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RESUMO

O presente trabalho tem como tema o sensacionalismo praticado nos blogs, sob o aspecto da 
ética do jornalista. O trabalho tem como objetivo geral identificar como se constroi, do ponto 
de vista ético, a narrativa apresentada pelo blog “O Câmera”; os objetivos específicos versam 
acerca das características do conteúdo do blog, no que se refere a tragédia e em relação aos 
critérios  de  noticiabilidade  formulados  pelos  teóricos  do  jornalismo.  Ao  tratar  o  tema 
sensacionalismo, o estudo utiliza como principais autores Márcia Franz Amaral, Rosa Nívea 
Pedroso,  Alberto Dines e  Danilo Angrimani.  O estudo tem como aparato metodológico a 
Análise  de  Conteúdo,  segundo  Fonseca  Júnior  e  Laurence  Bardin.  Diante  dos  objetivos 
traçados, o trabalho conclui, de acordo com os conceitos vistos que o blog cumpre o papel do 
jornalismo de informar,  mas  apresenta caráter  sensacionalista,  fazendo o leitor  questionar 
acerca  do  limite  ético  da  representação  social  da  tragédia  diante  da  ética  e  do  que  é 
estabelecido  pelo  Código  de  Ética  dos  Jornalistas  Brasileiros  e  documentos  referentes  a 
dignidade humana. 

PALAVRAS-CHAVE:  Sensacionalismo.  Tragédia.  Representação Social.  Código de Ética 
dos Jornalistas Brasileiros. Blog “O Câmera”.



ABSTRACT

The present work has as its theme sensationalism practiced in blogs, on the aspect of ethics of 
the journalist. The work has as main objective to identify how it builds, the ethical point of 
view, the narrative presented by the blog "O Câmera"; the specific objectives Versam about 
the characteristics of blog content, as regards the tragedy and for the newsworthiness criteria 
formulated by theorists of journalism. By treating sensationalism theme, the study uses as 
main  authors  Marcia  Franz  Amaral,  Pedroso  Rosa  Nivea,  Alberto  Dines  and  Danilo 
Angrimani. The study's methodological content analysis apparatus, according to Fonseca Jr. 
and Laurence Bardin. Given the stated objectives, the paper concludes, in accordance with the 
concepts  seen  that  blogging  plays  the  role  of  journalism  to  inform,  but  has  sensational 
character, making the reader wonder about the ethical limits of the social representation of the 
tragedy on ethics and that is established by the Code of Ethics of the Brazilian and documents 
relating to human dignity Journalists. 
KEYWORDS:  Sensationalism. Tragedy. Social representation. Code of ethics of Brazilian 
journalists. Blog “O Câmera”. 
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1. INTRODUÇÃO 

Não é  novidade  que  o  surgimento  da  internet  em meados  de  1969,  modificou  as 

formas de interação da sociedade. Tornando-se popular entre 2001 e 2003, o meio alcançou 

em pouco mais de três décadas aproximadamente mais de duzentos milhões de usuários, fato 

que refletiu predominantemente no modo de fazer jornalismo. 

Sendo um recurso tecnológico exaltado principalmente pela interatividade, esse meio 

trouxe  à  tona  a  acessibilidade  e  velocidade  na  transmissão  de  informações.  Com  a 

consolidação da internet  não  só como fonte de  informação,  mas como ferramenta  para a 

produção e disseminação de conteúdo, os meios de comunicação convencionais sofreram uma 

adaptação, tendo em vista a perda de audiência. 

Em consequência às mudanças relacionadas à interação social trazida pelo ambiente 

virtual,  o  jornalismo também sofreu modificações  no modo de produção e  construção da 

estrutura do seu conteúdo.  No caso específico dos  blogs,  esse meio acabou reproduzindo 

algumas características dos meios convencionais. Como é o caso do jornalismo tragédia, a ser 

exemplificado ao longo deste trabalho. 

Com a rapidez, abrangência e facilidade de informar, os blogs acabaram evidenciando 

aspectos como a imagem, neste caso específico, a imagem do fato jornalístico, que por sua 

vez, chega cada vez mais rápido ao público, quando não é propriamente produzido por ele. 

Como resultado da vivência em uma era totalmente dominada pelas novas tecnologias, as 

pessoas  estão  frequentemente  expostas  aos  meios  de  comunicação,  fato  que  passa  a  ser 

utilizado pelos blogs, que agem como meio de reprodução e construção de identidades. 

Diante desta realidade, nosso foco principal neste trabalho é a atuação dos veículos de 

comunicação, no que se enquadram os blogs, no que diz respeito à prática do sensacionalismo 

e à ética jornalística. Esta última, sendo estabelecida principalmente pelo Código de Ética dos 

Jornalistas Brasileiros. 

A tragédia como instrumento da notícia, pode se agravar quando nos deparamos com 

publicações de imagens de morte, como aquelas estampadas nas capas dos jornais. Corpos 

cobertos por sangue, e em total estado de decomposição. Publicações que evidenciam um 

“jornalismo  tragédia”,  pondo  em  dúvida  e  discussão  o  comprometimento  da  produção 

jornalística com a ética do cidadão. Nesse aspecto,  utilizaremos os seguintes teóricos que 

tratam  o  sensacionalismo,  como  Márcia  Franz  Amaral,  Rosa  Nívea  Pedroso  e  Danilo 
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Angrimani. 

O presente trabalho tem como objeto de estudo o blog da cidade de Mossoró/RN “O 

Câmera”,  caracterizado  pela  veiculação  frequente  de  conteúdo  policial,  principalmente 

notícias relacionadas à morte. 

Com isso, dentro da proposta do presente trabalho, formulamos a seguinte questão: Do 

ponto  de  vista  ético  como  é  construída  a  narrativa  do  blog  “O  Câmera”? Diante  disso 

podemos nos perguntar ainda quais as características presentes no conteúdo do blog.  

Este estudo busca também fazer uma análise, com base nas teorias do jornalismo e nos 

preceitos  da  cultura  da  internet,  acerca  dos  critérios  de  noticiabilidade  pensados  para  o 

jornalismo. Para isso, utilizaremos como base a Teoria do  Newsmaking a partir da ótica de 

Mauro Wolf e Nelson Traquina. 

Este estudo tem como objetivo geral verificar se o conteúdo apresentado pelo blog está 

em harmonia com os princípios éticos  estabelecidos  pelo Código de Ética dos Jornalistas 

Brasileiros  (CEJB),  bem  como  no  que  se  concerne  ao  princípio  da  dignidade  humana, 

presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Constituição Federal de 1988.

Temos como objetivos específicos averiguar o nível de atendimento dos critérios de 

noticiabilidade  por  parte  do  blog,  e  ainda,  identificar  quais  são  as  características 

preponderantes das notícias, principalmente às correspondestes ao tema “morte”, divulgadas 

pelo meio. Visando o entendimento do ambiente que configura o blog. 

Tendo em vista a utilização do sensacionalismo na imprensa, e a influência desta na 

formação  de  opinião  pública,  este  trabalho  mostra-se  pertinente  no  que  diz  respeito  à 

responsabilidade  do  profissional  do  jornalismo enquanto  mediador  social,  que  tem como 

matéria prima de seu trabalho, a realidade. 

O tema deste trabalho surgiu a partir de questionamentos em sala de aula acerca da 

veiculação de imagens de morte na internet, que supostamente teriam como função informar e 

que apresentam um conjunto de imagens e textos que supervalorizam a morte, sendo muitas 

vezes objeto de sensacionalismo e espetacularização. O tema é um tanto polêmico e sempre 

alvo de fervorosas discussões, no que se refere a real necessidade destas publicações. 

Diante dos altos índices de violência constatados nos últimos dois anos em Mossoró e 

região,  o  trabalho  se  mostra  de  fundamental  importância  para  a  reflexão  acerca  do 

comportamento dessa mídia – blogs, que absorvem a função de meio de comunicação com 
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grande representatividade (mediante os milhares de acessos). 

Atualmente,  podemos  encontrar  diversos  blogs  em  Mossoró  com  conteúdo 

predominantemente trágico, utilizando a tragédia como matéria-prima de suas notícias. Os 

blogs “O Câmera”, “O Câmera 2”, e “Passando na Hora” são os mais acessados da região, 

sendo representantes dessa forma de jornalismo. 

No âmbito acadêmico local, até então, o tema foi pouco explorado. No que se refere a 

trabalhos de conclusão de curso de Comunicação Social da Universidade do Estado do Rio 

Grande  do Norte,  apenas  dois  discutem o  jornalismo tragédia  na  imprensa  mossoroense. 

Bruna Williana da Silva, graduada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, 

no  ano  de  2012,  teve  como objeto  de  trabalho,  a  narrativa  melodramática  do  jornalismo 

tragédia.  No ano de  2013,  Anna Paula  Soares  Brito,  também graduada em Comunicação 

Social com habilitação em Jornalismo, apresentou trabalho cujo título era “As imagens na 

capa do jornal impresso: um estudo sobre o “gatekeeper”, que trata as imagens de morte nas 

capas dos jornais impressos de Mossoró. 

Ambos os trabalhos tiveram como foco apenas o jornalismo impresso da cidade de 

Mossoró. Sendo assim, coloca em evidência a importância deste estudo no que diz respeito à 

novidade,  por  se  tratar  de um trabalho que tem como objeto  de pesquisa o meio  digital, 

vastamente utilizado em nossa sociedade. Por isso, este trabalho detém grande capacidade de 

trazer novas informações acerca da discussão que permeia o jornalismo tragédia no âmbito 

digital. 

Em nível mais geral, a partir de pesquisa na internet, é raro encontrarmos trabalhos 

relacionados ao jornalismo e à tragédia voltados para a plataforma digital.  O máximo que 

podemos  encontrar  são  trabalhos  que  discutem  o  sensacionalismo  e  a  nova  plataforma 

paralelamente. Podemos concluir, a priori, que este tema surge como uma nova abordagem do 

assunto,  permitindo explanações futuras acerca da condição humana dentro do jornalismo 

policial.

Em decorrência, este tema torna-se pertinente para a área da comunicação social como 

um todo e principalmente para o jornalismo, pois traz à tona uma discussão ética cabível a 

atividade jornalística – levando em consideração a valorização da violência, tema sempre em 

pauta na sociedade. Ainda mais quando nos voltamos para os blogs, um dos meios digitais, 

cada dia mais utilizado. 

Considerando que diante da vulnerabilidade dos familiares das vítimas da tragédia, o 

comportamento do jornalista  e  dos meios  merece análise  rigorosa,  tendo em vista  que as 

informações e imagens publicadas nos blogs interferem nas relações sociais. 
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Em uma sociedade em que os meios de comunicação, como um todo possuem grande 

representatividade,  este  trabalho  traz  discussões  acerca  das  relações  entre  jornalismo  e 

público. Tal estudo pode contribuir para o entendimento do campo em que se encontram os 

aspectos existentes no que tange a ética e a violência. 

No âmbito social, ao nos depararmos com situações de superexposições de cadáveres, 

utilizando a  morte  para  o  espetáculo,  é  possível  nos  indagamos  acerca  da  função dessas 

imagens. Aquela imagem é realmente indispensável para a construção da notícia – objetivo 

maior  da  atividade  jornalística?  A discussão  se  estende,  ao  percebermos  os  efeitos  das 

imagens  diante  dos  familiares,  aqueles  que  se  encontram  vulneráveis  no  momento  do 

ocorrido, mas que mesmo assim se deparam com a publicação das imagens de seus parentes 

na internet. 

A prática  do  sensacionalismo  coloca  em evidência  um conflito  circunstancial  em 

relação aos aspectos éticos e morais da atividade jornalística. Sendo assim, merece cada vez 

mais atenção por parte das instituições com deveres sociais – como a própria universidade e 

os órgãos de defesa dos direitos humanos e cidadania. 

Levando em consideração as mudanças pelas quais passa a atividade jornalística frente 

às novas plataformas digitais, é de fundamental importância discutir  os conceitos éticos e 

morais  das  relações  sociais,  principalmente  na  prática  de  uma  profissão  que  influencia 

diretamente  na  vida  das  pessoas,  ressaltando-se  ainda  a  função  social  do  profissional  do 

jornalismo. 

Convenhamos que com a internet, houve uma expansão do direito de informar e de se 

informar. Essa discussão é fundamental para a compreensão desse processo pelo qual se pensa 

a liberdade de expressão interligada ao jornalismo, direito inegável em nossa sociedade. 

Para o melhor desenvolvimento deste projeto, dividimos o presente trabalho em quatro 

capítulos: O primeiro capítulo trata a tragédia e o sensacionalismo nas mídias, em particular a 

presença da violência no conteúdo jornalístico, ressaltando o conceito de  fait divers. Neste 

faremos  ainda  uma  abordagem  acerca  do  jornalismo  informativo,  demonstrando  suas 

especificidades e teorias que o regem, no caso, a Teoria do Newsmaking. 

O segundo capítulo do trabalho dissertará sobre o jornalismo praticado na internet, em 

específico,  no  ambiente  dos  blogs,  demonstrando as  especificidades  deste  meio  quanto  à 

produção  jornalística  ou  não,  enfatizando  a  produção  e  disseminação  de  imagens  e 

principalmente a construção da narrativa dos blogs.  O terceiro capítulo fará uma abordagem 

deontológica da prática do jornalismo, conceituando e relacionando ética e moral, por isso, 
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tendo como parâmetro o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos e a Constituição Federal de 1988. E o quarto capítulo será a nossa 

análise acerca do conteúdo do blog “O Câmera”, que trará também a metodologia utilizada. 

2. SENSACIONALISMO: A ESPETACULARIZAÇÃO DA NOTÍCIA

Ao longo da história da humanidade, o jornalismo foi se constituindo como prática de 

bastante  representatividade.  Exatamente  por  isso,  tão  criticada  e  alvo  de  discussões 

pertinentes. A escolha do que é noticiado e o modo como apresentar a notícia entre outros 

aspectos  referentes  à  construção  da  narrativa  jornalística,  sempre  foram  questionados, 

mediante a função social de construção da realidade do profissional da comunicação. 

Uma das práticas mais questionadas acerca do jornalismo é o que denominamos como 

sensacionalismo. Com o passar dos anos, esta prática foi se tornando cada vez mais comum na 

imprensa, passando a existir, inclusive, uma problemática acerca dos conceitos desse modo de 

se fazer jornalismo. A maioria desses conceitos referem-se a supervalorização de aspectos 

emocionais de uma matéria jornalística, que por si só, já possui certo grau de carga emotiva. 

Ana Lúcia Enne acredita que as práticas sensacionalistas da imprensa tenham sido 

influenciadas  por  algumas  matrizes  culturais  da  modernidade  ocidental,  relacionadas  ao 

período que engloba o fim do século XVIII e o decorrer do século XIX, sendo elas: folhetim, 

melodrama, pornografia, literatura fantástica e do horror, e do romance policialesco (ENNE, 

2007, p. 3). 

Nesse  sentido,  comprovadamente  ou  não,  tendo  suas  raízes  ligadas  às  classes 

populares, o sensacionalismo, como prática atrelada ao jornalismo, disseminou-se como uma 

espécie de “Jornalismo Popular” – como representação de uma cultura menos favorecida da 

sociedade. Este segmento tem como matéria-prima a exacerbação dos aspectos popularescos, 

o cotidiano dessas tais classes populares, em que há a substancial presença de aspectos como 

a morte, o sexo, a violência em geral e o exótico. 

A origem da  utilização  desse  tipo  de  conteúdo  ocorreu  na  França  e  nos  Estados 

Unidos, com os primeiros jornais impressos das capitais que traziam em suas páginas, notícias 

meramente  emotivas  e  de  caráter  espetacular.  Mas,  foi  no  final  do  século  XIX, 

especificamente  em New York,  que  surgiu  o  termo “Imprensa  amarela”,  quando  os  dois 

maiores jornais da cidade disputavam a preferência dos leitores. Na época, a principal “arma” 

dos veículos era a transformação das notícias em meros espetáculos, a serem consumidos pelo 

público massivamente, aumentando consideravelmente o lucro dos jornais. 
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No Brasil,  a  prática  ficou conhecida  como “Imprensa Marrom”,  por  influência  da 

língua francesa, para qual “marrom” significa procedimento não confiável.Segundo Danilo 

Angrimani “a expressão ‘imprensa marrom’ ainda é amplamente utilizada quando se deseja 

lançar suspeita sobre a credibilidade da publicação de um veículo” (ANGRIMANI, 1995, p. 

22). 

Apesar  do  início  e  predominância  do  sensacionalismo  no  jornalismo  impresso,  o 

gênero não estampou (ou estampa) apenas as capas de jornais, mas ao longo dos anos, foi 

ganhando pleno espaço nos programas televisivos de cunho policial. E mais recentemente, 

podemos perceber a presença do estilo dito sensacionalista de fazer jornalismo também no 

conteúdo dos blogs e sites, sendo produzidos não necessariamente por empresas jornalísticas. 

Quando se fala em jornalismo sensacionalista, imediatamente nos atentamos para a 

tentativa do veículo de comunicação de prender a atenção do leitor por meio da publicação de 

conteúdo com temas chocantes e exóticos, geralmente ligados a morte e a barbárie, utilizando-

se da exploração da emoção. 

Barbosa e Rabaça, no Dicionário da Comunicação, definem sensacionalismo como: 

Estilo  jornalístico  caracterizado  por  intencional  exagero  da  importância  de  um 
acontecimento, na divulgação e exploração de uma matéria, de modo a emocionar 
ou escandalizar o público. Esse exagero pode estar expresso no tema (no conteúdo), 
na forma do texto e na apresentação visual (diagramação) da notícia. O apelo ao 
sensacionalismo pode conter objetivos políticos (mobilizar a opinião pública para 
determinar  atitudes  ou  pontos  de  vista)  ou  comerciais  (aumentar  a  tiragem  do 
jornal). (...) 2. Qualquer manifestação literária, artística etc,. Que explore sensações 
fortes, escândalos ou temas chocantes, para atrair a atenção do público (BARBOSA; 
RABAÇA, 2001, p. 666). 

Rosa Nívea Pedroso possui inúmeros estudos acerca dessa prática. Nesse campo de 

atuação, a autora entende que a notícia sensacionalista se apresenta com um “grito escrito, 

sonoro ou visual, que difunde valores, conceitos, sentimentos e imagens do lado perverso da 

cultura”  (PEDROSO,  2001a,  p.4).  Pedroso  rotula  o  jornalismo sensacionalista  como uma 

atividade de identificação e exacerbação do caráter singular dos acontecimentos através do 

destaque, acréscimo ou subtração de elementos linguísticos, visuais (sonoros) ideológicos e 

através da repetição de temáticas que contém valores que se referem à violência, a morte e a 

desigualdade social (PEDROSO, 2001a, p.40).

Entre  as  regras  definidoras  da  prática  sensacionalista  de  produção  da  informação, 

segundo a autora, estão a intensificação; o exagero; a heterogeneidade gráfica; a valorização 

da  emoção  em detrimento  da  informação;  a  exploração  do extraordinário  e  do  vulgar,  a 

valorização de conteúdo ou temáticas isoladas e sem contextualização e produção discursiva 
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na perspectiva trágica, erótica, violenta, ridícula, insólita, grotesca ou fantástica; a gramática 

discursiva  fundamentalmente  no  desnivelamento  socioeconômico  cultural  entre  as  classes 

hegemônicas e subalternas, entre outras (PEDROSO, 2001a, p.32). 

Pedroso entende o sensacionalismo como uma atividade voltada para o popularesco, 

faz negócios com a divulgação de escândalos e  crimes.  Para a autora,  manchetes,  títulos, 

matérias e fotografias são mensagens pornográficas, reais, violentas e fortes como os fatos 

que as  reproduzem. O impacto da leitura revela,  segundo ela,  aspectos insólitos  e  cruéis, 

conteúdo que, nos jornais não sensacionalistas se relegam ao campo da curiosidade e das 

notas. 

Esta  característica  seria,  para  Rosa  Nívea  Pedroso,  uma  forma  de  o  veículo 

sensacionalista  dizer  “olha  aqui  o  que  eu  trouxe  para  vocês  verem”.  Nesse  sentido,  a 

manchete  do  veículo  sensacionalista,  que  atrai  a  um primeiro  momento,  faz  com que  as 

pessoas comprem os jornais e o olhem com admiração. O jornalismo sensacionalista, através 

de  um  discurso  de  violência,  mostra  o  cadáver,  mas  oculta  as  razões  da  criminalidade. 

Partindo desse princípio, a autora afirma: 

A repetição da unidade informativa violência (e seu julgamento impresso) gera um 
tipo de discurso social autoritário que contempla a tragédia do impulso agressivo do 
homem.  Viver  é  fatal,  mata.  A palavra  de  ordem  dos  jornais  popularescos  é  a 
repetição de que a vida é perigosa e os homens matam (e os jornais noticiam, por 
isso, e por isso mostram os maus). Ao repetir o mesmo enunciado a cada edição,  
realiza  o  culto  à  grandeza  da  violência  na  sociedade  (e  o  poder  justiceiro  do 
jornalismo) (PEDROSO, 1994, p. 38). 

Para Pedroso,  na leitura da notícia  excepcional,  grotesca,  erótica,  violenta,  o leitor 

libera a fisionomia própria dos seus sonhos, desejos, temores e horrores, quando “a projeção 

do sósia,  personagem do fato, permite a expulsão fora de si dos sentimentos de medo, mal, 

fatalidade, violação de tabus e leis, que estão obscuras em si” (PEDROSO, 2001b, p. 171). A 

leitura de notícias sensacionalistas nesse universo de faz-de-conta permite uma fuga, mesmo 

que passageira, da monotonia do cotidiano, sem emoções trágicas ou fortes; uma trégua nas 

preocupações; um relaxamento das tensões e opressões do dia-a-dia; uma experimentação de 

emoções sádicas e eróticas, segundo a autora.

Danilo  Angrimani  também desenvolve  um trabalho  bastante  amplo  em relação  ao 

sensacionalismo como uma prática da imprensa. Angrimani é autor da expressão “Espreme 

que sai sangue”, título de um dos seus livros, resultado de uma pesquisa realizada por ele em 

um dos jornais mais conhecidos pelo caráter sensacional, o “Notícias Populares”. 

O autor  entende sensacionalismo como uma forma de “tornar sensacional  um fato 

jornalístico  que  em  outras  circunstâncias  editoriais  não  mereceria  este  tratamento,  nesse 
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sentido, é sensacionalizar aquilo que não é necessariamente sensacional, utilizando-se para 

isso de um tom escandaloso, espalhafatoso” (ANGRIMANI, 1995, p. 16). Sensacionalismo é, 

para o autor, a produção do noticiário que extrapola o real e superdimensiona o fato.

Dentro dessa perspectiva, o autor traz ainda aspectos influenciadores dentro do campo 

do  sensacionalismo.  Segundo  ele,  elementos  como  a  proximidade,  a  subjetividade  e  a 

emocionalidade  não  são  apenas  estratégias  de  venda  do  jornal,  mas  para  o  aporte 

psicanalítico,  respondem  a  necessidade  do  leitor  (ANGRIMANI,  1995,  p.  16).  Danilo 

Angrimani, em seu estudo, tenta explicar o que move as pessoas a saírem de suas casas para 

comprarem jornais com conteúdos trágicos e exóticos:

Os leitores de jornais sensacionalistas têm uma formação cultural precária, portanto, 
estão mais próximos dos instintos e suas manifestações;  ao contrário, as pessoas 
cultas,  de  formação  intelectual  superior,  teriam os  instintos  mais  ‘sob  controle’, 
logo, sua opção só poderia recair sobre veículos mais moderados,  mais racionais 
(ANGRIMANI, 1995, p. 53).

Contudo, logo em seguida, o próprio Danilo Angrimani afirma que “a morte interessa 

a  todos”  (ANGRIMANI,  1995,  p.  54).  De  acordo  com Costa,  que  estuda  a  estética  da 

violência no jornalismo, a relação entre a cultura do grotesco e o público “se apresenta como 

uma banalização da dor, do horror e da angústia, e que a indiferença diante desses aspectos 

garantem a distância das massas frente à condição humana globalizada” (COSTA, 2002, p. 

135). 

Danilo Angrimani constrói uma interessante discussão acerca do conteúdo jornalístico, 

usando como objeto não apenas o próprio conteúdo, mas o que tanto atrai as pessoas dentro 

do âmbito da imprensa sensacionalista, que segundo ele pode ser explicado pela psicanálise. 

O autor  propõe que  o ego,  o  superego e  o id  personificado (propostos  por  Freud para  a 

construção da personalidade do ser humano), interferem no desejo do homem por atitudes 

inconscientes,  no  caso,  da  “necessidade”  das  pessoas  entrarem  em contato  com notícias 

sensacionalistas, que utilizam a morte, a violência e o sexo, por exemplo, como principais 

temas de suas notícias. 

O valor de troca, desta maneira, não se baseia no produto “informação”, mas vai 
mais longe. O jornal sensacionalista é “id personificado” por ser o meio de o leitor 
enveredar  pelo  inconsciente  e  o  recalcado,  realizando,  por  procuração,  pulsões 
reprimidas.  O  jornal  sensacionalista  é  “superego  acessório”  ao  propor  medida 
inversa, atribuindo-se papel punitivo e moralizador, realizando esta tarefa para (e 
sobre) o leitor (ANGRIMANI, 1995, p. 152-153).
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Angrimani entende que o conteúdo sensacionalista age como meio para corresponder 

os desejos do leitor de ver temas sádicos e trágicos, ligados à morte e ao grotesco. Porém, a 

presença da morte e do grotesco nos meios de comunicação possui dentre outros significados, 

o sentimento de punição e alívio frente o leitor. Punição, no momento em que, ao ver uma 

imagem de um homicídio em um jornal, por exemplo, o leitor pensa “É isso que vai acontecer 

comigo ou com você se você cometer essa ação”, no caso o que está estampado nas capas de 

jornais, é a própria punição por ter cometido aquele crime, bem ali diante dos seus olhos. E 

alívio, quando o leitor pensa “Antes ele, do que eu”.

Sendo  até  o  momento  considerado  como  recurso  de  exploração  das  sensações, 

Marialva Barbosa e Ana Lúcia Enne, definem a imprensa sensacionalista como produtora de 

“um tipo de notícia que apela às sensações, que provoca emoção, que indica uma relação de 

proximidade com o fato reconstruído exatamente a partir de uma memória dessas sensações” 

(BARBOSA; ENNE, 2005, p. 67). As autoras ressaltam ainda que o sensacionalismo traz 

elementos popularescos, que apelam para o grotesco, ao mesmo tempo em que está movido 

por valores de uma cultura que passeia por todos os níveis da sociedade. 

Apesar de concordar com o conceito de Barbosa e Enne sobre a exploração dos fatos, 

Danilo Angrimani chama a atenção de que o termo sensacionalismo leva, muitas vezes, à 

imprecisão. Para o autor: 

O leitor entende sensacionalismo como uma palavra-chave que remete a todas as 
situações em que os meios de comunicação, no entender dele, tenha cometido um 
deslize informativo, exagerado na coleta de dados (desequilibrando  o noticiário), 
publicado uma foto ousada, ou enveredado por uma linha editorial mais inquisitiva 
(ANGRIMANI, 1995, p. 11). 

Na maioria dos estudos sobre sensacionalismo, o conteúdo produzido pela imprensa 

sensacionalista é classificado em aspectos relacionados à linguagem, ao tema e a forma de 

apresentação da notícia, no caso, a diagramação. É o caso de Alberto Dines, o autor divide o 

conteúdo  sensacionalista  em  três  aspectos,  sendo  eles,  gráficos,  lingüísticos  e  temáticos 

(DINES apud AMARAL, 2003, p. 134-135).
O primeiro tem como o objetivo atingir  os leitores desacostumados com a leitura, 

utilizando letras grandes (com cores chamativas) e textos pequenos.  O aspecto linguístico 

apresenta palavras fortes, que prendam a atenção do leitor imediatamente. E o temático trata-

se fundamentalmente dos temas, ligados à violência no geral, ao grotesco. 
Esses aspectos perpassam inúmeros estudos sobre o sensacionalismo, mas Dines traz 

um  ponto  interessante  para  a  discussão.  Para  o  autor,  todo  processo  de  comunicação  é 

substancialmente  sensacionalista,  não podendo assim desligar-se disso,  pois  mexe com as 
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sensações físicas e psíquicas do ser humano, sendo o próprio  lead  um recurso usado para 

seduzir o público. 
Dines chama a atenção para uma abordagem dentro dos jornais sensacionalistas, os 

conteúdos “sangrentos e sensacionais”. Para o autor, os jornais que se encaixem neste estilo, 

são substitutos  dos  jornais  que não podem ser  verdadeiramente populares.  Esses  veículos 

tentam chamar a atenção do público através da tentativa de oferecer e provocar sensações que 

vão atingir o mecanismo do comportamento do leitor para aceitar, rejeitar, absorver, resistir ou 

responder  a  mensagem.  Esse  “esforço”  é  caracterizado  pelo  uso  de  elementos  visuais, 

semânticos  ou ideológicos,  além do exagero gráfico,  linguístico  e  temático da mensagem 

elaborada (DINES apud PEDROSO, 2001b, p. 174). 
Segundo Zaclis Veiga, “a expectativa deixou de ser o furo jornalístico para dar lugar 

ao espetáculo. As matérias muitas vezes são deixadas isoladas como se nada as sustentasse 

antes ou não houvesse repercussões provocadas por sua representação” (VEIGA, 2000, p. 45). 

Costa explica a relação do sensacionalismo com a notícia jornalística: 

A compulsão pela novidade informativa e a exploração da curiosidade, do grotesco, 
acomodando a narrativa dos fatos à determinação da lógica de que tudo deve fluir 
rapidamente  e  paradoxalmente  de  forma  repetitiva  em  diversos  canais,  meios  e 
circunstâncias trazem comprometimentos à formação de sensibilidade em tal ordem 
que, de modo crescente e cumulativo, o receptor deixa de ser capaz de se sensibilizar 
quanto ao trágico, à miséria e a dor. A recepção continuada da violência amortiza a 
indignação e age como sentido de sua banalização  (COSTA, 2002, p. 135) 

Nesse âmbito de discussão, Marcondes Filho assinala que a velocidade da produção 

jornalística, principalmente nesta era das novas tecnologias, resulta no aumento de consumo 

de  informações,  acarretando  muitas  vezes,  a  compulsão  pela  troca  e  banalização  dos 

acontecimentos. O autor entende sensacionalismo tudo que provoca sensação. Todo conteúdo 

jornalístico é  predominantemente sensacionalista.  Marcondes  Filho ressalta  que o que  vai 

diferenciar o jornal dito ‘sensacionalista’ do outro dito ‘sério’ é a intensidade com que se usa 

esse  recurso.  Nesse  sentido,  para  o  autor,  sensacionalismo é  sinônimo de  manipulação  e 

mercantilização da informação. 

Sensacionalismo é apenas o grau mais radical  da mercantilização da informação: 
tudo o que se vende é apenas a  aparência e,  na verdade,  vende-se aquilo que a 
informação  interna  não  irá  desenvolver  melhor  do  que  a  manchete.  Esta  está 
carregada de apelos às carências psíquicas das pessoas e explorá-as de forma sádica, 
caluniadora  e  ridicularizador  (...)  No  jornalismo  sensacionalista  as  notícias 
funcionam  como  pseudo-alimentos  às  carências  do  espírito  (...)  O  jornalismo 
sensacionalista extrai do fato, da notícia, a sua carga emotiva, apelativa e a enaltece. 
Fabrica  uma  nova  notícia  que  a  partir  daí  passa  a  se  vender  por  si  mesma 
(MARCONDES FILHO apud ANGRIMANI, 1995, p. 15)
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Marcondes Filho ressalta que a imprensa com um alto nível de sensacionalismo não se 

presta a informar, muito menos a formar. Presta-se básica e fundamentalmente a satisfazer as 

necessidades instintivas do público, por meio de formas sádica, caluniadora e ridicularizadora 

das pessoas. Por isso, a imprensa sensacionalista, como a televisão, o papo de bar, o jogo de 

futebol, servem mais para desviar o público de sua realidade imediata do que para voltar-se a 

ela,  mesmo  que  fosse  para  fazê-lo  adaptar-se  a  ela  (MARCONDES  FILHO  apud 

ANGRIMANI, 1995, p. 23). 

De acordo com Angrimani, Marcondes Filho escreve que “escândalos, sexo e sangue 

compõem  o  conteúdo  dessa  imprensa  (...)  como  as  mercadorias  em  geral,  interessa  ao 

jornalista  de  um  veículo  sensacionalista  o  lado  aparente,  externo,  atraente  do  fato.  Sua 

essência,  seus  sentido,  sua  motivação  ou  sua  história  estão  fora  de  qualquer  cogitação” 

(MARCONDES FILHO apud ANGRIMANI, 1995, p. 15). 

Márcia Franz Amaral é uma das grandes estudiosas sobre o sensacionalismo, sendo 

ela, grande defensora desta prática como representação das classes populares. Amaral traz um 

conceito  interessante  acerca  de  sensacionalismo,  para  ela  é  mais  do que  uma questão  de 

conceito, mas de representação de uma cultura de classes. A autora entende que o conceito de 

sensacionalismo  está  enraizado  na  origem da  desigualdade  social  e  representação  dessas 

classes. 

Para ela, os jornais sensacionalistas, denominados populares, interpelam uma matriz 

melodramática,  em oposição  a  uma  matriz  racional-iluminista  que  rege  os  princípios  da 

imprensa de referência. Assim: 

Enquanto os jornais de referência baseiam-se em outros valores, hábitos, gostos e 
estilos, os jornais que se pretendem populares se apropriam de um repertório nutrido 
por uma matriz cultural popular e fazem com que o massivo seja um outro lugar de 
interpelação do popular. (AMARAL, 2003, p. 139). 

Para entender o pensamento da autora, devemos nos ater ao conceito de “dicotomia 

cultural”  de  Marx.  Segundo  este  conceito  os  movimentos  contra-hegemônicos  tiveram 

dificuldade em criar uma imprensa que de fato se comunicasse com os segmentos populares. 

A imprensa alternativa de esquerda foi incapaz de incorporar em seu discurso elementos desta 

matriz simbólico-dramática, resultado da dificuldade do marxismo em lidar com o popular, o 

cotidiano, a subjetividade e as práticas culturais (SUNKEL apud AMARAL, 2003, p. 140). 

Amaral  ressalta  que  para  compreendermos  a  formação  dos  conceitos  acerca  do 
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sensacionalismo,  é  necessário  nos  atermos  para  suas  principais  características.  O 

sensacionalismo  é  um  elemento  de  representação  das  classes  sociais,  não  devendo  ser 

considerado apenas como recurso para o universo capitalista. Sendo assim, essa prática não 

deve ser desmerecida, tendo em vista que a ela tem como fundamento as classes populares. 

Destaca ainda que afirmar que o sensacionalismo é puramente a comercialização das notícias, 

é anular as funções do jornalismo enquanto mediador social, na produção de conhecimento e 

representação da realidade – seja, qual for o conceito de realidade utilizado. 

Porém, a própria Amaral, ressalta que o conceito de sensacionalismo, frequentemente 

utilizado para definir os produtos jornalísticos populares, é amplo ao extremo, o que leva a 

equívocos teóricos. 

O sensacionalismo corresponde mais à perplexidade diante do desenvolvimento da 
indústria cultural no âmbito da imprensa, do que a um conceito capaz de traduzir os  
produtos  midiáticos  populares.  Sendo  assim,  a  palavra  passa  a  designar  com 
frequência o jornalismo que privilegia a superexposição da violência por intermédio 
da cobertura policial e da publicação de fatos considerados chocantes, distorcidos, 
usando uma linguagem que não raras vezes apela a gírias, palavrões e inclui no seu 
repertório expressões de fácil entendimento para os grupos populares (AMARAL, 
2005, p. 12). 

Entretanto, o conceito de sensacionalismo tem sido aplicado indistintamente a várias 

situações que incluem apelos gráficos, linguísticos, temáticos, deslizes informativos, mentiras 

e  exageros  (ANGRIMANI,  1995,  p.  16).   Cabendo  nesse  repertório  características  como 

audácia, irreverência, questionamento, imprecisão, erro na apuração, distorção e deturpação.

Amaral, considerando o sensacionalismo como representação das classes populares, 

por outro lado, defende que o sensacionalismo não pode ser considerado como apenas recurso 

para o aumento da tiragem dos jornais e outros meios de comunicação. Primeiramente, porque 

para ela, a própria notícia foge dos padrões econômicos, apesar de ser objeto produzido para 

um mercado (o da informação). Em seguida, Amaral ressalta que o sensacionalismo como 

meio para aumentar a venda dos jornais só funciona verdadeiramente quando está conectado a 

modos de expressões populares – agindo diretamente como representação da cultura popular. 

Partindo  da  noção  de  que  os  interesses  econômicos  e  ideológicos  que  cercam  o 

segmento  popular  da  grande  imprensa  dizem  respeito  a  uma  das  faces  do  fenômeno, 

precisamos reconhecer que um produto jornalístico popular de sucesso não é uma mercadoria 

qualquer  e,  embora  possa  ser  funcional  ao  sistema,  não  se  limita  ao  controle  político  e 

psicológico (AMARAL, 2005, p. 4). 

Amaral defende a construção jornalística voltada para o povo, por isso, a utilização de 
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aspectos da cultura popularesca. A autora acredita que muitos produtos jornalísticos populares 

contornam o estilo “espreme que sai sangue”, e usam outros recursos para se conectarem com 

o público popular  como o entretenimento,  o assistencialismo, a prestação de serviços e  a 

superexposição  das  pessoas  comuns  e  das  celebridades.  “Muitos  produtos  informativos 

populares, ao abandonarem as falsas informações e o exagero, passam também a apostar na 

sua  credibilidade,  conceito  antes  considerado  privilégio  da  imprensa  de  referência” 

(AMARAL, 2005, p. 4-5).

Daí, Amaral afirma que diante da premissa do sensacionalismo como sendo recurso para 

identificação de indivíduos e  representação das  classes populares,  que não possuem tanto 

espaço na imprensa convencional, entende-se o sensacionalismo como um conceito errante, 

tanto por suas insuficiências quanto por suas generalizações.  Amaral  ressalta ainda que o 

maior equívoco acerca dos conceitos de sensacionalismo, é pensar que apenas um deles pode 

abarcar tudo o que lhe envolve,  bem como todas as estratégias utilizadas pelos meios  de 

comunicação para causar sensações ao público. 

2.1. FAIT DIVERS

Apresentando  um conteúdo  essencialmente  trágico,  bizarro  e  exótico,  o  conteúdo 

sensacionalista,  é  basicamente constituído por  aspectos característicos do  fait  divers.  Esse 

gênero é entendido por Edgar Morin como algo que “vai até o fundo da morte e da mutilação, 

com uma ‘lógica irreparável da fatalidade’” (MORIN apud ANGRIMANI, 1995, p. 27). 

Esse gênero acentua que o horrível, o ilícito, o destino e a morte, irrompendo na vida 
cotidiana, são consumidos ‘não como um rito criminal, mas na mesa, no metrô, com 
café e leite. Isso ocorreria, segundo o autor de Espírito do Tempo, porque as vítimas 
do fait divers são pejorativas, ou seja, elas são oferecidas em sacrifício à infelicidade 
e  à  morte.  É como se o leitor  ao invés de  dizer:  ‘eles  morrem em meu lugar’,  
imaginasse: ‘são os outros que morrem e não eu’. (MORIN apud  ANGRIMANI, 
1995, p.27). 

Segundo Danilo Angrimani, o Grande Dicionário Universal do Século XIX de Pierre 

Larousse define fait divers como uma rubrica sob a qual os jornais publicam com ilustrações 

as notícias de gêneros diversos que ocorrem no mundo. Pequenos escândalos, acidentes de 

carro,  crimes terríveis,  suicídios de amor,  operários caindo do quinto andar,  roubo a mão 

armada,  chuvas  torrenciais,  tempestades de gafanhotos,  naufrágios,  incêndios,  inundações, 

aventuras  divertidas,  acontecimentos  misteriosos,  execuções,  casos  de  hidrofobia, 

antropofagia, sonambulismo, letargia. 

Para  George  Auclair,  “fait  divers é  como  uma  informação  autossuficiente” 
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(AUCLAIR apud  ANGRIMANI,  1995,  p.26).  Sobre  o  conteúdo  sensacionalista,  o  autor 

afirma:

O fait divers, [...] traz em sua estrutura imanente uma carga suficiente de interesse 
humano,  curiosidade,  fantasia,  impacto,  raridade,  humor,  espetáculo,  para  causar 
uma  tênue  sensação  de  algo  vivido  no  crime,  no  sexo  e  na  morte.  
Consequentemente, provoca impressões, efeitos e imagens (que estão comprimidas 
nas formas de valorização gráfica, visual, espacial e discursiva do fato-sensação). A 
intenção de produzir o efeito de sensacionalismo no fait  divers visa atrair  o leitor 
pelo olhar na manchete que anuncia um acontecimento produzido, jornalística ou 
discursivamente,  para ser  consumido ou reconhecido como espetacular,  perigoso, 
extravagante, insólito, por isso, atraente (AUCLAIR apud ANGRIMANI, 1995, p. 
26).

Por conseguinte, o sensacionalismo, considerado como segmento popular da grande 

imprensa, é permeado por fait divers, sendo que “conteúdo comum da cultura de massa, numa 

fusão  homogeneizada  entre  sonho  e  realidade,  que  representa  as  aspirações  comuns  das 

pessoas” (PEDROSO, 2001a, p. 50). 

Na  leitura  excepcional,  grotesca,  erótica,  violenta,  o  leitor  libera  a  fisionomia 
própria dos seus sonhos, desejos, temores. A projeção do sósia personagem do fato, 
permite a expulsão fora de si dos sentimentos de medo,mal, fatalidade, violação de 
tabus e leis, que estão obscuros em si. A leitura, participação nesse universo faz de 
conta, permite: uma fuga, mesmo que passageira, de monotonia do cotidiano, sem 
emoções  trágicas  ou  fortes,  uma  trégua  nas  preocupações,  um  relaxamento  de 
tensões  e  opressões  do  dia-a-dia,  uma  experimentação  de  emoções  sádicas  ou 
eróticas (PEDROSO, 2001a, p. 50-51). 

Pierre  Bordieu  entende  que  os  jornalistas,  grosso  modo,  interessam-se  pelo  que  é 

excepcional pra eles, o que rompe com o cotidiano. Ou seja, os jornais cotidianos oferecem 

cotidianamente o extra cotidiano,  daí a frequência de fatos como incêndios,  inundações e 

assassinatos na mídia (BOUDIEU, 1997, p. 26).

2.2. JORNALISMO TRAGÉDIA: INFORMAR OU EMOCIONAR? 

Denominado “jornalismo tragédia”, presente há tempos na atividade jornalística, este 

gênero  caracteriza-se  pela  publicação  de  notícias  que  possuem caráter  fundamentalmente 

trágico, sendo o tema violência noticiado massivamente pela mídia. Muitos teóricos observam 

a relação entre mídia e violência. A ideia que se tem, a priori, é que a notícia deste gênero 

possui uma carga emotiva que atrai substancialmente os leitores, telespectadores, ouvintes e, 

nas últimas duas décadas, também os internautas. 

Dentro dessa perspectiva trazida pelo sensacionalismo e  fait divers  da publicação de 

conteúdo trágico e exótico, dentro do âmbito da atividade jornalística, que além de comover, 

atiça a curiosidade das pessoas - busca-se a compreensão do sentido da emoção dentro do 
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conteúdo jornalístico, tendo em vista, que o reconhecimento geral da atividade jornalística 

está substancialmente ligado ao dever de informar a sociedade. 

De  antemão,  adiantamos  que,  há  tempos,  não  se  pensa  o  jornalismo  a  partir  dos 

conceitos de recepção passiva por parte do público. Tais conceitos entraram em desuso no 

jornalismo devido ao poder de interação e reflexão do público, com o meio de comunicação e 

consigo  mesmo,  mediante  o  conteúdo  informacional.  Sendo  assim,  inúmeros  teóricos  da 

comunicação, pensam a atividade jornalística como sendo uma construção da realidade, não 

como um espelho que reflete o que está ao seu redor. 

Dentro disso, é ingênuo dizer que as notícias são espelho da realidade, ou seja, que são 

noticiadas  pelos  veículos  de  comunicação  tais  quais  como  os  fatos  aconteceram.  Nesse 

sentido, partimos do princípio de que há um agente produtor das notícias selecionando os 

acontecimentos de acordo com o interesse de cada veículo, no que se refere à formatação e 

modo como o fato será contado.  

De acordo com Felipe Pena,  para o jornalismo “a simples argumentação de que a 

linguagem neutra é impossível já bastaria para refutar a teoria do espelho, pois não há como 

transmitir o significado direto (sem mediação) dos acontecimentos” (PENA, 2005, p. 128). 

Segundo  o  autor,  os  próprios  jornalistas  estruturam representações  do  que  supõem ser  a 

realidade  no  interior  de  suas  rotinas  produtivas  e  dos  limites  dos  próprios  veículos  de 

informação.  Isso  não  que  dizer  que  a  notícia  seja  falsa,  mas  coloca  em  evidência  a 

incapacidade de qualquer jornalista e ser humano de absorver a realidade como um todo.

A atividade jornalística é predominantemente pensada a partir das seguintes premissas: 

informar,  educar e entreter.  Informar visto aqui  no sentido de tornar público e interpretar 

aquilo que acontece (e se acontece) em sociedade. Informar seria também dar forma a parte da 

realidade  circundante,  interpretando-a  e  organizando-a.  Educar,  no  sentido  de  que  toda 

informação é cultura. E entreter, no sentido, de apresentar a realidade de uma forma mais 

amena, prazerosa, glamorosa e espetacular. Sendo assim “cada processo jornalístico tem sua 

dimensão ideológica  própria,  independentemente  do  artifício  narrativo  utilizado” (MELO, 

2003, p. 25). 

Sendo entendido por  Michelle  Roxo Oliveira  como uma atividade  intrinsecamente 

humana, social e ideológica (por isso subjetiva, arbitrária e coletiva), o jornalismo transforma 

a realidade apreensível em relato. Então, para nós, toda concepção sobre o jornalismo passa 

por essas duas dimensões inseparáveis de atividade e de relato (OLIVEIRA, 2005, p. 2). 

É  importante  ressaltar  que  até  o  começo  do  século  XIX,  os  jornais  eram 

essencialmente opinativos. Lembrando que, não é que faltassem informações no veículo, é 
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que ela era apresentada de forma diferente, mais próximo da opinião. As matérias possuíam 

alto nível de parcialidade, havia mistura do que era informação, opinião e publicidade. Os 

jornais deixavam bastante explícitos a defesa de seus partidos. Sendo, que essa não é uma 

realidade muito distante da nossa. Atualmente, o que podemos perceber é a busca incessante 

pela distinção de gêneros jornalísticos, e ainda a adaptação destes para a internet. 

Felipe  Pena  descreve  esse  momento  vivido  pelo  jornalismo  como  uma  narrativa 

confusa, tendo em vista que, antes de ir ao verdadeiro assunto da matéria, os textos faziam 

longas  digressões  relacionando-a com a linha  de pensamento  do veículo,  o  que,  hoje,  os 

jornalistas chamam de  nariz de cera.  Era muito comum que um jornal  oposicionista,  por 

exemplo, utilizasse os primeiros parágrafos da narrativa sobre um assassinato para criticar a 

política de segurança do governo. Só na metade do texto é que o leitor descobriria quem foi 

assassinado e qual o local do crime. Não havia objetividade ou imparcialidade (o que não 

significa que existam nos dias de hoje) (PENA, 2005, p. 41). 

Partindo do pressuposto dos diversos estilos de se escrever no jornalismo, chega-se, 

por conseguinte, ao que é denominado por José Marques de Melo por gêneros jornalísticos, 

sendo  eles  classificados  entre,  informativo  (nota,  notícia,  entrevista),  opinativo  (crônica, 

coluna,  comentário,  editorial,  crítica,  charge/caricatura  e  carta  ao  leitor),  interpretativo 

(reportagem) e diversional (utilidade pública). 

Baseado no conceito de que gêneros jornalísticos são formas que busca o jornalista 

para  se  expressar,  José  Marques  de  Melo,  entende que  os  gêneros  que  correspondem ao 

universo  da  informação  se  estruturam  a  partir  de  um  referencial  exterior  a  instituição 

jornalística: sua expressão depende diretamente da eclosão e evolução dos acontecimentos e 

da relação que os mediadores (jornalistas)  estabelecem em relação aos  seus protagonistas 

(MELO, 2003, p. 65). 

Assim,  jornalismo informativo é  definido por Marques de Melo como responsável 

pelo  registro  dos  fatos,  os  acontecimentos  e  informando-os  à  sociedade.  Nesse  caso,  a 

empresa  jornalística,  assume  um  papel  de  observadora  atenta  da  realidade,  cabendo  ao 

jornalista proceder como “vigia” (MELO, 2003, p. 29). 

Como elemento fundamentalmente para a prática do jornalismo informativo, está o 

lead ou lide, que com seu surgimento prometia revolucionar a forma de fazer jornalismo. Para 

Felipe Pena lead “nada mais é do que um relato sintético do acontecimento logo no começo 

do texto, respondendo às perguntas básicas do leitor: o quê, quando, onde, quando e por que” 

(PENA, 2005, p. 42). O autor aponta que o lide exerce uma série de funções na narrativa 

jornalística. Dentre os quais estão: 
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Apontar a singularidade da história; informar o que se sabe de mais novo sobre um 
acontecimento; apresentar lugares e pessoas de importância para entendimento dos 
fatos; oferecer o contexto em que ocorreu o evento; provocar no leitor o desejo de 
ler  o  restante  da  matéria;  articular  de  forma  racional  os  diversos  elementos 
constitutivos  do  acontecimento;  resumir  a  história,  da  forma  mais  compacta 
possível, sem perder a articulação (PENA, 2005, p. 43). 

O autor de “Estrutura da Notícia”, Nilson Lage, entende o  lead  dentro da narrativa 

jornalístico como o relato do fato principal de uma série, o que é mais importante ou mais 

interessante.  Em  sua  forma  clássica  e  impressa,  é  uma  proposição  completa  no  sentido 

aristotélico; ou seja, contém: o sujeito, o predicado e as circunstâncias (LAGE, 2004, p. 27). 

Outro  marco  na  história  do  jornalismo  foi  da  criação  da  estrutura  narrativa 

denominada “pirâmide invertida”. Autores afirmam que esta forma de narrativa surgiu em 

abril de 1861 em Nova Iorque. Felipe Pena afirma que dá-se o nome de “pirâmide invertida” 

porque no jornalismo a base não fica no sopé, mas no topo, enquanto no decorrer do texto 

apresentam-se informações complementares as essenciais (PENA, 2005, p. 48). Dessa forma, 

mesmo retirando-se o texto em ordem crescente, a ponto de o último parágrafo ser eliminado, 

não haverá prejuízo do entendimento da matéria. 

O  lead e a pirâmide invertida são elementos utilizados na construção da linguagem 

narrativa jornalística. Esse tipo de narrativa é construído a partir da realidade na qual está 

submersa.  Cremilda  Medina  entende  a  linguagem narrativa  como gradação da  linguagem 

comum, que em nenhum momento ultrapassa os parâmetros permitidos pela funcionalidade 

na prática jornalística no capitalismo (MEDINA, 1978, p. 47-52). 

Entendemos, então, a construção narrativa como meio substancial para a produção do 

discurso jornalístico. Narrativa esta permeada por aspectos determinantes para a transmissão 

da ideia de realidade,  objeto de trabalho do jornalismo. Sendo assim, o jornalismo, como 

atividade social  possui  elementos,  como o  lead  e a  pirâmide invertida,  para a  construção 

informativa, lançados a ideia de uma suposta objetividade do profissional. 

2.3.  TEORIA DO NEWSMAKING 

Partindo  da  premissa  de  que  vivemos  bombardeados  por  informações  a  todo  o 

momento,  nos  deparamos  com  a  impossibilidade  do  jornalista  de  absorver  todos  os 

acontecimentos. Sendo assim, o jornalismo, enquanto atividade social mediadora da realidade, 

comporta a função de informar e instruir o cidadão acerca do que acontece a sua volta. Dentro 

deste  ponto de vista,  para melhor  organização dos  acontecimentos e otimização da rotina 
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produtiva do jornalista, esses profissionais precisam utilizar critérios de noticiabilidade para a 

seleção e construção das notícias a serem divulgadas. 

Para as pessoas que não partilham da mesma cultura (a jornalística), é como se os 

jornalistas possuíssem uma espécie de “visão especial”, com os quais conseguem enxergar 

fatos, considerados relevantes para a sociedade, onde elas só vêm acontecimentos corriqueiros 

e ordinários. Essa “visão especial”, na verdade, é formada a partir de um conjunto de valores-

notícia, que juntos, validam o que é notícia ou não. 

Em síntese,  Pierre  Bourdieu  entende  que  “os  valores-notícia  são  as  qualidades  de 

construção jornalística dos acontecimentos e funcionam como ‘óculos’ através dos quais os 

jornalistas  operam  uma  seleção  e  uma  produção  discursiva  daquilo  que  é  selecionado” 

(BOURDIEU, 1997, p. 25). Essa espécie de “óculos”, do qual fala Bourdieu, dá ao jornalista 

lentes diferenciadas em relação ao resto da sociedade, e assim, enxergam fatos que passam 

despercebidos pelos outros a sua volta. 

Um  dos  grandes  teóricos  que  se  dedicou  ao  estudo  da  Teoria  do  Newsmaking, 

conhecida  também por  teoria  dos  critérios  de noticiabilidade do jornalismo,  Mauro Wolf, 

defende que essa teoria corresponde ao “conjunto de critérios, operações e instrumentos com 

os  quais  os  órgãos  de  informação  enfrentam  a  tarefa  de  escolher,  de  entre  um  número 

imprevisível  e  indefinido  de  factos,  uma  quantidade  finita  e  tendencialmente  estável  de 

notícias” (WOLF, 2003, p. 190). Wolf ressalta que os valores-notícia são avaliados nas suas 

relações recíprocas, em ligação uns com os outros, por conjunto de fatores hierarquizados 

entre si e complementares, uma avaliação da disponibilidade e credibilidade das fontes, da 

importância ou interesse do acontecimento e da sua atualidade, que vai além de uma avaliação 

dos critérios relativos ao produto, ao meio de comunicação e ao formato (WOLF, 2003, p. 

217). 

A notícia,  como objeto  fundamental  para  a  construção  do conteúdo jornalístico,  é 

entendida  por  Mauro  Wolf  como  produto  de  um  processo  organizado  que  implica  uma 

perspectiva prática dos acontecimentos, com o objetivo de reuni-los, avaliar suas relações a 

partir da factualidade, isto é, da descontextualização do acontecimento do contexto em que se 

originou para o poder recontextualizador do discurso informativo (WOLF, 2003, p. 169-179). 

Autores como Alfredo E. Vizeu, por exemplo, entendem a definição do que é notícia 

de Ciro Marcondes Filho como uma das mais completas e não generalizantes. Marcondes 

Filho,  diz  ele,  qualifica  o  jornalismo  como  uma  produção  social  de  segunda  natureza, 

funcional à manutenção do capitalismo. 
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Notícia  é  a  informação  transformada  em  mercadoria  com  todos  os  seus  apelos 
estéticos, emocionais e sensacionais; para isso a informação sobre um tratamento 
que  a  adapta  às  normas  mercadológicas  de  generalização,  padronização, 
simplificação  e  negação  do  subjetivismo  (MARCONDES FILHO  apud  VIZEU, 
2005, p. 71). 

Nelson  Traquina,  autor  bastante  conhecido  pelo  estudo  acerca  das  teorias  do 

jornalismo,  constrói  um pensamento  bastante  embasado  referente  ao  porque  das  notícias 

serem  como  são.  Primeiramente,  somos  apresentados  à  ideia  de  que  os  jornalistas  são 

participantes  ativos  na  definição  e  na  construção  das  notícias,  e  por  consequência,  na 

construção da realidade. Portanto, notícia é entendida antes de tudo, pelo autor, como uma 

narrativa seletiva baseada exclusivamente na realidade. Para o autor, o que é notícia, senão 

uma construção da realidade. Traquina, por sua vez, chama a atenção para a ideia de que não é 

possível compreender porque as notícias são como são sem entender a cultura profissional da 

comunidade jornalística. Para o sociólogo francês Pierre Bourdieu, esse campo “é um espaço 

social estruturado, um campo de força” (BOURDIEU, 1997, p. 38). 

A afirmação de Amus Cummengs, ex-editor do New York Sun, resume bem a ideia do 

que alguns autores denominam como notícia. Para o jornalista, se um cachorro morde um 

homem, não é notícia, mas se um homem morde um cachorro, esse fato sim, caracteriza-se 

como notícia. Diante dessa assertiva, a notícia é entendida como fato que ultrapassa o campo 

de  ordem,  o  que  representa  a  desordem no espaço  social,  o  extraordinário.  Robert  Park, 

também defensor desse pensamento, entende que não é a importância intrínseca de um fato 

que vai revelar a notícia, “mas, se o fato de que o evento é tão incomum que se for publicado 

irá surpreender entreter ou emocionar o leitor, de modo que será lembrado e repetido” (PARK, 

2008, p. 62). 

Mas,  por  outro  lado,  Park  também  entende  a  notícia  como  uma  forma  de 

conhecimento. Para o autor, a notícia não está preocupada com o passado ou o futuro, mas o 

presente,  o  que  é  denominado  por  ele  como  “presente  precioso”  pelo  caráter  factual  do 

acontecimento  e  pela  notícia  ser  no  meio  comercial  da  imprensa,  um produtor  bastante 

perecível (PARK, 2008, p. 58). 

Diante desse quadro, posto os inúmeros conceitos existentes acerca do que é notícia 

para o campo do jornalismo, entende-se que para a publicação e legitimação do que seja ela, 

há  que  existir  espécies  de  critérios  que  validam a  sua  existência.  É  o  que  Mauro  Wolf 

denomina como critérios de noticiabilidade – determinando o que vai tornar um fato notícia 

em detrimento de outro que não é. 

Por  conseguinte,  esses  critérios  dão origem a Teoria  do  Newsmaking,  constituindo 
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assim,  uma  espécie  de  filtro  para  os  acontecimentos.  Dessa  forma,  essa  teoria  abarca 

requisitos próprios da cultura jornalística para o estabelecimento do que merece ser noticiado 

pelos veículos de comunicação ou não. 

Levando em consideração a notícia como um produto de um processo organizado que 

implica na perspectiva prática dos acontecimentos, Mauro Wolf revela que a noticiabilidade 

de um fato é constituída pelo conjunto de requisitos que se exigem dos acontecimentos – do 

ponto de vista da estrutura do trabalho nos órgãos de informação e do ponto de vista do 

profissionalismo dos jornalistas – para adquirirem a existência pública das notícias (WOLF, 

2003, p. 190). 

De acordo com Felipe Pena “a noticiabilidade é negociada com repórteres, editores, 

diretores e outros atores do processo produtivo na redação” (PENA, 2005, p. 130-131). Mauro 

Wolf relata a importância dos valores-notícia e de os jornalistas utilizarem tais critérios para a 

seleção e construção de uma notícia: 

[...]  O valor-notícia está diretamente associado a todos os critérios  de relevância 
relativos ao público, quer quanto à finalidade de o entreter e de lhe fornecer um 
produto interessante, quer quanto ao propósito de não cair no sensacionalismo, de 
não ultrapassar os limites do bom gosto, da privacy, da decência, etc. (WOLF, 2003, 
p. 211). 

Dentro dessa noção de critérios de noticiabilidade, o autor destaca os valores-notícias,  

que são os requisitos mínimos para considerar um fato notícia, que segundo ele, derivam de 

pressupostos  implícitos  ou  de  considerações  relativas  às  características  substantivas  das 

notícias, relativas ao seu conteúdo (diz respeito ao acontecimento, a transformar em notícia); à 

disponibilidade do material e aos critérios relativos ao produto informativo (diz respeito ao 

conjunto dos processos de produção e realização);ao público (a imagem que os jornalistas têm 

acerca  dos  destinatários);à  concorrência  (diz  respeito  às  relações  entre  os  mass  media 

existentes no mercado informativo) (WOLF, 2003, p. 179-180). 

Sendo assim,  os  valores-notícia  contribuem para uma tentativa de organização das 

rotinas  produtivas  dos  jornalistas.  Assim,  a  partir  da  instrumentalização  desses  valores  é 

possível perceber o contexto prático onde eles ganham significados, revelando para Mauro 

Wolf “o elemento fundamental das rotinas produtivas, isto é, a substancial escassez de tempo 

e  dos  meios,  acentua  a  importância  dos  valores-notícia,  que  se  encontram,  assim, 

profundamente enraizada no processo produtivo” (WOLF, 2003, p. 195). 

Dentro  desses  critérios,  o  autor  agrupa  os  atributos  que  contribuem para  que  um 

determinado  acontecimento  da  realidade  seja  ignorado,  selecionado  ou  destacado  como 
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notícia. Citando diversos autores Wolf fala em nível hierárquico dos indivíduos envolvidos 

impacto sobre a nação, proximidade, quantidade de pessoas envolvidas, significância futura,  

novidade, atualidade e interesse público (critério abstrato e difícil de ser definido segundo 

ele). O autor ressalta ainda que esses valores não são igualmente importantes, uns podem se 

sobrepor à outros de acordo com o interesse da empresa jornalística (WOLF, 2003, p. 200). 

Nelson Traquina também desenvolve um amplo estudo acerca da cultura jornalística e 

a  rotinização  do  trabalho  deste  profissional.  O autor  considera  que  o  campo jornalístico 

autônomo tem como fator crucial a profissionalização das pessoas envolvidas na atividade 

jornalística, o que para ele, tem como instrumento fundamental, a legitimação dos critérios de 

noticiabilidade, dos acontecimentos e das problemáticas. “Perder esse monopólio é por em 

causa a independência do jornalismo e a competência dos seus profissionais” (TRAQUINA, 

2005, p. 181).

Mediante a  relação do jornalista  com o seu principal  objeto de  trabalho,  os  fatos, 

Traquina  estabelece  fatores  que  explicam essa  relação:  1)  os  fatos  podem acontecer  em 

qualquer parte; 2) os fatos podem acontecer a qualquer momento; 3) face à imprevisibilidade, 

as empresas jornalísticas precisam impor ordem no espaço e no tempo. O autor estabelece 

como valores-notícias: proximidade, morte, novidade, relevância, quantidade, insólito, tempo, 

conflito, celebridade/figura pública e notabilidade. 

Mário Erbolato considera que os critérios de noticiabilidade, embora não aceitos por 

unanimidade, chegam a motivar o público por se relacionarem ou se referirem a: proximidade, 

marco geográfico, impacto, proeminência ou celebridade, aventura e conflito, consequências, 

humor, raridade, progresso, sexo e idade, interesse pessoal, interesse humano, importância, 

rivalidade,  utilidade,  política  editorial  do  jornal,  oportunidade,  dinheiro,  expectativa  ou 

suspense,  originalidade,  culto  aos  heróis,  descobertos  ou  invenções,  repercussão  e 

confidencias (ERBOLATO, 2003, p. 60-65). 

Contudo, percebemos que as notícias são relatos construídos a partir de uma narrativa 

subjetiva, e que são escolhidos pelos jornalistas não de forma aleatória, mas com base em 

interesses econômicos e políticos das empresas jornalísticas. Tendo em vista que a realidade, 

instrumento  primordial  do  jornalismo,  não  é  compreendida  por  nenhum sujeito  de  forma 

absoluta, e tendo em vista a quantidade de acontecimentos, precisam necessariamente passar 

por filtros de seleção. Os jornalistas são entendidos por Traquina como contadores de histórias 

da  sociedade  contemporânea,  os  jornalistas  estão  imersos  em uma  cultura  profissional  – 

responsável pela postura do mesmo diante do seu trabalho e da sociedade, influenciando na 

forma como o profissional se vê e vê o mundo e as outras pessoas. 
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3. BLOGS

Desde os primórdios da comunicação humana até os dias atuais, podemos perceber 

que os meios de comunicação influenciam direta ou indiretamente nas relações sociais, por 

vezes, apresentando-se como reflexo de determinadas culturas. Seja para obter informações 

ou em busca de entretenimento, dificilmente conhecemos alguém que não esteja ligado a um 

meio de comunicação – como forma também de estar  conectado a  tudo que acontece na 

sociedade.  

Ao longo dos anos,  a  televisão se consolidou como o meio de comunicação mais 

utilizado nos lares no mundo. O jornal impresso, o rádio e por último, a internet, completam 

esse grupo. Cada mídia possui suas especificidades, dentro de uma realidade, que caminha 

para a convergência midiática, pensada a partir das novas tecnologias. 

Com o surgimento da Internet em meados de 1969 e o começo de sua popularização 

no início dos anos 2000, podemos perceber que ocorreu uma mudança de comportamento e 

relacionamento por parte da sociedade e que se perpetua ao longo dos anos – tendo em vista 

as ferramentas em desenvolvimento. Criada pela Advanced Research Projects Agency (Arpa – 

Agência de Pesquisa e Projetos Avançados), uma organização do Departamento de Defesa 

Norte-Americano,  a  ARPANET,  rede  nacional  de  computadores,  na  época,  surgiu  para 

garantir  a  comunicação  emergencial  caso  os  EUA  fossem  atacados  por  outro  país, 

principalmente pela  União Soviética.  Ou seja,  uma ferramenta totalmente dominada pelos 

militares americanos. 

Depois de inúmeros testes, o Departamento de Defesa Norte-Americano, ganhou em 

1975,  o  domínio  da  ARPANET.  Apesar  de  a  comunidade  acadêmica  utilizar  a  rede  de 

computadores  para  enviar  e-mails,  entre  outros  serviços,  o  projeto  tinha  como  principal 

objetivo o compartilhamento de informações para o serviço militar do país. 

Com o passar dos anos, novas redes de computadores surgiram, passando a oferecer o 

serviço para outras universidades e organizações de pesquisa. Daí por diante, a rede tornou-se 

cada vez eficiente e popular, se espalhando pelo mundo todo, tanto é que na década de 1990, 

já havia mais de oitenta países conectados. 

No  Brasil,  as  conexões  entre  os  computadores  aconteceram de  forma  gradativa  e 

tiveram como principais incentivadores, as universidades, a Universidade de São Paulo e a 

Universidade Federal do Rio de Janeiro foram as principais. Mas, foi a Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo, em 1991, que propiciou conexões importantes no cenário 

mundial,  principalmente,  para  acelerar  o  processo  de  conexão e  implantação de redes  na 
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América Latina. (MOURA, 2002, p. 21).  

No início,  os  sites  tinham quase  sempre  o  mesmo formato,  fundo cinza,  imagens 

pequenas  e  poucos  links.  Assim  foi  o  começo  do  ambiente  virtual  que  conhecemos 

atualmente. Com o passar dos anos, a World Wide Web (WWW) tornou-se cada vez mais 

eficiente, aprimorando seu estilo, designer, e ampliando suas funções – consequentemente, 

tornando-se cada vez mais utilizada. 

Nesse aspecto, por trabalhar substancialmente com a ação humana, as novas formas de 

comunicação trazidas  pelo  meio  digital,  resultaram,  consequentemente,  em mudanças  nas 

formas de produção, construção e apresentação do material jornalístico, bem como na postura 

do profissional do jornalismo diante do novo mercado de trabalho que se estabelecera e que 

está cada vez mais passando por modificações. 

Com  a  popularização  dos  sites  de  busca,  em  1997  surgiu  o  termo  “portal”, 

apresentando-se como “porta de entrada” para as informações no universo on-line. Os portais 

de notícias foram o modo de inserção do jornalismo no ambiente virtual, com o sites Yahoo!, 

MSN, UOL e Terra. Porém, a partir de 2001 os portais sofreram redução do aprofundamento 

do  conteúdo  jornalístico,  chegando  ao  ponto  de  que  os  sites  divulgavam  os  mesmos 

conteúdos, diferenciando-se apenas pela forma de apresentação. 

De acordo com Pollyana Ferrari, essa limitação do conteúdo informacional por parte 

dos portais, deu origem a sites de fofoca, decoração, culinária entre outras ramificações de 

informação (FERRARI, 2006, p.  19).  Para a autora,  os sites de busca começaram a atuar 

como shopping centers, onde neles começou-se a oferecer diversão, lazer e uma infinidade de 

serviços.

Fazendo uma analogia  com a  organização dos  corredores  dos  shoppings,  a  autora 

ressalta que os portais também estão divididos em vários segmentos como redes varejistas, 

praça de alimentação, entre outros. Para Ferrari, “o consumidor vai ao cinema, faz um lanche 

e durante o passeio pelos corredores acaba consumindo algo mais”. (2004, p. 19). Fato, que, 

como pensa a autora, refletiu diretamente no entendimento acerca do conteúdo jornalístico. 

Os  leitores  digitais  se  comportam  de  maneira  parecida:  dão  uma  olhada  nas 
manchetes, leem o horóscopo, entram em alguma área que chamou a atenção no 
home  page  e  assim  sucessivamente.  A  informação  é  absorvida  sem  grande 
comprometimento com a realidade. A importância e repercussão de uma manchete 
da revista Veja continua sendo bem maior que a do seu portal preferido (FERRARI, 
2006, p. 19). 

Contudo,  o  ambiente  virtual  começava  a  ser  utilizado  como  espaço  para  o 

consumismo. Com as atenções do mercado publicitário voltadas para a mídia digital,  esta 
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começou a investir seriamente na integração entre conteúdo e qualidade, com o intuito de 

conseguir credibilidade diante dos anunciantes. 

Diante  dessa  perspectiva,  a  acessibilidade,  velocidade,  interatividade  e  a 

instantaneidade  dos  acontecimentos,  proporcionadas  pela  nova  plataforma,  são  as 

características  mais  marcantes  da  Internet  que  conhecemos  atualmente,  possibilitando  o 

compartilhamento  rápido e  fácil  de  informações  em quaisquer  lugares  que estejamos  e  a 

qualquer hora. 

O ambiente virtual se consolidou como uma ampla plataforma para a proliferação e 

compartilhamento de opiniões e ideias, refletindo gradativamente nos meios de comunicação 

de massa, através da personalização de conteúdo, dinamismo dos noticiários e interatividade, 

o que se configurou como convergência jornalística. De acordo com García Avilés:  

A convergência  jornalística  é  um processo  multidimensional  que,  facilitado  pela 
implantação  generalizada  das  tecnologias  digitais  de  telecomunicação,  afeta  os 
âmbitos tecnológico, empresarial, profissional e editorial dos meios de comunicação, 
propiciando  uma  integração  de  ferramentas,  espaços,  métodos  de  trabalho  e 
linguagens,  anteriormente  desagregados,  de  forma  que  os  jornalistas  elaboram 
conteúdos  que  sejam distribuídos  através  de  múltiplas  plataformas,  por  meio  de 
linguagens próprias a cada uma delas (AVILÉS et al apud BARBOSA, 2009, p. 37). 

Diante dessa nova realidade formada a partir do surgimento da internet, houve uma 

importante mudança no modo de comunicação em geral da sociedade. Podemos perceber isso 

ainda  mais  fortemente  quando  nos  atemos  ao  ambiente  dos  blogs  e  as  redes  sociais  – 

ressaltando mudanças específicas de interação entre as pessoas e grupos. 

A origem da palavra blog vem da simplificação do termo weblog usado primeiramente 

por  Jorn  Barger,  em 1997,  para  referir-se  a  um conjunto  de  sites  que  “colecionavam” e 

divulgavam links interessantes na web. Daí o nome weblog. Este, por sua vez, é resultante da 

junção das palavras da língua inglesa web e log. Web aparece aqui com o significado de rede 

de computadores (a internet), enquanto log é utilizado para designar o registro de atividade ou 

desempenho regular de algo. Numa tradução livre podemos definir o blog como um diário 

online. 

De acordo com o Dicionário da Comunicação Blog é:

Palavra derivada de weblog. Publicação virtual contendo comentários sobre outros 
sites,  atualizada  regularmente  e  organizada cronologicamente.  Antes  chamada de 
“what’s  new page”,  página sobre o que há de novo na web. 2.  Página na web 
constituída  de  informações  atualizadas  e  breves,  organizadas  em ordem de  data, 
como uma página noticiosa ou um diário. Seu conteúdo varia, alguns blogs contêm 
listas de  links  e comentários sobre outros sites, outros divulgam notícias de uma 
empresa,  outros  são  como diários  pessoais  ou  álbum de  fotos,  outros  publicam 
poesia,  pequenos  ensaios,  textos  de  ficção,  comentários  do  dia-a-dia,  reflexões, 
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ideias e opiniões. Alguns são pessoais, enquanto outros envolvem a colaboração de 
várias  pessoas  sobre  um  assunto  específico.  Com  objetivos  de  entretenimento, 
profissionais, acadêmicos e outros, o blog é uma ferramenta de comunicação que dá 
suporte à interação de pequenos grupos por meio de um sistema simples e fácil de 
troca  de  mensagens,  podendo ser  utilizada  pelos  membros  de  uma família,  uma 
empresa ou qualquer instituição (BARBOSA; RABAÇA, 2001, p. 74). 

Na época os blogs, ainda pouco utilizados, tiveram sua existência alavancada devido 

ao  surgimento  das  ferramentas  de  publicação.  Em 1999,  a  Pitas  (empresa  de  tecnologia) 

lançou a primeira  ferramenta de manutenção de  sites  via  web,  os  blogs.  Em seguida,  no 

mesmo ano, foi lançada pela PyraLabs, empresa do Vale do Silício, outra ferramenta bastante 

popular,  o  Blogger.  Esses  sistemas  proporcionaram uma maior  facilidade  na publicação e 

manutenção dos sites, que não mais exigiam o conhecimento da linguagem HTML e, por isso, 

passaram a ser rapidamente adotados e apropriados para os mais diversos usos. Além disso, a 

posterior  agregação  da  ferramenta  de  comentários  aos  blogs  também  foi  fundamental  a 

popularização do sistema. 

Os blogs surgiram como ferramenta de comunicação, sendo entendidos, incialmente, 

não como meio massivo ou institucional. Pelo contrário, os blogs surgem como espaço onde 

pessoas  anônimas  podiam  fazer  circular  seus  textos,  suas  imagens,  suas  opiniões.  A 

ferramenta  surge,  por  assim  dizer,  predominantemente  como  meio  para  a  publicação  de 

opiniões, comentários e confissões sobre quaisquer assuntos, totalmente de cunho pessoal, 

uma espécie de diário virtual, de fato. 

Os blogs veiculam conteúdos que expressam a opinião dos autores sobre os temas 
diversos,  com base em independências e partilhamento. A maior parte  dos blogs 
disponibiliza  um  espaço  de  interação,  de  debate,  de  “arena  pública”,  em  que 
visitantes podem deixar seus comentários, criticar, interagir com o blogueiro e com 
os demais visitantes (BRAGA, 2009, p. 148). 

A rede mundial de computadores permite que um grande número de pessoas distribua 

mensagens rapidamente pelo mundo, aumentando a dimensão da comunicação humana. Com 

isso,  amplia-se  o  espaço  visível  da  expressão  das  pessoas  individualmente  e  dos  grupos 

sociais, uma forma de ampliar vozes, tendo em vista que são percebidas com mais facilidade e 

tamanha rapidez. Porém, é importante ressaltar que se, por um lado, o espaço da internet 

causa  o  que  podemos  chamar  de  democratização  das  opiniões.  Por  outro,  causam  a 

banalização e a desconfiança perante aos conteúdos publicados na rede.  “Se a informação na 

Internet é livre, é também duvidosa” (BRAGA, 2009, p. 146). 

De  acordo  com  Adriana  Braga  “desde  o  seu  surgimento,  os  blogs  rapidamente 

configuraram-se  e  têm  se  configurado  como  um  espaço  social  diverso,  até  certo  ponto 
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democrático, para expressão individual, interação e informação noticiosa” (BRAGA, 2009, p. 

148).  A autora completa afirmando que os blogs têm consolidado um modo de expressão 

individual  e  interação  interpessoal,  a  promover  nesse  processo  o  surgimento  de  uma 

existência mediada e midiática, resultando até na criação de “microcelebridades”. 

Diante  do  ambiente  digital  estabelecido,  percebemos  que  o  conhecimento  e  a 

informação não se situam mais engessados em um espaço da sociedade, e não há um veículo 

de comunicação predominante, mas que desse modo há a abrangência de espaço e tempo das 

informações. Qualquer pessoa, em qualquer lugar pode divulgar alguma informação, desse 

modo,  as  informações  se  encontram  agora  espalhados  pelo  espaço  virtual  conectado  a 

internet. 

Com isso, há de acordo com teóricos da comunicação e informação a formação de o 

que eles chamam de “comunidades virtuais”. A partir de uma perspectiva global do termo, 

Manuel Castells afirma que as novas tecnologias da informação estão integrando o mundo em 

redes globais  de instrumentalização.  A comunicação mediada por computadores gera uma 

gama enorme de “comunidades virtuais” (CASTELLS, 1999, p. 38-39). 

Estas são basicamente comunidades em redes virtuais como entidades, que por meio 

deste  espaço,  fornecem  informações  de  forma  voluntária  ou  involuntária,  permitindo  a 

geração  de  conhecimento  coletivo.   Rheingold,  um dos  primeiros  autores  a  efetivamente 

utilizar o termo “comunidades virtuais”, define-as: 

As  comunidades  virtuais  são  agregados  sociais  que  surgem  da  Rede  (Internet), 
quando uma quantidade suficiente de gente leva adiante essas discussões públicas 
durante um tempo suficiente,  com suficientes sentimentos  humanos,  para formar 
redes de relações pessoais no ciberespaço” (RHEINGOLG apud RECUERO et al, 
2009, p. 137)

De  acordo  com  essa  definição,  os  elementos  formadores  da  comunidade  virtual 

seriam: as discussões públicas;  as pessoas que se encontram e reencontram, ou que ainda 

mantêm contato através da Internet (para levar adiante a discussão); o tempo; e o sentimento. 

Esses elementos, combinados através do espaço na rede, formam redes de relações sociais, 

constituindo-se em comunidades. 

Já Gisele Nussbaumer caracteriza “comunidades virtuais” “mais pela pulsão de estar 

junto, pelo centramento no presente, do que por um projeto comum” (NUSSBAUMER, 2001, 

p.  84).  A  autora  explica  que  na  vida  real  normalmente  encontramos  as  pessoas, 

intercambiamos informações, identificamos interesses comuns, interagimos em função deles 

e,  nesse  processo,  vamos  conhecendo-as.  Já  nas  comunidades  virtuais,  não  há  essa 
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“obrigação” de relacionamento. Primeiro, interagimos inicialmente em função de interesses 

comuns  predeterminados,  conhecemos  as  pessoas  e,  só  depois,  se  houver  interesse  nos 

encontramos fisicamente. 

Pierre Lévy, por sua vez, entende o ciberespaço de forma bastante positiva, na medida 

em que a nova sociedade, que surge a partir desse cenário das plataformas digitais, traga à 

tona ferramentas para “encorajar dinâmicas de reconstituição do lado social, desburocratizar 

as  administrações,  otimizar  em  tempo  real  as  fontes  e  os  equipamentos  da  cidade, 

experimentando novas  práticas  democráticas” (LÉVY, 1999,  p.  224).  Como é  o caso,  do 

correio eletrônico e das demais formas de digitalização da informação. 

De acordo com Carlos Castilho e Francisco Fialho, para as “comunidades virtuais” os 

interesses definem adesão a determinado grupo, a territorialidade é quase nula, a comunicação 

entre  os  membros  é  basicamente  virtual,  possuem baixa  tendência  à  institucionalização e 

buscam projetos desvinculados de pertencimento. (CASTILHO; FIALHO, 2009, p. 125). 

Contudo,  a  expansão contínua  e  acelerada  da internet  para  mais  de  um bilhão de 

usuários resultou significativamente em mudanças de paradigmas na comunicação. Gerando 

novos comportamentos, crenças e valores, que entraram em conflito com rotinas e valores da 

era da cultura de massas. 

Diante do âmbito da blogosfera, que seria o espaço onde se situam os blogs, Thaís 

Mendonça Jorge et. al, entende a ferramenta como um espaço para novo perfil do jornalismo 

opinativo. Os autores observam que na academia, aprendemos que o jornalismo se divide em 

gêneros informativos e gêneros opinativos. De um lado, a objetividade da informação (notícia, 

reportagem, entrevista); do outro, a subjetividade da opinião dividida em: crônica, coluna, 

crítica, comentário, editorial, charge/caricatura e carta ao leitor. (JORGE et al, 2009, p. 83).

Adriana Braga percebe que o formato do blog, que associa funcionalidades interativas 

com produção de ferramentas eficientes e de simples operação, e ainda a disponibilidade “sem 

custos” do provedor, ofereceu condições para o surgimento desse fenômeno, que parece ter 

lugar estável na comunicação mediada por computador (BRAGA, 2009, p. 149). De acordo 

com a autora, os blogs, como espaço público, são mais do que novas formas de divulgação de 

conteúdo,  mas  se  estabelecem  como  ferramentas  de  representações  de  identidades  e  de 

individualidade.

Com  uma  perspectiva  mais  criteriosa  a  respeito  dos  conteúdos  dos  blogs,  Thaís 

Mendonça Jorge et al.  fazem pequenas distinções entre o que seriam blogs jornalísticos e 

blogs  de  variedades,  mas  que  os  blogs  agem como espaço de  refúgio  para  o  jornalismo 

opinativo e análise – muitas vezes censurado na imprensa tradicional.  Para os autores os 
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blogs jornalísticos são aqueles que se identificam em alguma medida com os sites noticiosos, 

pois  publicam  notícias  obtidas  a  partir  das  rotinas  produtivas  de  uma  redação:  pauta, 

apuração,  redação,  divulgação,  mantendo  equipes  próprias  (ou  trabalhando  de  forma 

individual) e trazendo ao público fatos realmente novos (furos, eventualmente) (JORGE et al, 

2009, p. 83). 

Raquel Recuero et. al. faz um apanhado geral sobre os conceitos e definições acerca 

do ambiente da blogosfera. Os autores entendem os blogs a partir das seguintes proposições: 

estruturais, visto como uma ferramenta para a apresentação de conteúdos (textos, fotos, etc) 

na rede de forma cronológica reversa, datados e atualizados com frequência; funcionais, que 

considera os blogs uma mídia diferente das outras por conta do seu caráter social expresso 

através da possibilidade de conversação tanto dos textos publicados quanto pelas ferramentas 

anexadas e que hoje são características dos sistemas, como os comentários; artefatos sociais, 

representando  a  oportunidade  de  aproximação  do  contexto  sócio  histórico  dos  artefatos 

tecnológicos. (RECUERO et al, 2009, p. 30-31). 

Catarina Rodrigues entende que o blog traz à tona a liberdade criativa, instantaneidade 

e a ausência de constrangimentos econômicos. Que para ela são características fundamentais 

apresentadas pelos blogs que resultaram na sua tamanha disseminação. A autora afirma ainda 

que estes dispositivos, pelo menos alguns deles, são um caso exemplar de um meio que exerce 

uma vigilância crítica e constante sobre os meios de comunicação social e não só. 

Se alguns se limitam a divulgar  pensamentos íntimos expondo uma determinada 
experiência  da  identidade,  outros  há  que,  pelo  elevado  número  de  leitores  que 
conseguem alcançar, desempenham a função, não só de informar, mas também de 
debater assuntos que, muitas vezes, são de interesse público. O conjunto de vozes 
individuais  consegue,  assim,  promover  um  debate  coletivo  onde  se  acrescenta 
informação e se desenvolve interação entre os intervenientes através  da troca de 
informações (RODRIGUES, 2006, p. 21). 

Tomando  a  atividade  on-line,  da  qual  os  blogs  participam,  como  uma  prática 

discursiva  em  vias  de  legitimação,  Adriana  Braga  ressalta  o  papel  da  blogosfera  como 

dispositivo de construção de sentidos, de definidor da realidade, ainda que em um contexto 

restrito. “Nesta atividade, além de um trabalho de reprodução de elementos da cultura e da 

sociedade que a constitui, há também um trabalho de produção, de proposição de sentidos” 

(BRAGA, 2009, p. 161).  

Contudo, a consequente aproximação entre a blogosfera e o campo jornalístico, através 

da  crescente  disseminação  dos  blogs  na  internet,  resultou  em questionamentos  acerca  da 

produção jornalística. A facilidade do acesso à criação de um blog (basta ter um computador 
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com acesso à internet), traz uma questão pertinente, de que forma uma informação veiculada 

por um blog pode adquirir o status de notícia? O blogueiro seria propriamente jornalista?

Diante disso, Leonardo Foletto lembra que a efetiva aproximação dos blogs com o 

jornalismo tem como marco inicial o ano de 2001. Embora ela já se rascunhasse alguns anos 

antes, com a criação dos primeiros blogs em meados da década de 1990, é somente com os 

atentados terroristas às Torres Gêmeas do Word Trade Center em 11 de setembro de 2001, que 

os weblogs passam a ter visibilidade para o grande público e, como consequência disso, passa 

a ser vislumbrada a função que eles poderiam ocupar no jornalismo. (FOLETTO, 2009, p. 

199). 

Nesse sentido, há autores, como Adriana Braga, que entendem os blogs como lócus de 

emergência  de  uma  importante  forma  de  jornalismo  individual,  e  até  certo  ponto, 

independente, a representar um papel crítico na aceleração dos ciclos noticiosos. Segundo a 

autora, o crescimento vultoso dessa modalidade jornalística aponta para uma demanda social 

por  pontos  de  vista  díspares  e  múltiplos  acerca  dos  fatos,  ao  contrário  da  abreviação da 

pluralidade de informação praticada por muitos veículos. Mas, a autora chama a atenção: 

[...]  apesar  de  os  conteúdos  veiculados  nos  blogs  serem citados  entre  fontes  de 
alguns  artigos,  matérias  e  reportagens  com  relativa  frequência  por  jornalistas, 
utilizados  como  ferramenta  de  marketing  para  empresas  e  políticos,  eles  ainda 
carecem de  triagem apurada  e linha editorial  coerente,  elementos  valorizados  na 
veiculação desse tipo de informação. (BRAGA, 2009, 149). 

De acordo com Recuero et. al. no âmbito acadêmico, diversos autores questionam essa 

relação jornalista-blogueiro, já que os weblogs, com informações jornalísticas, produzidos por 

jornalistas  ou  não,  passaram  a  ganhar  espaço  no  jornalismo  praticado  na  internet.  E 

naturalmente, esse crescimento provocou discussões sobre o real valor da informação postada 

nos blogs, já que muitos deles não se utilizavam dos procedimentos adotados pelo jornalismo 

praticado pela  mídia tradicional.  (RECUERO  et  al,  2009, p.  200).  A autora completa seu 

ponto de vista articulando-se com o pensamento de outros autores: 

Receba  Blood  (2001)  afirma  que  as  técnicas  jornalísticas  não  poderiam  ser 
praticadas  pelos  blogueiros  – pelo menos não  da forma como foram concebidas 
inicialmente; Lasica (2002) citou os blogs como uma forma de “jornalismo amador”, 
em que muitas das expectativas profissionais atuais não estarão mais presentes; Wall 
(2004) vai numa mesma linha de raciocínio ao dizer que eles (os blogs) são como 
um  “mercado  informal”  do  jornalismo,  em  que  a  entrada  é  mais  fácil  para  os 
“pequenos jogadores” – no caso, os jornalistas blogueiros (RECUERO et al, 2009, 
p. 200-201). 
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Dessa forma, esses novos modos de interação, ajudaram a modificar substancialmente 

o modo de se fazer jornalismo, e principalmente, fazendo surgir novas práticas. Esse é o caso 

do jornalismo colaborativo, em que os próprios cidadãos ajudam na produção das notícias 

através  do  compartilhamento  de  informações.  Castilho  e  Fialho  entendem  a  produção 

colaborativa  de  notícias  como  um  meio  de  criar  condições  especiais  para  a  imprensa 

convencional  ter  acesso  à  informação  comunitária,  mas  muitas  empresas  mostram-se 

reticentes a projetos dessa natureza (CASTILHO; FIALHO, 2009, p. 141).  

Esse  tipo  de  estrutura  organizacional  é  caracterizado  pela  descentralização  e 
horizontalização do controle da produção de conteúdos, valorizando a diversidade, a 
iniciativa  individual  e  a  polifonia  de  opiniões.  É  o  oposto  da  hierarquia, 
centralizadora e vertical, bem como anarquia,  ausência de controle (CASTILHO; 
FIALHO, 2009, p. 137). 

Contudo, dentro desse campo virtual, onde todos podem atuar na produção de notícias, 

o campo jornalístico utiliza-se da lógica própria desse novo espaço para manter-se como o 

principal  produtor  de  notícias.  “As  seções  de  webjornalismo  participativo  configuram-se, 

assim, em práticas autorreferenciais que tem como objetivo abrir o funcionamento do campo 

do jornalismo,  dentro de certo controle.  Ou seja,  o  campo,  em vez  de  se fechar,  abre-se 

segundo certas regras”. (PRADO, 2011, p. 186). 

Dentro disso, inúmeros portais de notícias há tempos já utilizam como recurso esse 

jornalismo participativo ou colaborativo,  como forma de chamar o público a participar da 

produção das pautas. Diante do surgimento da internet, o público não quer apenas receber as 

notícias (e não precisa), ele pode participar, mais ativamente do que nunca da produção de 

conteúdo da mídia tradicional, o que nos leva a mais mudanças no comportamento dos meios 

de comunicação convencionais diante do meio digital: o próprio público como produtor das 

notícias, atrelado a uma mídia ou atuando propriamente com papel de jornalista.  

Podemos  entender  assim,  que  os  blogs  se  transformaram  em  um  recurso  de 

modificação  do  espaço  público,  permitindo  as  pessoas  opinarem sobre  os  mais  variados 

assuntos. Permite, de certa forma, a criação de um espaço de visibilidade, mesmo que para 

que haja certo grau de reconhecimento seja preciso a legitimação por parte dos meios de 

comunicação convencionais. Contudo, Catarina Rodrigues, ressalta que a principal novidade 

trazida pelos  blogs, foi o “poder de intervenção ganho pelo público, que vai muito além da 

possibilidade ou não da publicação de uma carta a um leitor num jornal” (RODRIGUES, 

2006, p. 62). 
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3.1. JORNALISMO DIGITAL

A  utilização  da  internet  como  meio  para  comunicação  e  compartilhamento  de 

informações na sociedade trouxe à tona novos modos de interatividade, nova formação de 

identidade do público e a diferenciação da produção de conteúdo informacional. A emergência 

dos blogs e redes sociais, no que podemos chamar de “era da informação”, em que vivemos 

há algum tempo, acarretou para a atividade jornalística inúmeras mudanças marcantes no seu 

modo de construção. 

Desde  o  surgimento  da  internet,  era  quase  certa,  a  criação  de  jornais  feitos 

exclusivamente  para  a  rede,  tendo em vista  o  baixo  custo  e  ambiente  de  fácil  manuseio 

apresentado pelo novo meio,  possibilitando a apresentação, a partir  de então, de conteúdo 

informacional dinâmico, aos internautas. Logo, inúmeros jornais começaram a investir  em 

portais  de notícias.  Sendo esse processo,  desenvolvido principalmente,  a  partir  do ano de 

1993.

A partir das especificidades que a rede proporcionou, Mark Deuze, define o jornalismo 

digital,  como sendo produzido exclusivamente para  Word Wide Web  (a interface gráfica a 

nível do utilizador da Internet). Para o autor, esse tipo de jornalismo (que seria um quarto 

tipo) tem sido distinguido funcionalmente do jornalismo impresso, de televisão e de rádio, 

pelo seu componente tecnológico enquanto fator determinante em termos de definição - tal 

como aconteceu anteriormente com os outros meios (operacional) (DEUZE, 2006, p. 4). 

O  jornalismo  digital  tem  que  fazer  escolhas  relativamente  ao(s)  formato(s) 
adequado(s) para contar uma determinada história (multimídia), tem que pesar as 
melhores opções para o público responder, interagir ou até configurar certas histórias 
(interatividade) e pensar em maneiras de ligar o artigo a outros artigos, arquivos, 
recursos, etc., através de hiperligações (hipertexto) (DEUZE, 2006, p. 4). 

 Marcos Palácios destaca seis características que marcam o ambiente digital, e que pra 

ele,  decorrem das  possibilidades  apresentadas  pela  web,  mas  que  não  apontam para  um 

determinismo da prática jornalística. 

(1) convergência, proporcionada pelo fato de a web ser uma plataforma que suporta 
conteúdo em formato de texto, áudio, áudio e vídeo; (2) interatividade, tanto com os 
leitores,  como dentro da notícia,  já que a navegação em hipertexto também seria 
classificada como uma situação interativa; (3) hipertextualidade, resultado do uso de 
hiperlinks que complementam a notícia produzida; (4) personalização do conteúdo 
conforme o perfil do leitor; (5) memória e armazenamento de informações, possíveis 
pelo  uso  de  sistemas  de  gestão  de  conteúdos;  (6)  atualização  contínua  das 
informações (PALÁCIOS, 2003, p. 77-78). 
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Marcos  Palácios  se  recusa  a  pensar  o  jornalismo  digital  por  meio  de  uma  visão 

fechada, pois para ele, essa nova forma de fazer jornalismo que surge, têm como marca a 

experimentação e diversidade,  jamais se apresentando por um único formato (PALÁCIOS 

apud RODRIGUES, 2009, p. 17). 

Dentro do âmbito do jornalismo digital,  Felipe Pena afirma que o gênero pode ser 

definido  como  “a  disponibilização  de  informações  em  ambiente  virtual,  o  ciberespaço, 

organizadas de forma hipertextual com potencial multimidiático e interativo” (PENA, 2005, 

p.  176).  Para  o  autor  este  novo  gênero  veio  para  modificar  e  revolucionar  as  relações 

profissionais e as próprias rotinas produtivas dos jornalistas. 

Pollyana Ferrari propõe conceitos para hipermídia, hiperlink. Hipermídia é definido 

por ela como todos os métodos de transmissão de informações baseadas em computadores, 

incluindo textos, imagens, vídeos, animação e som. E hiperlink como elemento básico que 

oferece um método de passar de um ponto de um documento para outro ponto no mesmo ou 

em outro documento (FERRARI, 2006, p. 99).  Magaly Prado explica a relação do conteúdo 

jornalístico do ambiente virtual com os links, através de um ponto de vista bastante prático e 

favorável para a empresa jornalística. 

As matérias do jornalismo digital devem ter links para outros textos, tanto de outras 
pessoas quanto do próprio jornalista. Assim, se houver textos relacionados, os links 
podem vir abaixo do texto principal, ou dentro do texto mesmo, desde que tenha 
relevância  e  complemente  a  matéria.  Alguns  portais  recomendam  que  se  linke 
apenas textos de autores do próprio portal ou de seus parceiros. A justificativa deles 
é que, assim, o leitor não sai do mesmo portal, e nesse caso, acham que não perdem 
o leitor. Há controvérsias, pois o leitor, se quiser, se não estiver gostando do que está 
lendo, corre dali, bastando digitar o assunto que quer saber no serviço de busca e ir 
atrás da notícia, do tema, que lhe interessa em outro site (PRADO, 2011, p. 81-82). 

O que é  considerado por  Pollyana  Ferrari  como “bloco de  diferentes  informações 

digitais interconectadas” (FERRARI, 2006, p. 42), o hiperlink, leva, para João Canavillas, a 

necessariamente uma ruptura com o modo de fazer jornalístico baseado na técnica do lide e da 

pirâmide invertida (CANAVILLAS, 2003, p. 66). Por conseguinte, o autor, entende que no 

jornalismo digital  a  pirâmide  invertida é  substituída  por  um conjunto  de pequenos textos 

hiperligados entre si. Um primeiro texto introduz o essencial da notícia, estando os restantes 

blocos de informações disponíveis por hiperligação. E apresentadas por diversas formas: além 

de textos, áudios, vídeos e ilustrações. 

Por  conseguinte,  Pollyana  Ferrari  entende que a  utilização de hipertextos,  que  ela 
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define  como  nós  ou  elos  associativos  (os  links),  consegue  moldar  a  rede  hipertextual, 

permitindo que o leitor decida e avance sua leitura de modo que quiser, sem ser obrigado a 

seguir uma ordem linear (FERRARI, 2006, p. 42).

Neste ponto, Canavilhas, ressalta que o maior obstáculo para o jornalismo digital é o 

hábito da leitura-linear, o gênero tem de encontrar a melhor forma de unir os textos a quebrar 

as regras da recepção que lhe foram impostas pelos meios existentes. O grande desafio do 

jornalismo online é a procura de uma “linguagem amiga”, que imponha a webnotícia, uma 

notícia  mais  adaptada  às  exigências  de  um público  que  exige maior  vigor  e  objetividade 

(CANAVILLAS, 2003, p. 64). Felipe Pena concorda: “o grande desafio do jornalismo digital 

é encontrar sua linguagem e democratizar suas interfaces” (PENA, 2005, p. 183). 

Mediante ao novo ambiente formado a partir do surgimento da internet, vários autores 

reafirmam que, o jornalismo digital não é apenas a inserção de material jornalístico na rede. 

Mas,  a  criação  de  um  conteúdo  específico  e  especializado,  com  novas  abordagens  e 

especificidades  de apresentação,  o  que traz  justamente  a  ideia  de convergência  midiática, 

espécie  de  mix  de  áudio,  vídeo,  texto  e  animação  –  possuindo,  por  conseguinte,  uma 

linguagem bastante específica. 

Por  isso,  segundo  Pollyana  Ferrari,  ao  sair  para  uma  entrevista,  o  repórter  do 

jornalismo digital, diferentemente do profissional do rádio, televisão e impresso, devem se 

preocupar não apenas com o texto, mas com elementos complementares para a composição da 

notícia, tendo em vista a busca constante pela atenção do internauta, devido a rapidez com que 

este navega de uma página a outra. “Isto é, procurar palavras para certas imagens, recursos de 

áudio e vídeo para frases, dados que poderão virar recursos interativos e assim por diante” 

(FERRARI, 2006, p. 48). 

Como é entendido por alguns autores acerca da linguagem jornalística para a internet, 

é necessária a criação e legitimação de uma linguagem específica para a rede. Com a inserção 

do  hipertexto  e  hiperlink  para  a  construção  da  narrativa  jornalística,  muitas  foram  as 

modificações no modo de transmitir  as notícias e de escolhas e categorização delas.  João 

Canavilhas afirma que no webjornalismo, a técnica da pirâmide invertida deve ser substituída 

por  um conjunto  de  pequenos  textos  hiperligados  entre  si,  pois  os  ciberleitores  preferem 

navegar com liberdade de escolha em um texto separado por blocos (CANAVILHAS, 2003, p. 

67). 

Em  outro  artigo,  o  autor  propõe  a  substituição,  na  produção  da  webnotícia,  da 

pirâmide invertida pela pirâmide deitada, que estabelece níveis para a produção a notícia da 

rede: 
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 A Unidade Básica – o lide – responderá ao essencial: O Quê, Quem, Quando, e 
Onde.  O texto inicial  pode ser uma notícia de última hora que, dependendo dos 
desenvolvimentos, pode evoluir ou não para um formato mais elaborado. O Nível de 
Explicação responde ao Por Quê e ao Como, completando a informação essencial 
sobre o acontecimento. No Nível de Contextualização é oferecida mais informação – 
em formato textual, vídeo, som ou infografia animada – sobre cada dos W’s. O Nível 
de  Exploração,  o  último,  liga  a  notícia  ao  arquivo  da  publicação  ou a  arquivos 
externos (CANAVILHAS, 2007, p. 34-35). 

Essa polêmica sobre a hegemonia ou não da técnica da pirâmide invertida na produção 

do  texto  jornalístico  na  web,  trazida  por  Canavilhas,  coloca  em  evidência  que  a 

hipertextualidade é a mais singular das características do jornalismo digital (AGUIAR, 2009, 

p.  165).  O  autor,  baseado  na  história  da  imprensa,  afirma  que  sempre  se  vinculou  o 

surgimento dessa técnica de produção jornalística – o lide e a pirâmide invertida – com o uso 

de telégrafos pelos jornalistas norte-americanos e as constantes interrupções no uso das linhas 

telegráficas no século XXI. 

A partir de um ponto de vista contrário à visão de Canavillas, Nilson Lage aponta para 

a noção de notícia, como sendo sustentada pela origem do lide está relacionada ao uso oral, 

como “maneira  como,  numa conversão,  alguém relata  algo a  que assistiu;  sua natureza é 

pragmática,  ou  seja,  relacionada  às  condições  da  comunicação,  e  à  intenção  de  torná-la 

eficaz” (LAGE, 2005, p. 73). 

Para  Rosental  Calmon  Alves,  o  desafio  do  jornalismo praticado  na  internet  ainda 

continua sendo alcançar pleno desenvolvimento de uma linguagem para contar histórias a 

partir das características e dos recursos disponíveis na internet. Contrário a alguns autores da 

área, Alves acredita ser um erro pensar a técnica pirâmide invertida com a premissa de que ela 

caracteriza-se como uma narrativa linear e sequencialmente cronológica. 

A pirâmide invertida não significa uma narrativa linear. Ao contrário, ela sempre 
rompeu a sequência cronológica para privilegiar a  conclusão,  o mais importante. 
Acho  que  mesmo  quando  se  experimentam  técnicas  de  desconstrução,  ou  de 
narrativa não linear, ainda vale o princípio básico da pirâmide invertida: dizer logo 
de que se trata, apesar de deixar ao leitor a possibilidade de navegar pela narrativa 
da forma que queira, em lugar de sugerir apenas um caminho sequencial (ALVES, 
2006, p. 24). 

Que os elementos do meio digital,  hipertexto e hiperlink,  modificaram o modo de 

produção do conteúdo jornalístico, tornando-o mais dinâmico e interativo, não se tem dúvida. 

Percebemos que esse novo modo de construção de conteúdo, traz à tona questionamentos 

acerca  dos  critérios  utilizados  para  a  escolha  do que  é  notícia,  embasado pela  Teoria  do 

Newsmaking. Felipe Pena percebe que o ambiente virtual modificou vários aspectos da vida 
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humana, partindo da premissa de que a rede proporciona mudanças constantes: 

O  ambiente  virtual  modificou  vários  aspectos  da  vida  humana.  No  jornalismo, 
influenciou todos os tipos de veículos em todas as fases de produção e recepção da 
notícia. Na própria internet, os conceitos mudam a uma velocidade impressionante, 
embora a linguagem para congregar todas as suas potencialidades pareça ainda não 
ter sido encontrada. Portais, websites e blogs, descentralizam a informação. Esses 
últimos, pela facilidade de acesso, vêm formando o que os medalhões do jornalismo 
americano  chamam pejorativamente  de  jornalismo de  pijama.  A alegação  é  que 
grande quantidade de blogs inviabiliza a verificação de suas informações, o que as 
torna pouco confiáveis (PENA, 2005, p. 177). 

Diversos  são  os  aspectos  que  diferenciam  o  espaço  que  caracteriza  o  jornalismo 

convencional e o ambiente virtual que conhecemos atualmente, isso é fato. Em meio a essas 

diferenças, Pollyana Ferrari ressalta que independente do veículo e da forma de apresentação, 

a notícia deve sempre ser o objeto principal de trabalho do jornalista. O jornalismo digital não 

é simplesmente a adequação da narrativa jornalística do impresso para o meio virtual, mas 

esse novo meio configura-se como espaço hipermidiático, que reuni milhares de pessoas, com 

interesses diversos. 

A produção  de  conteúdo  jornalístico  para  a  internet  consegue  agrupar  assuntos 
díspares,  que  vão  de  bate-papos,  com  cantores  de  música  pop,  passam  por 
discussões sobre a nova coleção de roupas para a boneca Barbie ou o processo de 
clonagem  humana,  e  chegam  a  estudiosos  de  Shakespeare;  tudo  editado  por 
repórteres  ou  editores  de  “News”  –  que  acabam,  sem  saber,  mudando  e 
influenciando hábitos de leitura, alterando o código visual, língua corrente naquele 
país,  o  modo  de  fazer  compras,  de  portar-se  diante  da  vida  e,  principalmente, 
alterando a cobertura da mídia digital (FERRARI, 2006, p. 54).

Contudo,  os  principais  desafios  do  jornalismo  direcionado  para  a  internet  estão, 

segundo Pollyana Ferrari, relacionados à necessidade de preparar as redações, como um todo, 

e aos jornalistas em particular, para conhecer e lidar com várias transformações. “Além da 

necessidade  de  trabalhar  com  vários  tipos  de  mídia,  é  preciso  desenvolver  uma  visão 

multidisciplinar, com noções comerciais e marketing” (FERRARI, 2006, p. 39-40).

Vimos que o jornalismo digital vai muito além da reprodução de textos (ou seja qual 

for o material) no ambiente virtual. Mas, esse gênero se configura como uma nova forma de 

fazer jornalístico, permeado de especificidades, que propõem novas atividades e objetivos. O 

hiperlink e hipertexto são elementos exemplos dessa relação. 

Portanto,  nota-se,  de  acordo  com  a  visão  de  autores  citados  neste  estudo,  a 

preocupação que se deve ter com o material jornalístico on-line, principalmente do ponto de 

vista de uma linguagem específica para os internautas. Tendo em vista também a facilidade de 
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acesso  e  rapidez  proporcionada  pela  rede  de  computadores  (que  cria  cada  vez  mais 

concorrentes  para  as  empresas  jornalísticas  –  como  os  blogs  e  redes  sociais),  podemos 

perceber a importância do fator econômico, que cada vez mais aderem ao ambiente virtual. 

Essa relação gera modificações no comportamento dos internautas, mas nas próprias empresas 

jornalísticas. 

4. ÉTICA E JORNALISMO

Ética parece ser aquele tipo de coisa que todo mundo sabe o que é, mas que poucos 

conseguem explicar. Tradicionalmente, ela é entendida como um estudo ou reflexão, científica 

ou filosófica, e eventualmente até teológica, sobre os costumes ou sobre as ações humanas. A 

priori, inúmeros estudiosos entendem a ética, a partir do conceito de bem, partindo sempre da 

ideia de liberdade de escolha do ser humano – ou seja, se pratiquei algo “errado”, “mal”, é 

porque  pude escolher  praticá-lo  ou  não,  podendo assim,  ter  escolhido  praticar  o  “certo”, 

“bem”. 

Chegar a um consenso no campo dos conceitos de ética e moral existentes, não é nada 

fácil,  até  mesmo  pelo  percurso  que  estes  tomaram ao  longo  da  história  da  humanidade, 

misturando-se com outros campos científicos e também pela possibilidade de mutação do 

próprio campo,  tendo em vista que se baseiam nos aspectos culturais,  políticos,  sociais  e 

econômicos, que mudam constantemente. 

Ao longo da história,  somos convidados a pensar  a  ética a partir  de seus maiores 

idealizadores. Com substancial contribuição dos filósofos Aristóteles e Platão para o estudo da 

ética como ciência, dois nomes merecem destaque sob o firmamento da ética, sendo eles, o 

grego antigo Sócrates (470-399 a.C) e o alemão prussiano Kant (1724-1804 a.C). 

Sócrates,  criador  do  método  maiêutico  (que  traz  a  concepção  do  filósofo  como 

“parteiro das ideias”), foi condenado a beber veneno, sob a acusação de que ele seduzia a 

juventude, não honrando aos deuses da cidade e desprezando as leis da polis (cidades-estado). 

Contudo, embora os gregos não fossem muitos adeptos as ideias de Sócrates, o filósofo foi 

considerado o fundador da moral, porque a sua ética (que pra ele eram sinônimos) baseava-se 

substancialmente, na convicção individual e não apenas nos costumes do povo e dos seus 

ancestrais. 

Por outro lado, Kant buscava uma ética de validade universal, que se apoiasse apenas 

na igualdade fundamental entre os homens. Kant era adepto de uma filosofia que se voltava 

sempre  para  os  homens,  chamada  filosofia  transcendental,  porque  buscava  encontrar  no 
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homem as condições de possibilidade do conhecimento verdadeiro e da liberdade de agir. 

Partindo para uma premissa mais atual do conceito de ética e moral. Adolfo Sanchez 

Vázquez  aborda  a  ética  como  um  campo  teórico-reflexivo  do  comportamento  humano. 

Entendida  por  ele  como  teoria,  a  função  fundamental  da  ética  é  explicar,  esclarecer  e 

investigar uma determinada realidade, elaborando os conceitos correspondentes sobre ela. “A 

ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em sociedade” (VÁZQUEZ, 

2007, p. 20). 

A ética é teoria, investigação ou explicação de um tipo de experiência humana ou 
forma  de  comportamento  dos  homens,  o  da  moral,  considerado,  porém  na  sua 
totalidade, diversidade e variedade. O valor da ética como teoria está naquilo que 
explica, e não no fato de prescrever ou recomendar com vistas à ação em situações 
concretas (VÁZQUEZ, 2007, p. 21). 

De acordo com essa abordagem dada por Sanchez Vázquez, a ética se ocupa de um 

objeto próprio: o setor da realidade humana, que chamamos de moral. A moral constitui-se 

para o autor, como um tipo peculiar de fatos e atos humanos, mas ele esclarece “a moral não é 

ciência,  mas  objeto  da  ciência;  e,  nesse  sentido,  é  por  ela  estudada  e  investigada” 

(VÁZQUEZ, 2007, p. 24). 

Levando em consideração a abordagem de Vázquez, ética é entendida mais do que um 

conjunto de regras a ser seguido, mas sim uma ciência que visa a reflexão do comportamento 

moral, é pensar sobre o agir humano. Para o autor, ética e moral se relacionam como uma 

ciência específica e seu objeto, mas estão longe de ser a mesma coisa. 

Moral vem do latim mosou mos, “costume” ou “costumes”, no sentido de conjunto 
de  normas  ou  regras  adquiridas  por  hábito.  A  moral,  se  refere,  assim,  ao 
comportamento adquirido ou modo de ser conquistado pelo homem. Ética vem do 
grego  ethos,  que significa  analogicamente  “modo de  ser”  ou  “caráter”  enquanto 
forma  de  vida  também adquirida  ou  conquistada  pelo  homem.  Assim,  portanto, 
originariamente,  ethose  mos,  “caráter”  e  “costume”,  assentam-se  num  modo  de 
comportamento que não corresponde a uma disposição natural, mas que é adquirida 
ou conquistada por hábito (VÁZQUEZ, 2007, p. 24). 

Sob um ponto de vista mais prático e simples, Luiz Costa Pereira Júnior afirma que ser 

ético é obedecer ao que não é obrigatório. “É a conduta que adotamos, mesmo quando não 

somos  obrigados  por  lei”  (PEREIRA JÚNIOR,  2009,  p.  39).  Luiz  Costa  estabelece  uma 

“regra”  das  relações  humanas,  e  que  ele  mesmo  denomina  como  “regra  de  ouro”  do 

jornalismo. A máxima é de que não devemos fazer ao outro, o que não queremos que nos 

façam, “devemos agir do jeito que gostaríamos que os outros agissem conosco, nas mesmas 

circunstâncias” (PEREIRA JÚNIOR, 2009, p. 42). 
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Porém, o próprio autor afirma que no jornalismo, esta “regra de ouro” se complica 

porque nessa relação há sempre mais de um “outro”. No caso, o jornalista se relaciona com a 

própria empresa jornalística, com a fonte de informação, com o público e com a sociedade – 

no sentido, do interesse público, os valores que garantem a cidadania. 

 Pereira Júnior, faz uma profunda abordagem ética do papel do editor nos meios de 

comunicação, com isso, defende que a ética do jornalismo, não é simplesmente um conjunto 

de normas, exterior aos profissionais. Mas, essa ética apresenta-se como uma condição de 

ofício. Um advogado pode, no limite, até mentir sem necessariamente ferir a ética estrita com 

seu  cliente  e  profissão  porque  seu  acordo  único  é  o  com o  cliente.  Situação  totalmente 

diferente  do  que  acontece  com os  jornalistas.  Qualquer  atitude  antiética  do  jornalista  irá 

refletir não só em indivíduos ou grupos isoladamente, mas em diversas camadas sociais, tendo 

em vista, a abrangência da mídia. “Trabalhar mal é, de saída, ser antiético, pois terá efeitos em 

múltiplos atores” (PEREIRA JÚNIOR, 2009, p. 43). 

Francisco Castilhos  Karam aponta que as  relações  sociais  devem ser  baseadas  em 

reflexões  éticas,  segundo ele  “é preciso pensar  o  mundo moral  como objeto de reflexões 

axiológicas entre indivíduos, grupos e sociedades” (KARAM, 1997, p. 33). Ética e moral, 

para o autor, têm um significado praticamente idêntico. Ambos significam, para ele, caráter, 

costume, maneira de ser, sendo que ética é derivado do grego ethos,  enquanto o segundo é 

originário do latim moralis. 

Por outro lado e mais próxima à abordagem de Vázquez, Mayra Gomes entende ética e 

moral como sendo bem diferentes. Para Gomes, moral se refere a um conjunto de valores 

adquiridos ao longo da vivência humana, e a ética se volta como reflexão sobre estes, ao 

mesmo tempo em que propõe novas relações. A autora complementa o raciocínio ressaltando 

que é sempre nas relações entre os homens que os costumes podem adquirir sua face valor, 

que as ações têm suas implicações como desejáveis ou não, apontando assim o valor de cada 

uma (GOMES, 2004, p. 45). 

O  autor  de  “Jornalismo,  ética  e  liberdade”,  Francisco  Castilhos  Karam,  aborda  a 

problemática da ética baseado em alguns pressupostos. Segundo Karam, numa reflexão sobre 

ética,  devemos,  primeiramente,  levar  em  conta  que  o  gênero  humano,  mesmo  em  sua 

diversidade, é precisamente humano. 

que apesar de suas particularidades sociais e singularidades individuais, possui um 
traço  de  universalidade;  que  sua  ação,  conhecimento  e  cultura,  na  escala 
contemporânea  de  conexões,  têm  uma  totalidade  que  se  interpenetra  e, 
dialeticamente,  nunca  está  acabada  e  completa.  Uma  realidade,  que  em  sua 
totalidade, está sempre, de certa forma, negando-se como presente para construir um 
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outro,  precisamente  o futuro,  que  nesta  trajetória,  a  desalienação  do  sujeito  que 
produz vida e a história  é fundamental  para também produzir a  si  mesmo como 
indivíduo integral (KARAM, 1997, p. 35). 

Com isso, Karam quer dizer, que para se pensar um estudo ou um conjunto de normas 

para  a  humanidade  é  preciso  pensá-la  a  partir  de  uma  universalidade,  apesar  de  suas 

particularidades. Partindo desse ponto, o autor afirma que devemos considerar também que os 

homens são livres para fazerem suas escolhas. Sendo assim a ampliação da possibilidade de 

escolha diante do mundo e dos valores que o formam pode ser a própria escolha do mundo de 

outros valores, permitidos pela existência da liberdade de escolha. Por isso Karam entende 

que “a reflexão ética é também projeção para o futuro, é reflexo do existente, mas também sua 

negação, no sentido de afirmar novos valores com base em pressupostos para a consecução de 

algo que não está dado de antemão” (KARAM, 1997, p. 37). 

Entendendo  o  jornalismo  como  uma  forma  de  reconstrução  diária  do  movimento 

humano para si  mesmo, no qual os homens se tornam não somente reflexo, mas também 

projeção, Francisco Karam afirma que o jornalismo é “não só moralmente defensável, ele é 

moralmente  imprescindível”  (KARAM,  1997,  p.  39).  Ou  seja,  em sua  potencialidade,  o 

jornalismo  é  a  forma  pela  qual  as  pessoas  vão  se  apropriando  cotidianamente  de  seu 

movimento  no  interior  da  humanidade  e,  desta,  em  sua  autoprodução  diária.  E 

consequentemente,  dessa  relação,  as  pessoas  extraem  sensibilidade,  movimento,  opinião, 

intervenção diante dos enormes e complexos conflitos não resolvidos pelo gênero humano. E 

isso, segundo o autor, tem uma íntima ligação com a afirmação, a crítica e a transformação de  

valores em conexão com a ação na esfera política e cotidiana, concreta e imediata.

Portanto, o jornalismo necessita sim de uma ética específica para regulamentação e 

principalmente reflexão acerca de suas ações, que por sua vez, começa na escolha do conceito 

de fato jornalístico, na escolha e abordagem da pauta, das fontes, da seleção e hierarquização 

dos fatos,  das distintas visões sociais  e ideológicas e da concentração da propriedade dos 

meios.   Quanto a isso,  Karam faz até  uma breve crítica a seguinte  afirmação de Cláudio 

Abramo “Sou jornalista, mas gosto mesmo é da marcenaria. Gosto de fazer móveis, cadeiras, 

e minha ética como marceneiro é igual a minha ética como jornalista – não tenho duas. Não 

existe uma ética específica do jornalista: sua ética é a mesma do cidadão”. 

De certa forma, Abramo fala no comportamento do jornalista diante dos fatos, diante 

da empresa e dos colegas. Refere-se ao profissional, também cidadão, diante do governo, do 

Estado, da democracia e da opressão. Com relação a isso, segundo Karam, ele até está correto. 

Mas afirma que esse pensamento é insuficiente para abarcar todos os conflitos e relações que 
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permeiam a atividade jornalística. 

O jornalista não é um profissional que faz uma cirurgia do coração. E existe alguma 
diferença entre lidar  eticamente  com a cirurgia como ato médico e contá-lo aos 
outros  como  acontecimento  que  possui  interesse  social  ou  relevância  pública. 
Embora  exista  conexão  entre  as  várias  particularidades  dos  atos  humanos,  há 
também alguma distinção entre o ato particular de realizar uma operação cirúrgica 
por  intermédio  de  um especialista  –  o  médico  –  e  o  ato  de  levar  este  fato  ao  
conhecimento  das  pessoas,  que  se  apropriam  dele  sem  tê-lo  vivenciado,  pela 
mediação de um outro profissional, precisamente o jornalista (KARAM, 1997, p. 
41). 

Esta distinção feita por Karam parece óbvia, mas configura-se como importante para 

entendermos que, se estamos de acordo que há honestidade similar entre médico e jornalista, é 

também imprescindível constatar que medicina não é igual a jornalismo. Embora, segundo o 

autor possa haver “uma ética social que as aproxime, é preciso no interior dessa generalidade 

moral, desvendar as particularidades do trabalho de cada um” (KARAM, 1997, p. 42). 

Dentro dessa perspectiva da percepção de Cláudio Abramo, Francisco Karam entende 

que ao generalizar uma ética para todas as profissões, pode-se entender que um jornalista deve 

saber  construir  uma  ponte  tão  bem  quanto  um  engenheiro,  e  um  engenheiro  deve  ser 

consciente da linguagem jornalística. O que para Karam é impensável, diante da necessidade 

de uma ética específica do jornalismo e das demais profissões. 

Em contrapartida, e partilhando do pensamento de Cláudio Abramo, Mayra Gomes, 

afirma que a atividade jornalística, de fato, possui um “conjunto de valores, mas estes valores 

nunca se colocam tendo como eixo apenas o campo profissional, mas que agem de uma forma 

universal das relações humanas” (GOMES, 2004, p. 19). Sendo assim, a ética exercida pelo 

jornalista é a mesma ética de um marceneiro (como declarou Abramo), a ética do cidadão, 

entendendo-se assim a não existência de uma ética específica para este ou qualquer outro 

profissional. O que se tem, para a autora, é uma deontologia, como um estudo das normas 

instituídas - tratadas dos deveres. Mas, a rigor, não se tem uma ética do jornalismo.

Contudo,  nos  deparamos  com  inúmeras  normas  e  códigos  estabelecidos  para 

regulamentar  a  atividade  jornalística  nacional  e  internacionalmente.  Três  aspectos  estão 

presentes na defesa do jornalismo. O primeiro deles refere-se a assegurar a população como 

um todo, a informação exata, honesta e completa à qual ela tem direito, e oferecer proteção 

contra os abusos e desvios. O segundo aspecto diz respeito a proteção daqueles, cuja profissão 

é informar, contra todas as formas de pressão ou de constrangimento que os impeçam de 

transmitir  à  população  a  informação  assim definida,  ou  que  induzam a  agir  contra  suas 

consciências.  O  terceiro  aspecto  é  referente  a  assegurar  da  melhor  maneira  possível  a 
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circulação  da  informação  dentro  da  sociedade,  de  acordo  com a  missão  fundamental  da 

imprensa. 

Um estudo realizado pelo professor Daniel Cornu, da Universidade de Genebra, no 

ano de 1998, resultou no livro “Ética da informação”. Na primeira parte do trabalho o autor, 

faz um panorama da regulamentação da atividade jornalística no Brasil e no mundo. Segundo 

o estudo, os primeiros códigos apareceram nos Estados Unidos, durante a primeira década do 

século XX, e depois começaram a surgir na Europa. Na mesma época foram instituídos os 

primeiros  conselhos  de  imprensa  encarregados  de  regulamentarem  procedimentos 

profissionais do jornalismo (CORNU, 1998, p. 23). 

Contudo,  a  Organização  Internacional  de  Jornalistas  (OIJ)  foi  fundada  em  1946, 

congregando rapidamente todos os profissionais da Europa. Já a Federação Internacional dos 

Jornalistas (FIJ) foi fundada em1952, em resposta à primeira; ela foi herdeira da organização 

do mesmo nome criada nos  anos vinte,  ganhando o apoio dos profissionais  do Ocidente. 

Segundo Daniel Cornu “a FIJ interessou-se desde o início pelas questões deontológicas, e por 

ocasião de seu segundo congresso mundial,  ocorrido em Bordeaux em 1954, adotou uma 

Declaração dos direitos dos jornalistas” (CORNU, 1998, p. 27). 

De acordo com o estudo, essa Declaração, contempla as principais normas da prática 

jornalística, sendo elas: defesa da liberdade de informação; o respeito à verdade em razão do 

direito  de  conhecê-la  pelo  tratamento  rigoroso  da  informação,  o  respeito  às  fontes 

confidenciais, o desprezo aos métodos desleais e a retificação de informações inexatas; e o 

respeito à pessoa, em particular a observância de preceitos legais contra os atentados à honra, 

como toda discriminação com base em raça, sexo, orientação sexual, língua, religião, opinião 

política e outras de origem nacional ou social (CORNU, 1998, p. 27). 

Ao  longo  de  seu  trabalho,  Daniel  Cornu,  ainda  apresenta  características  histórias 

acerca dos códigos deontológicos nacionais e internacionais, e as funções e desenvolvimento 

e dos conselhos de imprensa. O autor destaca ainda o caso do National News Council, projeto 

instalado  em  Nova  York  para  a  uma  tentativa  de  regulamentação  da  imprensa,  que  foi 

hostilizado por empresas midiáticas gigantes como o New York Times, um dos mais influentes 

no país e no mundo. Outro ponto destacado pelo autor é a função do ombudsman, espécie de 

mediador interno de informação das empresas jornalísticas, e que tem como principal função 

regulamentar o conteúdo produzido pelo próprio meio, além de atuar como mediador entre o 

público e o veículo de comunicação. 

Na  perspectiva  da  deontologia  do  jornalismo,  Daniel  Cornu  elenca  os  principais 

direitos  e  deveres do profissional  do jornalismo.  Segundo o autor,  o  direito  do público a 
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informação e a responsabilidade dos jornalistas são os principais pontos imprescindíveis de 

regulamentação.  Mas,  o  ponto  mais  interessante  para  este  estudo,  ressaltado  por  Daniel 

Cornu, é o respeito às vítimas e ao público. De acordo com Cornu, os textos deontológicos 

mais  recentes  atribuem grande  importância  a  tudo  o  que  se  relaciona  à  informação  nas 

situações de conflitos armados, catástrofes naturais ou acidentes. O que para o autor, assinala 

uma necessidade de adaptação das normas profissionais à informação pela imagem, tanto na 

imprensa escrita como na televisão e internet. 

A necessidade  jornalística  de conferir  aos  acontecimentos um toque humano em 
nada justifica a exploração infame do sofrimento alheio.  Ela impõe o respeito às 
vítimas,  as  pessoas  traumatizadas,  tanto  na  cena  dos  acontecimentos  como pelo 
reflexo da notícia divulgada nos meios de comunicação. Tal objetivo é encontrado 
no código da comissão britânica de reclamações (CORNU, 1998, p. 75-76). 

Cornu ressalta ainda em seu estudo, a dignidade humana como uma dos principais 

direitos  públicos  mediante  a  atividade  jornalística,  e  que  é  dever  absoluto  do  jornalista 

respeitá-la,  que  previamente  já  está  estabelecido  na  Declaração  Universal  dos  Direitos 

Humanos.  Segundo  o  autor,  dentro  dessa  perspectiva  surge  uma  questão  delicada  e 

controvertida da abordagem da violência pela mídia: quais são os limites daquilo que deve ser 

dito e mostrado ao público? 

Para  Cornu,  aos  aspectos  estritamente ligados à  informação estão  associados,  com 

frequência, problemas típicos da ficção (filmes, seriados, desenhos animados). A resposta é 

difícil por causa do caráter ambíguo da violência, que é um fato da realidade sobre o qual o 

público tem o direito  de ser  informado,  mas que apresenta um forte  conteúdo emocional 

(CORNU, 1998, p. 176). O autor completa afirmando que: 

A influência das cenas de violência sobre o comportamento individual e social  é 
ainda  incerta,  apesar  do  grande  número  de  estudos  efetuados.  O  caráter 
aparentemente insolúvel do problema normalmente é utilizado como pretexto. Na 
medida  em  que  efetivamente  é  difícil  demonstrar  cientificamente  os  efeitos 
perniciosos da violência na mídia, nada impede de transferir a problemática para o 
campo moral, de passar de uma ética descritiva para uma ética reflexiva. Enquanto 
não houver concordância, por parte dos personagens, na discussão do aspecto moral 
da questão – e não apenas de seus aspectos psicológicos e sociológicos, a partir de 
observações empíricas! – não será possível encontrar soluções capazes de satisfazer 
as partes (CORNU, 1998, p. 177). 

Contudo, diante do nosso objeto de estudo, as tragédias e os incidentes impõem a 

prática  jornalística  inúmeros  problemas  relacionados  à  ética.  Este  tema,  todavia,  enseja  a 

discussão do impacto que uma reportagem terá sobre o público e sobre a fonte. O cuidado 
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ético expresso para com o outro significa respeito tanto à pessoa entrevistada quanto a quem 

consome  a  informação,  relação  por  vezes  confusa,  principalmente  quando  se  envolve 

coberturas trágicas. 

De acordo com Pereira Júnior nas coberturas de acontecimentos trágicos, não importa 

tanto saber se o que atrai as pessoas em notícias desse tipo seja uma curiosidade mórbida 

latente; nem se a atração pelo trágico depende do tipo de desilusão com o mundo que já 

tivemos ou do nível de nossa civilidade, instrumentação ou sofisticação do público (PEREIRA 

JÚNIOR, 2009, p. 76). Para ele: 

Uma tragédia pode chamar a atenção não só para as vítimas em si, como para o 
sentido da vida. Porém, para uma sociedade, a informação sobre o imponderável tem 
o peso adicional de dizer algo sobre a forma como nos preparamos para evitar outras 
tragédias  –  e  aí  reside  que  deveria  ser  um  centro  nervoso  de  uma  cobertura 
jornalística sobre situações desse tipo (PEREIRA JÚNIOR, 2009, p. 77)

O autor traz ainda uma discussão bastante interessante do ponto de vista da ética, o 

respeito às vítimas. Para o autor, o modo como se entrevista vítimas de traumas, familiares e 

profissionais, em emergências, emite um sinal de nossos princípios éticos, dos limites que se 

impõe para diferenciar-se do sensacionalismo, da exploração da miséria, da rapina emocional 

(PEREIRA JÚNIOR, 2009, p. 75). O autor explica a difícil relação do jornalista com a notícia 

de  caráter  trágico,  partindo  do  ponto  de  vista  que  com  a  urgência  de  não  perder  uma 

informação  (porque  temos  compromisso  com  o  público)  está  a  um  passo  de  coberturas 

insensíveis e ofensivas (porque não vemos o compromisso com as fontes, mesmo sendo as 

vítimas). 

A questão que é o foco de discussão é a de que como tratar os entrevistados com 

sensibilidade e respeito.  De acordo com Pereira  Júnior,  é  preciso anotar  a  distância  entre 

informar (interesse do público) e fazer serviço público (ético com os envolvidos). Interesse 

público aqui entendido como a informação necessária para o cidadão conhecer e exercer seus 

direitos.  A distância  entre  interesse  público  e  do  público  pode  ser  mais  curta  do  que 

imaginamos (PEREIRA JÚNIOR, 2009, p. 73). 

Assim é possível fazer uma cobertura de um acontecimento trágico, sem apelar para o 

caráter emocional da notícia. Pois, não é preciso que haja a censura do fato, mas a análise, por 

parte dos jornalistas, do contexto em se situa a cena. Para isso, o autor, sugere que antes de 

qualquer  cobertura  relacionada  a  tragédia,  o  jornalista  avalie  se  a  importância  social  do 

acontecimento;  questione  se  a  cena  dará  margem  a  outros  significados  sobre  o  fato  ou 

interpretações que não as efetivamente amparadas no que foi registrado; e intua o impacto 
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provável junto ao público, o choque que terá ao ver as cenas (PEREIRA JÚNIOR, 2009, p. 

75). 

Para Pereira Júnior a multiplicação de imagens violentas fica no fio da navalha entre 

influenciar uma reação contra atrocidades e banalizar as imagens, atenuando o “incômodo do 

mundo” que eles podem produzir nas pessoas. 

O  certo  é  que  a  exibição  utilitária  de  qualquer  imagem  tende  a  basear-se  em 
princípios  que  não  são  amparados  no  caso  (a  notícia  não  dependente  mais  da 
imagem ou a  observação  cínica  em torno  do  interesse  público  por  informações 
mórbidas). Se censura não é critério, um princípio que parece permanecer é o de 
reagir ao acaso sempre com pé atrás, para identificar as razões genuínas que nos 
fazem publicar fatos e fotos (PEREIRA JÚNIOR, 2009, p. 78). 

Percebemos  até  o  momento  a  existência  de,  além de  diversos  conceitos  de  ética, 

diversas abordagens desta dentro do campo jornalístico. Essas abordagens, por conseguinte, 

só orientam para  uma legitimação de  uma prática  correspondente  a  uma boa conduta  do 

profissional do jornalista, que exprime valores e conflitos diferentes das outras. 

4.1. CÓDIGO DE ÉTICA DOS JORNALISTAS BRASILEIROS

A Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) é a entidade responsável pela defesa dos 

jornalistas e do jornalismo no Brasil. Criada em 20 de setembro de 1946, a Fenaj se destacou 

em cenário nacional pela adoção de regras que organizasse a profissão e garantisse para a 

sociedade acesso público à informação ética e plural.

Atualmente,  a  entidade  possui  mais  de  40  mil  jornalistas  associados  aos  seus  27 

sindicatos estaduais e quatro municipais. A Federação tem dado demonstrações históricas de 

preocupação com a liberdade de comunicação e com a democracia como valor inalienável do 

cidadão sem abrir não de sua missão principal de lutar por melhores condições de vida e 

trabalho para os jornalistas profissionais.

Segundo a Federação, em plena ditadura militar, enquanto organizações de classe e 

empresas jornalísticas capitulavam à lógica autoritária que ameaçava a vida de centenas de 

profissionais, a Fenaj, através de seus sindicatos empenhava-se em libertar e garantir a vida 

desses jornalistas e cidadãos brasileiros. 

Um dos trabalhos mais representativos da história da Federação foi a regulamentação 

profissional  de  1969,  atribuída  aos  militares  como benefício  que  atrelaria  a  categoria  ao 

regime, sendo uma conquista que atendeu às resoluções de vários congressos nacionais da 

categoria e coroou o esforço pessoal de dezenas de dirigentes sindicais.
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Outra atuação importante da Federação Nacional dos Jornalistas trata-se do período 

correspondente  a  redemocratização  do  Brasil.  Especialmente  durante  o  processo  da 

Assembleia  Nacional  Constituinte,  a  FENAJ  coordenou  a  Frente  Nacional  por  Políticas 

Democráticas  de  Comunicação  formada  para  garantir,  na  Carta  Magna,  dispositivos  que 

perpetuassem salvaguardas para estimular a democratização da informação. 

Segundo a própria Fenaj, o enorme lobby instalado pelos oligopólios da comunicação 

no Congresso Nacional - atuação que ficou conhecida como bancada da mídia - indicou que 

essa seria uma luta da sociedade brasileira e que se tornaria parte essencial do esforço de 

implementação da democracia no País.

Desta  experiência  na  Constituinte  resultou,  em  1991,  o  Fórum  Nacional  Pela 

Democratização da Comunicação (FNDC), articulação de mais de 80 entidades nacionais e 

regionais  da  sociedade  civil  coordenada  pela  FENAJ  que  tem  como  objetivo  constituir 

políticas  públicas  e  ações  práticas  para  a  área  das  comunicações,  bem como reconstituir 

nacionalmente uma cultura brasileira alicerçada na diversidade de identidades e produções 

regionais. No ambiente do FNDC, a FENAJ propôs pela primeira vez, em 1994, o estímulo à 

criação de um Código de Ética Conjunto da área das Comunicações, englobando todos os 

setores  empresariais  e  profissionais  da  área  da  comunicação,  atribuindo  condições  de 

fiscalização e julgamento de questões com a participação da sociedade civil.

A Federação Nacional dos Jornalistas como uma das grandes conquistas da entidade, o 

momento em que a Constituição Federal de 1988 criou o Conselho de Comunicação Social 

(CCS), órgão auxiliar do Congresso Nacional composto por representações dos trabalhadores, 

empresários de comunicação e da sociedade civil, que levou mais de uma década para ser 

efetivamente implementado. Instalado somente em 2002, o CCS vem sediando grande parte 

dos debates públicos sobre a área das comunicações no Brasil.  Aliada a uma bancada de 

profissionais  da  comunicação  e  de  integrantes  da  sociedade,  a  FENAJ  vislumbrou  neste 

espaço  público  uma  das  alternativas  democráticas  para  travar  embates  que  haviam  sido 

represados desde o processo Constituinte.

De acordo com a Federação Nacional dos Jornalistas, foi no CCS, ainda em 2002, que 

a discussão sobre a introdução da digitalização da comunicação social eletrônica abandonou o 

viés tecnicista para encarar a complexidade do impacto socioeconômico do advento das novas 

tecnologias. Foi o CCS que brecou a possibilidade das empresas de TV a cabo receberem 

100% de capital  de investidores  estrangeiros.  Foi  no CCS onde se denunciou a  barganha 

eleitoral que permitiu a abertura do capital societário das empresas jornalísticas e de rádio e 

TV às  empresas  estrangeiras  e  a  pessoas  jurídicas  no limite  de 30%. Foi  no CCS que a 
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sociedade  reafirmou  às  empresas  e  aos  parlamentares  que  é  hora  de  se  regulamentar  a 

regionalização  da  produção  cultural,  artística  e  jornalística  no  rádio  e  na  TV  conforme 

previsto na Constituição.

No que diz respeito à defesa dos jornalistas, a FENAJ comandou campanhas nacionais 

por melhores salários, protagonizou uma inédita proposta para a qualificação do ensino do 

jornalismo que serviu  como referência  nas  novas  diretrizes  curriculares  do  Ministério  da 

Educação em 1999, organizou a fiscalização da profissão junto às DRTs desmanteladas por 

Collor,  e,  atendendo  à  reivindicação  histórica  dos  jornalistas  organizados,  construiu  o 

anteprojeto de lei do Conselho Federal de Jornalismo. Projeto que foi encaminhado conforme 

dita a lei  que cria autarquias.  O processo de discussão sobre a pertinência ou não de um 

Conselho, a exemplo de outras profissões foi longo e rico, mas que sucumbiu no Congresso 

Nacional, sendo retirada de pauta. 

Logo,  a  FENAJ  se  apresenta  o  anseio  de  milhares  de  jornalistas  submetidos  a 

condições precárias de vida e trabalho, que enxergam na sua organização e regulamentação a 

possibilidade  de  garantir  uma profissão  digna  e  com um contrato  público  e  ético  com a 

sociedade.

Como forma de estabelecer diretrizes para a regulamentação dos direitos e deveres dos 

jornalistas brasileiros, a Federação Nacional de Jornalistas formulou em 1985, o Código de 

Ética  dos  Jornalistas  Brasileiros  (CEJBs).  O  Código  foi  atualizado  no  Congresso 

Extraordinário dos Jornalistas, realizado em Vitória (ES) de três a cinco de agosto de 2007.

O  novo  texto  do  Código  de  Ética  dos  Jornalistas  Brasileiros  foi  aprovado  por 

delegações de 23 Estados, as mudanças tiveram seu texto final elaborado por uma comissão 

eleita no Congresso.

Com modificações em 2007, o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros vigora há 

quase  30  anos.  Os  debates  para  sua  atualização  foram  iniciados  em  2004  e  no  XXXII 

Congresso Nacional da categoria, realizado no ano passado, deliberou-se que as alterações 

seriam definidas em congresso extraordinário e específico sobre o tema, precedido de consulta 

pública à sociedade.

O  Código  de  Ética  dos  Jornalistas  Brasileiros  divide  os  deveres  e  direitos  dos 

jornalistas nos seguintes aspectos: do direito à informação; da conduta do profissional; da 

responsabilidade do profissional; das relações profissionais; da aplicação do próprio Código 

de Ética. 

O documento estabelece, precisamente no capítulo I, o comprometimento do jornalista 

com  a  divulgação  de  toda  e  qualquer  informação  de  interesse  público,  baseando-se 
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unicamente  na  veracidade  dos  fatos.  O  capítulo  traz  ainda  a  liberdade  de  imprensa  e  a 

responsabilidade social do jornalista como parâmetros para a atuação do profissional.  

O capítulo II do Código estabelece ainda que:

I  -  opor-se  ao  arbítrio,  ao  autoritarismo  e  à  opressão,  bem  como  defender  os 
princípios expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos; II - divulgar os 
fatos e as informações de interesse público; III - lutar pela liberdade de pensamento 
e de expressão; VI - não colocar em risco a integridade das fontes e dos profissionais 
com quem trabalha; [...] VIII - respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à 
honra e à imagem do cidadão  [...] X - defender os princípios constitucionais e 
legais,  base  do  estado  democrático  de  direito;  [...]  XI -  defender  os  direitos  do 
cidadão,  contribuindo para a  promoção das  garantias  individuais  e  coletivas,  em 
especial as das crianças, adolescentes, mulheres, idosos, negros e minorias; [...] XII - 
respeitar  as  entidades  representativas  e  democráticas  da  categoria;  [...]  XIV  - 
combater  a  prática  de  perseguição  ou  discriminação  por  motivos  sociais, 
econômicos, políticos, religiosos, de gênero, raciais, de orientação sexual, condição 
física ou mental, ou de qualquer outra natureza.  (FENAJ, 2007). 

Levando  em  consideração  a  frequência  do  gênero  sensacionalista  nos  conteúdos 

jornalísticos, o Código de Ética traz artigos específicos para o tratamento do tema, como é o 

caso do capítulo III, o artigo 11, parágrafo II. O parágrafo estabelece que o jornalista não deve 

divulgar informações: de caráter mórbido, sensacionalista ou contrário aos valores humanos,  

especialmente em coberturas de crimes ou acidentes.

A Fenaj estabelece que os jornalistas que descumprirem o presente Código de Ética 

estão sujeitos às penalidades de observação, advertência,  suspensão e exclusão do quadro 

social  do sindicato e  à publicação da decisão da comissão de ética em veículo de ampla 

circulação. 

Parágrafo  único  -  Os  não  filiados  aos  sindicatos  de  jornalistas  estão  sujeitos  às 
penalidades  de  observação,  advertência,  impedimento  temporário  e  impedimento 
definitivo de ingresso no quadro social do sindicato e à publicação da decisão da 
comissão de ética em veículo de ampla circulação (FENAJ, 2007)

A Federação Nacional dos Jornalistas fixa ainda que o exercício da representação de 

modo abusivo, temerário, de má-fé, com notória intenção de prejudicar o representado, sujeita 

o autor à advertência pública e às punições previstas no próprio Código de Ética mencionado. 

4.2.  A  DECLARAÇÃO  UNIVERSAL  DOS  DIREITOS  HUMANOS  E  A 
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA

Como já vimos, uma das premissas deste estudo é a de realizar uma discussão ética 

acerca da atividade jornalística, no que diz respeito ao tratamento das notícias relacionadas a 

morte, publicadas pelo blog “O câmera”. Com isso, neste tópico, chegamos a mais um ponto 

importante para a compreensão deste trabalho: a abordagem da dignidade humana, por parte 

da  Declaração Universal  dos  Direitos  Humanos  dos  e  da Constituição  Federal  do Brasil, 

vigente desde 1988. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada em 1948 na Assembleia 

Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). O documento serve de base para a luta 

contra a opressão e a discriminação, defendendo a igualdade e a dignidade das pessoas, além 

de reforçar que as liberdades fundamentais devem ser aplicadas a todo e qualquer cidadão, 

sem distinções. 

Todavia, a Declaração fixa direitos essenciais a todos os seres humanos, estabelecendo 

a total igualdade entre os homens, sem que haja o mínimo de discriminação por raça, gênero, 

idioma,  nacionalidade,  religião,  ou opinião.  Esses direitos podem ser de natureza civil  ou 

políticos, como o direito à vida, à igualdade perante a lei e à liberdade de expressão. Podem 

ser também direitos econômicos, sociais e culturais, como direitos ao trabalho e à educação e 

coletivos, como direitos ao desenvolvimento.  

A Declaração Universal fixa artigos que determinam o respeito à dignidade humana e 

o tratamento desumano: 

Art. 1º- Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 
dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns com outros com espírito 
de fraternidade. 
Art.  5º -  Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigos cruel,  
desumano ou degradante (DECLARAÇÃO, 2000).

A Constituição Federal do Brasil, promulgada pela última vez em cinco de outubro de 

1988,  atua  na  defesa  dos  direitos  e  estabelecimento  dos  deveres  dos  cidadãos no âmbito 

político, econômico, social e cultural. Entre as normas previstas pela Constituição, estão as 

que regulamentam o sistema federativo do Estado, tendo como premissas, por exemplo, o 

voto direito, secreto, universal e periódico; a separação dos Poderes e as garantias individuais. 

Segundo o Portal do Planalto, “o documento deve regular e pacificar os conflitos e 

interesses de grupos que integram a sociedade,  estabelecendo assim, regras que tratam os 

direitos  fundamentais  do cidadão,  organização do Estado e dos poderes e  da democracia, 

ordem econômica e social” (PLANALTO, 2011). 
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A Constituição Federal de 1988 traz a inúmeros artigos que determinam o respeito à 

dignidade humana, assim como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. No artigo 1º, 

parágrafo  III,  a  CF  estabelece  o  respeito  à  dignidade  da  pessoa  humana.  No  artigo  4º, 

parágrafo II, a lei estabelece a prevalência e o respeito dos direitos humanos. E o artigo 5º 

parágrafo X da Constituição, estabelece que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra  e  a  imagem das  pessoas,  assegurando o direito  a  indenização pelo  dano moral  ou 

material decorrente de violação. 

Como vimos até o momento, o direito à dignidade humana, como direito fundamental 

do homem, está presente tanto na Constituição Federal quanto na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, além de ser reforçado pelo Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, 

como também já  mencionamos  neste  capítulo.  Porém,  é  preciso  frisar  que  em ambos  os 

documentos, não é explicado ou exemplificado a definição de “dignidade humana”. O que 

pode, certamente, gerar conflitos no campo da interpretação dos cidadãos. 

Segundo Edilson P. Nobre Júnior, toda forma de depreciação ou redução do homem, 

considerando-o não como um sujeito,  mas sim como um objeto de Direito é vedada,  não 

havendo sequer alguma possibilidade de se rebaixar qualquer ser humano a essa condição 

(NOBRE JÚNIOR, 2000). Portanto, podemos entender diante da Constituição e Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, qualquer ação que reduza o homem a condição de mero 

objeto do Estado e de terceiros, estará infringindo as leis. “Veda-se a coisificação da pessoa. A 

abordagem do tema passa pela consideração de tríplice cenário, concernentes às prerrogativas 

de direito e processo penal, à limitação de autonomia da vontade e à veneração dos direitos da 

personalidade” (NOBRE JÚNIOR, 2000). 

Tomando como base a sistematização realizada pelo professor espanhol Joaquim Arce 

Y Flóres-Valdés em “Los princípios generales del derecho y su formulación constitucional” 

acerca  da  dignidade  humana,  Nobre  Júnior  revela  os  substratos  da  dignidade  humana  na 

ordem jurídica brasileira: 

Disso resulta que a interferência do princípio se espraia, entre nós, nos seguintes 
pontos: a) reverência à igualdade entre os homens (art. 5º, I, CF); b) impedimento à 
consideração  do  ser  humano  como um objeto,  degradando-o  a  sua  condição  de 
pessoa, a implicar na observância de prerrogativas de direito e processo penal, na 
limitação de autonomia da vontade e no respeito aos direitos de personalidade, entre 
os quais estão inseridas as restrições à manipulação genética do homem; c) garantia 
de um patamar existencial mínimo (NOBRE JÚNIOR, 2000). 

Ainda de acordo com o autor, é necessário, assim, ter em conta que a observância das 

consequências jurídicas decorrentes dos direitos de personalidade é imprescindível ao respeito 
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da dignidade do ser humano. Portanto, a sua idealização, como ênfase para a jurisprudência 

alemã, formada após a Segunda Guerra Mundial, teve como objetivo evitar que o indivíduo 

fosse submetido a qualquer ato de violência, seja ela física ou moral, por parte do Estado, ou 

pelos demais indivíduos da sociedade. 

5. UMA ANÁLISE DE CONTÉUDO DO BLOG “O CÂMERA”

Com o intuito de resolver o nosso problema de pesquisa, utilizaremos como aparato 

metodológico  a  análise  de  conteúdo  para  averiguar  se  o  conteúdo  do  blog  “O Câmera” 

contempla  os  critérios  de  noticiabilidade  estabelecidos  pelos  teóricos  do  jornalismo, 

estipulando o nível de atendimento a esses critérios que regem o conceito do que é notícia. 

Fonseca Júnior explica a análise de conteúdo a partir do seguinte conceito: 

A  análise  de  conteúdo  é  sistemática  porque  se  baseia  num  conjunto  de 
procedimentos que se aplicam da mesma forma a todo o conteúdo analisável.  É 
também confiável – ou objetiva - porque permite que diferentes pessoas, aplicando 
em separado as mesmas categorias à mesma amostra de mensagens, possam chegar 
às mesmas conclusões (FONSECA JÚNIOR, 2010, p. 286).

Este método terá como aparato técnico-metodológico a análise categorial. De acordo 

com Fonseca Júnior, cronologicamente, “esta técnica é a mais antiga, sendo na prática mais 

utilizada.  Funciona como desmembramento do texto em unidades,  em categorias  segundo 

agrupamentos analógicos” (FONSECA JÚNIOR, 2010, p. 301). 

Laurence Bardin  apud Fonseca Júnior utiliza os seguintes critérios de categorização 

“semântico  (categorias  temáticas),  sintático  (verbos,  adjetivos),  léxico  (classificação  das 

palavras  segundo  seu  sentido)  e  expressivo  (categorias  que  classificam  as  diversas 

perturbações da linguagem, por exemplo)” (BARDIN  apud FONSECA JÚNIOR, 2010, p. 

298).  

Além disso, segundo Fonseca Júnior a categorização envolve suas etapas: o inventário 

e a classificação. “A primeira consiste em isolar o elemento enquanto a segunda consiste em 

repartir os elementos, reunindo-os em grupos similares de forma a impor certa organização às 

mensagens” (FONSECA JÚNIOR, 2010, p. 298).

Levando  em  consideração  a  importância  do  profissional  produtor  de  notícias  no 

processo de construção da mensagem, fizemos ainda,  neste  estudo, uma entrevista  com o 

moderador do blog.  

O blog “O Câmera”  foi  criado em maio  de  2010.  Joaquim Neto,  seu  idealizador, 

sugeriu a criação do blog ao seu pai Francisco Marcelino Neto da Silva, em um período em 
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que o mesmo estava de férias de onde trabalhava. 

Francisco Marcelino é formado em Educação Física pela Universidade do Estado do 

Rio  Grande  do  Norte,  trabalhou  22  anos  como  repórter  cinematográfico,  passando  pelas 

emissoras de televisão localizadas em Mossoró, Inter TV Cabugi (afiliada Rede Globo), TV 

Tropical (afiliada Rede Record) e TV Ponta Negra (afiliada SBT), onde encerrou sua carreira 

como cinegrafista em 2010, pouco antes da criação do blog. 

Atualmente,  além de  trabalhar  como moderador  do  blog,  atuando na  produção de 

conteúdo, Marcelino trabalha como fotógrafo forense/criminal no Instituto Técnico-Científico 

de Polícia (Itep) de Mossoró.  Para a produção do conteúdo do blog, Francisco Marcelino 

conta com a ajuda de seus dois filhos e seu genro. O blog “O câmera” foi um dos primeiros 

blogs  da  região  a  trabalhar  predominantemente  com conteúdo  voltado  para  o  jornalismo 

policial. 

Para a análise, optamos por utilizar como  corpus o mês de março do ano de 2014. 

Entendemos que o mês de março, caracteriza-se como o primeiro mês completamente “útil” 

do ano referido. Isso porque os meses de janeiro e fevereiro caracterizam-se como período 

festivo,  réveillon  e  carnaval,  respectivamente,  acarretando  inúmeros  feriados  –  que 

influenciam na demanda de notícias publicadas. 

O blog “O câmera” publicou entre o dia primeiro do mês e o dia 31, 146 postagens. 

Por conseguinte, dividimos esse conteúdo por tema e quantidade de postagens, chegando as 

seguintes  informações:  Das  146  postagens  do  blog,  sete  são  relacionadas  a  prestação  de 

serviço (perda de documentos, carros ou motos roubadas, oportunidades de empregos); 13 são 

postagens  caracterizadas  como  colunismo  social   (felicitação  de  aniversário,  nota  de 

falecimento,  concurso  de  beleza,  convite  religioso);  22  são  postagens  relacionadas  a 

propagandas (anúncios de empresas privadas); e 104 caracterizam-se como notícias (prisão, 

apreensão de drogas ou armas, acidente de trânsito, homicídio, bala perdida, confronto com 

polícia, recuperação de veículos, fuga de detentos, suicídio, informações de órgãos públicos – 

Prefeitura, Câmara, Ministério Público, Governo do Estado). 

Contudo, como o nosso principal objetivo neste momento é avaliar a utilização dos 

critérios de noticiabilidade pelo blog e determinar as características linguísticas e imagéticas 

do conteúdo, analisaremos apenas as 104 postagens, que se caracterizam como notícias. Para 

isso, utilizaremos a análise categorial, já conceituada acima. 

Analisamos as notícias sob os seguintes aspectos: a linguagem (características do texto 

da notícia); a imagem (utilização de fotos) e acerca dos critérios de noticiabilidade abarcados 

pelas teorias do jornalismo. Primeiramente, vamos nos ater ao aspecto da linguagem. 
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Do ponto de vista da linguagem, percebemos que as notícias publicadas pelo blog “O 

Câmera”  são  formadas  por  frequente  linguagem  coloquial,  apresentando  traços  muito 

informais.  Os textos apresentam linguagem direta,  mas utilizam algumas vezes linguagem 

indireta, o que não é usual e nem aconselhável no jornalismo, tendo a clareza e a objetividade, 

como  princípios  linguísticos  já  estabelecidos  dentro  do  campo  jornalístico  a  partir  dos 

conceitos de pirâmide invertida e lead.

Os textos, por sua vez, sempre apresentam informações básicas, que podemos entender 

como lead – respondendo as perguntas básicas “O que, Quem, Quando, Onde, Quando e Por 

que” para a composição das notícias. Estes se caracterizam como elementos primordiais do 

texto  jornalístico,  de  acordo  com  as  teorias  do  jornalismo  vistas  aqui.  As  notícias  se 

apresentam de forma bastante descritiva, situando o leitor no espaço-tempo do acontecimento, 

e  com riqueza de detalhes,  como nas  notícias  relacionadas  à  violência,  que muitas  vezes 

ressaltam detalhes sórdidos, como “indivíduo com disparo no olho”. 

Dentro disso, podemos perceber certa oscilação por parte do blog na construção do seu 

conteúdo, segundo autores que estudam a notícia na internet, isso é uma característica dessa 

era digital, em que uma linguagem própria da internet ainda está em construção. Como é o 

caso de João Canavillas,  que ressalta  que o maior  obstáculo  para  a  atividade  jornalística 

praticada na internet, é o hábito da leitura-linear. 
Para o autor, essa atividade tem de encontrar a melhor forma de unir textos e quebrar 

regras de recepção. Canavillas afirma ainda que o grande desafio de se fazer jornalismo na 

internet  é  a procura de uma “linguagem amiga”,  que imponha desafio a webnotícia,  uma 

notícia  mais  adaptada  às  exigências  de  um público  que  exige maior  vigor  e  objetividade 

(CANAVILLAS,  2003,  p.  64).  Concorda  Felipe  Pena  para  quem  “o  grande  desafio  do 

jornalismo digital é encontrar sua linguagem e democratizar suas interfaces” (PENA, 2005, p. 

183). As notícias publicadas pelo blog “O câmera” apresentam conteúdo com quantidade de 

no mínimo um e no máximo oito parágrafos. Como segue no gráfico abaixo: 

Quantidade de notícias Quantidade de parágrafos

50 1 a 2

41 3 a 4

10 5 a 6

3 7 a 8
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Diante do gráfico mostrado, percebemos que o maior número de notícias, que é de 50, 

apresenta  um  ou  dois  parágrafos.  Fato  que  rompe  o  padrão  de  redação  jornalística 

convencional, porém consideramos mais adiante o fato do texto ser pensado para a internet. 

Enquanto 41 das notícias apresentam três ou quatro parágrafos, 10 matérias apresentam cinco 

ou seis parágrafos e três matérias apresentam sete ou oito parágrafos. Sendo assim, a maioria 

das  notícias  do  blog  é  composta  por  textos  pequenos,  o  que  para  os  conceitos  de 

sensacionalismo vistos neste estudo, é uma forma de conseguir a participação dos leitores 

desacostumados com a leitura (DINES apud AMARAL, 2003, p. 134-135). 
Do  ponto  de  vista  da  construção  da  linguagem e  da  temática,  Dines  apud  Amaral 

entende que a utilização de palavras fortes, que se encaixam no uso de detalhes sórdidos, tem 

como objetivo prender a atenção do leitor imediatamente. E o aspecto temático fundamenta-se 

na exploração de temas ligados à violência  no geral,  ou ao grotesco.  No caso,  o próprio 

universo do blog, o jornalismo policial e a exacerbação da morte e da violência, conteúdo pelo 

qual o “O câmera” é reconhecido em seu ambiente local e regional. 
Percebemos em alguns dos textos do blog, a utilização de gírias e expressões populares 

nada comuns no jornalismo. São os casos das expressões: “abriram fogo”, “fugiu pelo mato”, 

“era um trabalhoso”, “agonizando”, “trouxinhas de drogas”, “gentes da delegacia”, “nem se 

pagando  a  preço  de  ouro”,  “baleado  de  joelhos”  que  se  apresentam  como  marcas  da 

linguagem  oral  e  popular.  Sobre  essa  utilização,  destacamos  a  afirmativa  de  Danilo 

Angrimani, em que relata que o conteúdo sensacionalista pretende ressaltar aquilo que outros 

veículos  não  irão  publicar  (ANGRIMANI,  1995,  p.  16).  Ou  seja,  dificilmente  veículos 

convencionais irão publicar notícias nesse sentido e principalmente dessa forma. 
Nesse  ponto,  Márcia  Franz  Amaral  concorda  no  sentido  de  que  a  imprensa 

sensacionalista,  e  popular,  por  sua  vez,  representa  através  de  suas  notícias  uma  camada 

“inferior” da sociedade.  Segundo a autora,  o jornalismo sensacionalista  vai  representar as 

classes sociais e principalmente as desigualdades das sociedades, publicando notícias que não 

possuem espaço na imprensa convencional.  Mas,  que o sensacionalismo, como meio para 

aumentar a venda dos jornais (ou o acesso dos blogs) só funciona verdadeiramente quando 

está conectado a modos de expressões populares – agindo diretamente como representação da 

cultura popular (AMARAL, 2005, p. 5). 
Em análise, percebemos ainda que as notícias do blog apresentam em sua maioria erros 

gramaticais, impensáveis dentro do campo do jornalismo, enquanto profissão e em meio às 

regras da língua portuguesa. Porém, cabe-nos aplicar o conceito dado por Adriana Braga, que 

afirma os blogs como um campo de representação social de uma cultura. De acordo com a 
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autora,  os blogs, como espaço público,  “são mais do que novas formas de divulgação de 

conteúdo,  mas  se  estabelecem  como  ferramentas  de  representações  de  identidades  e  de 

individualidade” (BRAGA, 2009, p. 149).  
Outro aspecto interessante acerca do conteúdo do blog é em relação ao tratamento das 

notícias que relatam fugas da prisão, apreensão de indivíduos e principalmente mortes, seja 

por  assassinatos  ou  acidentes  de  trânsito.  Nestes  casos,  a  notícia  divide-se  em inúmeros 

tópicos, isso nos casos em que há mais de duas mortes ou mais de duas apreensões. Ou seja, a  

notícia  (de  cada  caso  de  assassinato,  por  exemplo),  se  apresenta  de  forma  segmentada, 

isolando os casos paralelamente. 
É  o  caso  da  notícia  “Final  de  semana  violento  em Mossoró:  quatro  pessoas  foram 

baleadas no domingo – três morreram no local” publicada no dia 30 de março de 2014.  Essa 

notícia é dividida pelos numerais “I, II, III, e IV”, que trazem separadamente descrições dos 

acontecimentos de forma paralela uns dos outros, como se cada caso fosse único. 
Temos  como  outro  exemplo  desse  tratamento  dado  à  notícia,  a  postagem  “Cinco 

homens foram presos neste fim de semana em Mossoró”, publicada no dia 28 de março. O 

produtor da notícia apresenta cada envolvido de forma separada, com detalhes, uma espécie 

de “tratamento especial” para cada caso. Percebemos que essa forma de compor a notícia, de 

forma segmentada, leva a uma quebra dos padrões jornalísticos de redação. Mas, que surge 

como uma nova forma de escrever notícias. 
Tratando ainda do tema morte, outro aspecto percebido nesta análise foi uma espécie de 

“contagem” feita através dos títulos das notícias das mortes ocorridas, além da repetição de 

mesmo título para notícias diferentes. No mês de março, o recurso “contagem” é utilizado 

pelo blog por dez vezes. Como exemplo, temos os títulos: “42ª morte violenta em Mossoró”; 

“41ª morte violenta em Mossoró” que vai até a “33ª morte violenta em Mossoró”. A repetição 

de títulos foi usada pelo blog oito vezes, sempre enfatizando o estado de violência na cidade, 

nos quais se apresentam, “Final de semana violento em Mossoró”; “Tentativa de homicídio 

em Mossoró”, “Crime de homicídio em Mossoró”. Mais um dado que se encaixa no conceito 

de blog e sensacionalismo como representação social. 
Podemos,  neste  caso,  associar  esta  característica,  ao  fato  de  que  os  blogs  no  geral 

representam uma determinada realidade. No caso do blog “O Câmera”, a realidade local, que 

apresentou altos índices de violência nos últimos dois anos. Como então, relata o moderador 

do blog Francisco Marcelino, ao falar sobre o porquê da escolha do campo policial para a 

criação de um blog. Marcelino afirma que o blog apresenta esse tipo de notícia, porque é o 

que, de fato, mais acontece na região. 
Segundo  Marcelino,  a  violência,  em  Mossoró  e  região,  vêm  tomando  grandes 

proporções nos últimos dois anos. Para ele, isso também explica o fato de que em 2010, o 
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blog “O Câmera” era um dos primeiros neste segmento, mas que após este ano, o número de 

blogs policiais aumentaram propositadamente, para ele, como um reflexo da realidade local. 
A utilização de palavras chaves para a apresentação das notícias, no caso dos títulos, nos 

remete  ao  que  Rosa  Nívea  Pedroso  denomina  como  uma  das  características  do 

sensacionalismo. Para a autora, este estilo se define como uma atividade de identificação e 

exacerbação  do  caráter  singular  dos  acontecimentos  através  do  destaque,  acréscimo  e 

subtração de elementos linguísticos, visuais (sonoros), ideológicos e através da repetição de 

temáticas que contém valores que se referem a violência, a morte e a desigualdade social 

(PEDROSO, 2001, p.40). 
Outra característica singular apresentada pelo blog é a utilização de uma “Galeria de 

fotos” para as notícias. Diante dessa particularidade do blog, podemos entender exatamente ao 

que Rosa Nívea Pedroso entende como uma exacerbação da notícia através do destaque de 

elementos  da mesma.  Sendo assim,  podemos nos  questionar  acerca da utilização de uma 

galeria de fotos como complemento a uma notícia trágica. Qual a necessidade dessa exposição 

para o leitor? Em que essa galeria irá contribuir para que o leitor fique bem informado sobre 

os fatos? 
Essa situação nos faz recordar acerca do que foi mencionado por Pereira Júnior em 

capítulo  anterior  sobre  ética.  De  acordo  com  o  autor,  em uma  cobertura  de  tragédia,  o 

jornalista deve-se ter bastante cuidado na apuração. Pois, naquela situação, ele está lidando 

principalmente com sentimentos; com pessoas que estão bastante sensíveis. 
Segundo o autor, nessas situações o jornalista deve essencialmente se questionar sobre 

as informações que precisará para a construção da notícia. É justamente neste momento, em 

que o autor, evidencia que é possível sim fazer uma cobertura de um fato trágico sem precisar  

para o caráter emocional da notícia. O autor afirma que o modo como se entrevista vítimas de 

traumas,  familiares  e  profissionais,  em emergências,  emite  um sinal  de  nossos  princípios 

éticos, dos limites que se impõe para diferenciar-se do sensacionalismo, da exploração da 

miséria, da rapina emocional (PEREIRA JÚNIOR, 2009, p. 75). 
Nesse  sentido,  nos  atemos  às  características  apresentadas  por  Ana  Lúcia  acerca  do 

sensacionalismo. A autora entende ainda que o sensacionalismo tem como matéria-prima a 

exacerbação dos aspectos popularescos, o cotidiano dessas tais classes populares, em que há a 

substancial  presença de aspectos como a morte,  o sexo, a violência em geral e o exótico 

(ENNE, 2007, p. 3). Contudo, Ana Lúcia Enne, assim como diversos autores que trabalham 

com esta temática, sensacionalismo caracteriza-se como modo de fazer do jornalismo popular 

–  agindo  em forma de  representação  social  de  cultura,  geralmente,  menos  favorecida  da 

sociedade. 
Percebemos que das 104 notícias publicadas pelo blog no período de março, apenas um 
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assunto obteve desdobramento.  As notícias se referem ao suicídio de um agente penitenciário. 

Nenhuma outra notícia apresentou desdobramento. Fator que Rosa Nívea Pedroso, afirma ser 

uma das características do sensacionalismo. “A manchete do veículo sensacionalista traz o 

que no dia seguinte não irá ser desenvolvido” (PEDROSO, 2001, p. 39). 
A autora ressalta como elementos primordiais do sensacionalismo, a intensificação; o 

exagero; a heterogeneidade gráfica; a valorização da emoção em detrimento da informação; a 

exploração do extraordinário e do vulgar, a valorização de conteúdo ou temáticas isoladas e 

sem contextualização e produção discursiva na perspectiva trágica, erótica, violenta, ridícula, 

insólita, grotesca ou fantástica; a gramática discursiva fundamentalmente no desnivelamento 

socioeconômico cultural entre as classes hegemônicas e subalternas, entre outras (PEDROSO, 

2001, p.32). 
 Sendo assim, de acordo com os autores estudados neste trabalho, dos quais podemos 

citar  Ana  Lúcia  Enne,  Rosa  Nívea  Pedroso,  Danilo  Angrimani  e  Márcia  Franz  Amaral, 

podemos classificar o conteúdo do blog “O Câmera” como sensacionalista. Porém, o que é 

imprescindível é destacar que para os autores o sensacionalismo deve ser visto não apenas 

como a exploração da notícia trágica, mas que esse recurso é uma forma de representação das 

classes. Isso explica, para eles, que muitas das notícias publicadas pelo veículo popular não 

irá ser mostrado pelos outros veículos de comunicação. 
Sob  o  aspecto  imagem,  neste  estudo,  decidimos  avaliar  a  quantidade  de  imagens 

utilizadas  por  cada  notícia,  pelo  motivo  de  que  o  blog,  como  meio  eletrônico,  possui  a 

capacidade de utilizar inúmeros recursos multimídia e que estes complementam a notícia. 

Dentro disso, chegamos ao seguinte quadro, sob a utilização de imagens pelo blog: 

Quantidade de notícias Quantidade de imagens

39 0 a 1

48 2 a 3

14 4 a 5

3 6 a 7

Diante do quadro,  percebemos que das  104 notícias,  39 não utilizam nenhuma ou 

apenas uma foto na matéria.  48 notícias utilizam duas ou três  fotos.  14 notícias utilizam 

quatro ou cinco fotos. E três notícias utilizam seis ou sete fotos. Com isso, ressaltamos a 

predominância da utilização de duas ou três fotos por matéria, quando já mostramos que a 
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maioria  das  matérias  é  composta  por  apenas  dois  parágrafos.  Assim,  frisamos  o  que  foi 

afirmado  por  Alberto  Dines,  sobre  o  aspecto  linguístico  e  gráfico.  Pouco  texto  e  muitas 

imagens, para um público que está desacostumado com a leitura (DINES  apud  AMARAL, 

2003, p. 134-135). O que evidencia, não só a representação de um grupo ou classes sociais, 

mas a emergência de aspectos gráficos para a apresentação da notícia, recursos ainda mais 

ressaltados na internet. 

Dentro disso, nos atemos agora para os elementos contidos nas imagens apresentadas 

pelo blog. As fotos relacionadas às notícias sobre morte são as que mais chamam atenção no 

sentido da aparição dos envolvidos nos fatos. Percebemos que as imagens mostram pessoas 

em total estado de decomposição, corpos cobertos por sangue, e vistos por inúmeros ângulos. 

Do ângulo aberto em que podemos perceber os ambientes,  Instituto Técnico-Científico de 

Polícia, ruas e residências. O que já se mostra, de antemão, como uma situação no mínimo 

curiosa, sobre como essas imagens são retiradas de dentro do próprio hospital ou do Instituto? 

Com que permissão? Como acontece essa mediação?Sob a ótica do ângulo mais fechado, 

podemos  perceber  detalhes,  como  perfurações  de  balas  nos  corpos,  e  partes  dos  corpos 

decompostos. 

Nas imagens dos casos de morte, evidenciamos a utilização de mais de duas imagens, 

justamente, porque mostram diversos ângulos. Aspecto que não se apresenta como essencial 

para o complemento da informação. Mas, esse dado pode ser entendido como a objetivação 

das  vítimas  e  recurso  do  sensacionalismo,  de  acordo  com  os  autores  vistos  aqui. 

Sensacionalismo que caracteriza a utilização das imagens das vítimas e de outros envolvidos 

como  elementos  acessórios  a  notícia,  que  não  são  fundamentais  para  a  apresentação  da 

noticia,  mas,  aparecem  como  um  objeto  para  a  exploração  do  caráter  emocional  da 

informação.  Ocasionando  assim,  em  um  apelo  às  sensações,  característica  principal  do 

sensacionalismo. 

Nesta  análise,  vimos  a  veiculação  de  imagens  que  ressaltam  basicamente  o  lado 

emocional da situação, como é o caso das imagens em que aparecem pessoas, que a priori, 

entende-se como familiares ou amigos, juntas ao corpo das vítimas. Nesse sentido, uma das 

imagens que mais chama atenção é a de uma mulher, que chorando, toca um homem que está 

coberto por uma espécie de lençol branco no meio de uma rua. Em outra imagem do mesmo 

fato,  é válido ressaltar,  acontece basicamente o mesmo, só que em vez da mulher, há um 

homem sentado ao lado do corpo com um semblante triste e inconformado com a situação. 

Contudo, precisamos também nos ater ao fato de que os blogs são, de fato, espaço 

público, que surgiram e ainda funcionam como instrumento para a construção da realidade 
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social e formação de identidades. 

Acerca da divulgação de imagens trágicas, o produtor do blog ressalta que a própria 

sociedade o cobra quanto à publicação de notícias do universo policial. Segundo o blogueiro, 

a própria população, além de cobrar publicações, entra em contato com o mesmo informando 

sobre algum acontecimento, muitas vezes contribuindo com fotos. Nesse sentido, percebemos 

propriamente a participação do público na construção de conteúdo jornalístico. E justamente 

em um ambiente totalmente livre e diversificado – cada vez mais presente na vida de todos. 

Quanto a isso nos referimos ao jornalismo colaborativo, que se tornou cada vez mais utilizado 

com a emergência das novas tecnologias. De acordo com Castilho e Fialho, esse jornalismo 

colaborativo,  em  que  os  próprios  cidadãos  ajudam  na  produção  de  notícias  através  do 

compartilhamento de informações, cria condições especiais para a imprensa convencional ter 

acesso à informação comunitária, mas muitas empresas mostram-se reticentes a projetos dessa 

natureza (CASTILHO; FIALHO, 2009, p. 141). O que pode engrandecer ainda mais a atuação 

dos blogs, por conta da liberdade proporcionada pela internet. 

Outro  aspecto  relacionado  às  imagens  que  aparecem  no  blog  e  que  deve  ser 

considerado acerca desta temática é a forma de tratamento dos envolvidos. Diante do corpus 

escolhido, chama-nos a atenção seis notícias em que o blog não mostra imagens com o rosto 

ou corpo das vítimas. Dos seis casos, três são referentes a crianças ou adolescentes, sendo 

assim, são mostrados apenas o corpo destes (e os rostos aparecem embaçados). 

Um dos casos é referente a uma jovem que sofre acidente de trânsito. Seu corpo está 

na estrada completamente coberto. Os dois últimos casos referem-se a profissionais da área 

policial.  No  caso  do  primeiro  profissional,  agente  penitenciário  que  cometeu  suicídio,  é 

mostrada  imagem  do  corpo,  já  coberto,  sendo  carregado  por  profissionais  do  Instituto 

Técnico-Científico de Polícia para ser colocado dentro de um carro. O segundo profissional é 

um policial militar que sofreu um acidente de trânsito.

É  nesse  tocante  que  citamos  as  regras  definidoras  da  prática  do  sensacionalismo 

pensadas por Rosa Nívea Pedroso,  intensificação; o exagero; a heterogeneidade gráfica; a 

valorização da emoção em detrimento da informação; a exploração do extraordinário e do 

vulgar,  a  produção  discursiva  na  perspectiva  trágica,  erótica,  violenta,  ridícula,  insólita, 

grotesca ou fantástica (PEDROSO, 2001, p.32). 

No que diz respeito ao aspecto  critérios de noticiabilidade avaliamos o conteúdo do 

blog sob a ótica das teorias do jornalismo, especificamente a Teoria do Newsmaking pelo viés 

de Mauro Wolf.  Utilizamos neste estudo os seguintes critérios pensados por Mauro Wolf, 

anteriormente  explicados:  Atualidade,  proximidade,  interesse  público,  conflito,  morte, 
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quantidade  de  pessoas  envolvidas,  incomum,  figura  pública,  impacto  sobre  a  nação. 

Estipulados esses critérios, determinamos, como mostra o gráfico a seguir,  quantas vezes, 

cada critério é utilizado por cada notícia. 

Quantidade de notícias Critérios de noticiabilidade

104 Atualidade

104 Proximidade

103 Interesse público

91 Conflito

54 Morte

15 Quantidade de pessoas

3 Incomum

2 Figura pública

0 Impacto sobre a nação

Como é visto no quadro, no âmbito das 104 notícias, o critério “atualidade” aparece 

em  todas.  Aspecto  que  foi  ressaltado  pelo  moderador  do  blog  em  entrevista.  Segundo 

Francisco Marcelino, a atualidade e instantaneidade são imprescindíveis no jornalismo, ainda 

mais quando se trata do praticado na internet. Marcelino afirma ser este, um critério que ele 

prima para a publicação de qualquer notícia. 

O  segundo  critério,  “proximidade”,  também  é  percebido  em  todas  as  notícias, 

aparecendo 104 vezes.  Fato que vai  de encontro o que foi  dito  pelo moderador  do blog. 

Segundo ele, o blog trata da realidade local. Perguntado sobre o porquê, em sua opinião, seu 

blog é tão acessado, Marcelino Neto afirma que as pessoas acessam blogs do estilo do “O 

Câmera” por dois motivos. Primeiro porque o blog trata a realidade delas, e segundo porque o 

conteúdo atiça a curiosidade das pessoas. O que reafirma os conceitos sobre os blogs e o 

sensacionalismo como forma de representação de uma realidade. 

De  acordo  com  os  conceitos  estabelecidos  por  Mauro  Wolf,  das  104  notícias 

publicadas pelo blog, 103 delas demonstram contemplar o “interesse público”. 91 das notícias 

publicadas utilizam o critério “conflito”. 54 são ligadas ao critério “morte”. 15 contemplam o 
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critério  “quantidade  de  pessoas  envolvidas”.  São  aqueles  casos  em que  são  atenuados  a 

quantidade de pessoas. Como por exemplo, os referidos títulos: “Cinco pessoas mortas esse 

fim de semana”; “Tentativa de homicídio deixa quatro feridos no bairro Sumaré”. 

Três  notícias  encaixam-se  dentro  do  critério  “incomum”,  são  aqueles  casos  que 

lembram  o  conceito  de  fait  divers, explicado  neste  estudo,  em  que  a  notícia  revela  a 

particularidade  do  acontecimento,  que  por  sua  vez,  extrapola  o  real.  Duas  das  notícias 

utilizam o critério “figura pública”. Nenhuma notícia foi classificada como “impacto sobre a 

nação”, no sentido de ser um assunto que obtivesse consequência sob as outras localidades.  

Contudo, percebemos diante dos dados que o blog “O Câmera”, de fato, utiliza de 

critérios de noticiabilidade, instituídos pela Teoria do Newsmaking. E nesse estudo, fixado 

por Mauro Wolf para a escolha das matérias a serem publicadas. Premissa que vai contra o 

que  disso  o  próprio  moderador  do  blog  questionado  sobre  quais  critérios  ele  usa  para 

selecionar as notícias. Segundo o moderador do blog, a princípio,  ele não utiliza nenhum 

critério para distinguir qual notícia publicar. 

Porém, diante dos dados,  é  perceptível que,  mesmo sem ter  essa noção teórica da 

Teoria  do  Newsmaking,  o  próprio  utiliza  desses  critérios  fixados  pela  teoria.  Francisco 

Marcelino, sobre a escolha das notícias, afirma ainda que ele publica tudo o que acontece em 

Mossoró e região, dentro do âmbito do jornalismo policial. Afirmativa que se apresenta de 

forma  contrária  ao  que  é  visto  no  campo  do  jornalismo,  diante  da  percepção  de  que  é 

impossível compreender a realidade como um todo, e justamente por isso, o jornalista utiliza 

de  filtros  para  seleção  e  construção  da  notícia,  elaborados  pela  própria  Teoria  do 

Newsmaking. 

Como  base  nos  autores  estudados,  o  conteúdo  do  blog  respeita  os  preceitos 

estabelecidos informativos  do  lead e  da pirâmide invertida,  estabelecidos pelas teorias do 

jornalismo  –  apresentando  inicialmente,  informações  essenciais  sobre  o  fato.  Porém, 

precisamos  destacar  que  o  blog  apesar  de  utilizar,  na  maioria  das  notícias  analisadas, 

linguagem  direta,  apresenta  expressões  e  termos,  característicos  de  um  coloquialismo 

excessivo, que foge aos padrões de redação jornalística. Os erros gramaticais encontrados nos 

textos,  impensáveis  em textos  jornalísticos,  também são  características  apresentadas  pelo 

conteúdo do blog. Diante do quadro, percebemos ainda uma oscilação constante na escrita dos 

textos. Enquanto uns textos estão mais próximos do texto jornalístico padrão, outros surgem 

com expressões grotescas. Entendemos assim, uma falta de linearidade dos textos, no sentido 

de uma escrita padrão. Mas, que cumpre seu papel, no sentido de deixar o leitor informado. 

Diante desse quadro, destacamos que o blog apresenta inúmeras vezes,  uma forma 
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própria de apresentação das notícias, como é o caso, da segmentação da notícia em tópicos 

nos casos de violência. Fato que reafirma o que foi pensado por João Canavillas, que afirma a 

prática jornalística praticada na internet, como segmento que está em constante busca por uma 

“linguagem amiga” e específica para o tratamento de suas notícias. 

A partir  dos  conceitos  de  Amaral,  Pedroso,  Dines,  Enne  e  Angrimani,  podemos 

entender  o  conteúdo  do  blog  “O  câmera”  como  predominantemente  sensacionalista. 

Chegamos a essa conclusão, como vimos, pela apresentação por parte do conteúdo do blog de 

aspectos  temáticos  (do  tema  central  violência),  linguísticos  (coloquial,  segmentação  de 

notícia, falta de desdobramento, tratamento isolado de envolvidos) e gráficos (utilização de 

muitas fotos, principalmente nos casos em que se há pouco texto, como forma de compensar a 

notícia).  

Porém, ressaltamos que o blog demonstra utilização e preocupação com os aspectos 

informativos,  ligados  ao  lead  e  pirâmide  invertida,  próprios  da  redação  jornalística 

convencional. Mas, que como já mencionamos, oscila entre a linguagem direita e a indireta, e 

por isso, caracterizando-se muitas vezes como confusa, fugindo à concisão. Isso demonstra 

justamente a busca pela “linguagem amiga”, da qual fala João Canavillas. 

Percebemos  que  ao  apresentar  informações  básicas  previstas  pelos  elementos  da 

redação  jornalística,  lead e  pirâmide  invertida,  o  blog  demonstra  compromisso  com  um 

jornalismo informativo, embora que com características diferentes das convencionais.  Sobre 

esse  aspecto,  o  moderador  do  blog,  afirma  que  algumas  pessoas  souberam da  morte  de 

familiares através do blog, por morarem longe e não obterem contato diário com a família. 

Sendo assim, podemos entender a desconstrução do que Marcondes Filho afirma de que o 

conteúdo sensacionalista não informa. 

Contudo,  vimos  nesta  análise  que  o  conteúdo  do  blog  “O  Câmera”  apresenta 

comprometimento com o jornalismo informativo, do ponto de vista, da busca e apresentação 

da informação. Vimos, porém, que a linguagem jornalística apresentada pelo blog, apesar de 

estar ligada a pirâmide invertida e ao lead, é apresentada de uma forma peculiar, informal e 

que  possui  especificidades,  no  caso  da  construção  do  texto  e  dos  títulos.  Aspectos  que 

caracterizam a linguagem da internet, que por sua vez, e de acordo com os autores, está ainda 

em consolidação, no que tange a prática jornalística pensada para a internet. 
Sendo assim,  de acordo com os  conceitos  de sensacionalismo vistos  neste  estudo e 

recordados  por  esta  análise.  Percebemos  que  os  recursos,  se  assim  podemos  denominar, 

“galeria de fotos” e o próprio caráter das imagens veiculadas pelo blog, classificam-se com 

elementos sensacionalistas. Dentro dos sentidos de exacerbação aspectos ligados a violência e 
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a morte. 
Como  já  dissemos  nesta  análise,  mediante  os  conceitos  de  sensacionalismo  vistos, 

classificamos o conteúdo do blog “O Câmera” como sensacionalista. Mas, que é preciso dizer 

que este recurso, não é apenas a exploração e espetacularização da notícia, mas que este serve 

como meio para a representação social das classes populares. 
Por  conseguinte,  e  tendo  como  precedente  o  “O  Câmera”  como  sensacionalista,  o 

Código  de  Ética  dos  Jornalistas  Brasileiros,  formulado  pela  Federação  Nacional  dos 

Jornalistas,  considera  ser  antiética  a  veiculação  de  conteúdo  de  caráter  mórbido, 

sensacionalista ou contrário aos valores humanos, especialmente em coberturas de crimes ou 

acidentes. 
Mediante  as  imagens  publicadas  pelo  blog  no  se  refere  às  notícias  sobre  morte. 

Percebemos, dentro dos conceitos de sensacionalismo, certa coisificação dos envolvidos nos 

acontecimentos,  vistos  como objetos  da informação,  no  tange  a  tragédia.  Vemos  que  háa 

utilização das imagens de morte,  referindo-se a veiculação de imagens de pessoas mortas 

como descrito nesta análise. Dentro disso, percebemos de acordo com o conceito de dignidade 

humana  pensada  por  Nobre  Júnior,  a  infração  aos  direitos  correspondentes  a  Declaração 

Universal  dos  Direitos  Humanos  e  a  Constituição  Federal  de  1988.  Ambos  direitos, 

relacionados  a  preservação  da  dignidade  humana.  Sendo  assim,  a  não  coisificação  dos 

indivíduos. Como se mostra nas notícias do blog. Sendo as tais imagens de morte utilizadas 

não apenas para informar. Levando em consideração os aspectos das imagens e o fato de que, 

a veiculação das notícias poderia acontecer sem interferências no processo de informação, 

sem  a  apresentação  de  tantas  imagens  de  morte,  principalmente  pelo  modo  como  são 

mostrados. 
Dentro disso,  pensando o sensacionalismo essencialmente como representação social 

das  classes  populares,  como  foi  visto  neste  estudo,  podemos  indagar-nos  acerca  da 

legitimidade da própria representação social realizada contrária a valores éticos, fixados pelo 

Código de Ética, Declaração Universal dos Direitos Humanos e CF/BR.
Diante da premissa do sensacionalismo,  praticado pelo blog como já  foi  constatado 

nesta pesquisa, como meio para representação social das classes populares. Devemos refletir 

ainda  mais  sobre  a  responsabilidade  ética  do  jornalista  como  formador  de  opinião.  E 

principalmente, promover e manter uma reflexão acerca dos limites éticos da representação 

social da realidade por parte dos jornalistas e meios de comunicação. 
Ora, se um jornalista, ao praticar sensacionalismo, representando uma realidade local, 

está ao mesmo tempo infringindo o Código de Ética dos Jornalistas, podemos nos perguntar 

até que ponto essas classes sociais estão sendo representadas socialmente. Sendo assim, é o 

caso em que “os fins justificam os meios?” – como diz o velho ditado. 
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É o mesmo caso quando nos deparamos com situações em que jornalistas utilizam de 

câmeras  escondidas,  que  de  acordo  com  o  Código  é  ilegal,  para  produzirem  furos  de 

reportagens.  O  fato  de  o  jornalista  promover  uma  denúncia  de  corrupção,  por  exemplo, 

justifica o descumprimento do Código de Ética (para qual a utilização de câmeras escondidas 

é ilegal)? 
Nesse  aspecto,  podemos  chegar  a  certas  questões.  Pode-se  tudo  em  nome  do 

jornalismo? Vale tudo nessa mediação de informação? Onde estaria, nesse sentido, o limite 

ético da profissão? Ou melhor, há esse limite? Pensamos nestas questões, no sentido de que, 

mesmo descumprindo a ética, a representação social realizada pelo jornalista para com aquela 

classe social possui legitimidade? De todo modo, são questões a serem pensadas mediante a 

representação social causada através do sensacionalismo, principalmente, quando este vem 

sendo  praticado  pelas  interfaces  da  internet  –  que  tornam a  comunicação  mais  rápida  e 

interativa.  E que também são responsáveis  pela  legitimação deste  espaço,  e  específico os 

blogs, como ambiente de informação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo como norte a nossa análise, chegamos ao grande norte deste trabalho. O limite 

ético que rege a profissão do jornalista e mais ainda dentro desse aspecto do sensacionalismo, 

como foi comprovado ser praticadas pelo “O Câmera”, apresentado nos blogs, ferramenta de 

rápida disseminação de informações e que surgiu como meio para a formação de identidade 

no espaço público. 

A partir dos conceitos apresentados neste trabalho, entendemos que o blog apresenta 

conteúdo que respeita e busca a informação, tendo em vista a grande representatividade dos 

critérios de noticiabilidade estipulados pela Teoria do Newsmaking. No sentido linguístico, os 

textos fogem ao padrão de redação jornalística estipulado pelos teóricos do jornalismo. Mas, 

que como percebemos, o textos trazem consigo informações que correspondem ao  lead e 

pirâmide invertida, elementos básicos das teorias do jornalismo. 

Contudo,  vimos que o blog  apresenta uma forma de construção de texto peculiar, 

como é o caso da segmentação dos textos por tópicos. E ainda a apresentação dos títulos dos 

textos com palavras-chaves, repetidas várias vezes. É o caso da “contagem das mortes” feitas 

através  também  dos  títulos.  Nesse  aspecto,  é  o  que  diversos  autores  pensam  acerca  do 

jornalismo feito na internet. Segundo estes estudiosos, o jornalismo pensado para a internet 

está em busca de uma linguagem própria e “amiga” que caracterize melhor este ambiente. 
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Do ponto de vista social,  percebemos ainda o modo de tratamento diferenciado na 

publicação das imagens. Sob a ótica de um “valor social” entendemos a diferenciação entre 

mostrar a imagens de certas pessoas mortas e ensanguentadas (nos casos em que envolvia 

pessoas acusadas de certos crimes) e nos dois casos em que se apresentaram notícias sobre 

pessoas de um nível mais alto da sociedade, não foram, nestes casos, explorados os aspectos 

trágicos das notícias. 

Por  outro  lado,  percebemos  os  erros  gramaticais,  a  repetição  de  temáticas,  a 

exploração  de  imagens  de  caráter  emocional  e  as  expressões  populares  como  principais 

argumentos para mostrar que o blog, de acordo com os autores trabalhados neste estudo, de 

fato, se caracteriza como sensacionalista. 

Nesse aspecto, segue ainda a apresentação de uma “Galeria de fotos” para as notícias 

que envolvem mortes. Demonstrando aspectos das imagens que se mostram não essenciais à 

informação.  Nesse  ponto,  essa  galeria  tem  como  intuito  apenas  mostrar  os  corpos 

ensanguentados entre outros detalhes que não se mostram parte da informação, mas um meio 

de apelar para os aspectos sensacionais da notícia. Sendo assim, colocamos em discussão o 

tornar as imagens das vítimas apenas acessórias às notícias, espécie de objetos. Ponto que, 

como  mostramos,  conflita-se  com  o  direito  a  dignidade  humana  postos  pela  Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, Código de Ética e Constituição Federal. 

Nesse  ponto,  percebemos  que  a  internet  evidencia  novos  elementos  de 

instrumentalização do sensacionalismo e para a construção da escrita jornalística. No caso do 

sensacionalismo temos a apresentação da “galeria de fotos” trazida pelo blog em questão. E 

no caso da redação jornalística, temos a segmentação dos textos nos casos em que se envolve 

mais de uma pessoa na notícia. 

Analisando de um ponto de vista do jornalismo policial, podemos obter a impressão de 

que as notícias publicadas pelo blog “O Câmera”, com exceções das pouquíssimas fugas do 

tema violência, as notícias surgem como repetições. Parece-nos que o produtor do conteúdo, 

certas vezes, na construção do texto, muda apenas os nomes dos envolvidos e as informações 

em si sobre o acontecimento. Seria apenas uma reprodução do real? Há que se ter dúvidas,  

certamente. 

Porém,  como  frisamos  inúmeras  vezes,  o  sensacionalismo  é  entendido  também e 

principalmente, pelo menos pelos autores vistos, como um recurso de representação de classes 

sociais.  Ou seja,  o sensacionalismo não é tão somente a exploração de temáticas como a 

violência,  por  exemplo,  mas  esta  temática  representa  uma  realidade  de  classes  menos 

desfavorecidas, que, aliás, dificilmente aparecem nos veículos de comunicação convencionais. 
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Portanto, a aparição dessas classes em uma mídia, que se confira a internet (possuindo tanta 

abrangência ou mais que outras mídias) seria uma forma com que essas mesmas classes se 

vejam e se sintam de algum modo, representadas e não mais isoladas. 

Dentro disso, a grande questão deste estudo é entender o limite ético que precede essa 

representação  social  feita  pelo  sensacionalismo,  através  dos  blogs  no  campo das  notícias 

policiais. Se, como foi mostrado, o sensacionalismo é uma prática que vai contra o que foi 

estipulado, principalmente pelo Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, até que ponto essa 

representação social é legítima?

Como mencionamos na análise, neste caso, os fins justificariam os meios? É válido 

descumprir a ética do cidadão, explorando os indivíduos na tragédia, em nome de sua própria 

representação social? Outro aspecto a ser considerado, é em que, de fato, estampar cadáveres 

perfurados nas páginas dos jornais e mais recentemente nas páginas iniciais, seja de blogs ou 

sites de notícias, implicará no entendimento da notícia por parte do público. 

São questões nada fáceis de entender e menos ainda de explicar, mas que devem ser 

pontos de partida para discussões acerca da ética do profissional do jornalismo, que possui em 

suas  mãos,  literalmente,  deveres  tão  complexos  quanto  entender  as  várias  variáveis  que 

perpassam a atividade e que se transformam constantemente. 
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APÊNDICE I – ENTREVISTA COM MODERADOR DO BLOG “O CÂMERA”

Nome completo, idade, escolaridade, experiências profissionais (quanto tempo em cada 
veículo) e trabalho atual. 

Francisco Marcelino Silva Neto,  53 anos,  formado em Educação Física.  Ensinou 31 
anos em Escola Estadual. Experiência com produtora independente (fazendo eventos e 
curtas).  Trabalhou como Repórter  Cinegrafista  há 22 anos,  (passando pela  Inter  TV 
Cabugi,  Ponta  Negra  e  TV Tropical).  Atualmente  trabalha  como  fotógrafo  forense/ 
criminal no Itep Mossoró, desde 2012. 

Como surgiu a ideia de criar um blog? Como foi o processo, quando foi criado? O blog 
foi criado em maio de 2010. Foi o primeiro da cidade a trabalhar com notícias policiais. 

Estava de férias como cinegrafista da TV Ponta Negra e fiquei um pouco ocioso. Meu 
filho Joaquim Neto me deu a ideia de fazer um blog, já como ele trabalhava mais com 
o universo policial, o blog retratava muitas notícias das quais ele tinha feito imagem, 



83

por ter ido com o repórter. 

Quem são as pessoas que trabalham na produção de conteúdo para o blog? 
Ajudam na produção do conteúdo do blog, minha filha e meu genro, e as vezes 
Joaquim (mais com imagens). Além de muitas vezes, a própria população ligar com 
sugestões de pautas. 

Como é que você escolhe as notícias a serem publicadas no blog? Como você decide que 
um acontecimento é mais importante do que outro?

Trabalhamos com a instantaneidade. Quando as coisas (homicídios, mortes, violência). 
Quando isso não acontece, não postamos nada. 
A gente não decide, simplesmente os fatos vão acontecendo. O universo do blog é o 
policial, então, qualquer coisa relacionada a esse universo, é notícia pra gente

Porque a maioria das matérias do seu blog é sobre morte?
Devido a, na época, eu trabalhar com jornalismo policial na TV Ponta Negra. Como 
sempre estava fazendo matérias sobre isso, aderi a esse conteúdo. Juntei dois trabalhos 
em um. 

Porque você acha que as pessoas se interessam em acessar notícias sobre morte?
Acredito que as pessoas se interessam mais por isso por curiosidade, sem falar que 
retrata a realidade local, (no início do blog, pegamos os últimos anos mais violento de 
Mossoró – 2011 e 2012) muitas vezes soube de casos em que a própria família da 
vítima sabe da notícia no blog, pessoas que moram longe principalmente. 

Porque nas matérias envolvendo mortes você coloca uma galeria de fotos?
É uma forma das pessoas terem mais detalhes do fato. 

Alguém já entrou em contato com você para reclamar de alguma postagem em seu blog? 
Em especial, nos casos que envolvem mortes? 

Muitos já pediram. Quando alguém pede pra gente retirar uma postagem,

nós retiramos a imagem, mas o texto nós não retiramos porque o texto é a informação. 
A imagem ela até pode ofender porque está aparecendo o rosto de alguém. 

No momento em que você está fotografando as pessoas mortas, algum familiar ou uma 
pessoa qualquer já te pediu pra não fotografar aquela situação?

Não.  Já teve uma vez que uma pessoa da própria família pediu pra fotografar. 

 Você já teve que retirar alguma postagem a pedido de algum familiar da vítima?
Sim. Nós retiramos a imagem, não o texto. 

Em relação aos familiares das vítimas, como você acha que eles reagem ao ver seus 
parentes expostos no blog?

Quem não quiser que a imagem de seu parente esteja no blog pode ligar pra gente, que 
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a gente retira. Só não retiramos o texto. 

*Temos  em média  23  patrocinadores,  incluindo  Prefeitura  de  Mossoró,  Governo  do  RN. 
Temos também parcerias. 
*Já recebi reclamações de familiares perguntando por que tinham tirado as imagens do blog, 
pois queriam mostrar as mães, ou outros familiares. 
*No caso das imagens de acidente de trânsito, advogados entram em contato comigo para 
utilizar as imagens do acidente em processos. 
*Os presos pedem pra serem fotografados porque a fotografia é uma prova de como eles 
entraram na prisão, e caso, algo aconteça com eles lá, tem uma espécie de prova. 
 

ANEXO I – NOTÍCIAS DO BLOG “O CÂMERA” (MARÇO/2014)*

Governadora participa de revisão biométrica eleitoral
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A  Governadora  Rosalba  Ciarlini  efetuou  a  revisão  biométrica  organizada  pelo 
Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Mossoró  na  tarde  desta  segunda-feira,  31. 
Até o final do período estabelecido para o recadastramento, que vai até a próxima 
sexta-feira, dia 4, o TRE estima revisar, em Mossoró, 166.874 eleitores. 

Polícia Federal prende português com 2,70 quilos de cocaína no 
aeroporto de Natal

A Polícia Federal prendeu na madrugada desta segunda-feira, 31 de março, no 
aeroporto Augusto Severo, em Parnamirim/RN, na Grande Natal, um designer 
gráfico, português, 38 anos, acusado de tráfico internacional de drogas. Com ele 
foram encontrados 2,70 quilos de cocaína camuflados numa mala. 
A prisão aconteceu quando os policiais de plantão no aeroporto fiscalizavam os 
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passageiros que seguiriam em um voo para Portugal e suspeitaram do conteúdo de 
uma bagagem submetida ao aparelho de raios-X. O dono da mala foi então 
identificado e convocado, na presença de testemunhas, para acompanhar uma 
revista, sendo a droga encontrada, em um fundo falso, envolvida em um saco 
plástico. 
De imediato, o estrangeiro recebeu voz de prisão e seguiu para a Superintendência 
da PF no bairro de Lagoa Nova, onde foi autuado em flagrante delito. 
Durante o interrogatório, o suspeito não forneceu maiores dados sobre quem lhe 
contratou, apenas disse que há dias conheceu ocasionalmente um homem de 
sotaque espanhol, na Praia de Pipa/RN e este lhe propôs levar uma mala contendo 
a droga até o aeroporto de Lisboa, onde ao desembarcar, seria procurado por uma 
pessoa que lhe gratificaria com a quantia de seis mil euros. 
O acusado, que não possui antecedentes criminais, encontra-se sob custódia na 
sede da PF, à disposição da justiça, e deverá ser transferido nas próximas horas 
para o Centro de Detenção Provisório de Natal. 
Somente neste primeiro trimestre do ano, a Polícia Federal já prendeu três 
estrangeiros no aeroporto Augusto Severo acusados de tráfico de drogas e 
apreendeu cerca de 11 quilos de cocaína que seriam levados para países da 
Europa.

Final de semana violento em Mossoró: quatro pessoas foram 
baleadas no domingo – três morreram no local. 

I - Matheus da Silva Melo, 19 anos de idade, morador do Bairro, sofreu vários 
disparos de arma de fogo e morreu no local. Ele foi assassinado na Rua João 
Damásio no bairro Belo Horizonte no final da tarde de domingo 30 de Março.

II - João Paulo Batista Pereira, 20 anos de idade, morador da Rua Santa Rita de 
Cassia no Conjunto Promorar, foi morto dentro de casa na Avenida Santa Luzia, com 
vários disparos de pistola. Os acusados invadiram a residência onde João Paulo 
estava arrebentando as portas com disparos de escopeta calibre 12. Ele foi morto 
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dentro do quarto da residência.

III - Jairo Sergio Nunes dos Santos 42 anos de idade foi alvejado com vários 
disparos de pistola e morreu em frente ao local onde morava, as margens da BR 
304, próximo ao viaduto de acesso ao  conjunto Santa Delmira, na Peixada do 
Miguel, seu pai.

IV - Uma pessoa conhecida apenas como Fabio foi socorrido para o Hospital 
Regional Tarcísio Maia com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo, no 
conhecido bar da Viúva, na Avenida Integração no Conjunto Santa Delmira.

Segundo informações, os acusados dos crimes apresentavam as mesmas 
características: Usavam coletes a provas de balas e Capuz. A policia procura 
informações, se a tentativa contra Fabio tem alguma relação com as mortes de João 
Paulo e Jairo Sergio. As ocorrências aconteceram quase que no mesmo horário.

Tentativa de homicídio no conjunto integração em Mossoró

Uma tentativa de homicidio foi registarada na noite de domingo 30 de Março de 
2014, no Bairro Integração em Mossoró.

Uma pessoa identificada como Fábio, foi alvejado com um disparo de arma de fogo 
na região do braço.

segundo informações o mesmo estava próximo ao bar da viúva no Conjunto 
Integração. O mesmo foi socorrido por uma ambulância do Samu para o Hospital 
Regional Tarcísio Maia.

42ª morte violenta em Mossoró: jovem de 20 anos foi morto 
dentro de casa com tiro de pistola e escopeta calibre 12
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A Central de Operações da policia militar registrou na noite de domingo 30 de Março 
de 2014, um crime de homicídio na Av. Santa Luzia no Bairro Santa Delmira em 
Mossoró Rio Grande do Norte. 
João Paulo Batista Pereira, 20 anos de idade, morador da Rua Santa Rita de Cassia 
no Conjunto Promorar, foi morto dentro com vários disparos de arma de fogo. 
Segundo informações os indivíduos estavam encapuzados e usando coletes a prova 
de bala. Eles invadiram a casa quebrando as portas com disparos de escopeta e 
mataram João Paulo dentro do quatro. 
A Policia Militar não sabe informar a motivação para o crime, mas não descarta a 
possibilidade de acertos de contas envolvendo rivais dos bairros vizinhos. 
O corpo de João Paulo Batista Pereira foi removido e será necropsiado no Instituto 
Técnico e Cientifico de Policia, Itep.  

41ª morte violenta em Mossoró: filho de comerciante foi morto na 
frente com comércio do pai no Santa Delmira
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A Central de Operações da policia militar registrou na noite de domingo 30 de Março 
de 2014, um crime de homicídio em Mossoró Rio Grande do Norte. O crime 
aconteceu na peixada do Miguel, pai da vitima, localizada as margens da BR 304, 
em frente ao viaduto de acesso ao conjunto Santa Delmira. 
Jairo Sergio Nunes dos Santos 42 anos de idade foi alvejado com vários disparos de 
pistola e morreu em frente ao local onde morava. 
Segundo testemunhas, Jairo foi surpreendido por indivíduos em um carro de cor 
escura, utilizando coletes à prova de balas e capuz na cabeça. 
Uma Unidade Suporte Avançado “Alfa” do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência, ainda foi ao local, apenas constatar a morte de Jairo. 

Adolescente baleado de joelhos na cidade de Barauna foi socorrido com 
escolta policial para Mossoró
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Um adolescente "BJNS" 14 anos de idade residente na Rua Francisca Alves, no centro da 
cidade de Barauna, foi vitima de tentativa de homicidio na tarde de hoje. Ele foi alvejado 
com tres disparos de arma de fogo, quando conversava com um grupo de amigos em frente 
a uma residencia. O menor recebeu os primeiros atendimentos no hospital local e foi 
transferido para o Tarcisio Maia em Mossoró com a escolta da Policia Militar.

Segundo informações de familiares um individuo armado, teria chegado no local, mandou a 
vitima se ajoelhar e efetuou os disparos. Não temos outras informações sobre a motivação 
do atentado e nem sobre a vida do menor.

40ª Morte violenta em Mossoró – jovem de 19 anos foi morto com mais 
de 15 tiros de pistola
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Jovem foi morto com mais de 15 tiros de pistola na tarde domingo 30 de março de 2014 em 
Mossoró Rio Grande do Norte.

Matheus da Silva Melo, 19 anos de idade, morador do bairro Belo Horizonte, sofreu vários 
disparos de arma de fogo tipo pistola e veio a óbito no local. 

Matheus estava sentado em uma calçada, na rua João Damásio, quando indivíduos 
chegaram e efetuaram os disparos. Uma ambulância da Samu ainda foi até o local, mas o 
mesmo já estava sem vida. 

Uma viatura da policia militar esteve no local realizando o isolamento até a chegada da 
equipe do Instituto Técnico Científico de policia, Itep que fez a remoção do corpo para a 
sede do órgão. Matheus é a 40ª vitima de morte violenta só este ano. 

Cabo da PM morre em acidente próximo a cidade de Macau-RN

Um acidente na noite de sabado 29 de Março de 2014, envolvendo uma moto e um carro 
deixa uma vitima fatal na estrada que liga a cidade de Pendência a Macau-RN.

O condutor da motocicleta um Cabo da reserva da Policia Militar, "cabo Aquino" seguia de 
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moto quando colidiu com um veiculo tipo Astra de placa NOD 3259 pertencente ao ex 
vereador de Pendencias Januncio, que evadiu-se do local.

Uma viatura da policia militar está no local realizando o isolamento do corpo até a chegada 
do Instituto Tecnico e Cientifico de Policia que fara a remoção do corpo para sede do orgão 
em Mossoró.

Eletricista morre vitima de descarga elétrica quando fazia manutenção 
em elevador de loja no centro Mossoró

Uma pessoa morreu vitima de descarga elétrica quando fazia manutenção em um elevador 
na filial das Lojas Maia da Rua Coronel Gurgel no Centro da cidade de Mossoró no Rio 
Grande do Norte. 
A pessoa identificada com Adriano de Sousa Barbosa, 23 anos de idade, morador do bairro 
de Mãe Luiza em Natal capital. 
Equipes do Samu foram acionadas, mas nada poderam fazer para reanimar a vitima. O 
corpo do eletricista foi removido e será necropsiado no Instituto Tecnico e Cientifico de 
Policia, Itep de Mossoró.
*Restante das notícias analisadas disponível em:< 

https://www.dropbox.com/s/zh68egip219638q/MONOGRAFIA%20-%20NOT

%C3%8DCIAS%20ANALISADAS.docx>. 
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