilização de vídeos caseiros, com 

entrevistas, imagens e até edição feitas pelos telespectadores, será uma “herança” da 

pandemia para o telejornalismo. Para as entrevistadas 2 e 4, esse aproveitamento de vídeos 

vai continuar, apesar de apresentar limitações. 

 

“Eu acredito que o suporte de imagens, ele vai continuar. A gente vai aproveitar muitas 

coisas do formato, porque virou esse novo normal. Dentro do telejornal, as entrevistas 

à distância deverão continuar, acredito que deverão. Mas a produção com entrevistas 
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pré-gravadas, ela limita um pouco, porque o repórter, quando ele vai ouvindo, ele vai 

conversando, vão surgindo mais dúvidas e, com aquele formato já fechado, nem 

sempre ele conseguia responder às dúvidas dele e avaliar se o conteúdo que ele estava 

passando, da forma como ele estava passando, era o melhor. Então, vai ficar uma 

grande lição daí, na verdade, de como a gente pode produzir melhor, mesmo dentro da 

redacção” (Entrevistada 2, 2020). 

 

“Eu acredito que a equipe vai estar mais presente, mas essa forma que nós 

descobrimos que é possível a gente fazer esse determinado material, de mandar vídeo, 

por exemplo, a gente não vai descartar algo que é positivo. Presencialmente, claro, é 

muito melhor, a equipe está ali com microfone, com a câmera profissional, a resolução 

da imagem, a qualidade é melhor, até porque nem todos têm a prática de usar o 

celular, de filmar na horizontal e tal, que, para a televisão, fica ridículo, não é? Mas não 

vamos descartar” (Entrevistada 4, 2020). 

 

 O entrevistado 7 acrescenta que os aplicativos de conversa, que permitem a entrevista 

à distância, também devem continuar sendo usados no pós-pandemia. 

 

“Eu acho que esse novo formato veio para ficar. Era difícil a gente ver uma matéria, um 

VT (Videotape) com os vídeos. Geralmente quando isso acontecia, as redações 

captavam das redes sociais algo bem específico porque não tinha jeito, por conta da 

segurança. Mas agora os vídeos selfies vieram para ficar […]. Vai ter, de fato, uma 

entrevista desses vídeos, acredito também que aquelas entrevistas com Skype e outros 

aplicativos, a gente vai ter com mais intensidade; eu acho que esse é um formato que, 

de fato, veio para ficar e não tem como mais voltar atrás” (Entrevistado 7, 2020).  

 

Apesar disso, todos dizem que a equipe de exterior é insubstituível. 

 

“Nesse momento não. É aquela coisa, se houver uma necessidade de se fazer com 

esses recursos tecnológicos, que estão disponíveis para a gente hoje, façamos, não é? 

Mas podendo fazer isso da forma tradicional, na rua, sentindo o calor da coisa, eu acho 

que isso, sim, é insubstituível” (Entrevistado 3, 2020). 

 

“Eu acredito que não. Não tem possibilidade. Porque, assim, existem situações e 

situações, pautas e pautas. A gente, eu acredito que o trabalho do celular, nossa 

checagem, uma ligação, uma chamada de vídeo não substitue o nosso contato, a nossa 

ida nas terras, nossa checagem in loco; não substituem porque a gente consegue 
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apurar como maior qualidade, com maior facilidade” (Entrevistado 1, 2020). 

 

“Não substitui. Ele ajuda, contribui para a sua produção, ele pode vim somar de alguma 

forma, mas jamais vai substituir a presença do repórter, do olhar do repórter. Jamais 

porque, a partir do momento que você recebe apenas um vídeo de uma fonte que lhe 

passa a informação, ela está passando a informação dela, você não está lá para 

averiguar se realmente confirmam todas as informações, então, o repórter precisa ir in 

loco, quando ele vai, ele sempre descobre algo a mais, ele consegue investigar, porque 

ele tem esse olhar mais crítico” (Entrevistada 6, 2020). 

 

 Finalmente, questionados sobre a possibilidade de haver uma diminuição no quadro de 

funcionários das redações por parte dos donos das emissoras, os participantes da pesquisa 

mostraram alguma dúvida. Dois deles, inclusive, relataram que existe receio entre os 

profissionais da área e, até, que isso já estaria acontecendo. 

 

“Acho que existe sim, inclusive já está acontecendo em algumas empresas, já estão 

reduzindo a quantidade de pessoas, economizando, mantendo servidores em casa” 

(entrevistado 9, 2020). 

 

“Acho que sim! Inclusive os meus colegas ficaram temerosos quando ficamos sem fazer 

externa, durante o mês de março. Mas isso é só uma alternativa, pois a qualidade e a 

experiência do presencial são muito melhores” (Entrevistada 4, 2020). 

 

 A pergunta também gerou dúvida em alguns, como o entrevistado 3, que não sabe ao 

certo o que esperar do telejornalismo após a pandemia. 

 

“Olha, essa é uma pergunta que vou ficar lhe devendo a resposta (risos) porque eu não 

tenho certeza sobre isso, sobre o que vai acontecer nesse sentido. Mas eu imagino 

assim: particularmente, eu acredito muito na mão de obra humana, na sua capacidade 

de produção, então, se eu e meu colega, como profissionais que somos, vamos dizer 

assim, não sei se o termo (jornalista) seria indispensável, mas fundamental para 

exercer determinada tarefa, é um talento, então porque vou abrir mão disso? 

“(Entrevistado 3, 2020). 

 

No entanto, a maior parte dos entrevistados, apesar de a possibilidade existir, não 

acredita que deverá acontecer, pois resultaria em perda de qualidade, o que levaria os donos 

das emissoras a refletirem sobre isso. 
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“Olha, pode ser que pensem, agora como falei, tem  a questão orçamentaria 

também e aqui no Amapá é muito movido também pela questão do dinheiro, 

as emissoras são autossustentáveis, elas têm que vender mídia, então, 

acaba pesando no bolso essa questão porquê não é uma filial, não recebe 

recursos para funcionar, então, o custeio é do próprio empresário. […] 

Pensando por esse lado, alguns (donos de emissoras) podem querer reduzir 

(a quantidade de funcionários). Agora,  tem a questão do dinamismo, do 

jornalismo comprometido com a verdade, com os dois lados da informação, 

isso que não pode ser comprometido, pelo menos é o que eu penso, imagino 

que os empresários devem pensar dessa forma “(Entrevistado 10, 2020). 

 

“As redações de TV já foram enxugadas. A gente já trabalha, hoje, com 

profissionais que conseguem fazer múltiplas coisas. Já teve essa mudança 

de perfil. É possível enxugar mais? Sempre é. A questão é... É viável? Não” 

(Entrevistada 2, 2020). 

 

“Na minha opinião, não” (Entrevistada 5, 2020). 

 

Considerações Finais 

 

Esta pesquisa surgiu de uma inquietação, pois as mudanças no telejornalismo foram 

perceptíveis desde o início da pandemia, desde a parte estética até o modo de produção e 

exibição dos conteúdos. Portanto, um mergulho nessas mudanças era necessário. A partir da 

revisão bibliográfica e do estudo de caso, pudemos perceber que houve algumas alterações na 

forma de produção de telejornais em Macapá, pois algumas características específicas do 

jornalismo de TV (que está na internet também), como a imagem do repórter na tela e as 

entrevistas in loco, foram substituídas por profissionais aparecendo de máscara, longe dos 

entrevistados, ou entrevistando de dentro da redação via internet. 

 Mas as mudanças vão além disso. Sabemos que o telejornalismo já vinha utilizando a 

tecnologia digital, a internet e as mídias sociais para produzir e exibir conteúdos e para manter 

interatividade com os telespectadores. Porém, esse uso aumentou e foi essencial para a 

produção e fechamento dos telejornais de Macapá. Com uma responsabilidade enorme de levar 

informações aos telespectadores em quarentena, tendo que manter isolamento social, as 

ferramentas tecnológicas foram fundamentais para o telejornalismo local. 

 Podemos inferir que, mesmo quando a pandemia acabar, o jornalismo colaborativo no 

Amapá poderá permanecer com um formato similar ao utilizado durante pandemia, com 
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telespectadores produzindo suas entrevistas longe dos repórteres, com entrevistas a distância. 

Mesmo com os participantes da pesquisa afirmando que as equipes de externa são 

insubstituíveis, não sabemos, ao certo, se as ferramentas tecnológicas vão diminuir a ida do 

repórter ao local dos acontecimentos. Somente o futuro e a observação desse futuro vão nos 

dizer. 

  Temos a consciência de que esta investigação foi apenas um passo para conhecermos 

as consequências da pandemia de Covid-19 no telejornalismo da cidade de Macapá. Ainda 

existem muitas possibilidades e necessidades de pesquisa nessa área, como analisar a 

qualidade das produções veiculadas e/ou o que os telespectadores acham dessas mudanças. 

Certamente, outras incursões devem ser realizadas nesta seara. 
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Resumo 

Este artigo argumenta que o livro Holocausto Brasileiro:  Genocídio - 60 mil mortos no maior 

hospício do Brasil (2013), de Daniela Arbex, representa não apenas uma narrativa oriunda do 

jornalismo literário, mas também um monumento literário de biografemas das vidas perdidas 

no hospital psiquiátrico Colônia, na cidade brasileira de Barbacena, Minas Gerais. Como base 

teórica, aborda-se os seguintes autores: Barthes (1989), Derrida (2011) Le Goff (1990) e 

Schwarczle (2019). Aplica-se o método de abordagem segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 

106), de forma a valorizar  a abstração por trás da análise. Considera-se a segunda etapa 

proposta por Bordini (2006), que tensiona os valores socioculturais abordados pela obra, levando 

em consideração o autor como indivíduo. No hospital psiquiátrico de Barbacena estima-se que 

tenham morrido 60 mil pessoas. Afastando-se da estrutura de eventos e personagens marcantes 

para os eventos, a autora reconstrói o hospital psiquiátrico pelas margens, captando seus 

contornos nas vidas de personagens “menores”, que não figurariam em páginas e registros 

oficiais. É com os biografemas extraordinários que Daniela Arbex se ocupa, e é com eles que 

escreve seu monumento: lembranças de dias de trabalho de funcionários, memórias de infância 

(onde o horror do Colônia passava despercebido), descobertas de perdas irreparáveis e 

tentativas diárias de curar feridas. Entre finais felizes e tristes, os biografemas pessoais e 

coletivos são construídos neste museu jornalístico, um documento histórico contado por meio 

de narrativas humanas. 

Palavras-chave: Jornalismo literário. Monumentos. Biografias. Holocausto Brasileiro. Daniela 

Arbex. 
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Literary Journalism as a Written-down Monument: Daniela Arbex’s “Brazilian 

Holocaust” 

 

Abstract 

This paper argues that the book Brazilian Holocaust: Genocide - 60,000 dead in the largest 

mental hospital in Brazil (2013), by author Daniela Arbex, represents not only a literary 

journalistic narrative, but also a literary monument to the multiple ‘biographies’ of the lives lost 

in the Colonia psychiatric hospital, in the Brazilian town of Barbacena, Minas Gerais. As a 

theoretical basis, the following authors are addressed: Barthes (1989), Derrida (2011) Le Goff 

(1990) and Schwarczle (2019). Lakatos and Marconi (2003, p. 106), ‘approach method’ is 

applied in order to value the abstraction behind the analysis. The second stage proposed by 

Bordini (2006) is employed, as it tensions the sociocultural values addressed by the book, taking 

into account the author as an individual. An estimated 60,000 people died in the Barbacena 

psychiatric hospital. The author rebuilds the psychiatric hospital from its margins, capturing its 

contours in the lives of "minor" characters, who would not figure on official pages and records. 

Daniela Arbex occupies herself occupies herself with these extraordinary biographies. Each of 

them build a written-down monument that explores a number of memories from those: childhood 

memories (when the horrors of the hospital went unnoticed), discoveries of irreparable losses 

and daily attempts to heal wounds. Between joyful and dismal endings, personal and collective 

biographies are assembled in this journalistic museum, a historical document told through 

human narratives. 

Keywords: Literary Journalism. Monuments. Biographies. Brazilian Holocaust. Daniela Arbex. 

 

Introdução 

  

Este artigo argumenta que o livro Holocausto Brasileiro:  Genocídio - 60 mil mortos no maior 

hospício do Brasil (2013), de Daniela Arbex, representa não apenas uma narrativa do jornalismo 

literário, mas também um monumento literário de biografemas das vidas perdidas no hospital 

psiquiátrico Colônia, na cidade brasileira de Barbacena, em Minas Gerais.  

Partindo de uma pesquisa básica estratégica e da noção do monumento como 

arquivamento (Derrida, 2001) e construção de uma verdade histórica, dita oficial, serão 

analisadas as tentativas de resgatar algumas das vidas perdidas na tragédia de Barbacena. A 

obra utiliza-se de biografemas – trechos da vida selecionados e reconstruídos por quem escreve 

– para resgatar vidas que, de outro modo, seriam esquecidas pela história oficial. 

  Para isto, como base teórica, aborda-se os seguintes conceitos: os biografemas segundo 

Barthes (1989), o arquivo para Derrida (2011) e o monumento histórico e narrativo com base 

em Le Goff (1990), Derrida (2011) e Schwarczle (2019). Metodologicamente, aplica-se o método 

de abordagem segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 106), de forma a fazer uma “(…) abordagem 

mais ampla, em nível de abstração mais elevado, dos fenômenos da natureza e da sociedade”. 

Considera-se a segunda etapa proposta por Bordini (2006) para pesquisas em estudos culturais 
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e literários, a saber: exploração dos valores socioculturais que abordados pela obra, levando em 

consideração o autor como indivíduo. Questões referentes à gramática ou semântica não fazem 

parte desta proposta metodológica de análise literária. 

  A obra de Daniela Arbex vem ganhando notoriedade desde seu lançamento, tendo sido 

revisitada até pelo cinema, por meio do documentário homônimo produzido pela HBO em 2016. 

Em junho de 2021, em parceria com o Canal Brasil, o serviço de streaming Globoplay estreou a 

minissérie de dez episódios intitulada “Colônia”, que tem como base o livro em questão, escrito 

por Arbex. 

  Holocausto Brasileiro: Genocídio - 60 mil mortos no maior hospício do Brasil (2013) possui 

14 capítulos curtos que mesclam discursos de forma transversal: depoimentos de sobreviventes 

com elementos documentais, recriando vidas invisíveis nas palavras vivas – e cristalizadas – das 

páginas. As fotografias de Luiz Alfredo, espalhadas por todo o livro e iniciando cada capítulo em 

página dupla, abrem um rasgo no presente e empurram quem lê para os pátios do Colônia. 

Muitas daquelas pessoas, mesmo sem sequer terem nomes ou serem mencionadas nas páginas, 

encaram quem lê com a ferocidade do fantasma que implora a Hamlet, antes de partir: “Adeus! 

Lembra-te de mim!”. 

Ao construir essa estrutura múltipla, a autora não apenas vai além do discurso jornalístico 

padrão, mas alcança um público maior, abrindo novos horizontes de sensação e interpretação, 

seja através da curiosidade ou do choque. Essa é a própria definição do jornalismo literário, que 

para muitos pesquisadores sequer se diferencia do jornalismo (Castro, 2010). 

 

Barbacena e Hiroshima: Construindo um Monumento 

 

“Descansem em paz. Nós não repetiremos 

o mesmo erro novamente” 

- Cenotáfio Memorial de Hiroshima 

 

Os dois eventos — Barbacena e Hiroshima — convergem no fato de que, em nenhum 

deles, o número de mortes pode ser estimado com precisão. No campo de concentração de 

Barbacena houve uma aliança entre a ausência de registros de uma população considerada 

inteiramente descartável (a loucura não é, afinal, um rótulo para os indesejados?) e uma 

organizada rede de desaparecimento desses cadáveres em valas comuns, faculdades de 

medicina e toneis de ácido (Arbex, 2013).   

Como contar estes mortos? Como registrá-los, salvá-los do esquecimento, do 

apagamento na história? Se não há corpos a contar, como calcular? No caso de Hiroshima e 

Barbacena, há locais físicos que servem de monumento das tragédias. O domo Genbaku, que 

estava dentro do epicentro e se manteve de pé, bem como o próprio complexo de Barbacena e 

o Museu da Loucura aberto no local, concentram os mortos e lembram aos vivos o que se passou 

ali.  
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Tanto Barbacena quanto Hiroshima convergem em um ponto: suas proporções são tão 

grandes, em número e terror, que torna-se impossível a evocação de uma única memória para 

salvá-los do esquecimento. Aqui a memória é uma função humana ativa de evocar o passado, 

retendo, arquivando e gravando aquele momento que se foi, salvando-o objetivamente do 

apagamento total (Chauí, 2000). Não se trata, portanto, de uma simples evocação do passado, 

mas da construção de um objeto – algo externo e desligado da subjetividade – na qual os 

indivíduos, envolvidos ou não, reencontrem as narrativas, as pessoas e, principalmente nos 

casos deste trabalho, as dores. Mais ainda, a psicóloga Ecléa Bosi (2006, p. 407) explica que as 

memórias coletivas são memórias individuais e as memórias individuais são memórias coletivas.  

Em Hiroshima, o Domo Genbaku (原爆, bomba atômica em japonês) estava localizado em 

um importante distrito comercial e, após a exposição, tornou-se um centro cultural. Em 6 de 

agosto de 1945, data do bombardeio estadunidense, o domo estava a apenas 150 metros do 

epicentro da bomba, detonada 600 metros acima do solo, e foi a única construção que 

permaneceu de pé no epicentro. A estrutura foi conservada exatamente como ficou após a 

explosão, sendo hoje parte do Parque Memorial de Hiroshima. Em dezembro de 1996, o Domo 

Genbaku foi inscrito na Lista do Patrimônio Mundial da Humanidade, da Unesco, por “simbolizar 

o tremendo poder destrutivo que a humanidade pode desenvolver, por um lado, e também nos 

lembrar da esperança de um mundo de paz perpétua” (UNESCO, [s.d.]). 

Foi também em 1996 que foi inaugurado, dentro do complexo do Centro Hospitalar 

Psiquiátrico de Barbacena (CHPB), o Museu da Loucura. Localizado em um pequeno prédio com 

uma torre, entre dois dos pavilhões, que encarceraram milhares de pessoas, o museu reúne 

documentos, roupas, objetos, fotografias, material audiovisual e reportagens sobre o antigo 

Colônia. Antes funcionando como centro administrativo e local de experimentos perversos com 

os internos, o prédio funciona hoje como um centro de memória, um monumento que imortaliza 

as dores individuais e coletivas, sem esconder ou amenizar até mesmo as piores atrocidades, 

como as vendas ilegais de corpos de internos para universidades e as lobotomias realizadas 

indiscriminadamente durante décadas. 

Porém, indo além da salvaguarda da memória de um evento, todo monumento também 

tem como objetivo a construção de uma verdade. Afinal, se todo monumento é um documento 

de algo, ele não é neutro. Há em todo material histórico, de uma roupa a um museu, de uma 

fotografia a um mausoléu, um “inconsciente cultural”, como diz o historiador Jacques LeGoff: 

 

O documento não é inócuo. É antes de mais nada o resultado de uma montagem, 

consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade que o produziram, mas 

também de épocas sucessivas durante as quais continuou a viver […] Resulta do esforço 

das sociedades históricas para impor ao futuro – voluntária ou involuntariamente – 

determinada de si próprias. No limite, não existe documento-verdade. Todo documento é 

mentira. (Le Goff, 1990, p. 399)  
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Cabe, portanto, ao estudar a história, despir-se de ingenuidade e, portanto, estar pronto 

para “desmontar, demolir esta montagem, desestruturar esta construção e analisar as condições 

de produção dos documentos-monumentos” (ibid). Essa montagem do monumento-verdade 

tanto pela sociedade que o viveu, quanto a que o sucedeu, traz à discussão, mais do que a 

própria noção de verdade histórica, a noção de domínio dessa história. O pensador francês 

Jacques Derrida adiciona a essa noção de memória instituída a ideia do arquivo. 

O arquivo é a semente de uma genealogia da verdade, nos diz Derrida. A palavra vem 

de arkhé, termo grego que designa uma força primeira, primitiva, e também do arconte, 

magistrado que tinha sob sua tutela os documentos oficiais de uma cidade. Esses guardiões não 

possuíam apenas a responsabilidade pela conservação dos papeis, mas da sua interpretação. 

Portanto, os arcontes “tinham o poder de interpretar os arquivos”, que, sob aquela tutela e 

aquele teto, evocavam a lei (Derrida, 2001, p. 13). Sem uma localização e proteção oficiais, 

então, um documento, malgrado sua autenticidade, não possuía validade, e é este o cerne da 

autoridade de museus e monumentos fúnebres. Eles estão ali domiciliando e conferindo verdade 

a um evento ou fato, a partir da decisão de um indivíduo que primeiro se apoderou deles. 

Construir um monumento é, portanto, chegar primeiro na história, tornar-se o “primeiro 

arquivista”, que “institui o arquivo como deve ser, isto é, não apenas exibindo o documento, 

mas estabelecendo-o” (Derrida, 2011, p. 73). O primeiro historiador/arquivista (e aqui calha que 

o substantivo seja majoritariamente masculino) lê, interpreta, classifica e institui a memória, 

construindo a imagem do passado que permanecerá para as gerações futuras. 

Compreende-se que os registros históricos são contados pela perspectiva dos vencedores. 

As ruínas e corpos são documentos e testemunhas – portanto, objetos e também sujeitos – de 

uma devastação. Aqui, contudo, cabe uma diferenciação: que é a da relevância mundial desta 

devastação. Um evento compreendido pela Historiografia como grandioso, como o caso do 

bombardeio de Hiroshima atrai indubitavelmente a atenção de interessados em ser o primeiro 

arconte ou arquivista, e relegar ao mundo sua versão da história. O mesmo, porém, não pode 

ser dito de eventos considerados de menor importância pelo registro oficial, ainda que sua carga 

de destruição, numericamente falando, tenha sido tão grande quanto. 

No hospital psiquiátrico de Barbacena estima-se que tenham morrido 60 mil pessoas. O 

psiquiatra italiano Franco Basaglia (1924-1980), um dos grandes nomes da luta antimanicomial 

no mundo, visitou o local em 1979 e disse: “estive hoje num campo de concentração nazista. 

Em lugar nenhum do mundo presenciei uma tragédia como esta” (Arbex, 2013, p. 207). 

Contudo, foi somente na década de 1980, após quase um século de funcionamento, que o 

Colônia começou a ser, gradualmente, desativado. E foi somente no final de 2007 que uma 

cristalização dessa dolorosa memória começou a ser pensada. Um “Memorial das Rosas” no 

terreno de 8 mil metros quadrados do cemitério adjacente ao hospital, idealizava a preservação 

da memória coletiva de Barbacena, prevendo uma passarela suspensa, que preserva os túmulos. 

Considerado um potencial marco na luta antimanicomial brasileira, o projeto, contudo, até hoje 

não saiu do papel (Arbex, 2013). 
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Percebe-se como a documentação por meio de arquivos visuais — monumentos — nos 

dois casos é distinto. Enquanto o Parque Memorial da Paz de Hiroshima – construído em 1954, 

menos de 10 anos após o bombardeio – é hoje tombado como Patrimônio da Humanidade pela 

UNESCO, o Memorial de Barbacena, por sua vez, nunca chegou a ser erguido, mesmo um século 

depois da abertura do hospital psiquiátrico.  

Sendo impossível contar com uma versão oficial dessa memória, cristalizada num 

monumento-verdade, que sirva de cenotáfio, de lamento oficial de todo um país, corre-se o risco 

de matar essas pessoas duas vezes, primeiro na carne, depois na história (Schwarcz, 2019). 

Resta, então, outra opção: recriar essa memória, pois se não é possível uma voz oficial que fale 

por todos, que sejam resgatadas todas as vozes possíveis. O livro de Arbex é, portanto, não 

apenas produto do jornalismo literário, mas um monumento histórico, que serve de registro 

narrativo de vidas marcadas pelos eventos transcorridos em Barbacena.  

 

Escrevendo um Monumento: O Colônia 

 

Quando começou a apurar o passado do Hospital Colônia – para uma série de reportagens no 

jornal Tribuna de Minas, em 2011, a jornalista Daniela Arbex não imaginava que entraria de 

corpo e alma em um mundo tão terrível, mas sabia que tinha de fazê-lo: “Quando comecei, não 

tinha noção da dimensão que esse livro iria ganhar e de sua importância histórica. Só sabia que 

precisava contar essa história” (Morais, 2019, [s. d.]). 

A mesma sensação de necessidade e incerteza atravessou o repórter fotográfico Luiz 

Alfredo e o jornalista José Franco. Ao chegarem aos portões do Colônia, em abril de 1961, para 

apurar uma matéria para a icônica revista O Cruzeiro, o fotógrafo indaga enquanto eram 

conduzidos à entrada do hospital: “mas o que será que existe aqui de tão grave?”.  

 

Quando as correntes que guardavam a porta de acesso ao pátio foram destrancadas, os 

olhos acostumados a tantas tragédias não puderam acreditar na cena que se desenhava. 

[…] A primeira imagem que veio à cabeça de José Franco foi o inferno de Dante. […] Já 

Luiz Alfredo […] decidiu registrar tudo que a lente de sua câmera fosse capaz de captar 

[…] A miséria humana escancarada diante da sua máquina. Jamais havia flagrado nada 

parecido. (Arbex, 2013, pp. 169-172) 

 

 O trecho do livro de Arbex recria a ida e a estada de Luiz Alfredo e José Franco ao Colônia 

depois de uma extensa pesquisa que envolveu não apenas documentos, mas as próprias vozes 

dos envolvidos. Após uma conversa com o repórter fotográfico, em 2011, quando as fotos já 

completavam meio século, Arbex se encontrou com ele, para resgatar as memórias dos 

sobreviventes cristalizadas em aproximadamente 300 fotos, que ela mesma diz terem sido o 

“pontapé inicial à minha investigação” (Arbex, 2013, p. 191). 
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Assim, as fotos (e o fotógrafo) foram apenas o início de uma investigação muito mais 

profunda, que pretendia não apenas contar ou ilustrar, mas materializar a tragédia – uma Shoah1 

genuinamente brasileira – do Colônia “pelo olhar dos sobreviventes e de suas principais 

testemunhas”, mumificadas em cada uma daquelas imagens. Indo além da historiografia dita 

oficial, colhendo depoimentos de autoridades e outras figuras de destaque, Arbex buscou 

resgatar os relatos dos pacientes para além dos registros fotográficos. 

Não se trata aqui de fazer uma crítica aos modos de fazer história ou documentação, mas 

de apontar formas de dar vez às vozes mudas de uma tragédia, que em grande número e pouca 

importância, são retirados de cena, deixados nos bastidores de fotografias e estatísticas. Arbex 

é pródiga nisso, selecionando algumas dezenas de personagens dentre ex-funcionários, médicos, 

jornalistas, familiares, amigos e, claro, ex-internas e internos. Trata-se de uma seleção de 

ruínas, buscando saber quais pedaços do que um dia foi o terror de Colônia ainda sustenta uma 

nova construção, menor, mais frágil, mas que precisa evocar a mesma força de antes. A autora 

busca as vozes que ainda falam, dentre os milhares que foram engolidos pelo silêncio do 

passado, como Antônio Gomes da Silva, que passou 21 dos 34 anos internado em completo 

silêncio: “Por que você não disse que falava?”, perguntaram. “Uai, nunca ninguém perguntou” 

(Arbex, 2013, p. 33). 

Existem também as histórias que trazem outra perspectiva além da tragédia, como a de 

Luiz Felipe Carneiro, “o único homem que amou o Colônia”. Carneiro é neto do administrador do 

hospital e nasceu dentro das paredes do lugar, conforme narra o terceiro capítulo do livro. 

“Apesar de ter nascido no hospício, berço de uma tragédia silenciosa, seus olhos de criança 

pouco puderam ver. Hoje, entende por que ninguém consegue enxergar o Colônia através do 

seu olhar e muito menos amá-lo como ele” (Arbex, 2013, p. 44). 

A luta para edificar esse monumento, contudo, não é apenas contra a escassez de 

material, mas com o excesso de tempo. Antônio Gomes da Silva tem, hoje, quase oitenta anos. 

Dos milhares de ex-internos, restam hoje menos de 200, muitos em idade avançada. Demorasse 

mais alguns anos para começar seu trabalho, a autora talvez não os alcançasse. Daniela Arbex 

faz com o passado uma estrutura de arame em suas páginas, que tece relatos como se fossem 

tecidos. Com base em Bispo (2015), percebe-se que relatos de origens diversas fazem retalhos 

diferentes: múltiplas cores, tamanhos, combinações, profundidades e estados de conservação. 

Essa estrutura, este arame que sustenta e une tudo junto, é o jornalismo literário. 

Dentre as ferramentas que o jornalismo literário se utiliza, a que mais parece ser 

relevante neste momento é o “biografema”. Retirado da teoria de Roland Barthes (1989), o 

“biografema” é um traço de uma vida, selecionado como uma carta de um baralho de cartas; 

um pedaço de um grande mosaico, que forma uma existência ao longe, mas que não deixa de 

ter sua beleza ao ser visto, só, contra o sol da individualidade de cada um. Afinal, parte-se do 

princípio, ao começar qualquer obra, que é impossível cobrir toda uma vida. Não há história sem 

seleção. A própria discussão inicial deste trabalho prova isso, dado que Hiroshima é um traço 

 
1 Shoah (  ׁשֹוָאהem hebraico) significa catástrofe, e é utilizada para se referir ao extermínio nazista, tendo 
em vista que a palavra holocausto, em grego, indica uma oferenda queimada em homenagem aos deuses. 
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mais conhecido na grande biografia ocidental, enquanto o Hospital Colônia de Barbacena não, e 

só agora vem à tona, graças aos esforços de Arbex. 

Narrar uma vida – ou uma série delas – não é diferente. É preciso selecionar e, então, 

criar uma teia que depende da subjetividade e sensibilidade de cada autor, que seleciona os 

momentos que lhe parecem relevantes, e os transformam “em signos abundantes de 

significações que reconstituem a escrita biográfica por meio da fragmentação do sujeito” (Bartz, 

2014, p. 9). 

O biografema é, portanto, uma roupagem ficcionalizada de um dado ou fato da vida, já 

que não há biografia sem algo factual (Bartz, 2014). Graças a essa roupagem, cada registro 

biográfico torna-se único, como um único lado de um cristal, cujas faces têm diferentes 

propriedades que refletem a luz de maneiras diferentes, conforme eles são posicionados 

(Calvino, 1986). Bartz (2014) faz ainda a diferenciação entre biografemas fatais e biografemas 

extraordinários: os fatais evocam uma predestinação, com traços inatos e uma certa 

configuração cósmica que favorece o retratado, os extraordinários apresentam facetas mais 

humanas, incluindo falhas e erros.  

Biografemas fatais servem para erguer monumentos a grandes figuras, estátuas 

equestres literárias a conquistadores, estadistas, generais, vencedores. Os monumentos 

erguidos neste trabalho são de pessoas invisíveis, que morreram sós em um oceano de outros 

solitários. Seria melhor que seus biografemas fossem chamados fatais, mas não. Se há algum 

recorte de vida que serve a essas histórias é o biografema extraordinário, justamente por sua 

simplicidade, delicadeza e, principalmente, fragilidade. 

É com os biografemas extraordinários que Daniela Arbex se ocupa, e é com eles que 

escreve seu monumento: lembranças de dias de trabalho de funcionários, memórias de infância 

(onde o horror do Colônia passava despercebido), descobertas de perdas irreparáveis e 

tentativas diárias de curar feridas. Entre finais felizes e trágicos, os biografemas são construídos 

neste museu jornalístico, neste monumento literário, um documento histórico contado por meio 

de narrativas humanas. 

 

Considerações Finais 

 

A partir da pesquisa realizada neste artigo, conclui-se que o livro Holocausto Brasileiro:  

Genocídio - 60 mil mortos no maior hospício do Brasil (2013), de Daniela Arbex, é uma 

importante tentativa de (re)produzir biografemas nacionais e históricos. A obra ultrapassa as 

definições de jornalismo literário, tornando-se um monumento escrito de histórias pessoais e 

coletivas. Ao focar-se em fatos grandes, bem como em detalhes “desimportantes”, por meio da 

coleção de pequenos trechos da vida de pessoas “comuns”, e também pelas vozes daqueles que 

com eles viveram, o livro faz com que esses biografemas fatais deixem como registro um alerta 

para o futuro: lembrar para jamais esquecer. 

Afastando-se da estrutura de eventos e personagens marcantes para os eventos, Arbex 

reconstrói o hospital psiquiátrico pelas margens, captando seus contornos nas vidas de 
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personagens “menores”, que não figurariam em páginas e registros oficiais. A linguagem da 

autora, com tons líricos e descrições que beira a ficção diminuem o tom “historiográfico” da sua 

empreitada, mas não tiram dela a força de registro. Embora suas personagens não sejam os 

responsáveis pelo início ou pelo fim do Colônia e sua tragédia, foram pegos no seu meio, quase 

sempre indefessos, e tornaram-se parte integrante não apenas do que o hospital psiquiátrico 

foi, mas do que resta dele para contar. 

  Compreende-se que este artigo tem limitações. A escolha por não investigar os aspectos 

linguisticos e semânticos da narrativa pode ter ocasionado uma interpretação menos detalhista 

e mais abstrata por parte dos autores. Crê-se que uma abordagem linguisticamente sistemática 

seja capaz de trazer resultados ainda mais completos e, quiçá, complexos. No entanto, ressalta-

se a intenção de dar prosseguimento à esta pesquisa tomando como base uma nova abordagem 

metodológica e uma análise literária comparativa.  

Finalmente, destaca-se que a iniciativa de Arbex – bem como de tantos outros que 

utilizam as ferramentas do jornalismo literário para recontar e reconstruir eventos traumáticos 

de seus países – é apenas um primeiro passo no resgate dos biografemas históricos, e não isenta 

os poderes estaduais ou federais de seus papéis fundamentais na preservação da memória 

nacional, seja ela sobre derrotas ou êxitos. Com sorte, manifesta-se o desejo de que, de maneira 

efetiva, afetiva e sensível, as biografias registradas por Daniela Arbex sejam lembradas por anos 

afim, impulsionando um futuro que conserve as memórias do passado, sejam elas de dor ou de 

alegria. 
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